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احمد نصر اصفهانی

بش
تعی
نقدی ربمعنای مذهبی از حیات رد ین حقوق ر
احمد نصر اصفهانی

م قدهم
این نوشتار در اصل نقدی است بر دیدگاهی که چندی پیش در مقاله ای حتت عنوان «معناداری و حق حیات» در یکی از
جمالت منتشر گردید 1.در آن مقاله ضمن تشریح حبث معناداری یا بی معنا بودن حیات و تاثیر آن در تعیین حقوق بشر
هنایتاً این اصل پذیرفته می شود که فارغ از معنای حیات منی توان برای انسان حق حیات و به تبع آن سایر حقوق را قائل
شد .به تعبیر دیگر خارج از معنایِ حیات ،حیات متعلَّقِ حق قرار منی گیرد .اگر معنا از حیات حذف شود دیگر حیاتی باقی
منی ماند .مهه انسان ها از حق حیات معنا دار برخوردارند و در این رابطه مذهب به عنوان عامل ارادی معنا خبشِ حیات،
متعلَّق حق حیات است در واقع انسان مذهبی معنای حیاتش نی ز مذهبی است و درنتیجه منی توان از حیات غیر مذهبی فرد
مذهبی سخن گفت چرا که حیات او غیر قابل تفکیک از مذهب است و محایت از حق حیات بدون حلاظ مذهب عدم
محایت از حیات است .بر اساس این دیدگاه با توجه به اینکه حق حیات ،به حیات معنا دار تعلق می گیرد ،برای یافنت
هبترین معنا برای حیات راهی جز رجوع به منابع ناب دینی و البته اراده تشریعی خداوند (به عنوان اصلی ترین منبع) وجود
ندارد .نگارندگان آن مقاله در هنایت با پذیرش معنای اسالمی از حیات ،حیات را نفخه ای از روح اهلی می دانن د که نزد
انسان امانت است و این انسان تا آجنا دارای حقوق است که بتواند از عهده حفظ و اجنام مسوولیت هایش در قبال این معنا
از حیات برآید .ضمن اینکه حیات با مرگ فاقد معنا منی شود بلکه وارد مرحله دیگری که حیات اخروی است می گردد.
این معنا از حیات آثار ویژه ای در حنوه تعلق حقوق به انسان ها به اعتبار ایمان آنان به مهراه دارد و انسان ها را بر اساس
معناداری در قلمرو حق حیات قابل تفکیک می داند تا آجنایی که حتی شناسایی حق حیات برای افرادی که به معنای
اسالمی حیات ،باور ندارند (اعم از کفار حربی یا غیر حربی) را نه بر اساس نفس حیات آنان یا معنای آنان از حیات ،بلکه
تنها بر اساس مهین م عنای اسالمی از حیات قابل پذیرش می داند و اینکه غیر مسلمان حق حیات دارد را آموزه ای
اسالمی می شناسد.
1

2

 .نوید بابایی و مسعود راعی « ،معناداری و حق حیات» ماهنامه معرفت ،سال بیستم ،مشاره  ، ۱۶۵شهریور ۱۹۳۱

2

 .برای مطالعه کاملتر و دقیق این دیدگاه به مقاله « معنا داری وحق حیات» رجوع شود.
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اما بپردازیم به نقد و بررسی این دیدگاه:

