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 چکیده

که گزارش آن به « ابعاد حقوق بشری نهضت حسینی»ست علمی نش

گردد، مباحثی را موجب نوشتار حاضر به پویندگان علم حقوق تقدیم می

هایی را پاسخ گفته است که به اختصار از مورد مداقّه قرار داده و دغدغه

اول آن که فلسفه حقوق بشری نهضت حسینی چیست و این قرار هستند: 

-علیهوامل مختلفی که در خصوص فلسفه نهضت امام حسینآیا در میان ع

تواند سهمی داشته باشد؟ دوم آن -قابل طرح است، حقوق بشر نیز می السالم

های مختلف آن در این نهضت چگونه تجلی که مفهوم آزادی و ساحت

یافته و بارور شده است؟ آیا این نهضت به سبب توجه به مفهوم ارزشمند 

یا آزادی در جریان این نهضت توسیع مفهومی یافته و آزادی تعالی یافته 

ه یابد؟ سوم آن که کرامت انسانی در نهضت حسینی چتکامل می

های انسانی در گفتار و جایگاهی داشته و منزلت انسان ارزشمند و ارزش

نشست مزبور تالش رفتار امام در خالل نهضت تا چه میزان بوده است؟ 

به جامعه حقوقی کشور ارائه گفته ائل پیشهایی برای مسنموده تا پاسخ

 نماید.





 مقدمه

ابعاد » نشست دانشگاه، علمی هایدر راستای تداوم سلسله نشست

نیمسال اول  در علمی نشست یندوم عنوان به «حقوق بشری نهضت حسینی

در سالن  1/2/1325روز دوشنبه مورخ  1325 – 22 تحصیلی سال

توسط معاونت  یریت قضایی،دانشکده ثبت و مد های علمینشست

و ستاد حقوق بشر قوه  و خدمات اداریپژوهشی دانشگاه علوم قضایی 

  .برگزار گردیدقضائیه 

دکتر محمد جواد جاوید )عضو حضور آقایان  در این نشست که با

هیأت علمی دانشگاه تهران(، دکتر مهدی منتظر قائم )عضو هیأت علمی 

ه موسوی میرکالئی )عضو هیأت دانشگاه علوم قضایی( و دکتر سید ط

برگزار علمی دانشگاه علوم قضایی( به عنوان سخنرانان جلسه 

 جمعی از استادان و مسئوالن دانشگاه نیز حضور داشتند. گردید،
از سه  السالمعلیهابعاد حقوق بشری نهضت امام حسیندر نشست مزبور 

ر مقدم و طرح زاویه مورد مداقّه قرار گرفت. در ابتدای جلسه و پس از خی

زاده معاون پژوهشی دانشگاه، آقای دکتر جاوید در بحث آقای دکتر فالح

خصوص فلسفه حقوق بشری نهضت امام به ایراد سخن پرداخت. در ادامه 

تجلی  ،جلسه آقای دکتر موسوی میرکالئی به عنوان دومین سخنران

آزادی در این نهضت را مورد بحث و بررسی قرار داد. سخنران سوم 
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حول محور جایگاه کرامت انسانی در جلسه آقای دکتر منتظر قائم بود که 

 نهضت حسینی مطالبی بیان نمود.

برخی از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم عالوه بر اساتید مذکور، 

دکتر محمد وزین کریمیان، آقایان دکتر علی قاسمی، قضایی از جمله 

، دکتر عباس ر علی نواریدکت ،دکتر نائب علی خلیلی، دکتر مجتبی همتی

و همچنین تعدادی از دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه و  میرشکاری

       ها در این نشست حضور به هم رساندند.  دانشجویانی از سایر دانشگاه

تر امید است که تدوین گزارش این نشست بتواند در شناخت شایسته

های حقوق بشری آموزه ای ازگوشهنهضت حسینی گامی فراپیش نهاده و 

به نمایش های حقوق بشر غربی مکتب گرانقدر اسالم را در مقابل آورده

 رد.بگذا



 (0زاده فالحعلی محمد آقای دکتر ) طرح بحثـ 0
خدمت کلیه حضار محترم و به ویژه اساتید گرانقدری که با حضور 

دم تر این جلسه را فراهم آوردند، خیر مقخود زمینه برگزاری پرشکوه

ابعاد حقوق بشری نهضت »کنم. این نشست که به موضوع عرض می

و اختصاص یافته، با تالش معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی « حسینی

تدارک دیده شده به مناسبت ایام سوگواری اباعبداهلل و اربعین حسینی 

 است. 

ای داشته و به بدیهی است که حقوق بشر در اسالم محدوده گسترده

در جریان  مبانی و خاستگاه با حقوق بشر در غرب متفاوت است.لحاظ 

های حقوق بشری اسالم وقایعی که آموزه ترینتاریخ اسالم، یکی از مهم

این نهضت از سازد، نهضت عاشورا و واقعه کربال بوده است. را نمایان می

مؤثرترین وقایع تاریخ اسالم بوده که کماکان استمرار داشته و آثار و 

مختلفی هم در خصوص آن تألیف شده است. همچنین مقوله حقوق  کتب

داری و مدیریت سیاسی جامعه بحث پذیرفته بشر امروزه در حکومت

 های مختلف. ای است؛ البته با برداشتشده

نشست حاضر به دنبال آن است که نهضت حسینی را از زاویه حقوق 

ار دهد. در این راستا بشر ـ البته در مفهوم اسالمی آن ـ مورد بررسی قر

                                                           

 معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. 1
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گیرد و هر یک از استادان محترم موضوع از سه جنبه مورد بررسی قرار می

 سخنران یکی از این ابعاد را مورد بحث قرار خواهند داد:

ـ جایگاه کرامت 2؛ السالمعلیهـ فلسفه حقوق بشری نهضت امام حسین1

نهضت امام  ـ تجلّی آزادی در3؛ السالمعلیهانسانی در نهضت امام حسین

السالمعلیهحسین
که به عنوان  کنم از جناب آقای دکتر جاویددعوت می . 

 نخستین سخنران این نشست مطالب خود را ایراد بفرمایند.

 

 



محمد جواد آقای دکتر ) ـ فلسفه حقوق بشری نهضت حسینی6

 (6جاوید
در این  هستم وحاضر خیلی خوشحالم که خدمت اساتید و عزیزان 

موضوع را از باب فلسفه حقوق بشری نهضت امام  دارمقصد مجال 

زمینه ای برای درک  نشست حاضر. امیدوارم بگذارم بحثبه حسین)ع( 

 .باشد بهتر نهضت امام حسین)ع(

و است فلسفه حقوق بشری نهضت امام حسین)ع( بیشتر یک رویکرد 

 عاد حقوق بشریعنوان اببا  نشستالب خود این نوع نگاه که در قشاید 

چنین نگاهی آیا  این ذهنیت را ایجاد کند که مابرای بیشتر  نعکس شده،م

اساساً در وجود چنین نگاهی به این نهضت چقدر  ؟مجاز است یا خیر

یی هاکنیم مقولهمی ه احساسیا اساساً وقتی ک وتوانیم پیش قدم باشیم می

توانیم از ادبیات دینی ر میست تا چه مقدامانند حقوق بشر مطرح ا

 سیقدمفاهیم مین آیا چن ؟ن هزینه کنیم و در این راه قدم بگذاریمودماخ

یی هاحوزهتوان امور نوین را در می و یا نوین قابل قیاس هستند مسائلبا 

لگوهای دینی و به نوعی در اتر به عبارت واضحمقدس فرض کرد و 

 ن از آنها استفاده کنیم.ادبیات شیعی خودما

 

 
                                                           

 استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران. 2
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  حقوق بشری به مسائل مذهبی انتقاد از رویکرد -6-0
 چنین مباحثیاین است که  ،هااین نوع نگاهبه طبیعتاً یکی از انتقادات 

در حالی که اساس  ؛شودمی سکوالر به فرایند نهضت رشمنجر به نگ

 .دباشیک جانمایه دینی دارای  ها را  نپذیرد و ضت شاید این برداشتنه

را در نهضت امام حسین)ع( حقوق بشر  معتقدند که ما اگر یبرخلذا 

 .باشدمنزلت آن قیام و جایگاه  ،تقلیل عظمت ممکن است واکاوی کنیم،

را به  مفاهیم و وقایع دینی و مذهبیشایسته نیست دیگر به عبارت 

 در نتیجه .گره بزنیم ستعقل مدرن اهای نوینی که حاصل اندیشه یا مقوله

به  ،بررسی کند اگر کسی بخواهد فلسفه حقوق بشری این نهضت را

اساساً این نگاه  شایدشود که میضاعف مورد این انتقاد واقع صورت م

 حقوق بشریفلسفه پرداختن به  دوقصچه رسد به آن که م ،درست نباشد

یشتر اعتقاد به حقوق بشر پمطابق دیدگاه انتقادی الزم است  .باشدنهضت 

در یک نهضت  ین مجموعه حقوق راچرایی ا بتوان بعدتا در مرتبه داشت 

که منظور ما  لذا باید مشخص شود .ردوب به دین و مذهب بررسی کمنس

 از این عنوان چیست.

 
 مراد از رویکرد حقوق بشری -6-6

سان و مافوق انسان به حقوق بشر مجموعه ای از حقوق اندر این بحث، 

امروزه در  ن رویکردهایی کهاز آ فارغما به عقیده  ست. یعنیمثابه فرد ا
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که به این است  متبلورـ  سیونهاو کنوان هامیثاقـ د رسمی حقوق بشر اسنا

در  کند،می قلمدادآن را محصول عقل بشری  ود بخشمی قداست حقوق

ست که انسان فارغ از ای از حقوقی امجموعهحقوق انسان  تعریف ما

نژادی از آن و تعلق و گرایش مذهبی یا سیاسی یا قومی، زبانی  ،رنگ

بخشی حقوق  دریا و  تواند حقوق جسمیاین حقوق میست. برخوردار ا

روحی باشد. آن حقوقی که انسان فارغ از محیط خانواده، جامعه و جهان 

 حقوق انسانیمجموعه  راشود شود و از آنها برخوردار میمی با آن متولد

 .نامیممی

)ع( و در اندیشۀ امام حسینتوانیم می ماکه  است آنادعای این بحث 

اگر  ؛پیدا کنیم هایی معطوف به این حقهاچرائیحداقل  این نهضتدر 

 است. و نهضتش حقوق بشری بوده )ع(نگوییم کل فلسفه امام حسین

نه رنگ ، این نهضت )ع( این نوع نگاه به نهضت امام حسیندر اساساً 

رنگ  نهضت اینبلکه  ؛رنگ دینی دارد حتی نهو  نه رنگ اسالمی ،شیعی

در جایگاه در آن شرایط  ، هر کسیایفرضیه ابق چنینمط .انسانی دارد

عاقل و دارای دغدغه انسانی  انسان کامل،یک به مثابه  و )ع(امام حسین

این  از یک سو چرا که .نمودمی مبادرت به چنین نهضتی ستبایمی بود،

از حتماً الزم باشد معمولی نبود که امر غیرض، نهضت یا انقالب قیام، اعترا

تکلیفی ین چندیگر  د و از سویصورت گیرامام و یا نبی  ،ممعصوجانب 

 .کسی مبادرت به ادای آن ننموده بوداً ساسا کهبوده  یموضوع بسیار مهم
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  قرائن رویکرد حقوق بشری در نهضت حسینی -6-6

