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حق بر اين،  عالوه. ي معاصر موضوعيت مربوط به خود را داشته استالملل بيناسناد 
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  مقدمه. 1
وسيعي در ادبيـات قرآنـي و    ةدامن ،كردن به مفهوم حق بنيادي انسان براي زندگي ،حق حيات

حـق  ، بودن بشر است كه حقوق بشر منوط به زنده  جايي از آن. ي معاصر داردالملل بينحقوق 
ن وبـد ارزش و  بـي ساير حقـوق   ،زيرا بدون حق حيات دارد؛زندگي بر ساير حقوق اولويت 

 ،و اسـت  رعايـت حرمـت آن واجـب   . داردفراواني حق حيات نزد اسالم حرمت . ندكاربرد
اگـر بـه نـاحق     انسان از اين موهبت الهـي كردن  محرومسلب حيات و ، اين حرمت ةواسط به

بلكه چنان شديد و عظيم است كـه گـويي    ،تنها حرام است و مستحق كيفر نه ،صورت پذيرد
و ال تقتلوا النفس التي حـرم  «: و جنايتي عليه بشريتاند  شدهمحروم از حياتشان  ها انسان ةهم

گر آن است كه باور به حقوق فطري و  بيان ها بررسي. دشو مي تلقي) 33: ءاسرا( »اهللا اال بالحق
كه صـاحبان قـدرت    از هنگامي .است داشته  ادامهطبيعي بشر از آغاز ظهور اسالم تا به امروز 

و  هعدالتي شكل گرفت حقوق بشر براي مبارزه با بي ةانديش، اند شه كردهبر افراد مظلوم ظلم پي
هـر  حيـات  كه حق  با وجود آن .حقوق براي افراد جامعه بوده استترين  كم تأمينهدف آن 

و حتـي   ،اما اين حق به اشكال گونـاگون  ،هي است كه نيازي به اثبات ندارديانساني چنان بد
منازعـات  ، خودكشـي ، سـقط جنـين  . شده است يد واقعدر معرض تهد ،پيش از تولد انسان

  .ندا  اين تهديد دائميهاي  تر آن تروريسم از جلوه و شكل بارزتر و خشن، مسلحانه
 
  تعريف حق حيات .2

حـق   فرهنـگ فارسـي  در . پـردازيم  مـي  به تعريـف حـق  نخست ، قبل از تعريف حق حيات
. )»حـق «ذيـل  : 1375، گ فارسـي فرهن( و حقيقت تعبير شده است ،درستي، معناي راستي به
ذيـل   :1373، دهخـدا ( معني ثابت كه انكار آن روا نباشد هـم آورده شـده اسـت    به ،چنين هم

قّ «ذيـل   :1384، فرهنگ عربي فارسي الروس ؛»حق« حيـات را  ، فرهنـگ فارسـي  در  ).»الحـ
: 1375، فرهنـگ فارسـي  ( »زيست، زندگي، زندگاني، بودن زنده«: گونه تعريف كرده است ينا

، زنـدگي «: در تعريـف حيـات آمـده اسـت     فارسي الروس فرهنگ عربيدر . )»حيات«ذيل 
ــده  افعاليــت هم ةنتيجــ، زيســت ــراي حفــظ و رشــد موجــود زن ــال ب ، هنــگ اعضــاي فع

با . )»ةالحيا«ذيل : 1384، فرهنگ عربي فارسي الروس( »ميان تولد و مرگ ةمرحل  ـ  بودن زنده
حيـات وجـود    ي ازه هنوز هم شناخت علمـي و دقيقـ  امروز، وجود تالش فراوان دانشمندان

ناگشوده بر جـاي بـاقي مانـده    و  چنان كشف نشده ندارد و ابهامات فراواني در اين زمينه هم
  :نويسد مي انگلس در مورد تعريفي كه خود از حيات كرده است). 10: 1362، طاهري( است
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وجـه   هيچ ها را به پديده ةهمات حيكه   جا تعريف ما از حيات طبعاً بسيار نارساست و از آن
 ةاز نظـر علمـي همـ   . ترينشـان محـدود گـردد    ترين و ساده بايد به مشترك ،گيرد نمي دربر

  ).11 :همان( ندا ارزش ها كم تعريف

طبق قوانين پيچيده و  كه بر پذيري دارد حيات سير چندجانبه و برگشت ،اما به نظر اسالم
كـم در    دسـت  ،حيات ةآيد و نمون مي وجود هص بحكيمانه و در مكاني مشخ ةحسب اراد بر