تع
نخ
گف تار س ت :مع نا دا ر ب و دن ح یات ومع نای مذهب ی ازح یات رد ی ی نحق وقبش ر
انسان بر مبنای باور ها ،دانش ها ،جتربه ها ،فرهنگ و سنت و مذهب و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و
 ...پیرامون خود از هنگامی که قدرت ادرا ک و قدرت انتخابش شکوفا می شود ،ناچاراً به حیات و زندگی خود و البته
دیگران معنا می دهد .به نظر منی رسد که بتوان در این امر تردیدی به خود راه داد .از طرف دیگر مهین معنای ما از زندگی
است که منشاء تعیین حقوق و امتیازاتی مهچون حق زیسنت ،حق دانسنت و ...می شود .در واقع اینکه چه معنایی به حیات
بدهیم ،در تعیین مصادیق ،دامنه و قلمرو حقوق انسان ها تاثیر خواهد گذاشت.
اما چه معنایی از حیات درست است؟ این دقیقاً مهان مشکلی است که از ابتدای آفرینش و پیدایش انسان به عنوان
موجودی صاحب خرد و اراده وجود داشته است .هر شخص و هر قوم و هر قبیله و هر فرهنگ و متدنی بسته به معنایی که
به حیات و زندگی داده ،گروهی را واجد حق حیات و گروهی را فاقد حق حیات دانسته است .مذهب هم در این میانه در
تعیین معنای حیات تاثیر عمده ای داشته است و اساساً در طول زندگی بشر ،بیشترین معانی حیات از مذاهب گرفته شده
است .از اینرو این ایده مطرح شده که حیات بدون مذهب بی معناست و حیات بدون معنا مهچون عدم حیات است.
اما پرسشی که اینجا بروز می کند این است که کدام معنای مذهبی از حیات؟ ممکن است بگوییم معنای اسالمی از حیات.
باز پرسش این است که کدام معنای اسالمی از حیات؟ آیا معنایی که عرفای مسلمان به حیات می دهند مورد نظر است؟ یا
معنایی که حکمای اشراقی؟ یا حکمای مشایی؟ یا آنچه شیعه می گوید مورد نظر است؟ و ...اگر پاسخ مورد آخر است باز
پرسش این است که کدام بینش شیعی؟ معنای امساعیلی به حیات مورد نظر است یا معنای ج عفری و اثنی عشری؟ اگر این
مورد آخر است باز سوال این است که آیا آن معنایی که مبتنی است بر تفسیر دین مطابق با عقالنیت امروزین ،مورد نظر
است یا آن معنایی از زندگی که منطبق است بر نگاه مبتنی بر مفاهیم و تلقّیات سنتی و قدیمی به جهان امروز؟ و...
می بینیم که تازه اول کار است؟ کدام معنا صحیح است؟
فرض کنیم گفتیم معنایی از حیات صحیح است که شیعه اثنی عشری در مفهوم سنتی آن به آن معتقد است .باز این سوال
مطرح می شود که به چه دلیل این معنا مرجح بر سایر معانی است .فکر منی کنم هیچ دلیل ذاتاً عقلی برای توجیه آن بتوان
ارائه کرد اال دالیلی مبتنی بر ایمان قبلی و اولیه به آ ن مذهب یا مکتب .در واقع دالیلمان مهان دالیل درون گروهی و به
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قولی دالیل قبیله ای است 3.بر فرض که دلیلی ارائه کردیم ،اگر این دلیل در زمره مشهورات و مقبوالت معتقدان به مذهب
مورد نظر باشد ،مسلماً جاری ساخنت و حتمیل آن معنا بر افرادی که به آن معتقد نیستند ،منصفانه خنواهد بود 4.چرا که
قاعده «آنچه برخود می پسندی بر دیگران هم ِبپسند و آنچه بر خود منی پسندی بر دیگران مََپسند» را آشکارا نقض منوده
است .اگر ما منی پذیریم تابع و متاثر از معنایی باشیم که صاحبان مذهب یا مکتب دیگر از حیات ارائه می کنند و اینرا ظلم
به خود می دانیم چرا دیگران باید تابع و متاثر از حقوقی باشند که بر اساس معنای ما از حیات تعیین می شود ،این هم یک
ظلم است .مگر اینکه افراد جامعه ،یا مهگی معتقد به یک معنا از حیات باشند ،یا اینکه شخص بپذیرد در جامعه ای که
معنای متفاوتی از حیات ارائه می کند ،زندگی کند.
انسان ها یکسان منی اندیشند و در نتیجه یکسان هم انتخاب و تصمیم گیری منی کنند .آموخته ها و نیاموخته های متفاوت،
جتربه های گوناگون و حمیط های خمتلف زندگی ،دین و مذهب و غیره و غیره و غیره در حنوه اندیشیدن و حمتوای اندیشه
ا نسان تاثیر می گذارد و این تاثیر حوزه اراده و انتخاب و تصمیم گیری را نیز متاثر می سازد و مهین ه م منشاء تعدد در
معانی حیات می شود.
این معانی متعدد از حیات و عدم رعایت قاعده انصاف از سوی معتقدان به این معانی مهواره موجب جنگ هفتاد و دو ملت
بوده است .ارائه معنای مذهبی از حیات عالوه بر اینکه از حلاظ مبنایی با اشکال مواجه است ،از حلاظ آثار و نتایج حاصله
هم به هیچ عنوان راهگشا نیست و این را تاریخ زندگی بشر نشان می دهد و خباطر پاسخ به مهین ضرورت نیز بوده که ایده
حقوق بشر معاصر شکل گرفته است.