 حدود برایهجری است. حضرت  51ه این نگاه سال اولین استناد ما ب

 ،حضور داشتند (منامنطقه در )ه در مککه از صحابه و تابعین  نفر 755

نفر از  255و تابعین  از آنها نفر 555است  نقل شدهسخنرانی کردند که 

 آن، مشابه تقریباً خطابه بسیار بلندی است که مقدمه ند.ابوده صحابه

که است ن مدلی هماو نظیر منطقی در بحثهای جدلی  رویکردهای

عنوان نمونه به  .فرمودندمی ابالغ وحیان در اوان خودش آلهوعلیهاهلللصپیامبر

اگر بگویم پشت این کوه خطاب به مردم که  این مورد سؤال پیامبر

تواند نشان می پاسخکنید. می شما باور آیا ،ندهستدر کمین حمله دشمنانی 

امام . هستندصادق، مورد اعتماد و مورد قبول همه  ایشاندهد که 

، چنین جمعیدر گرد هم آورند و ا دهند علما رمی دستور نیز)ع( حسین

که شناسید این موضوع است که آیا مرا می حولبیشتر فرمایشات حضرت 

؟ همه اینها را قبول دارید ؟ آیابودند اجدادم چه کسانی وچه کسی هستم 

و همه  دهندمی استناد احادیث ، سنت، سیره وبه قرآندر ادامه ایشان 

 نیز تأییدتابعین  برخی از حتی حاضر به صحت آن گواهی داده وحابه ص

 .یمه ااز صحابه شنیدهای مزبور را مفاد احادیث و سنتکه ند نمایمی

یی سرشان علمای یهود چه بالدانید که می آیافرمایند میدر ادامه حضرت 

 هااز علمای یهود و قومشان گرفتار این مصیبت ای عدهه است؟ چرا مدآ

 فرمایند که شما علمای این قوم هستید.ه اند؟ بعد با همین مقدمات میشد
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گرفتار آن مصائب د که علمای بنی اسرائیل به این دلیل آیا نمی اندیشی

متعددی از آیات  را رها کردند.و نهی از منکر که امر به معروف  ندگردید

روف امر مع است. دهرا لعن فرمو اسرائیلعلمای یهود و بنی کریمقرآن 

است و به عبارتی پایه  از خودش شروع کرده وندکه خدااست چیزی  تنها

مجموعه ای از و به چه معنا است معروف و منکر این که . دین است

. وجود داردما  یدر ادبیات حقوق ،مربوط به این تکلیف اسالمی لمسائ

 و باید ردّ که این اتفاقات افتاده فرمایندمی ند وآورمی یی هاحضرت مثال

در یی که انجام شده جبران شود، هاظلم وت شود. با ظالم مخالفمظالم 

مشخص شده غنایم مصرف  اردوم ،ودعدالت رعایت شبیت المال تقسیم 

مر به ذیل بحث ا این مسائل شود. هزینه جابه و اخذبه درستی  زکات و

. شودبحث نمیشریعت  درهیچکدام از این موارد، گنجند و می معروف

 شما را سخنو  اعتماد دارند ما علماکه مردم به ش فرمایندمی سپسامام 

حتی نه و را نه حق مردم  ،آوریدمی را به جا پذیرند. اما شما نه حق خدامی

 مطرح موضوعاین هم در اسالم مشروعیت سیاسی  مباحثدر  .حق علما را

کسی که اعلم و قرار بگیرد؟ جامعه راس در  چه کسی باید شود کهمی

باید کسی  ایند که این جایگاه باال رافرممی اینجا حضرت .ی باشدتقا

 این چیزها را شما مدعی هستید که .داشغال کند که حالل و حرام را بفهم

ضایت ر به این وضعیت ه وچشم دوختبه مطامع دنیا  حال آن که ؛دانیدمی

حقوق شدن است،  تباه در حال که حقوق ضعیفانشرایطی . در دادید
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 شود،به جا آورده نمی وندق خداحو  سبک شمرده شده و امامانپیشوایان 

رواج  هاشکنیپیمان .کنیدقیامی نمیعکس العملی نشان نمی دهید و هیچ 

. است هاچاپلوسی بهدلخوش حکومت و شده است  فراگیر فقرو  یافته

گره  علما را به مشروعیت سیاسیمنزلت در این خطابه مقام و حضرت 

 .زنندمی

کنند قاد میانتاز علما  حضرت مسلم جریان شهادتدر همچنین ایشان 

فهمید، جایگاه کنید بیشتر میادعا میای آنهایی که و علمای مردم  ای که

ایشان در این واقعه به روی دیگر . پس بگیرید ،رها کردیدکه را ن خودتا

ایگاه جکسی که در  دارندمی موضوع جایگاه علما اشاره فرموده و اظهار

و باید جایگاه خود را  شتهو مقبولیت ندا تمشروعی قرار گرفتهحکومت 

بر مردم فرمایند می ایشان سپس خطاب به حکومت یزید .رها کند

ایشان  است. انتخاب نکردهکنید در حالیکه کسی شما را می حکمرانی

مقام و سیاست این کارها را  برای پست و تصور نکنیدکه  دهندمی ادامه

 ،برگردانمبه جامعه  ی دین را دوبارههاهم نشانهخوامی هلکبم. دهمی انجام

و احکام خدا که بر زمین مانده را  ادهوضعیت مستضعفان سر و سامان د به

هم روی زمین بوده که درکجا احکام الهی  موضوعم. تفسیر این اجرا کن

را کامل  هاانسان است تا دین آمده. نیستبحثهای حقوق بشری فارغ از 

 چند که مطابق فرمایش حضرت حقوق حداقلی هر .نداتعالی برس به کند و

 شود.هم رعایت نمیافراد در جامعه 
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و در  به سمت مکه از مدینه حرکتقصد مبنی بر حضرت  تصمیمدر 

برای  فرمایند منمی ،نویسندکه به برادرشان محمد حنفیه می یصیتقالب و

ی برای امر به معروف و نه کنند که منمیکید أتو روم  هوی و هوس نمی

سیره و سنت پدرم و جدم  ،اررفتاصالح امور مطابق اقامه دین و  ،از منکر

 به ،ندشور روبرو میکه با حُ به عالوه ایشان زمانی .کنمحرکت می

نوک بیان ن در ای نمایند که-استناد میپیامبر اکرم )ص(  فرمایشی از

ند پیامبر)ص( فرمودکه مگر نشنیدید  :شودمی حاکممتوجه پیکان دقیقاً 

احتراز کند و  هاو از معروف هدشمنکرها  که مرتکباگر حاکمی باشد 

 ظلم وی سهیم بوده و در همان در در مواجهه با آن بی تفاوت باشید،شما 

 کنید؟در مقابل چنین حکومتی کاری نمیگیرید. پس چرا جایگاه قرار می

د از اگر تا پیش از این انتقادات ناظر به مسائل حداقلی حقوق بشری بو

ظالمان، عهدی  ظلم ،هاپابرهنهفقر و نابسامانی  ،مستضعفین جمله وضعیت

 هابه ریشه نابسامانیدر اینجا حضرت  که خداوند از علما گرفته و ...،

چرا که  ؛شودومت باید جابجا این حک فرمایند کهمی اشاره و تصریح

 ائت واین قر .استین حکومت امنکرها  ها ویتمصداق تمام این بی عدال

 اتاولیّ از دهد که خیلیمی نشانسفه حقوق بشری رویکرد یا خوانش فل

اعضای جامعه نیز علیه آن گامی نده و اکثریت ی زمین ماروبر در جامعه 

برای قیام کردن لزوماً نباید این تعابیر نشانگر آن است که . دارندبر نمی

دستور  یک کند،می قیام حضرت برای آنکه  ییهاارزش. ودمعصوم ب
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قیام یست که حتماً از طریق وحی به الزم نشخصی برای ایشان نبوده و 

بلکه هر انسان آگاهی که پای بند به شریعت و انسانیت  .رسیده باشد کننده

رویکرد فلسفه  را ینگاه چنین .ن اقدام کندآاحیای برای تواند می است،

هر انسان  . یعنینامیممی عاشوراحسینی و قیام نهضت  بهحقوق بشری 

البته در اینجا  .کردمی بود باید این کار را )ع(نکاملی جای امام حسی

 .متفاوت است هانگاه

 
 مقایسه رویکرد حقوق بشری با سایر رویکردها -6-4

 ،ن یک ماموریت تعبدیرخی از مورخان و تحلیلگران گفته اند ایشاب

کلیفی ویژه نائل آید و این ت هدف خاصن و دینی داشته که به آ تاریخی

همین هم صاحب جواهر  ند کهه اکرد. برخی نقل برای شخص امام بود

آیت . ان بوده استخودشه ب امام منحصرتکلیف که  است داشته را اعتقاد

 با تاکید بر اینهم  جاوید، نویسنده کتاب شهید نجف آبادی، یلحاهلل صا

بر  متکیو به عمد انتخاب شده و  نه بودهاآگاه یک مسیر نهضت امامکه 

ین چن چنین دیدگاهی را دنبال نموده اند.، بوده است ی حضرتعلم لدنّ

 رویکردی که اند. نیز نامیده رویکردهای صددرصد عرفانی ی رارویکرد

 را در ذهن تداعییک جبر تاریخی و شده یک جریان از پیش تعیین 

معتقد و کند را رد می نوع نگاه رویکرد حقوق بشری اینلکن  کند.می

ان هم حرکتش و انسانی بود ، رفتارشان هم ندحضرت انسان بود ت کهاس
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قابل   در طول تاریخ هابرای همه انسانچنین رفتار و حرکتی  ؛عقالنی

گویند نویسنده شهید جاوید میهمچون برخی ست. ااعمال و  عمیمت ،اقتدا

ایشان در صدد به عبارتی سیاسی بوده و تماماً  حکومتی و امام رویکرد 

همین  نیز برخی از علمای اهل سنت .ندا بودهکیل حکومت اسالمی تش

لی ند وشورش کردبرای حکومت  ماما که دتقویت کردنرویکرد را 

گوید ایشان می ند. یک رویکرد دیگر،بینی نکردخوب پیشمناسبات را 

و از این رو این قیام،  کمک کنندو مستضعفین  هاآمده بودند به پابرهنه

 . بود اجتماعی ینهضت

 قرارپوشش  تحت را هادیدگاه همه این فلسفه حقوق بشریاما نگاه 

 ی بنیادینشهاو حقنسان برای ا قیامگوییم که وقتی می دهد. زیرامی

 حق بر هاانسان یکی ازحقوق صورت گرفته، حقوق مزبور جامع است:

یه پاحق برخورداری از حقوق  دیگر حقدین و عمل کردن به دین است. 