باعـث  و مرگ پايان وجود او نيست و اگرچه مرگ عمومـاً  است بار بوده  بيش از يك ،انسان
شـكل مـانعي بـراي برگشـت        شدن جسد به هـيچ  اما اين متالشي ،ستها انساناندام  ةتجزي

ما قبـل از تولـد نيـز     ؛شود ينم حيات انسان منحصر به اين دنيا؛ كند نمي ايجاددوباره حيات 
دهـيم و   مي به نوعي ديگر به زندگي ادامه و بعد از مرگ ظاهري همايم  داشتهحيات  نوعي به

از دو بعد به زن و مرد اسالم ). 87 :همان( شويم مي سرانجام به فرمان الهي از خاك برانگيخته
ولي  ،است سان يكشترك و بعد انساني در زن و مرد م. بعد بشري بعد انساني و :كند نگاه مي

اختالفي كه مكمل ذات و به  ؛ست با هم اختالف داردا بعد بشري كه خواص ناسوتي آن دو
اعـم از زن و  ، حق حيات از حقوق ذاتي بشر بنابراين .)49: 1368، اي خامنه( هاست سود آن

  .كندانسان را از اين حق محروم تواند  نمي كس خودسرانه و هيچ است ،مرد
  
  ت فردي انسانحيا. 3

 از و مسـئلة مـرگ،   آن سـرانجام  و تكامـل  و منشـأ  و مسائل مرتبط بـا آن، ازجملـه   حيات
و   تـالش همـواره   ،رو از ايـن  .كنون بـوده اسـت   از آغاز تا انسان هاي مشغولي ترين دل مهم

 حيـات  انتهـاي ها و احتراز از رسيدن بـه   شكستن سد محدوديت در جهت خود راتكاپوي 
 همـة در  ،اسـت » حـب حيـات  « كـه تعبيـر ديگـر آن   ، حب ذات ةغريز .صرف كرده است

به شناسايي و معرفـي  هركس  ،بنابراين. شود مي پيدا راحتي به انسانهاي  ها و سكون حركت
  .له را در صدر كار خود قرار داده استئاين مس ،يا هدايت انسان پرداخته

 اش هكه اختيـار و اراد دارد هايي  ها و محروميت مندي انسان قبل از تولد تا پس از مرگ بهره
 ،كـه نـوعي حيـات جمـادي دارد     ،غـذايي جامـد   ةماد... ثيري ندارد أدر اصل آن نقش و ت

 ،شـود كـه آثـار شـاخص آن     ميمند  بهره از حياتي گياهي، اي در رحم مادر صورت نطفه  به
 پـيش حيات گياهي  ةمراحلي را در مرتب، تغذيه و رشد و نمو بدون احساس ارادي مشهود

تولد در اين جهان پهناور زندگي  ،شدن روح در جنين و پس از آن كه با دميده رد تا اينب مي
مراحل تكامل حيـات   ،چنان يابد و هم مي يتر تر و گسترده فراوانهاي  يمند بهرهحيواني يا 
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هاي  يمند بهرهاز  ،كند و در يكي از اين مراحل مي در اين سراي هستي طيرا حيواني خود 
 ،يابد و پـس از آن نيـز   مي به سراي گور راه ،محروم از آنشده، ني و زميني خود جدا حيوا
 را تجربـه هـايي   ي يا محروميتمند بهرهكند و  مي ها و مراحل ديگري از حيات را طي گونه
   ).106 -  105: 1382، علوي( تا در قرارگاه آخرين خود جاي گيردكند  مي

 ،كـه انسـان اسـت و داراي اراده و اختيـار      روي آن از ،جايگاه انسان در مراتـب حيـات  
اسـفل  ( توانـد حيـاتي در فروتـرين مرتبـه در     مـي  انسان. جايگاهي متغير و غير ثابت است

  .داشته باشد) اعلي علين( تا واالترين مرتبه) سافلين
بعـد   بر اسـاس . از دو بعد ايجابي و سلبي تشكيل شده استكه حق حيات حقي است 

بايـد   ،بعد ايجابي بر اساسو  توان خودسرانه از حياتش محروم كرد نمي كس را هيچ ،سلبي
 هـا بـر   دولـت  ،درنتيجـه . عمـل آورد  بهمثبت  يبراي حفظ و صيانت از حيات انسان اقدامات

اساس بعـد   حيات افراد و بر ةبه خودداري از سلب خودسران، اساس بعد سلبي حق حيات
هـا ملـزم و    حيات انسان تر بيشحفظ هرچه تاي راسبه اعمال اقدامات مثبت در  ،ايجابي آن

در حق  ، حيات را نهي كرده» سلب به ناحق«شارع مقدس  ،در نظام حقوقي اسالم. ندمتعهد
  .هيچ امتيازي ميان زن و مرد قائل نشده است ،حيات
  