5

اگر دالیل نادرستی معنای مذهبی از حیات را خالصه کنیم این می شود که
3

 .بنگرید به مقاله نگارنده با عنوان « نظریه حقوق بشر اسالمی ،بایسته ها و چالش ها» مدرسه حقوق (خربنامه کانون وکالی دادگستری اصفهان) مشاره  ۵۵فروردین

. ۱۹۳۱
4

 .منی گویم آن معنا عادالنه نیست (این مساله جداگانه ای است) می گویم ترجیح یک معنای مذهبی بر سایر معانی و جاری ساخنت آن بر غیر معتقدان به آن منصفانه

نیست،
5

 .در نظام بین املللی حقوق بشر تالش شده با حلاظ معنایی حداقلی از حیات که مهان حیات بیولوژیک و اصطالحاً حیات مادی است ،حق حیات برای مهگان در نظر

گرفته شود .در این معنا از حیات درست است که مذهب و عقاید شخص در نظر گرفته منی شود و حقوق صرفنظر از مذهب شناسایی می ش وند اما نتیجه آن نفی مذهب و
اعتقادات هم نیست .بر عکس این نظام تالش کرده استاندارد هایی ارائه کند که مبوجب آن هر انسانی بتواند حیات شرافتمندانه ای داشته ب اشد که در آن اعتقادات و مذهب
او نیز حمترم مشرده شود .برای مطالعه دقیقتر مباحثی در زمینه حق حیات و ازادی مذهب بنگرید به :سید حممد قاری سید فاطمی ،حقوق بشر در جهان معاصر(دفتر دوم)،
موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش . ۱۹۱۱ ،صص  ۹۵تا  ۶۶و صص  ۱۶۵تا ۱۳۳
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ست :معنای مذهبی از حیات قابل تفسیر های متعدد است و در عمل امکان ارائه معنای واحد وجود ندارد.

دوم :ترجیح یکی از این معانی بر دیگر معانی مبتنی بر دالیل درون گروهی است یعنی دالیلی که پیامد ایمان داشنت قبلی
به یکسری اصول است  .یعنی متکی بر مشهورات و مقبوالتی است که تنها در حوزه یک دین و مذهب و مکتب و
ایدئولوژی خاص مشهور و مقبول هستند.
سوم :جاری ساخنت و حتمیل یک معنای مذهبی بر مردمانی که معتقد به آن نیستند مغایر با قاعده «ناپسند بودن آنچه بر
خود منی پسندی بر دیگران پسندین» است و در نتیجه خالف انصاف است.
چهارم :به نتایج خود بی توجه است و نافی ضرورتی است که خباطر آن حقوق بشر معاصر شکل گرفته است.

تع
گف تار دوم :مع نای واقع ی ح یات و ی ی نحق وقبش ر
هنگامی یک معنا از حیات می تواند جهانشمول و مهه پذیر باشد که با اتکا بر دالیل فرا مذهبی و فرا گروهی ارائه شود .
البته منظور این نیست که افراد خباطر ضرورت و از سر ناچاری آنرا بپذیرند و بر روی آن توافق کنند ،بلکه منظور این است
که هر انسانی در هر زمان و مکانی درستی آن را بپذیرد و اعمال آنرا غیر منصفانه نداند .زمانی می توان چنین معنایی را
ارائه کرد که از چارچوبه ی باورهای ذهنی و پندار های سنتی و قومی و  ...خارج شویم و تکیه خودمان را بر مسلمات
عقلی و بر واقعیت های عینی و مسلم خارج از ذهن مان قرار دهیم .واقعیت هایی مثل تفاوت در ساختارهای ژنتیکی
موجودات یا تفاوت های ادراکی آهنا و امثال آن.
بر این مبنا به هنگام تعیین و شناسایی حقوق بشر ،آن معنایی از حیات ،هم از نظر منطقی درست و هم از نظر عملی
کارساز و راهگشا است که ناظر و متکی بر یک واقعیت عینی و مسلم و غیر قابل تردید باشد .این واقعیت می تواند مهان
جان داشنت و امکان زیسنت باشد  ،یا به تعبیر هبتر توفیق و نعمت جان داشنت و زندگی کردن .در این صورت وقتی می
گوییم حیات چیست؟ معنای آن می شود« :توفیق جان داشنت و فرصت زیسنت» .در نتیجه حقوقی که در نتیجه آن
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شناسایی می شود هم امکان زیست مومن را فراهم می کند و هم امکان زیست غیر مومن را 6.این معنا از حیات سایر
موجودات عامل از قبیل حیوانات و گیاهان و غیره را نیز صاحب حق حیات می کند .مهین که موجودی در این عامل جان
یافت و ف رصت زیست پیدا کرد ،حق حیات و حقوق مرتبط با آن را دارا می شود .پذیرش این معنا از حیات (یعنی توفیق
جان داشنت و فرصت زیسنت) در فرهنگ و ادبیات ایرانی و متون دینی نیز سابقه ای بسیار دراز دارد .برای منونه این مجله