و حق بر  آزادی بیان حق حقوق دیگرست. و رفاه ای در معاش انسان

مجموعه این حقوق همان حق الناس است که . است حکومت صالح

 وقتیبا این نگاه  کند.می حقوق فرد و جامعه را نسبت به یکدیگر مشخص

تمام رویکردها را پوشش  )ع(الحسین هللفلسفه حقوق بشری قیام اباعبدا

 د.عدالت قیام کردنتحقق حضرت برای که  اشتتوان اظهار دمی ،دهد

 .ستاو نهی از منکر معروف به ز این عدالت معطوف به امر بخشی ا

. بخشی ستو اقامه دین اصالح اقامه حکومت  ،هااز این معروف یخشب
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همچنین تر باشد. ح پایینودر سط ییهاشامل حداقلهم ممکن است 

ز بین بردن عامل آن ظلم ه آن اراچو ست اظلم  نباالتریوجود منکر 

، واقعه عاشوراسال قبل از  دو چنین کند؟ ی بایدسک چه حال .ستا

علما  رسالتید. ید و کاری انجام دهرخیزفرمایند که بحضرت به علما می

. این تعهدی است زمینه اقدام کنند ایندر مستقیم یا غیرمستقیم است که 

امام تای فرمایش چنین تأکیدی در راساست. که خدا از شما گرفته 

 بی تفاوتو گرسنگی مظلومان  ظالمانسیری  در مقابلکه است علی)ع( 

  باشید.نو نظاره گر 

شامل همه این فلسفه حقوق بشری دارای این ویژگی است که 

 پیش و بزرگان ،ی محققینهانگاه از مجموعه ایبا شده و  هادغدغه

 یا هرا تخطئه کرد هااز این یک بدون اینکه هیچ سازگاری دارد،کسوتان 

 .رد نماید

 



دکتر سید طه موسوی آقای ) تجلی آزادی در نهضت حسینی  ـ3

 (6میرکالئی

 نآ. خرسندم از عرض سالم و ادب دارم رمبنده هم خدمت حضار محت

تجلی آزادی در نهضت »با عنوان تا موضوعی را  این توفیق دست دادکه 

 م کنم. در نشست حاضر تقدی« السالمعلیهامام حسین

جایگاه  ین المللی حقوق بشردر حقوق بشر غربی و در اسناد ب آزادی

که انسان آزاد  تأکید بر آن استآنجا درمنحصر به فردی دارد. و  ویژه

ست. این ی فردی اهاه آزادیسلسل کین دارای آبع تو به  هدشمتولد 

ت با بحث کراممحدوده گسترده برای آزادی در اندیشه غربی بی ارتباط 

د چون انسان گوینمی جهت است که از اینارتباط آن . انسانی نیست

پس هر  ،و چون دارای کرامت انسانی است ستدارای حیثیت و حرمت ا

 شود.  تلقیاید محترم بلزوماً  ،انتخاب کرد هم کهعقیده ای 

آزادی مفهوم و گستره متفاوتی در حقوق بشر اسالمی با این وجود 

را  در حقوق بشر اسالمیهای آزادی لفهؤمهمترین م بنده قصد دارم . دارد

و هر مورد را از زاویه نهضت امام به استحضار رسانده در قالب چند نکته 

بررسی  (ایشاندر رفتار و عملکرد یا در بیانات و فرمایشات )حسین)ع( 

  ری داشته باشم.مختص
 

                                                           

 الملل دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.استادیار گروه حقوق عمومی و بین 3
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 های اوتمایز میان احترام به انسان و احترام به خواسته -6-0

ت ذاتی انسان حیثی واگرچه الزمه حق طبیعی  در حقوق بشر اسالمی،

نداشتن  اواحترام به انسان کاری به کار الزمه اما  ،ستا لزوم احترام به او

الزمه احترام به حیثیت انسان این است که نیست. در حقوق بشر غربی 

شمرده م محترباید  هر انسان نیزی هاپسندها و انتخاب ،تمایالت، هاخواسته

آن که  ولو این ؛ستامحترم  نیزای که انتخاب کرد یعنی هر عقیده شود؛

فرضاً باشد. سان انو مقام ید به شأن اعقو موهن ترین ین سخیف ترعقیده 

نمی  طبق حقوق بشر غربی ،تخاب کندان رایا گاو پرستی پرستی بت  اگر

. ه عمل آوردبدخالت ماهوی در اندیشه و عقیده آزاد او هیچ گونه توان 

ه به سوی ست کاحقوق بشر اسالمی انسان از آن حیث محترم  مطابقاما 

یروهای کمال نکه  ایهر عقیده .ستیک هدف تکاملی در حرکت ا

و مشروعیت  ،در زنجیر قرار دهدو  یا راکد نمودهجوی انسان را محدود 

زنجیر را باید آن  بلکه ؛ ولو آن که زائیده انتخاب انسان باشد؛ندارداحترام 

یل به آزادی واقعی فراهم ناز دست و پای چنین انسانی باز کرد تا زمینه 

 نّمااِ»به برادرشان محمد حنفیه که خطاب )ع( حسین اماماین فرموده . شود

االصالحِ فی امه جدّی و أبی و ارید أن آمر بالمعروف و  لطَلب جتُرخَ

 را ییین زنجیرهاچند نخواهمیبه این معنی است که امام  «المنکرأنهی عن

 د. نآزادی ببخش هابه واقع به آن نموده وامّت باز از دست و پای 
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 آزادی به مثابه مقدمه کمال  -6-6

نه خود کمال. یعنی  واست وق بشر اسالمی آزادی مقدمه کمال در حق

گاه ارزش از این دید به مرحله آزادی رسیدن به مقدمه کمال رسیدن است.

ن ایمی مختلف و از هاست که انسان قادر باشد از بین راهآزادی به این نی

به موضوع و  ارزش آزادیبلکه  ؛یکی را انتخاب کند گوناگون وضوعاتم

به بیان دیگر آزادی در مفهوم اسالمی به شود. راهی است که انتخاب می

ست که امشهود  نیز )ع(حسین در جریان نهضت اماممعنای اختیار نیست. 

راه سپاهیان عمر سعد  ،انتخاب کردندمسیر خود را امام  و اصحابیاران 

 همه .دگزینشی آزادانه داشتن هم کوفیان بی طرف ،انتخاب کردندخود را 

یاران  ایتا اندازهدند. حتی امام هم اینها در واقع در حال انتخاب کردن بو

به طور نظیر زهیر بن قین صی اشخدر مواردی اند. را انتخاب کرد انخودش

شدند. -افرادی از امام جدا میو در مواردی  نده شدفراخواند خاص

پس از  اولین بار :ال شده بودنددر میانه راه غرباصحاب امام چندین بار 

که امام اصحاب را گرد هم آورده  دبوخبر شهادت حضرت مسلم رسیدن 

 به سرزمین کربال پس از رسیدندوم  مرتبه .دهندمی و وضعیت را توضیح

را فرمایند من بیعت می )ع(در این دوبار امامشود. می ادثه قطعیوقوع ح که

، سوم تبهشوند. اما در مرجدا می از شما برداشتم و در این دو منزل عده ای

که استاد شهید  گونه آن شود،می وضعیت تکرار که اینشب عاشورا  یعنی

ا در صدهم دل و  همکسی از امام جدا نشد و همه دیگر فرمایند مطهری می



 گزارش نشست علمی / ابعاد حقوق بشری نهضت حسینی /64

آزادانه انتخاب  ،که رفتند و جدا شدند هاآنند. نمامی )ع( باقیکنار امام

 بن سعد که ماندند هم آزادانه ماندند. کسانی که به عمر هاآنوکردند 

به  هاا آزادی انتخاب همه اینآی حال. انتخاب کردندآزادانه نیز  پیوستند

 ینجاا. است هست؟ پاسخ را تاریخ قضاوت کردیک میزان واجد ارزش ا

آزادی به راه و مسیر انتخاب گوید ارزش می ست که حقوق بشر اسالمیا

 نه به صرف اختیار داشتن جهت انتخاب.است، شده 
 

 آزادی اجتماعی در کنار آزادی معنوی -6-6

ست. باز و بالمانع نیازمند ادر حقوق بشر اسالمی انسان به دو فضای 

لذا آزادی  ضای روح و درون.یکی فضای اجتماع و بیرون و دیگری ف

که انسان  جاآناسالمی بر دو قسم است: آزادی معنوی و آزادی اجتماعی. 

آزادی جنبه ، آزاد باشدفات فکری های نفسانی و خراباید از اسارت هوا

ت به انسان و که دیگران در جامعه نباید نسب جاآن و درونی و معنوی دارد

رونی و ینبه بآزادی ج ،د کنندراه و مسیر او مانع و محدودیتی ایجا

هر دو این اقسام آزادی را توان هم می نهضت حسینیدر اجتماعی دارد. 

در این آزادی معنوی  تجلی. مالحظه نمود)ع( در بیانات و فرمایشات امام

ل اخالقی و هواهای نفسانی پسر ایشان رذایست که ابرجسته جایی  نهضت

و علی االسالم السالم »از جمله آن که  ؛دندهرا مورد انتقاد قرار می معاویه

یعنی اگر زمام امور امت به دست « )اذا قد بُلیت االمه براعٍ مثل یزید
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، هامیگساری. یعنی (فاتحه اسالم خوانده است شخصی مثل یزید بیفتد

... را  و ی نامشروع در بیت المالها، دخل و تصرف، زناهاهاسگ بازی

در این معنا ایشان حتی به دنبال آن هستند که و  دهندمورد انتقاد قرار می

. آزادی ندم آزادی معنوی ببخشبن معاویه هیزید به شخصی مانند 

مشهود است، به ویژه در جمله ای که در )ع( در بیانات امامهم اجتماعی 

و اهلل ال أعطیکم بیدی اعطاء الذّلیل و » فرمایند:می و دارندخصوص بیعت 

دهم و نه من نه دست بیعت ذلّت وار به شما می)یعنی  «ال أفرُّ فرار العبید

 دهد که امام)ع(می این بیان نشان. (کنممانند بندگان و بردگان فرار می

ایشان یعنی این . ندداناز قید و بندهای حکومت یزید آزاد میخود را 

را به عنوان یک ارزش و آزادی از قید و بندهای بیرونی آزادی اجتماعی 

 . ندبه آن پایبند هست و ختهشنا
 

 آزادی به معنای از خود بیگانه نبودن -6-4

د بیگانه از خو واستقالل در حقوق بشر اسالمی یکی از مظاهر آزادی، 

 ؛ستبودن انو اسیر تفکرات واراداتی غیر خود باخته است؛ ذلیل و نبودن 

 از آن بهکه  مفهومین هماآن چه خود داشت ز بیگانه تمنّا نکردن است. 

