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 دارند؟ حق مردم چرا

 روزبه كریمی

 ۱۳۸۷آبان  ۵،  ۶۲۲روزنامه کارگزاران، شماره 

 ۸۷ص، مهر  ۴۳۶انتشار کتاب جدید کدیور، حق الناس: اسالم و حقوق بشر، نشر کویر، 

های و سال ۷۰های پایانی دهه محسن كدیور، چهره برجسته روشنفكری دینی در سراسر سال

های ویژه بر نسبت حقوق بشر و اسالم متمركز شد و كوشید از جنبه خورشیدی است. او به  ۸۰آغازین دهه 

بردن در پیش  المللی بسنجد، مثال او كه خودش بر اثر جسارتمختلف انگاره حقوقی اسالم را با نظامات بین

طعم زندان را چشیده بود، زمانی به جایگاه زندان در حقوق جزایی اسالمی پرداخت و بر   این پروژه،

 المللی بود.  شده بینهایی از آن دست گذاشت كه ناقض قواعد پذیرفته سویه

ن عنوان متفكری مسلماخصلت برجسته آرای كدیور در این زمینه، شجاعت و البته دقت نظر او به 

شمول، های جهانهای نظام سنتی در قیاس با قواعد و عرفها و تعارض است در تحقیق و پذیرش تناقض 

شناسی مدونی بهره گرفته است. به تازگی از كدیور كتابی منتشر شده  البته او در این راه از مبانی و روش

االت این مجموعه در فاصله الناس« كه نشر كویر آن را به مخاطبان عرضه كرده است، مقبا عنوان »حق 

ای بندی بار، این كتاب، صورت اند، اما اینتر در ایران منتشر شده شده كه پیش نوشته  ۸۵تا  ۷۷های سال

 دهد. دست میكلی و منسجم از آرای كدیور درباره حق و حقوق بشر به 

شود. اول، ه میهای حقوق بشر و اسالم در دو نكته خالصبه اعتقاد كدیور، »مضمون اغلب كتاب

نیاز  های دینی ما را از امثال اعالمیه جهانی حقوق بشر بی ای نیست و اصوال آموزهحقوق بشر حرف تازه 

تر از اعالمیه جهانی حقوق بشر است. ضمنا در  تر و گستردهكند. دوم، حقوق بشر در اسالم بسیار غنیمی

 است«.  انات و نباتات و جمادات نیز رعایت شده  ها، حقوق خداوند، حقوق حیواسالم عالوه بر حقوق انسان 

كند. اگرچه كدیور معتقد است، »در  ها به اسالم تاریخی یا اسالم سنتی یاد میكدیور از این دیدگاه 

ویژه در بخش شریعت و فقه، موارد تعارض با نظام حقوق بشر، قرائت سنتی از ادیان یا در دین تاریخی به 

شود. اسالم  ست« اما، تاكید دارد كه اسالم در اسالم تاریخی خالصه نمی قابل اغماض ااساسی و غیر

 معنوی كه روایتی روشنفكرانه از اسالم است، با حقوق بشر سازگار است.

او در كتاب جدیدش كوشیده است، با ارائه تحلیلی انتقادی از روایت تاریخی اسالم در نسبت با حقوق  

شكل نسبت اسالم و حقوق بشر پیش نهد، البته از منظر قرائت  حلی مناسب برای مسو، راهبشر از یك 

معنوی اسالم. »پیام نهایی كتاب این گزاره است: ایمان به خدا، باور آخرت و پیروی از تعالیم پیامبر 
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توان از صمیم دل مسلمان بود و واقعا از اسالم، ذاتا هیچ تعارضی با رویكرد انسانی حقوق بشر ندارد. می

 ق بشر دفاع كرد.«اندیشه حقو

ها و خالصه الناس« مفهومی است كه ما، همه ما، غالبا در محاورات روزمره، در رسانه»حق 

هللا الناس بر حق ایم. اغلب مردمان این مرز و بوم مثال معتقدند كه »حق ایم و به كارش بسته جا شنیده همه

توان از جمله این حقوق به حق قصاص، حق  مقدم است«. این مفهوم البته معنایی جز حق مردم ندارد و می

حضانت مادر، حق مالكیت و… اشاره كرد. اما آنچه در كار كدیور تازگی دارد، اعتقادش بدین مهم است  

اند.  های شرعی هم محدود نیست بلكه حقوق انسان، اموری عقالنی و پیشادینی كه »حق« تنها به گزاره 

شد، باز معتبر بودند. اما سوالی كه اینجا  نمیم به رسمیت شناخته  بنابراین، حتی اگر این حقوق توسط دین ه

شود، شاید این باشد كه »پس چرا در اسالم صریحا به این مفهوم اشاره شده است؟ آیا این به ذهن متبادر می

معنا نیست كه علت وجودی حقوق مردم، پذیرش آن در شرع است؟« كدیور در مقدمه كتاب، اشاره، بدین

شود، »ارشاد به حكم عقل است نه تاسیسی در می الناس« شناخته عنوان »حق اده كه، آنچه در دین به پاسخ د

 مقابل عقل«.

خصوص و سنت شرقی در كل به حقوق بشر، از جمله و معموال نكته در نقد رویكرد فقه اسالمی به 

»تكلیف« در درك كنونی ما   های ارزشی و نظری، بیشتر به مفهومشود كه فهم حق نزد این نظام گرفته می

كار رفته در معنای تضمین اراده آزاد فرد. كدیور نیز متذكر شده است: »حقوق به نزدیك است تا »حق« به 

اش اش بلكه با درك عرفیالناس« را نه در معنای فقهی شریعت با تكلیف فرقی ندارد« و سعی كرده، »حق 

الناس« را در و جسورانه، مفهوم سنتی و كالسیك »حق صراحت در كار بندد: همان حق انسان. كدیور به 

توان در صورتی مدرن قرائت كرد. یعنی، معنایی امروزی استفاده كرده تا نشان دهد، این سنت را می

 وكاست«.كمالناس همان حقوق بشر است بی »حق 

ضوعی تنظیم  این كتاب از چهارده مقاله در زمینه اسالم و حقوق بشرتشكیل شده كه در پنج بخش مو

اند. نخست، به »مبادی بحث اسالم و حقوق بشر« پرداخته شده است. موضوع بخش دوم، »اسالم و شده 

است. بخش چهارم  های عقیدتی، دینی و سیاسی« بررسی شده  حقوق بشر« است. در بخش سوم »آزادی 

مله معضل مختص »حقوق زنان« است. در آخرین بخش كتاب، به مباحث دیگری از حقوق بشر)از ج

 است. اجتماعی در اسالم معاصر( پرداخته شده  داری، حقوق غیرمسلمانان و تامین برده

 