  جايگاه حق حيات در نظام حقوقي اسالم. 4
ين تـر  كـم ت خداست و انسان ترديدي در اين حقيقت ندارد كه مالك حيات و موكس  هيچ

: 1370، جعفري( ندارد، حال اعتدال مغزي و رواني در، دادن آن دستاختياري در حيات و از
 ةگويـد ايـن دو را از چهـر    مـي  ،كنـد  مـي  زن و مرد را مطـرح  وقتي مسئلة قرآن كريم ).261

او انسـانيت بشناسـيد و حقيقـت انسـان را روح      ةبلكـه از چهـر  ، ذكورت و انوثت نشناسيد
انسانيت انسان را جان او و نه جسم و نه حتي مجموع جسـم و   ، ودهد نه بدن او مي تشكيل
: 1382، روحاني( داند مي و بدن را ابزار روح او حقيقت هر انسان را روح قرآن كريم. اوروح 

كه شما را از يك تـن   آن، بترسيد از پروردگارتان ،مردماي «  :فرمايد مي قرآنخداوند در ). 35
  .)1: نساء( »مردان و زنان بسياري را پديد آورد ،يافريد و از آن يك تن همسر او و از آن دوب

همه   و تمام آنان با اين اين آيه در مقام آن است كه بگويد حقيقت افراد انسان يكي است
 ،واحدي منشعب شده ةو از ريش اند از يك اصل ،شود مي ها مالحظه كثرتي كه در بين آن

و از آن دو زنان و مـردان بسـياري   ’: فرمايد مي و اين ظاهر آيه كهاند  اد گذاردهرو به ازدي
كه مقصود  اين مطلب مناسبت ندارد با اين، طور كه مالحظه شد و همان ؛‘پراكنده ساخت
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 آيـد  مـي  وجـود  بـه هـر زن و مـردي باشـد كـه انسـان از آن      ، از نفس واحده و زوجـش 
  ).232/ 4: 1364، طباطبايي(

پس به آثار رحمت خدا بنگر كه چگونـه زمـين را پـس از    « :فرمايد مي قرآنر خداوند د
و  ،هـا  گـل  ،هـا  درخـت  ،حيات گياهان ،شريفه ةدر اين آي. )50: روم( »كند مي مردنش زنده

ها رحمـت خداونـدي    حال كه حيات روييدني. مزارع رحمت خداوندي شمرده شده است
تـر   تـر و ارزنـده   عـالي ، ها انسانيعني حيات ، آن واالتر ازان و دار جانحيات  شك بي ،است

كس نبايد مـزاحم   حق برخورداري از اين رحمت الهي را دارند و هيچ ها انسان ةاست و هم
: 1370، جعفـري ( حق حيات مساوي است بـا رحمـت خداونـدي    ،بنابراين. دواين حق ش

كيد شـده اسـت   تأ به آن قرآندر كه  ،ترين داليل عظمت و ارزش حيات يكي از مهم). 246
هر آينه خداونـد   .را مكشيد ديگر يك«: كند مي خوبي ثابت گاه اسالم بهدحق حيات را از دي

او را در آتش خـواهيم   ،هركه اين كارها را از روي تجاوز و ستم كند با شما مهربان است و
  .)30، 29: نساء( »افكند و اين بر خدا آسان است

 ؛ر روي زمين استيت رحمانيت خداوندي بحيات انساني رحمت الهي و نمودي از مش
تحـت  همة آناني كه لباس رحمـت و كرامـت الهـي را     هبقتل و واردكردن آسيب ، بنابراين
از  ،تـر  عبـارت دقيـق   بـه ). 253: 1370جعفري، ( حرام است يداًشد  اند حيات پوشيده عنوان

كشـتن   كسـي حـق   ،كه خداوند خالق انسان است و جان آدمي در دسـت اوسـت    جايي آن
و قاتـل مسـتحق   اسـت  قتل عمدي جرم و گناهي بزرگ بـوده   ،ديگري را ندارد و درنتيجه

زندگي موهبتي است كه خداوند به بشر ارزاني ). 76: 1383، عبادي( شديدترين كيفرهاست
تواند اين حق را از فرد سلب كند يا آسيبي به جسم و  نمي هيچ فرد و حكومتي .داشته است

صيانت و حمايـت از   و كس بدون مجوز شرعي جايز نيست كشتن هيچ .روح او وارد آورد
). 38: 1375، طباطبايي مـوتمني ( يكي از وظايف اصلي حكومت است جان و زندگي افراد

  :آمده است قرآن له درئييد اين مسأدر ت
چنـان  ، كس ديگر را به قصاص قتل كسي يا ارتكاب فسادي بر روي زمين بكشد، هركس