 )ع(. نهضت امامشودمی ( تعبیرCultural Alienation)فرهنگی  نناسیوالی

 نآاز  و بیش یش. این جنبش پاستدر این معنا هم برخوردار از آزادی 

مبارزه با از خود  ؛ستعقیدتی و مرامی ا یجنبش ،سی باشدسیا نهضتیکه 
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ملی تکا یانقالب )ع(ست. در این معنا نهضت اماما هارجعتو  هابیگانگی

ر بیانات ی نیز دین رویکردچن در راستای انقالب تکاملی صدر اسالم.است 

ان کان دین محمّد » :فرمایندمی شهود است، آنجا کهم تبه صراح )ع(امام

دین جد من به جز به که اگر )یعنی « لم یستقم الّا بقتلی فیا سیوف خُذینی

در این معنا نهضت  ی تیز(.ها، کنون من و نبرد و تیغپاشود به نمیکشتنم 

را به اسالم اصیل و ناب و خودکفایی امام آمده است که جنبه استقالل 

 اند.رهب ،بستند آنیی که بر هازوبرگها و ساگرداند و آن را از پیرایهازب
 

 آزادی به مثابه ارزش در کنار آزادی به مثابه حق -6-7

بشری  یکه به عنوان حقّ نآدر حقوق بشر اسالمی آزادی عالوه بر  

هم انسانی یک ارزش  مثابه به ، جنبه ای فراتر هم داشته وستمطرح ا

. آنسنگ عدالت و گاه برتر و فراتر از  هم شاید ارزشی شود؛می مطرح

این هر دو معنا یعنی هم نماید. می همان ارزشی که ظلم ستیزی را توجیه

 امامنهضت جریان در به معنای ارزش آزادی آزادی به معنای حق و هم 

أال ترون أنّ الحق ال » :فرمایندایشان می آن جا که. وجود استمحسینی 

به حق بینید که در جامعه آیا نمی )یعنی« یعملُ به و أنّ الباطل ال یُتناهی عنه

(، آزادی به مثابه حقّی اجتماعی شودشود و از باطل اجتناب نمیعمل نمی

ست که ا در جامعه بشری آن حق افرادبه بیان دیگر  .گیردمی مد نظر قرار

اما حضرت به آزادی  .شودرعایت  هاحقوق شهروندی آنحقوق بشر و 
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  ستایند.می نیزآزادی را به عنوان یک ارزش در معنای حق بسنده ننموده و 

انّی ال أری الموت الّا السّعاده و ال الحیاه مع »فرمایند: میدر این خصوص 

دانم و همزیستی و مرگ را جز سعادت نمیمن  )یعنی «الظّالمین الّا برماً

. این به چه (مشمار و خفت نمیزندگی با ظالمان را جز سرزنش 

د و ندانمبارزه با ظلم را یکی از مصادیق آزادی میمعناست؟ یعنی ایشان 

 د. نستایبه عنوان یک ارزش می
 

 آزادی به معنای آزادگی -6-2

ق بشر اسالمی در حقو ازششمی که به مؤلفه جمع بندی عرایضم در 

در حقوق بشر اسالمی  قابل احراز است، اشاره خواهم داشت.مورد آزادی 

آزادگی  از آن بهآزادی یک معنای فراتر و واالتر هم دارد که شاید بتوان 

 ،ی به این معنا که آزادی را نه فقط برای خود خواستنگ. آزادتعبیر نمود

 خواستن. یعنی اینجا هدف ازنیز  هاو برای جمیع انسانبلکه برای دیگران 

این برداشت از آزادی در  .کندارتقاء پیدا میخودخواهی به دیگر خواهی 

 )ع(نهضت حسینی است. امام حسین ادبیات شیعی تا اندازه زیادی مرهون

برای اصحاب خود  ،انسانی که روحش فقط برای خود ؛ستاآزاده  ینسانا

و برای حقیقت، رای کل بشریت بلکه ب ؛زندو برای امت خود موج نمی

 مصداق بارززند. موج میحقّانیت و عدالت در معنای واقعی کلمه 

 شود.می طنین اندازامام  «هل من ناصر»در ندای  همان است کهآزادگی 
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ست که این زنند که کیست مرا یاری کند آیا منظور ااگر ایشان فریاد می

د؟ طبیعی است که در آن کسانی بیایند و ایشان را از مرگ نجات بدهن

به شمی و غیرهاشمی هاکه همه اصحاب اعم ازآن لحظات آخر بعد از 

 مراد از این جمله را باید درد. این معنا مدنظر نبو ،ده بودندرسی ادتشه

به عنوان  )ع(که امام . اینجستجو نمود)ع(  گری امامشأن و مقام هدایت

ند که این امید را دارایشان یک انسان آزاده به دنبال آزادی بخشی است. 

و به او  نمودهای را بیدار د وجدان خفتهنهم بتوان ت آخرشاید در لحظا

خصم تیغ بر کف را هم انسانی شایسته  یشانآزادی ببخشد. در واقع ا

آن د. نشورا به او یاد آور میچنین انسانی شأن و مقام ند و دانهدایت می

دینٌ و ال تخافون یوم المعاد فکونوا ان لم یکن لکم » د:نفرمایکه می جا

ترسید اگر که دین ندارند و از روز معاد نمی)یعنی « احراراً فی دنیاکم

های شاید بتوان گفت که در آموزه (.باشید هحداقل در دنیایتان آزاد

 حقوق بشری اسالم آزادگی کمال آزادی است.

ق مطلب را به حکه  برمبا دوبیت شعر به پایان می بنده عرایض خودم را

 است:خوبی ادا کرده 

 در یک نصف روز     که را  ینازم آن آموزگار

 ا کندـــــوزان عالم را همه دانــــــآمشـــدان

 نـــــنویسد بر زمیون آزادی ـــــدا قانــــــابت

 تن امضاء کند اد و دوــهفتد آن با خون ــــبع



دکتر مهدی ی آقاـ جایگاه کرامت انسانی در نهضت حسینی )4

 (4منتظر قائم

موضوعی  خدمتتان هستم.در که در نشست حاضر  خوشحالم از این

-علیهجایگاه کرامت انسانی در نهضت امام حسین»که برای من عنوان شده، 

بیشتر آمده ام که از مباحث استفاده کنم و شاید بیش از همه است. « السالم

یی هم در ذهن من آمد؛ هالالبته سوایادداشت برداری کرده و بهره بردم. 

که به آن اشاره فرموده و بشر اسالمی حقوق واژه  ابدر بنکته ای دارم 

 من معنای این واژه را درک نمی کنم و خوشحال شاید تأکید هم داشتند.

 و معنای آن را بیان کنند. برای بنده بگذارندشوم اگر دو واحد درس می

بشر  است و دیگر هابه همه انسان، این متعلق حقوق بشرشود می اگر گفته

منافی که مسیحی بودن  . کما اینجایی ندارددر آن  و غیر اسالمیاسالمی 

یهودیان و  حقوق بشر مسیحیتوانند بگویند نمییست. مسیحیان آن ن

اسالمی محل  حقوق بشر یهودی. بنابراین حقوق بشرتوانند بگویند نمی

 م.ما حقوق بشر بماهو بشر داری تأمل است.

 
 اشاره به رویکردهای مختلف در خصوص حرکت امام  -4-0

بر حسب برخی  مطرح شد.رویکردهای مختلف نسبت به حرکت امام 

ست انهضت است و یا قیام  )ع(امام حسین مجموعه اقدامات هادیدگاه از

                                                           

 المی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری.استادیار گروه حقوق اس 1
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دیگر یک تحلیل  ه موجبست. با ها انقالبی از تحلیلرخببه موجب و 

نیست. امام  هیچ کدام از این موارداقعه این وکه  فتگبتوان شاید 

نه  و دنقیام کن ندخواستنه می ،انقالب کند ندخواستنه می )ع(حسین

یک حرکت بسیار عادی  ایشان . بلکهبه راه بیاندازندنهضت  ندخواستمی

این حرکت نه مشترک است.  هابین همه انسانند که انسانی و اخالقی داشت

این نگاه  صورت گرفته است.اخالقی از جنبه  لکهب ،شرعی و دینیاز جنبه 

 قبل از این )ع(.به واقعه عاشورا و حرکت امام حسینیک نگاه نویی است 

 یهانگاه ،که این مباحث اخالقی انسانی و حقوق بشری مطرح شود

. در مقاطع مختلف زمانی ما به بود نهضت متفاوتبه این صورت گرفته 

خواستیم از آن می برخورد کردیم. گاهی با این مسأله یهای مختلفگونه

کنیم و یک انقالبی بوجود بیاوریم و افرادی را تحریک استفاده حماسی 

ی حماسی شده و گفتیم هایمان برداشتهابرداشتدر چنین مقاطعی کنیم. 

را ر ئجاو کومت ظالم ح و دنکنخواستند انقالب )ع( میکه امام حسین

تشکیل  وفته کوفه ر ان بهخودشاستند خومی احیاناًیا د و نسرنگون کن

ند امر به معروف و نهی خواستکه می گفته شدهحداقل  یا .ندحکومت بده

اصالً امام  گفتند که مبرخی ه. ندکن انو اصالح در امت جدشاز منکر 

که چنین کاری  نددانستمی نبوده وحکومت  به دنبال تشکیل)ع( حسین

الم احتیاج به آبیاری داشت و درخت اس آن شرایط ولی در ؛شدنی نیست

و این نهال را آبیاری کند توانست یک انفجار ایجاد می تنها چیزی که
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 ین انسان روی زمین و خانواده اشآن هم خون پاکتر کهن بود خوکند، 

و نه چیز  ندرفتبرای شهادت  )ع(بنابراین در این نگاه امام حسین. بود

 دیگر. 

 ،ویه کرامت بنگریما)ع( را از زینخواهیم حرکت امام حساما اگر می

این . را به نحوی کنار بگذاریم هادیدگاه آنباید رسد که می به نظر

تواند هم اخالقی و هم شرعی و هم برای تشکیل حکومت میحرکت 

کنم که ممکن می احساس .امر به معروف و نهی از منکر هم برای باشد و

 د. نمنافات داشته باش است این موارد باهم

 
 مفهوم کرامت در ادبیات اسالمی -4-6

این  ن انسانی است.أبه یک ش هانگاهشود وقتی بحث از کرامت می

یکی از حقوق شمرده  یعنی ؛ستن و حیثیت انسانی منشأ حقوق بشر اشأ

اصل بنیادینی است که همه حقوق بشر ل است. واصیکی از اما  ،نشده

 شعور بشر و نطق بشر ،ریت بشریعنی امری مالزم با بش .مبتنی بر این هستند

این حیثیت و این شأن هم  ،و هر جا این نطق و شعور وجود دارد است

 کرده اند و به کرامت یربعتن انسانی انسان أت و شوجود دارد. از این حیثی

داریم. این کرامت  را ین کرامتچنیدر موارد بسیار نیز در ادبیات دینی 

ن هما یاو است آمده  بسیار عزت نفس است که در روایات مان هما

ما بنی ...« )و لقد کرّمنا بنی آدم »آمده که کریم کرامتی است که در قرآن 
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 هربنی آدم صرف نظر از هر ویژگی دیگر و  ..(.آدم را کرامت بخشیدیم.