منسوب به ابواحلسن خَرَقانی عارف قرن چهارم هجری است و می گویند بر سر در خانقاه وی نوشته شده بوده که« :هر
آنکس بدین درگاه وارد شد ،نانش دهید و از ایمانش مپرسید ،چه آنکس که به درگاه حق «جلّ و اعلی» به جان ارزد به
نان ارزد» در این مجله به وضوح ،صرف جان داشنت مبنای برخوردار بودن از حق دانسته شده است .یا مثالً در این شعر
فردوسی «میازار موری که دانه کش است /که جان دارد و جان شیرین خوش است» صرف جان داشنت ،آزادی از آزار را
به مهراه دارد.

7

در این میان انسان به عنوان موجودی که برخوردار از توانایی ذهنی تکامل یافته تری نسبت به سایر موجودات کره زمین
است و قدرت ادراک و آگاهی از جهان پیرامون خود و مهچنین قدرت اراده و انتخاب 8را دارد 9،با ارزش و دارای کرامت
و شان ذاتی شناخته می شود 10.از اینرو هنگامی که یک موجودِ دارای ژنوم انسانی توفیق جان داشنت و فرصت زیسنت پیدا
پیدا می کند ،در واقع یک موجود شریف و با کرامت و ارزمشند پا به عرصه وجود گذاشته است که بطور خودخبود خباطر
جان داشنت و فرصت زیسنت یافتنش حق حیات انسانی هم پیدا می کند .حق حیاتی که می توان آنرا حق جان داشنت و
6

 .در حقیقت معنای مذهبی از حیات در تعیین و شناسایی حق حیات جایگاهی ندارد لیکن هر انسانی پس از دارا شدن این حق می تواند مهگام با شکوفا شدن قوای

ادرا کی و ارادی اش ،به حیات خود صبغه ای مذهبی یا غیر مذهبی بدهد .هدف یا هدف های زندگی و مهچنین چگونگی زیسنت با اینکه در معنا دهی به حیات موثر
هستند ،اما به دالیلی که در گفتار خنست آمد تنها باید در حوزه خصوصی و شخصی زندگی حمدود شوند چرا که در نظر داشنت چنین اموری در حوزه عمومی و در تعیین
حقوق بشر نه تنها منطقاً نادرست است بلکه نتایج نادرستی را نیز در پی دارد.
7

 .در متون دینی هم ،در آن مجله معروف امام علی به مالک اشتر که « مردم یا برادران دینی تو هستند یا مهانندان تو در خلقت  ... -اِمّا اخً لک فی الدّین او نظیرً لک فی

اخللق  »...به نظر می رسد مبنای هبره مند بودن رعایای غیر مسلمان از حقوق نه لطف اسالمی یا معنای اسالمی از حیات بلکه برابری آنان در جان داشنت به عنوان انسان
است که پاسداشت حقوق ایشان را تعهد حاکم اسالمی منوده است  .یا مثالً در آن تعبیر زیبای قرآن که قتل یک انسان بیگناه را به مزنله قتل مهه بشریت و زندگی خبشیدن به
یک انسان را به مزنله زندگی خبشیدن به مهه بشریت می داند (« مَن قَتل نفساً بغیر نفس او فساد فی االرض فکانّما قَتل الناس مجیعاً و من احیا ها فکانّما احیا الناس مجیعاً»
سوره مائده ،آیه  . )۹۳در آن آیه نیز معنای حیات انسان ظاهراً مهان جان داشنت و امکان زیسنت است و نه لزوماً مسلمان بودن و یا مومن بودن ،چرا که بطور مطلق از
«نفس» و «الناس» سخن می رود و قیدی از ایمان بر آن منی افزا ید.
8
9