چون كسـي اسـت كـه     ،كه به او حيات بخشد را كشته باشد و هركس مردم ةاست كه هم
  .)32: مائده( مردم را حيات بخشيده باشد ةهم
  :فرمايد مي تفسير الميزانصاحب 

يـك نفـر و يـا     ،كنايه از اين است كه مردم همه داراي يك حقيقت انساني بـوده  ،اين آيه
 ،يك فرد است سوء قصـدي كنـد  هركه به انسانيتي كه در  .ندا همه در آن حقيقت مساوي
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چـون آبـي كـه ميـان      هـم  .همانا به انسانيتي كه در همه است سـوء قصـد نمـوده اسـت    
مسلماً آب خورده  ،آب بخوردها  هركه از يكي از آن ظرف ،زيادي پخش كنيمهاي  ظرف

 پـس گويـا همـه را آشـاميده اسـت      ؛ست چيزي جـز آب نيسـت  ها در ظرف چه آنو ... 
  ).484 -  483/ 5 :تا بي ،طباطبايي(

  :تقبيح فرمود ،دانستند مي را ننگ داشتنكه دختر ،عادت زشت جاهليت را بارها كريمقرآن 
از . خـورد  مـي شود و خشـم خـود فرو   مي روي سيه ،دختر دهند ةشان مژد و چون به يكي
آيا با خواري نگاهش دارد يا در خاك نهانش كند؟  .شود مي از مردم پنهان، شرم اين مژده

  ). 59 -  58: نحل( كنند مي اشد كه بد داوريآگاه ب
 ،انـد  طوري كه گفتـه  به .دختران متولدشده اين بود ةشان دربار كه عادت همه  چنان هم

فهميدنـد   مي كه همين. ساختند مي كندند و آماده مي اي چاله ،كه همسرشان بزايد قبل از اين
ريختند تا زير خـاك جـان    مي رويش خاكه ب ،در آن چاله انداخته ،فرزندشان دختر است

ر اثر نـداري مجبـور   بشدند كه مبادا  مي بدهد و اين عمل را از ترس فقر دختران مرتكب
  ).414/ 12 :1363، طباطبايي( ندنشوند به كسي كه كفو آنان نيست شوهر ك

كارد را تا دسـته در سـينة   كردند يا  مي گور به جاهلي گاهي مادر و نوزاد را زنده ةدر دور
اين كار وحشيانه ناشي از تعصب . بردند ميفرو ،ور بود كه هنوز در خون زايمان غوطه ،مادر

كساني كه فرزندانشان را به به تكوير  ةسور 9و  8در آيات  قرآن كريمو ترس از فقر بود و 
و پـس از ترسـيم تابلوهـايي     كنـد  مـي كردند حمله  مي داغ پنهانهاي  زارها يا شن زير نمك

گورشده  به فرمايد از دختر زنده مي رستاخيز و مناظر و ريختن كراتهاي  انهانگيز از نش دلهره
  ).46: 1376، حقوقي( شود كه به چه گناهي كشته شده است ميپرسيده 

لكـن در آيـه   . مسئول قتل دختر پدر اوست تـا انتقـام وي را از او بگيرنـد    ،ٍدرحقيقت
 پرسند به چه جرمي كشته شد يم فرمايد از خود او مي ،مسئول را خود آن دختر دانسته

چينـي اسـت بـراي     و اين نوعي تعريض و توبيخي است از قاتل آن دختر و هم زمينـه 
كه آن دختر جرئت كند و از خداي تعالي بخواهد كـه انتقـام خـون او را بگيـرد و      اين
، طباطبايي( و سپس انتقامش را بگيرد گاه خداي تعالي از قاتل او سبب قتل او بپرسد آن

1363 :20 /522.(  

شـمار   بـه كشتن فرزندان حرام و از گناهـان بسـيار بـزرگ     قرآناساس نص صريح  بر
تـرس از  سبب  بهاز قتل فرزندان  ،و خداوند روزي فرزندان را خود به عهده گرفته رود مي

 مـا هـم شـما را روزي    .فرزندان خود را از بيم درويشي مكشيد« :دكن مي منع تشد بهفقر 
  .)31: اسراء( »كشتنشان خطاي بزرگي است، شان رادهيم و هم اي مي
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كـه يكـي از    بـا ايـن   ،مكرر آمده و اين عمل شـنيع  قرآن كريمنهي از فرزندكشي در  ةمسئل
تـرين مصـاديق    كـه از زشـت   ذكـر شـد  ه جهت مخصوص ب بدين ،كشي است مصاديق آدم