عالوه از حضرت دارای چنین شأنی شده است. به  صفت و قید دیگری

دای سبحان یک امانتی گذاشته هم در نهج البالغه نقل شده که خ )ع(امیر

وَ : »را خلق کرد آن امانت را خواستوقتی که انسان  نزد مالئکه و بود

فِی »آن امانت چه بود؟ «. اللَّهُ سُبْحَانَهُ الْمَلَائِکَۀَ وَدِیعَتَهُ لَدَیْهِمْ اسْتَأْدَى

و انسان را خلق  .(12)نهج البالغۀ،  «الْإِذْعَانِ بِالسُّجُودِ لَهُ وَ الْخُنُوعِ لِتَکْرِمَتِهِ

 ؛دنخاضع و خاشع باشو  دندر برابرش سجده کن از مالئکه خواست که

 مالئکهچیزی دارد که مخلوق کرامت دارد. این  نسانعلت ان بود که ا

فرموده ایشان در نامه به مالک اشتر مورد دیگری است . آن هستند دفاق

)نهج  «فانهم صنفان: اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق»که 

؛ به این معنا که مردم بر دو دسته اند: یا برادر دینی تو اند (53البالغۀ، نامه 

وند. این هم مؤید کرامت در اندیشه شمی و یا مانند تو انسان محسوب

 امیرالمومنین علی)ع( است.

إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ دِینٌ وَ »د فرمودننیز در آخرین لحظات )ع( نامام حسی

 (125)اللهوف، « الْمَعَادَ فَکُونُوا أَحْرَاراً فِی دُنْیَاکُمْ هَذِهِ کُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ

ترسید حداقل در دنیایتان )یعنی اگر که دین ندارند و از روز معاد نمی

 استث آزادگی بح ،هم بحث آزاد بودن نیستیان در این ب آزاده باشید(.

ن انسانی خودشان ارجاع أافراد را به همان حیثیت و ش خواستندمی که

ن أدر ش انسان هستید و ،یچ دینی هم نداشته باشیددهند که شما اگر ه
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و حرمت  مله کندحگونه  اینب یک قوم مغلوبه نیست که  تانسانی

 .خانواده اش را هم نگاه ندارد

انسان با که مالزمه اصطالح ذاتی انسان  کرامت به در کنارهر حال  به

از کرامت دیگری هم یاد شده و آن  کریم در قرآننطق او دارد، و 

مشخص  )انّ اکرمکم عند اهلل اتقیکم(. ستا با تقواکرامتی است که مالزم 

ن هما ،باید همان انسانیت ،رشد پیدا کندشود که اگر انسان بخواهد می

 یین کرامتچن ؛رشد دهد کرامتش را و ن انسانیأو همان شیت انسانی حیث

و در مرتبه پس از کرامت شود. یعنی این یک عمل بعدی یبا تقوا میسر م

تقوا به معنای خویشتنداری شود. نامیده میکرامت اکتسابی و است ذاتی 

کرامت ذاتی خودت از یعنی ای انسان در زندگی مواظب باش که  ؛است

آن که در مقابل  ندهیاز دست عزت نفس را  و فروخته نشود رود یابین ن

 وخویشتنداری  ،حفظ این کرامتوسیله . دریافت کنی یچیز توانینمی

که بیش از دیگران کرامت بیشتر  دارایو  ستاکسی اکرم  است وتقوا 

ند ایرمفمی )ص( همپیغمبرباشد. در حفظ این شأن انسانی خود کوشیده 

این  انفلسفه بعثتش )ص(یعنی پیغمبر .«تمّم مکارم االخالقانی بعثتُ ال»

 مشخص .دنکرامت ذاتی انسانی را تقویت کنمکارم اخالقی و است که 

انسان در  ،تکامل پیدا نکند وتقویت نشود اگر  مکارم اخالقشود که می

منزلت آن است تا آمده  )ص(ماند و پیغمبرمیباقی یک حدی از منزلت 

 .یت کندتقو ورا تنظیم 
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پیش از آغاز  السالمعلیهامام حسین سنتدر انسانی جایگاه کرامت  -4-6

  نهضت

در  )ع(امام حسینحسب آنچه که در روایات و تاریخ اشاره گردیده، 

نسبت به این حس کرامت و شأن انسانی دغدغه بسیاری زندگیشان 

ز ایشان ااین شعر  حرکت عاشورا  وقایع منجر به آغازی قبل از . حتداشتند

به نقل در صحبتهایشان ست یا اایشان  شعر متعلق بهحال یا  ؛است قل شدهن

منَ الشأن الرّفیع الَی         کفی بالمرءٍ عاراً أن تَراهُ » :نده ادفرمواز دیگران 

 کافیهمین یک عیب برای انسانیت انسان  وبرای انسان یعنی ؛ «انحطاطی

 به بیان دیگراست.  نزولحال  رفیع خودش در جایگاهکه  از آن  است

اه انسانی ن و جایگأشکاری مهم ترین ایراد انسان این است که با انجام 

 . ردپا گذا زیررا خود 

نمونه دیگری از رعایت کرامت افراد در سیره امام که پیش از آغاز 

از اهل وارد مدینه شد و  شخصی نهضت رخ داده نیز شایان ذکر است.

 )ع(امام حسینمردم مدینه ؟ مدینه کیستدر پرسید که اکرم الناس مدینه 

 مامادر جستجوی امام به مسجد رسید و ند. آن شخص را به او معرفی کرد

امام که  اینتا  د. ایستاد و چند شعر خوانددیدر حال نماز خواندن  را

از مال حجاز ند که آیا فرمودبه قنبر  امام .نمازش تمام شد )ع(حسین

 است.مانده باقی درهم  سخ داد چهار هزارقنبر پا است؟ دهچیزی باقی مان
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جهت استفاده از این مال مرد که این آماده کن آن را ند برو فرمود)ع( امام

نه خا نیز بهآن شخص  ه ورفت نهخا سپس امام به .سزاوارتر استاز ما 

نقل شده است که وجود مقدس  .دگیربرا وجه این که آمد حضرت 

پول را در آن لباس  مقدار این و  هورددرآ لباس خود را )ع(اباعبداهلل

 آن شخص خودبدون اینکه  و هدنمورا باز  ب منزلدر گاهآن ؛پیچیدند

 که حتیدهد این نمونه نشان می اعطاء فرمودند.او به  آن را ایشان را ببیند،

آن شخص نگاهش  ،کردن ءعطاادر حال که )ع( نمی خواستند امام حسین

یعنی رفتار کریمانه امام تا  زده شود.خجالت ناً و احیا به نگاه امام افتاده

کرامت و  رعایت شده ومقابل  طرفعزت و شأن ای بوده که اندازه

 . دار نگرددخدشه یوشخصیت 

 کمک مالیدرخواست تا آمد  خدمت امام یشخص در نمونه ای دیگر

حضرت به او سخن به میان آورد. طلبکار  خود و مطالبهبدهی از د و نک

قصد ایشان آن بود که در  در واقع .بنویستقاضای خود را که  ندفرمود

امام این رویه  .خجالت نکشد حاضر نبوده وآن فرد  زمان خواندن تقاضا،

یزی از چ ستخواهر کس می بردند تامی را در موارد متعددی به کار

 . شرمنده نشودد ایشان مطالبه کن

موضوع را خطاب  ،شتاز امام داای خواستهکه ی فرد ،دیگر نمونه در

نامه را گرفتند و باز  به محض اینکه امام کرد. و تقدیمنوشته به ایشان 

. د حاجت شما برآورده استفرمودنآن  پیش از خواندن حتی ،کردند
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آگاهی  پیش ازچرا  در خلوت از ایشان پرسید که یکی از اطرافیان امام

آن م بیفرمودند  ایشان به وی قول مساعدت دادید؟محتوای نامه  نسبت به

من ایستاده و من در حال  در مقابلاو  که ایچند لحظهن داشتم که ای

خداوند از ایستادن ذلت بار او در خجالت بکشد و  ،خواندن  نامه او هستم

 د. قرار دهسوال  مرا مورد مبرابر

حرکت  آغازاز  پیش )ع(زندگی امام حسین خاللاین موارد در  همه

جود در جریان حرکت ایشان نیز توجه به کرامت با این و. عاشورا است

 زند.می موج

 
 السالمعلیهجایگاه کرامت انسانی در جریان نهضت امام حسین -4-4 

 همو امام بیعت کند  )ع( با اومعاویه خیلی اصرار داشت که امام حسین

خطاب )ع( امام حسنآنجا که  تا .رفتپذی نمی )ع(زمان امام حسناز  حتی

که را ی عهدی ول ،با تو بیعت نخواهد کرد اوکه  ه بودندمودفربه معاویه 

بعد از امام حسن)ع( نیز رویه کرد.  کنم، رعایت خواهدمی نعقدبا تو ممن 

آن بود که اگرچه صلح مزبور را زیرپا نگذاشت، اما از بیان امام حسین)ع( 

 از جمله انتقاداتخودداری نمی فرمود.  انتقادات نسبت به حکومت معاویه

 کرامت انسانی ،در جامعه به اصطالح دینیایشان در این دوره آن بود که 

گرفته فراظلم همه جا را  ه،رها شدبه حال خود ضعفا ، پا گذاشته شده زیر

 شأن انسانیبه عبارتی در حال تحقیر شدن هستند و در این شرایط مردم  و
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که  ن استآ)ع( در این خصوص امامبیر اتعی از . یکاست ن از بین رفتهشا

این بنده د و یبمردم ع؛ یعنی (232)تحف العقول، « خَوَلٌالناسُ لَهم »

جالب است که فرمایشات امام حول این محورها نیست که حاکمان شدند. 

روزه یا رعایت  ،حجمانند  فرایضیخوانند یا حکومت مردم نماز نمی

است که مردم  مساله یناسر  برصحبت آورد؛ بلکه حجاب را به جا نمی

 . ان شده اندو عبد حاکم برده

شود. دقیقاً می )ع( شدیدترانتقادات امامزمان یزید  و دربعد از معاویه 

معروف شد، ه فاجعه حرّ که بهبه مدینه سپاه یزید  و قتل عام ملهپس از ح

 این نشان. باید برده من باشد ،ماندببود که هر کس زنده  اعالم کردهیزید 

ه و بینی کردپیشجریان را  ااین رجهت گیری امام به درستی  دهد کهمی

به استناد این فرمایشات  .خطر برده شدن مردم را گوشزد نموده بود از قبل

اصالً بنای جنگ  یشانا )ع( شاید بتوان اظهار داشت کهامام حسین

و یک فقط یک بنا  یشان. انداشتنیز بنای قیام و انقالب  حتی ؛نداشت

دم جامعه اسالمی بود مرکرامت داشت و آن حفظ کرامت خود و هدف 

بیعت کردن با یزید ایشان شد. یعنی با بیعت نکردن محقق میهدف ن ای و

آن د فرماینمیکه نمودند. کما این می قلمدادرا نقطه مقابل عزت انسانی 

؛ یعنی میان (122)اثبات الوصیۀ،  «ذلّهالسلّه و ال بین»مرا مخیر کرده نابکار 

ذلت است.  رادفدر چنین شرایطی متبیعت از نگاه امام  ذلت.یا  شمشیر
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آن راه و به واقع رویم ما زیر بار ذلت نمیکه  فرمایندبعد هم تصریح می

 .کنیمانتخاب می را دیگر

بن  روی کار آمدن یزیدو پس از امام حسین)ع(  حرکتاز  پیش

. خیلی از یدکنگفت که با یزید بیعت  )ع(امام حسینوالی مدینه به  معاویه،

ص سفارش کرده خابه طور  یزید رانفر  چهار .بیعت کردند با اونیز افراد 

فته شود: امام حسین)ع(، عبداهلل بن زبیر، عت گریب هاآنحتماً از که بود 

فرمودند ابتدا )ع( امام حسین .بکرعبداهلل بن عمر و عبدالرحمن بن ابی

در جمع  وفردا  ، بهتراستمخفیانه باشدبیعتش نباید  من که انندم کسی

گفت ای ماجرا بود  که شاهدمروان حکم  .هم پذیرفت حاکم مدینه. باشد

پیدا نمی توانید دیگر  را ؟ اوبرودکه کنی می را رهابن علی حسین  !امیر

بیان شان را  حرف اصلیپس از شنیدن سخن مروان،  )ع(. امام حسینکنید

یعنی مانند منی با ( 21)مثیر األحزان،  «همثللمِثلی ال یُبایع »فرمودند که 

و کرامتی هستم و ن أشدارای من بیان دیگر به  مانند او بیعت نمی کند.