 .یک واقعیت عینی و مهه پذیر .
 .و به تعبیر اسالمی خلیفه خدا یا جانشین خدا در زمین است

10

 .یعنی بر خالف نظریه حقوق بشر اسالمی که در آن کرامت به انسانی که دارای معنای خاصی از حیات است تعلق می گیرد ،خاستگاه کرامت و ارزمشندی انسان در

جایگاهی است که او در عامل به عنوان موجود صاحب اراده و ادراک دارا شده است.
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نقدی رب معنای مذهبی از حیات

احمد نصر اصفهانی

زنده بودن و زندگی کردن و زیسنت شرافتمندانه و مهراه با کرامت هم نامید .این موجود به دنبال دارا شدن این حق،
برخوردار از آزادی اندیشیدن و دانسنت و انتخاب کردن و مهچنین هبره مند از حداقل های زندگی انسانی و بطور کلی
دارنده آزادی ها و مصونیت ها و امتیازات و حداقل هایی می شود که از لوازم یا از پیامد های حق حیات انسانی هستند.
این موجود انسانی به حلاظ ساختار ژنتیکی که دارد از مهان حلظه انعقاد نطفه و پیوند سلول جنسی نر و سلول جنسی ماده
صاحب نعمت جان و فرصت زیسنت به عنوان انسان می گردد ،11که هر حلظه با تکامل خود قدرت اندیشیدن ،آگاه شدن و
اراده کردن خویش را کامل ساخته و استعداد ها و امکانات بالقوه خود را بالفعل می سازد .در نتیجه این حقوق از مهان
حلظه پیدایش و جان یافنت به انسان تعلق می یابد.

سخ
ن پایانی:

وقتی از حق حیات سخن می گوییم ،متعلَّق این حق ،یک حیات معنا دار است .دانش و جتربه ،آموخته ها و نیاموخته ها و
اوضاع و احوال اقتصادی ،سیاسی و  ...مهگی در معنادادن به حیات تاثیر گذار هستند با این حال معنای مذهبی،
ایدئولوژیک یا مکتبی از حیات علیرغم اینکه در چارچوب پندارها و باور های آن مذهب یا ایدئولوژی می تواند صحیح
باشد ،اما ترجیح آن بر سایر معانی و یا عمومیت دادن آن به دیگرانی که آن معنا را منی پذیرند یا معنای دیگری از زندگی
را تعریف می کنند ،به دالیلی که در منت این نوشتار آمد ،نادرست و باطل و از حلاظ نتیجه های حاصله هم غیر راهگشا
است و در واقع یک نوع بازگشت به عقب و تداوم خبش وضع سابق خواهد بود .به نظر می رسد حق حیات به معنایی از
حیات تعلق می گیرد که متضمن داشنت نعمت جان و فرصت زیسنت برای انسان است .یعنی معنایی که متکی بر واقعیت
های عینی و مسلم است .معنایی که می تواند هم راهگشا و هم منصفانه و هم مبتنی بر دالیل فرا مذهبی و فرا گروهی
باشد .موجودی که از ژنوم انسانی برخوردار است زمانی که این معنا از حیات را دارا شود یعنی صاحب جان و فرصت
زیسنت گردد ،صاحب حق جان داشنت و فرصت زیس نت شرافتمندانه که خاص انسان است نیز می شود و به تبع آن دارنده
حقوق و آزادی هایی که نتیجه یا الزمه آن هستند.
11

 .یک واقعیت عینی و مهه پذیر .برای مثال گفته می شود از نظر ژنتیکی  ۳۵در صد ژن های شامپانزه با ژن های انسان مشابه است اما بطور طبیعی هیچ گاه از پیوند

سلول های جنسی نر و ماده یک شامپانزه یک انسان متولد منی شود یا بالعکس .در ماده  ۱اعالمیه جهانی ژنوم انسانی و حقوق بشر (مصوب  – ۱۳۳۵یونسکو) نیز تاکید
شده که « :ژنوم انسانی بر وحدت بنیادین مهه اعضای خانواده بشری و شناخت کرامت ذاتی و تنوع آهنا تاکید می کند  .به مفهوم منادین ژنوم انسانی میراث مشترک بشریت
است» قابل دسترس درhttp://portal.unesco.org/en/ :
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