 يجهت ديگرش هم اين است كه اعـراب در سـرزميني زنـدگ   . دلي است شقاوت و سنگ
 قحطـي را هـاي   كـه نشـانه   همين ،شد و از همين جهت مي كردند كه بسيار دچار قحطي مي
كردند به اصطالح بـراي حفـظ آبـرو و عـزت و احتـرام خـود        مي اول كاري كه ،ديدند مي

  ).145/ 13: 1363، طباطبايي(كشتند  مي فرزندان را
 ةب غيـر از مسـئل  كه عر آيد دست مي به مذكور ةيم از آييحق مطلب اين است كه بگو

از هـون و  [خـود را  كـار،  داشته كه به خيال خود با آن نيز سنت ديگري ، )وأد(دختركشي 
 ،فرزند خود را هفاقو  و آن اين بود كه از ترس خواري و فقر است كرده مي حفظ] خواري

 ر آن از اين عمل نهي كـرده اسـت  يو نظا مذكور ةو آي است كشته مي ،چه دختر و چه پسر
  ).146 -  145، همان(

اتفاق ، آمده استبا نظر به داليل متقني كه در منابع اسالمي  ،حرمت سقط جنينفقها در 
بـا نظـر بـه    ، و درنهايت رود شمار مي بهو هركس كه سبب سقط شده باشد قاتل دارند نظر 

، جعفـري ( ديـه بدهـد  بايد  ه و مراحل را طي كرده استشدمدتي كه نطفه وارد رحم مادر 
شود كه حق  مي با كمال وضوح اثبات ،در فقه اسالمي با نظر به اين قانون كلي. )248: 1370

 شود آغاز مي، در اين عالم آنو سپس با انعقاد  )نطفه(خلقت آدمي  ةحيات از آغاز بروز ماد
) پدر و مادر(اگرچه صاحب نطفه  ،اين حق عمل نكند ةو هركسي كه به تكليف خود دربار

 نظـر  بـه ). 250 :همـان ( شود و كيفر مالي هـم بايـد بپـردازد    مي تهمجرم و قاتل شناخ، باشد
آن ( اسـت رسد سقط جنين در موردي كه حفظ جان و سالمتي مادر ايجاب كند مجـاز   مي

 جنين موجود مستقلي نيست و جزئي از پيكر مادر، زيرا در اين وضع ؛)هم با تجويز پزشك
  ).42: 1375، طباطبايي موتمني(است 
  

  حيات زن در ادوار تاريخ جايگاه حق. 5
طوالني دارد و اديان و مذاهب  بودن حيثيت و منزلت انساني سابقة اعتراف به بنياديكه  با آن
چـون   شكن انساني هـم  حرمتهاي  تاريخ بشريت از ناهنجاري ،اند آن داد سخن داده دربارة

در ايـن   كنـد و  مـي حكايت  و تجاوز ،ظلم ،بردگي ،استثمار، جنگ، تخريب، كشتار جمعي
). 203: 1384، هاشمي(روند حيثيت و منزلت انساني همواره مخدوش و پايمال شده است 

در ، كهني كه از پيشـينيان برجـاي مانـده اسـت    هاي  روايت تاريخ و اسناد و نوشته بربنا ،زن
از بسياري از حقوق مادي و  ،حتي در جوامع متمدني چون ايران و روم، اغلب جوامع قديم
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محروم بوده است  غيرهو  ،طالق ،انتخاب همسر ،مالكيت ،پيشه ،حق معامله :همعنوي ازجمل
 ).71: 1382، پور حكيم(

زن معموالً استقالل اجتمـاعي و اقتصـادي نداشـت و وضـع او در      ،در ايران باستان نيز
زن در ايران قديم اگرچه بهتر از  ،ولي درهرحال ،هاي اشكاني و ساساني متفاوت بود دوران
زنـان ديگـر حكـم     جـز زن سـوگلي   با اين وصف به اما ،كرد مي ها زندگي گر تمدنزنان دي

ي و اظهار نظر و ميل و أآن روز حق ر ةداشتند و اصوالً زن در جامعرا  كار كارگر و خدمت
يونانيـان زن را  ). 22: 1368، اي خامنـه ( كـرد  مـي  و به شكل بـرده زنـدگي   نداشتكراهت 

كـاري و   جـز خـدمت   ،كاري او را از هر پنداشتند و مي شيطان ةنشدني و زاد موجودي پاك
از حـد مالكيـت    ،در يونان ،تسلط مرد بر زن ميزان. كردند مي منع ،ارضاي غرايز جنسي مرد