این  دهد کهمی همه نشان هااین ؟با یزید بیعت کنم توانممی چگونه

توجه حرکت این بعد  ست و متاسفانه بهابوده حرکت اخالقی و انسانی 

  اندکی صورت گرفته است.

 حرکتدر طول این  )ع(امام حسیننقل نشده است که  همچنین جایی

 ،یک لحظهایشان حتی برای نقل نشده که  ییجاند و اشعصبانی شده ب

 رضایتسراسر  رفتار ایشاند. نده باشنمواحساس عدم رضایت از حرکت 
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إِنْ نَزَلَ الْقَضَاءُ بِمَا نُحِبُّ »د که فرماینمی جایی .ستا و تسلیم و شکر

مَائِهِ وَ هُوَ الْمُسْتَعَانُ عَلَى أَدَاءِ الشُّکْرِ وَ إِنْ حَالَ الْقَضَاءُ نَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى نَعْفَ

، 2)االرشاد، « دُونَ الرَّجَاءِ فَلَمْ یَبْعُدْ مَنْ کَانَ الْحَقُّ نِیَّتَهُ وَ التَّقْوَى سَرِیرَتَهُ

رقم ـ غیر آن که ما امید داریم ـ ا و قدر الهی به گونه دیگری اگر قض (.27

دور از متن حرکت تکاملی مان ما را چرا که  .باز هم خیر است ،خورد

در روز واقعه خواندند، این مورد شایان ذکر ن ایشااشعاری که . از کندنمی

وَ إِنْ  ؛فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَ أَنْبَلُ        فَإِنْ تَکُنِ الدُّنْیَا تُعَدُّ نَفِیسَۀً»است: 

)المناقب،  «فَمَا بَالُ مَتْرُوکٍ بِهِ الْحُرُّ یَبْخَلُ        تَکُنِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْکِ جَمْعُهَا

اشاره دارند؛ با این  انآزادگی خودش به )ع(امام مجدداًجا  ن. ای(25، 1

مال را  و انسانباشند  ترکاموال برای که اگر قرار باشد مضمون 

نسبت به  تواندمی چگونهانسان حر  ،برودو کند  سپس رهاو  گردآورده

  ؟بخل ورزد الامو

که سپاه  زمانی ؛بن یزید ریاحی است با حرّ نمونه دیگر مذاکره ایشان

اگر این راه را  به امام عرض کردو حرّ در مقابل کاروان امام قرار گرفت 

مرا از مرگ  دفرمودندر پاسخ )ع( امام .دشویحتما کشته می ،دهیدادامه 

استناد اوث قبیله  ایاعض از ییک به شعری ازامام  گاهآن ؟ترسانیمی

از  او راخواست می کهعمویش  پسر خطاب به آن شخصکه کردند 

ـ شوی می روی و کشتهمی ـ با این استدالل که باز دارد( ص)یاری پیامبر
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إِذَا مَا نَوَى حَقّاً وَجَاهَدَ         سَأَمْضِی َمَا بِالْمَوْتِ عَارٌ عَلَى الْفَتَى» سروده بود:

 .خوانندمی این شعر را برای حرنیز  )ع(. امام حسین«ماًمُسْلِ

        فَإِنْ عِشْتُ لَمْ أَنْدَمْ وَ إِنْ مِتُّ لَمْ أُلَمْ»د نگویمیدر بیت بعدی نیز 

 ،مماناگر زنده ب با این مضمون که «أَنْ تَعِیشَ وَ تُرْغَمَا ذُلًّا بِکَ کَفَى

. کنم احساس درد نمی مرگ در تقدیر باشد،پشیمان نیستم و اگر هم 

 حقیرانه و ذلیالنه یدر وضعیتاگر بخواهی  فرمایندمی امام مجدداًاینجا 

-مهر ذلت بر پیشانی لیو ؛گی را انتخاب کنیزندکافی است  ،زنده بمانی

، لَیْس الْعِزّ و إحْیاء الْحَقّما اهْوَن الْمَوْت عَلَی سَبیل نِیْل » خورد.خواهد  ات 

ل ّ إالَّ ، وَ لَیْسَت ْ الْحَیاة ُ مَع َ الذَُّ الْمَوْت فی سَبیل الْعِزّ إالّ حَیاة ً خالِدَةً

لیس شأنی شأنُ من یخاف » دفرماینمی در ادامه «.الموت الذی الحَیاة َ مَعَه

که در جریان واقعه آن است  )ع(بارز سخنان امام حسین . وجه«الموت

فرمایند که می ایشان اشاره .نمایندمی کیدأت موضوعبعد انسانی  بر وارههم

إنَّ » دهندمی و ادامه است سهلبرای من  رگر مچقدر چنین وضعیتی د

نَفْسی الکْبَرُ مِن ذلک و هِمَّتی الَعْلی مِن ْ ان ْ احْمِل َ الضَّیْم َ خَوْفاً مِن 

و هل تَقْدِروُن علی اکثر مِن قَتْلی؟ مَرْحَباً بِالْقَتْل ِ فی سَبیل اهلل؛  َالْموت،

)احقاق الحق، « وِ عِزّی وَ شَرَفیولکنّکم التقدرون عَلی هَدْم ِ مَجْدی وَ مَحْ

، شرف توانید عزتنمی ، اماتوانید مرا بکشیدشما می فرمایند:می ؛(31، 11

یت و شأن و جایگاه انسان اً بحث ازمجددید. در هم بشکنو مجد من را 

 انسان است. 
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انّی ال اری » معروف ایشان که امروز هم اشاره شد کهاین جمله را 

 اب. (172)تحف العقول،  «الموت الّا السعاده و ال الحیاه مع الظالمین الّا برماً

 . ستت و حیات با ظالمین مایع دلتنگی اسسعادت ا رگم این مضمون که

یوم  فیو ربّکم من کلّ متکبرٍ  اعوذ بربّی»فرمایند: می همچنین

هر و است بوده  اویزید تکبر ی هاویژگیاز  .(21، 2)االرشاد، « الحساب

ن انسانی آنها را أدیگران را تحقیر و کرامت و شطبیعتاً هر حاکم متکبری 

شیون ه مبادا شما کسفارشی نیز به حضرت زینب فرمودند  .کندمی پایمال

 .رد مالمت قرار گیریمو مو دهشحقیر تد تا از ناحیه دشمن یفریاد بزنو 

به خوبی پس از امام سفارش ایشان را مدیریت هم  )س(حضرت زینب

 اند.کرده

 ندبه صلیب کشیده شد مسیحیانوقتی که به زعم  )ع(حضرت عیسیاز 

 است که فرمودندلحظه آخر نقل شده  در مصائبهمه تحمل از  پسو 

نصرت ی خواهمیچه زمانی  به عبارت دیگر پس ؟خدایا پس تو کجایی

)ع( امام حسینشعار مقایسه کنید با حال این را  خود را شامل حال ما کنی؟

برخورد به به بیان دیگر  .«رضاً برضائک» یندفرمامی که در لحظه آخر

در کند که نمی حساس گونه ای است که دشمن حتی یک لحظه هم ا

ذره هم نمی تواند و یک  و کرامت امام موفق بودهن أشمخدوش نمودن 

 کند.زنی در امام ایجاد ح
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های در بخش پایانی نشست برخی از حاضران در جلسه به بیان دیدگاه

خود در خصوص مباحث مطروحه پرداخته و سؤاالتی نیز مطرح گردید 

در این قسمت یی را از جانب سخنرانان به همراه داشت. هاکه پاسخ

 گردد.سؤاالت مزبور بیان میها و دیدگاه

  

فالح زاده دکتر ز آقای ا :7خلیلینائب علی آقای دکتر  -7-0

فکری و تفاوت این زمینه ای فراهم آوردند تا کنم که می تشکر

حث ابم ی از. یکمطرح گردد مباحثدر میان  ختلفم هایدیدگاه

 این بود که کرامت انسانی بس است. امام حسین )ع( هم برایمطروحه 

 .حقوق بشر هم برای کرامت انسانی آمده است کرامت انسانی آمده اند.

که  آن بودهبرای  را هم توصیه کرده اند،اخالقیاتی امام حسین )ع( اگر 

هم به شهادت رسیدند برای .  واگر  انسان مهم است ثابت کنند کرامت

که مبنای  بوده است Dignity یخارج در اصطالحیا به  همین کرامت

 است. بشرحقوق 

بود که این کرامت هم قابل جمع با  سخنان اساتید ایندیدگاه دیگر در 

. مانند طفلی که اگر از او مواظبت ؛ البته باید مراقب آن بوددین است

                                                           

 استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری. 5
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انسان د. اگر این کرامت کنمی شمر یزید وتبدیل به  انسان راهمین  شود،ن

باید از چه چیزی یا پس چه کسی  د،را به جایی بکشاند که مانند یزید شو

ما چیزی به نام دین داریم که این جا  راین کرامت نگهداری کند؟ د

ی انسان در پرتو هاکرامت و همه ویژگیکند. می کرامت را نگهداری

 که کرامت انسانی، انسان را با گونه همان. منتهی گرددبه تقوا  دین است تا

این رود. می ز بینهمین کرامت انسانی با بی تقوایی ا ،کندمی تر تقوا

رود صرفاً منحصر به کرامت اکتسابی هم نیست و می کرامتی که از بین

تواند شامل کرامت ذاتی هم بشود. آیا در مورد می حتی در تفسیری

یزید کرامت  آیاتوان از کرامت ذاتی سخن گفت؟ می شخصی مانند یزید

 اعش لبخندسردمداران کفری که مقابل جنایتکاران د آیاانسانی دارد؟ 

و کرامت انسانی دارند؟ خانمی در راهپیمایی تهران کشته شد  ،زنندمی

 شبانه روز اشک تمساح ریختند گاهآن ،چه کسی او را کشت معلوم نیست

کرامت انسانی است چه حمایتی از این  که در ایران کرامت انسانی نیست.