ازدواج امـري  . شـد  واگذار ميو به خويش و بيگانه   آساني معامله رفت و زن به مي نيز فراتر
حق زندگي  و بعد از مرگ شوهر وم بودكلي محر اجباري بود و زن از ارث و حق طالق به

  ). 7: 1347، نوري( نداشت
، زن در برابر پدر و شوهر حـق مالكيـت  . شد مي زن مانند برده خريد و فروش ،در روم
زن خود را بفروشند و قرض دختر يا توانستند  مي پدر يا شوهر .و حيات نداشت ،معاشرت

سـقط   سـبب كسـاني را كـه   ها  رومي). 23: 1368، اي خامنه( يا اجاره بدهند يا او را بكشند
كار نيـز   كردند و مادر گناه مي محكوم اي جنين بودند به كار اجباري و تبعيد دائمي به جزيره

 در حـد و گـاهي   بـزرگ بسـيار   يخالف ةمثاب هاي طوالني سقط جنين به مدت. شد مي تبعيد
 رفت شمار مي بهكشي  آدم اين عمل در فرانسه تا زمان لويي پانزدهم. شد مي جنايت انگاشته

 ،م  314در  .كليسا هميشه سقط جنـين را محكـوم كـرده اسـت    ). 152: 1379، سعدون  ابن(
به ده سال حـبس  شده بود مرتكب سقط جنين كه را فردي ) انسير(شوراي مذهبي واتيكان 

 منزلـة  بـه شوراي واتيكان دوم سقط جنين را ) 1962 -  1925(معاصر  دوراندر . محكوم كرد
، زمـان كنفوسـيوس   ،در چـين ).  همان( دكترين كليسا تغييرناپذير است ؛كشي دانست ككود

غالمـي  كنيـزي و  همسر و كودكان خود را بـه  حق داشت  پدر ؛مردان قدرتي مطلق داشتند
 مانعفرزندان خود را بكشد و در اين كار جز آراي عمومي چيزي حق داشت  و نيز بفروشد

 ،در چـين  .دانسـتند  مـي  زن را مصدر ناپاكي و مصيبتها  نيچي). 17: 1371، كمالي( نبود او
 خويشان بـراي تولـد دختـر تسـليت     و افكندند مي دختران نوزاد را كشته يا به صحرا بغلا

، اسـتقالل ، از احتـرام ، مانند جوامـع ديگـر جهـان    ،در هند باستان نيز). 18 :همان( گفتند مي
يا پسـر   ،شوهر، ر تحت سرپرستي پدرعم ةزن هم. و مقام واالي زن خبري نبود ،شخصيت
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 پنداشـتند كـه زاده   مـي  كـاري  زن را روح گنـه . شد مي سان خداي او مطرح بود و شوهر هم
چون قراردادن شمشير در  دانش را براي او هم ،پنداشتند مياصلي جهنم  ةاو را درواز. شد مي

و بـا   شـد  يم از او سلبحق حيات  ،پس از مرگ شوهر. كردند مي كف ميمون مست تلقي
او بـاور داشـت كـه    . افكند مياضطرابات روحي بر وجود او سايه  1»ساتي«طرح قانون پليد 

  ).42: 1388، زاده اردبيلي و خسروي عظيم( پس از فوت همسر بايد سوزانده شود
. زاييـد  مي بيچاره زني كه دختر و دانستند ميو بديمن  در عربستان والدت دختر را شوم

دختـر گنـاه    ةگـويي خـانواد  ؛ داشتند مي ر را از دوستان و آشنايان مخفيمعموالً والدت دخت
هنـوز   .شد مي شنيد خشمگين مي مردي كه خبر والدت دخترش را. اند بزرگي مرتكب شده

در اقوامي كه تربيت كافي ندارند و دختران مانند پسران قيمت واقعـي خـود را در اجتمـاع    
جاهليـت عـرب   فقـط  ايـن  ). 69: 1355، صدر( اين وضعيت باقي است اند دست نياورده هب

 ايـن مسـئله بحـث    ةدربـار  ،»مجمـع مـاكون  «در  م  586در  ؛قبـول نداشـت  نبود كه زنان را 
 اين بحث و بررسي اين بود كه زن خادم مرد اسـت  ةكردند كه آيا زن انسان است؟ نتيج مي

در برخـي  بلكـه  ، جاهليـت نبـود   ةدختركشـي مخـتص دور   ،بنابراين ).82: 1375، كديور(
تنهـا   و نهند دانست مي ننگ و شرمساريسبب دختر را  ،جوامع ديگر دختركشي رواج داشت

كـه يكـي از نعمـات خداونـدي      ،بلكه حق زنـدگي را ند، براي زن ارزش انساني قائل نبود
  .كردند سلب مياز زنان  ،است
  