 که تکهتدر مقیاس گسترده  هاانسان که که در مقابل جنگ در سوریه

پلیس یک نفر را در  اگرکه  در حالی ،اختیار شودسکوت  ،شوندمی

صورت جنایت اندازند که می بلوایی به راه ،ی ایران کتک بزندهاخیابان

کند، معنا . بنابراین، امام حسین)ع( قبل از اینکه کرامت را برای ما گرفت

 .ت استکرام ءرشد دهنده و منشا ،دین حافظدغدغه دین دارد؛ چرا که 

کرامت انسانی برای  وند،اتصال به خدادر اندیشه اسالمی نمی توان بدون 
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انسان تصور کرد. کیست که بتواند حقوق بشر واقعی را برای بشریت 

توان داعیه می عقیده توحیدو از دین  و جدای از خدا آیا غیر بیاورد؟

 ،رومیم و به کجا ه اماز کجا آمدمکتبی که برای غیر از  ؟کرامت داشت

 اندیشه ؟تواند ارمغان آور کرامت باشدمی پاسخ داشته باشد، چه کسی

تواند برای می چگونه ،رودمی آید و به کجامی از کجا اندغربی که نمی د

 او هم داشت وکرامت تعریفی از بشریت کرامت تعریف کند. فرعون هم 

 خود رااو  ؛«أنا ربّکم االعلی»سخن وی آن بود که  .گفتمی از اخالق

بنی خدای اخالق و مربی و پرورش دهنده روح و جسم و معنویت 

و کرامت از حقوق بشر  ،دینجدای از . بدون خدا و دانستمی اسرائیل

شود در دنیای امروز، حقوق بشر می مگر ن نوعی تفرعن است.گفتانسانی 

 غیر دینی داشت؟ 

به واقع هم که مورد انتقاد قرار گرفت، حقوق بشر اسالمی  صطالحا

پس  ؛اسالم استهم مانند اسالم ناب محمدی. اسالم  ؛است این همانیقید 

اسالم آمریکایی را کنار  برای آن کهگوییم اسالم ناب محمدی؟ می چرا

اضافی بر حقوق اسالمی قید  هم حقوق بشر اسالمیدر عبارت بگذاریم. 

 مرادست. غیر الهی ا در مقابل حقوق بشرالهی حقوق بشر  مرادبشر نیست. 

 ،آزادیو مبنای ستر ب ،آزادی ،حقوق  ،که بشریتاست حقوق بشری 

و همه ابعاد آزادی که امروز آزادگی فراتر از آن موضوعات آزادی و 

 هستی از اواست که معتقد است  یتفکرهمه برگرفته از  اشاره کردند،
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 مربی دیگری نمی شناسد.دین و به جز وحی، تفکری که به غیر از  ؛ستا

پذیرفته  مطابق اندیشه اسالمی ،تواند مربی بشر شودمی که بشرتصور  نای

تاریخ طول در  نظیر آن راشود که  مربی ستتوانمی انسانست. اگر نی

  .بود« انا ربّکم االعلی»و شعار فرعون داشته ایم که همان 

 ، آیام که با توجه به دیدگاه شمای داردکتر جاوید سوالآقای از 

 و سیره نبوی و علوی سالمنزد علما از قرآن و ا )ع(م حسینجمالتی که اما

مسیر وحی و اهل بیت را به مردم  خواهدمی گوید، برای جدل است یامی

امر به معروف و ظلم و بیت المال و مانند  یمصادیق آیا؟ گوشزد کند

حاکمیت و تشکیل حکومت آیا  زکات کف دین است یا جزء دین است؟

-تعریف مییا جدای از دین  جزئی از دین استظلم  اسالمی در مبارزه با

ن آاخالقیات است یا شامل فقط و است  یحداقلمفهومی ؟ آیا دین شود

و حفظ آن  نیل به کرامت آیا؟ شودمی مطرحهم در داخل دین  هاکرامت

ر است یا خیر؟ اصالً، آیا امام حسین)ع( و خارج از دین میسّ ،و تکامل آن

 اینجز برای تالشی  ،ستنیدین جز بر مبنای ه نهضت امام حسین)ع( ک

 یکه کرامت و حقوق بشر واقعی را که همان حاکمیت دینی و دیناست 

 ؟محقق کند ،شدن افراد تحت حاکمیت است

 

ود که از فضای غرض آن بن مدر بحث  :آقای دکتر جاوید -7-6

یک نهضت، جریان، قیام و یا  و بیرون آمدهدین داری و تعلقات مذهبی 
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. چرا افرادی در اربعین و د نظر قرار دهیمکه اتفاق افتاده مرا حرکتی 

چنین  ؟ستندیکنند که لزوماً شیعه و مسلمان نمی تاسوعا و عاشورا شرکت

غیر از این است آیا ند؟ راو چه برداشتی داز این جریان چه دیده  افرادی

ع نگریسته به موضواخالقی، انسانی، آزادگی و کرامت انسانی  از زاویهکه 

« خالقاالَ کارمَمَ مَمّتَعثت الُانّی بُ»فرمایند می ؟ وقتی پیامبر اکرم)ص(اند

و کرامت واجد انسان  نازل شود،که دین  نآاز  پیش مراد آن است که

حقوق دارای انسان  ،که دین بیاید نآپیش از به واقع  .ه استداخالق بو

دین و دین داری است  یهاحقوقی از حداقل ینچنو رعایت ه دبو نبنیادی

به توان می زودتردین مسیر در درست است که را رعایت کند. آن باید 

انسان بدون کرامت و یا  لزوماًنسان بی دین اما ا دست یافت،انسان کامل 

نیز اخالق نیست. در نهضت امام حسین)ع(  فاقدانسان بدون حقوق و 

که جزء را یی هاقلحداکه این  هن بودآبرای  ،که اتفاق افتاده حرکتی

، هستهم  یکرامت و جزء اخالق انسانی است و اتفاقاً جزء تعهدات دین

 یا می شودرعایت نحالل و حرام اگر . ه استدرعایت نمی شدر جامعه 

و ... این  که حر زاده شده اند در حالی ،شوندمی به بردگی گرفته هانانسا

ست که با نگاه ا اینجا .رعایت نشده است هاحداقل آن است که یبه معنا

تواند می مجموعه آن رویکردها ،حقوق بشری و فلسفه حقوق بشری

امام حسین  وجود دارد وبه نام عدالت  راهبردی بیان دیگربه پذیرفته شود. 

تواند می د. عدالتبر پا دارن)ع( به این دلیل قیام کردند که عدالت را 
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حقوق یک  ، حقوق یک خانم، حقوق یک شهروند،طفلحقوق یک 

 به صورت مقطعیکه  یهایراهکار. باشدحقوق عامه مردم یا دولت و 

همانند همان مراحلی  ،دگردعدالت به مثابه اصل اجرا  تاد شومی استفاده

 و شناخت این و نهی از منکر وجود دارداست که در امر به معروف 

بعاد از او واقف که به محیط  است؛ انسانی کاملیک انسان  مندنیاز مراحل

در هر مرحله و که باشد؛ مسیر را به درستی بشناسد و بداند  مطلعحرکت 

 زمانیاستفاده کند.  راهبرد یا راهکار از کدام ،هدفنیل به در راستای 

باید  زمان دیگر گردد؛ برقرارعدالت  تاد شوحکومت ساقط الزم است 

که  در شرایطی دیگر ممکن است الزم آید ؛دشوحکومتی اصالح رویه 

هجرت از منطقه راهکار د هم شایو موقعی  صورت نگیرد یبیعت تأیید یا

راهبرد ی آن ایی هستند برها(تاکتیکراهکارها ) ها. همه اینمناسب باشد

 حقوق بشری است. یتذاتاً یک وضع یدالتچنین ع. (یاستراتژ)

 

این که عدالت ذاتاً حقوق بشری است،  دکتر خلیلی:آقای  -7-6

است به ادبیات حقوق بشر غربی. بنابراین عدالت ذاتاً مجدداً بازگشتی 

هدف دین است که در انسان هم فطرتاً عالقه به عدالت خواهی هست و 

های حقوق بشر دین آمده است که موانع آن را از سر راه بردارد. واژه

 غربی را در فرهنگ خود نمی توانیم به کار بریم.
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فرمایند هر می ی مطهریجناب آقا آقای دکتر منتظر قائم: -7-4

چه بیشتر مطالعه کردم، بیشتر به این فکر اعتقاد پیدا کردم که در اخالق 

برای احیای اخالق اسالمی محور و آن نقطه ای از روح انسان که اسالم 

 کرامت و عزت نفس است. ،روی آن دست گذاشته استانسانی 
 
ا از بین این کرامت اگرچه ذاتی است، ام آقای دکتر خلیلی: -7-7

تواند اخالقاً این کرامت را نگاه دارد؟ طبیعتاً می رفتنی هم هست. چه کسی

کسی که به لحاظ اعتقادی به آن باور داشته باشد. اخالق بدون اعتقاد محال 

است پایدار باشد و تبدیل به یک سری آداب و رسوم و سلوک و رفتارها و 

ز اویی و به سوی اویی و در شود. تا مبانی اعتقادی امی هاتعلیم و تربیت

نباشد، کرامت انسانی هم پایدار نخواهد « انّا هلل و انا الیه راجعون»راستای 

بود. اگر بخواهیم اسناد حقوق بشری غربی را سوغات ترقّی بشریت بدانیم، 

بدون توجه به مفاهیم و اعتقادات دینی از قبیل توحید و معاد، هرگز بشریت 

یی نخواهد رسید؛ کما این که در غرب تا کنون به با چنین مفاهیمی به جا

جایی نرسیده است. پیامبر اسالم)ص( هزار و چهارصد سال پیش پیامی 

برای کرامت انسان آورده که هنوز هم تنها منادی و تنها مشربی که تشنگی 

کند، همین پیام و همین مکتب است. می عدالت خواهی بشر را سیراب

و اسناد بین المللی را بدون خالق و صرف کرامت بنابراین نمی توان صرف ا

    اعتقاد به پیام قدسی وحی الگو قرار داد.
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کنم می نکته ای عرض یکی از دانشجویان دانشگاه تهران: -7-2

در خصوص نقل قول آقای دکتر منتظر قائم از انجیل که حضرت مسیح 

ل استناد یا رسد این خیلی قابمی به نظر«. ای خدا کجایی؟»فرموده اند 

استفاده نباشد؛ یعنی به لحاظ سندی درست به نظر نمی رسد و شاید 

 تحریف شده باشد. اگر فرمایش تکمیلی در این زمینه دارید لطفا بفرمایید. 

ی هاسؤالی هم از آقای دکتر موسوی دارم که فرمودند یکی از ارزش

قابل آزادی آن است که چه مسیری انتخاب شود. این به لحاظ فلسفی 

 پذیرش نیست که علت را قبل از معلول مورد استفاده قرار دهیم.

از آقای دکتر جاوید هم سؤالی دارم. بیشتر این نهضت را از بعد انسانی 

در نظر داشتید و استنباط من از فرمایشات شما این بود که خداوند نیازی 

وده به نهضت امام حسین)ع( نداشته و بیشتر انسان نیازمند این نهضت ب

 است تا خداوند. 
 
 نقل نمودم که هااین را از دیدگاه آندکتر منتظر قائم: آقای  -7-6

گویند در زمان مسلوب شدن این احساس در ایشان به وجود آمد که می

 چرا مرا یاری نمی کنی.
 