  جايگاه حق حيات زن در اديان. 6
  يهوديت 6.1

  :ب دوم آمده استبا، سفر پيدايش كتاب مقدسدر 
خداوند خدا پس آدم را از خاك زمين بسرشـت و در بينـي وي روح دميـد و آدم نفـس     

خداوند خدا خـوابي گـران بـر آدم مسـتولي گردانيـد تـا بخفـت و يكـي از          ... زنده شد
كـه از آدم   ،و خداوند خدا آن ديده را ... هايش را گرفت و گوشت در جايش پر كرد دنده

و آدم گفت همانا اين است استخواني از  ا كرد و وي را به نزد آدم آوردزني بن ،گرفته بود
زيراكه از انسـان گرفتـه    ؛هايم و گوشتي از گوشتم از اين سبب نساء ناميده شود استخوان

  ).3: 1987، كتاب مقدس( شد
ند ا زنان فاقد روح ،بنابراين ؛كه چون در زن روحي دميده نشداند  در تفسير اين آيه گفته

  ).23: 1342، قبايين(
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  مسيحيت 6.2
  :آورده است 39در فصل  انجيل برنابا

! بـار خـدايا  : سـرودند  مـي  آن هنگام خداي عطا نمود به انسـان روان خـود را و فرشـتگان   
در هـوا  ، خـود هاي  پس چون آدم برخاست بر قدم، خجسته باد نام قدسي تو! پروردگار ما

] ص[اهللا  و محمد رسول اهللا اله اال العين آن نص . درخشيد مي اي ديد كه مثل آفتاب نوشته
خـداي  ، كنم تو را اي پروردگار مي شكر: پس آن وقت آدم دهان خود بگشود و گفت، بود
  ).402: 1379، انجيل برنابا( زيرا تو تفضيل نمودي و آفريدي مرا! من

پـس از  ، كـه تنهـا باشـد    خوش نيست ايـن : فرمود، پس چون خداي انسان را تنها ديد
، جـا را پـر كـرد از گوشـت     آن، اي را از سمت دل گرفت دنده، او را در خواب كرد ،رو ينا

  ).403 :همان( گاه آن را گردانيد زن براي آدم آن، آفريد از آن حوا را

او   نظر خوشي به زن نداشتند و براي كسر مقام و شخصيت ،در ديانت مسيح مانند يهود
خر از ؤگويند چـون خلقـت زن مـ    ميآن  ةكه دربار واآدم و ح ةقضي مانند ،آورند مي يليدال

باعـث  و جنس پليد و ناپاكي است كه است زن عرضي و تابع مرد بوده  ،مرد است بنابراين
  ).25: 1342، يينقبا( زدن نظم جهان شد همبدبختي و شرارت در عالم و بر

  
  زرتشت 6.3

 هاي رفتار او را ترسـيم  ويژگيترين  آرماني زن زرتشتي و اساسي ةكه چهر ،آن خطوط كلي
 قواعـد و  و ر خـود در ديگـر اديـان عـالم هماننـدي دارد     يدر جوهر و پايه بـا نظـا   ،كند مي

 يانسـان منزلـة   بـه زن ، ارچوب آنهكند كه در چ مي هنجارهاي اجتماعي مشخصي را مطرح
 دو فرزند خويش را به دنيا آورد و پـرورش دهـ   ،آبستن شود، زنده بماند اجازه دارد زاينده

پيامبر كه مردم را بـه درك و  ، 10بند ، 46در يسن ). 45: 1369، هاي فرهنگي دفتر پژوهش(
همراه و در پيونـد  ، دهد كه با گزيداري نيك مي نويد، دريافت كالم راستين فراخوانده است

خواهد گذشـت تـا بـه جايگـاه نيكـان و      ، شود مي از پلي كه چينود يا صراط ناميده، با آنان
چينود جـاي گـزينش اسـت و در ايـن گزيـداري اسـت كـه        . هشت برين رسدگرزمان يا ب

، اهـورامزدا اي   ،آن مـرد يـا زن كـه بـراي مـن     : كند مي وجدان آدمي نيكي يا بدي را اختيار
راسـتي بـراي راسـتي و شـهرياري     : را تو از براي هستي بهترين دانستي چه آنجاي آورد  به

پـل خـواهم     آنان از چينـود  ةبا هم، شما برگمارم كساني كه ايشان را به نيايش، نيك ةانديش
ند و در گزيـداري  شو مي در كنار پيامبر پديدار گام همهر دو ، مرد و زن، جا در اين .گذشت
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تـوان   مـي  با استناد به ايـن كـالم  . جويند تا هريك راه خويش را برگزينند مي بزرگ شركت
هـر دو را  ، بايـد زن و مـرد  ، دگيـر  مـي  صورت عام خطاب قـرار  پذيرفت كه هربار آدمي به