دو جهت را تفکیک من : میرکالئی آقای دکتر موسوی -7-8

در بعد اسالمی اشاره شد  کردم: حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسالمی.

گذارد که صرف انتخاب و اختیار به معنای می که اسالم چنین قیدی را
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صرف انتخاب یا  آزادیِ واجد ارزش نیست؛ اما در حقوق بشر غربی

که اشاره فرمودید، کند. در بعد فلسفی هم می اختیار برای آزادی کفایت

و تعریف شده است.  اتفاقاً مفاهیم متعددی برای آزادی بر شمرده شده

یکی از آن مفاهیم آزادی به معنای اختیار است؛ به این معنا که فرد قدرت 

انتخاب میان دو یا چند چیز را داشته باشد. استقالل و از خود بیگانه نبودن، 

مندی از قدرت اقتصادی یا سیاسی و ... از دیگر مفاهیمی توانگری و بهره

آزادی  هاست. در برخی برداشتاست که برای آزادی برشمرده شده ا

صرفاً به عنوان یک روش تلقی شده و در واقع با قلمداد شدن به عنوان 

؛ در این معنا آزادی یک امر شکلی از ماهیت و محتوا تهی شده است

ای است که با هر هدفی قابلیت جمع خواهد داشت. طبیعتاً آزادی وسیله

اسازگاری خواهد داشت. چرا ن هادر مکتب اسالم با برخی از این برداشت

 که در این مکتب و به تبع آن در این نظام حقوقی آزادی جنبه ارزشی نیز

کند که ورود در محتوا و می یابد. همین جنبه ارزشی آزادی ایجابمی

ماهیت را الزم بداند و صرفاً روش تلقی نشود. همچنین دقیقاً همین جنبه 

ختیار کافی تلقی نشده و شود که صرف انتخاب و امی ارزشی موجب

کمال آزادی در محتوا و ماهیت امر انتخاب شده جستجو شود. البته 

دخالت این عامل ارزشی و ماورائی سبب نمی شود که ما آن را غیر 

فلسفی یا مغایر با فلسفه تلقی کنیم. در علم فلسفه هم در کنار فلسفه مادی 
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ی هااز تقسیم بندیشود و حتی یکی می بحث از فلسفه متافیزیک مطرح

 است.ی ماورائی هایعنی دخالت ارزشفلسفه بر اساس همین معیار 

حقوق بشر »استفاده و اشاره ای هم به عبارت بنده از این فرصت 

نیست « بشر»مضاف الیه برای « اسالمی»کنم. در این تعبیر واژه می «اسالمی

ورد؛ بلکه که سوء تفاهم بشر اسالمی و بشر غیر اسالمی را به وجود آ

است. به این ترتیب اگر ما قائل به حقوق « حقوق»مضاف الیه برای 

اسالمی در مقابل حقوق غیر اسالمی باشیم و نظام حقوقی اسالم را به مثابه 

توانیم بخشی از این می ی بزرگ حقوقی معاصر بپذیریم،هایکی از نظام

ست، حقوق را هم که در حوزه حقوق بنیادین انسان و حقوق بشر ا

قید اسالمی نماییم. بنابراین مراد از حقوق بشر اسالمی اوالً متّصف به 

مشتمل بر حقوق بنیادینی است که نظام حقوقی اسالم برای انسان بما هو 

 در نظر و ... انسان صرف نظر از ملیت و رنگ و جنس و دین و مذهب

 یرد وگمی چه غیر اسالم برای چنین بشری در نظرگیرد؛ در مقابل آنمی

زن  ثانیاً در برگیرنده برخی حقوق متفاوت مسلمان در برابر غیر مسلمان،

شود که مختص می ی آزاد و ...هادر برابر مرد، بردگان در مقابل انسان

گذاری اسالم بوده و سایر مکاتب حداقل به این شکل از آن دستگاه قانون

ی هاهمه برداشتبا  لزوماً مغایرتیاخیر وجود قسم  البتهبرخوردار نیستند. 

در مفهوم غربی حقوق بشر حقوق بشر در اسناد بین المللی یا موجود از 

نداشته و بسیاری از متفکرین غربی به ویژه در دوره پسامدرن، با تأکید بر 
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گرایی حقوق بشر را مطرح نموده و توسعه ، نظریه نسبینسبیت فرهنگی

قومی و ... توجیه و مبنایی اند که وفق آن مالحظات فرهنگی، مذهبی، داده

  شود.می ی حقوقی محسوبهاای تفاوتبرای پاره
 
البته من در خصوص نیاز بیشتر انسان یا آقای دکتر جاوید:  -7-1

خداوند به نهضت امام چیزی نگفتم. بحث این بود که ما امام را در جریان 

بحث  شناسیم. فارغ از این که ما درمی نهضت به عنوان یک انسان کامل

مذهبی شیعی ایشان را به عنوان انسانی دارای علم لدنّی فرض نموده که 

باور ما است، در این نگاه ایشان را به عنوان انسان عاقل کامل دارای 

کند و هر می قیامکنیم که در مواجهه با فساد و ظلم می دغدغه معرفی

 ایشانکسی هم وظیفه دارد که در چنین وضعیتی قیام کند. کما این که 

فرمایند من برای حاکمیت احق هستم و در جمع علما خود را اعلم و می

در این احق بودن استناد به نصی از جانب پیامبر نمی  داند.می اتقی و ازکی

ای در فرماید خداوند از علما عهد گرفته که در هر دورهمی کند، بلکه

قالً الزم است و فسادهایی سکوت نکنند. طبیعتاً و ع هامقابل چنین ظلم

اعلم دانشمندان دارای چنین وظیفه ای باشد. در آن دوره هم از حیث 

 کرامت و انسانیت امام حسین)ع( برتر از همه بودند.
 
 یم ازعرض تشکر دار: میرکالئی آقای دکتر موسوی -7-01

جناب آقای دکتر جاوید که علی رغم استاد گرامی حضار محترم به ویژه 
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از ساعت اعالم شده برای این نشست باید در کالس  این که بالفاصله پس

همچنین از استاد محترم حجت حاضر شوند، دعوت ما را پذیرفتند. 

االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر منتظر قائم که با حضور و سخنرانی 

خود در برگزاری هر چه بهتر نشست ما را یاری فرمودند. همچنین از 

قدم رنجه فرموده و در جلسه حضور به هم مسئولین محترم دانشگاه که 

رساندند از جمله آقای دکتر فالح زاده معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه، 

آقای دکتر کریمیان رئیس دانشکده ثبت و مدیریت قضایی، آقای دکتر 

قاسمی رئیس محترم گزینش دانشگاه، از اساتید محترم جناب آقای دکتر 

مند شدیم، آقای دکتر همتی، آقای بهره خلیلی که از نقطه نظرات ایشان

ی هادکتر نواری و کلیه شما بزرگواران و سروران گرامی که از دانشگاه

کنیم؛ به ویژه از این جهت که می مختلف تشریف آوردید، سپاسگزاری

زمینه برگزاری نشستی متعلق به سرور و ساالر شهیدان را در این ایام فراهم 

ی آتی معاونت پژوهشی هم شاهد استقبال هاستنمودید. امیدواریم در نش

دهیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل می جلسه حاضر را خاتمهشما باشیم. 

 محمد.



 

 بندیجمع

های جامعه مدنی از نگاه حقوق بشری به مسائل اجتماعی و ضرورت

روندهای نوظهور محافل دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و به طور خاص 

است. نظر به آن که در چنین نگرشی به امور عمومی و در علم حقوق 

اجتماعی، همواره نوک پیکان متوجه دولت حاکم است، مباحث حقوق 

های حاکمیتی جوامع مختلف نیز گاه تالقی و گاه پیوند بشری با سیاست

دارد. صرف نظر از آن که چنین پیوندی میمون و مبارک است یا نه و 

یا در اتکاء بر آن ا باید به فال نیک گرفت گذشته از آن که آن تالقی ر

طریق احتیاط پیمود، چنین روندی باب ورود حقوق بشر به بسیاری از 

 گشاید.مذهبی و عمومی را میدینی ـ مباحث سیاسی، اجتماعی، 

های دینی و مذهبی از در چنین شرایطی ارزیابی مفاهیم، وقایع و پدیده

آن که مبانی حقوق  نماید: نخستمی از دو جهت مفیدزاویه حقوق بشر 

ترین منابع چنین حقوقی در طول بشر را در ادیان الهی که خود از مهم

نماید و آن را در مقابل مبانی حقوق بشر غیر می تاریخ بوده اند، واکاوی

به این و  گذاردمی یند آن دو را به مقایسهآدینی قرار داده یا حداقل بر

 دهد که حقوق بشر تا چه میزانمی ش رو قراریی ذهنی را پیهابارقه ترتیب

وده و تواند وجود یا تفسیر خود را وامدار پیام قدسی دین و مذهب بمی

؛ دوم آن که تأثیر ابعاد حقوق جدای از انسان محوری طیّ طریق نماید
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دین بشری ادیان الهی در مسائل اجتماعی و سیاسی تا چه میزان بوده و 

 گیرد.می مات و تعهداتی را در نظرالزا دینی چهحکومت برای 

چنین تأثیری در دین مقدس اسالم دو چندان است. چرا که اسالم دو 

گونه نخست این پیوند زمانی است که گونه پیوند با حقوق بشر دارد: 

در حوزه حقوق بشر دارد و به عنوان  ییهااسالم به صورت مستقیم آورده

، حقوق متقابل مردم و حکومت نمونه بر کرامت انسانی، عدالت اجتماعی

این پیوند را باید به صورت غیر گونه دوم  ؛نمایدمی صالح و ... تأکید

مستقیم و از طریق اخالق دانست که به موجب آن نتیجه اعمال برخی 

قواعد اخالقی اسالمی از جمله دفع ظلم و حمایت از مظلوم، مبارزه با 

لناس و وجوب امر به کشی و استضعاف، رعایت حق ااستثمار، بهره

معروف و نهی از منکر تقویت موازین و مقررات حقوق بشری این مکتب 

 را به دنبال دارد.

در جریان تاریخ اسالم، نهضت حسینی از جمله رویدادهایی است که 

از ابعاد مختلف، حقوق بشر در اسالم را توسعه و ارتقاء بخشیده است؛ تا 

بشر در اسالم تا اندازه ای از این توان گفت موازین حقوق می آنجا که

تالش این نشست بر آن بوده نهضت مایه گرفته و به غایت رسیده است. 

است که اوالً در میان علل و عوامل پیدایی این نهضت نقش مالحظات 

 هایحقوق بشری را تبیین نماید؛ ثانیاً آزادی را به مثابه یکی از ارزش

ضت مورد واکاوی قرار دهد و ثالثاً جامعه بشری در طول تاریخ در این نه
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بازتاب کرامت انسانی را به منزله سنگ بنای حقوق بشر در مفهوم اسالمی 

 به نظاره نشیند. علیه السالمدر نهضت امام حسین

امید است این نشست که برای نخستین بار در سطح محافل دانشگاهی 

-واند مقدمهبه بررسی نهضت حسینی از زاویه حقوق بشر پرداخته است، بت

 های تکمیلی در این حوزه باشد.ای برای مباحث و گام