  ).49 :همان( منظور دانست
امـور   مـوارد در  رخـي و در ب تـر  كـم محروميت زن نسبت به سابق ، زرتشتدر ديانت 

 ةادار ،وظايف دينـي  اداي ،رياست و رهبري خانواده است؛ اجتماعي و خانوادگي وارد شده
 ةمواقع به عهـد  رخير بد ،كه خاص مردان است ،و سرپرستي و قيمومت اطفال ،امور منزل

و از ارث نيز بهـره   ،شهادتش در محاكم مقبول ،شخصيت زن محفوظ .زن قرار گرفته است
او حق تصرف در اموال خـود را   ةشوهر بدون اجاز ةولي زن در خان ،است و نصيبي داشته

  ).26: 1342، يينقبا( ه استنداشت
  

  اسالم و حق حيات زنان 6.4
فاضـل  . زيسـت  مي پيش از اسالم در كمال خواري و حقارتدهد كه زن  مي تاريخ شهادت

قبايل و  همةنزد طوري كه  به ؛و خوار بود ،اسير، كش گويد زن قبل از اسالم ستم مي ادهمي
 فضـال اضـافه   رخـي از قول ب ،سپس .نداشت يين ارزشتر كماجتماعات عرب و غير عرب 

بـودن   انساندر ). 135: 1352 ،وشنوي( شد مي كند كه زن مانند حيوانات خريد و فروش مي
 هويت و تشخص بدن است كه ازجمله داليل عقلي آن؛ شود مياستشهاد  زن به عقل و نقل

بلكـه  ، نـث ؤو روح نيز نه مـذكر اسـت و نـه م    ،شنه به جسم و بدن، به نفس و روح است
د كن تفاوت ميماز هم را زن و مرد  چه آنو شود  را شامل مي دو مجرد است و زن و مرد هر

زن در خلقت  ،از نظر اسالم). 54: 1381، منصورنژاد( ل مربوط به بدن است و نه روحئمسا
نظام آفرينش در اين اسـت كـه هـر موجـودي در      ةنهايت كمال و جلو. انساني كامل است

سوي كمال گام بـردارد و نيروهـاي بـالقوه را بـه فعليـت       نقش حقيقي خود جلوه كند و به
گـل را بـا   : ات را در جاي خود مطابق حكمـت آفريـده اسـت   موجود ةخداوند هم. رساند
در اين است كه ويژگـي  ها  و كمال هريك از آن... و  ،آب را سيال، زمين را سخت، طراوت

هريك آيند كه  ميشمار  بههستي  ةاز مجموع ءازجمله زن و مرد دو جز ؛خود را حفظ كنند
راسـتي   بـه ). 27: 1382، ينـي و جعفري ورام) خميني( مصطفوي( اند مكمل وجودي ديگري

نـه   ؛اشـت گذ ،خاصه بر زن و مخصوصاً بر زنان عربستان، منت عظيمي بر بشر پيامبر اسالم
بلكه به او حق حيـات اجتمـاعي و   ، آور و فجيع نجات بخشيد فقط زن را از اين مرگ رقت

اسـالم بـراي   ). 69: 1355، صـدر (شـود  اخالقي داد تا در اغلب حقـوق بـا مـرد مسـاوي     
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بـه   ،سـپس . كشتن دختران نوزاد را ممنـوع كـرد  نخست كردن اوضاع زنان جاهليت  لبمنق
بارهـا  را ) س(  كه پيامبر اسالم دست دختر خود فاطمه زهرا علت اين .دختران احترام گذارد

اين بود كه دختران و زنان را در نظر پـدر  ) كه خود كاشف از كمال احترام است(بوسيد  مي
  ).74 :همان( و شوهر خود محترم سازد

برابر آياتي كه بـراي جـان و    ؛اند زن و مرد از يك نفس و جنس آفريده شده، طبق آيات
كشتن زن يا  ،منع كرده تشد را بهتعرض به ناحق  ،است هحيات زن و مرد احترام قائل شد

ي دارند و سان يكزن و مرد ارزش و احترام . تسا  دانستهها  انسان ةكشتن هم ةمثاب مرد را به
زن و مرد در قصاص و ديه را ميان تفاوت . ندبرابر ديگر يكحق حيات و احترام جان با  در

گونـه   زيرا اگر ايـن  كرد؛مرد تلقي  برابر درحق حيات زن  جان و تر كممعناي ارزش  نبايد به
زن و  ةقصاص و دي ،درحالي كه در اصل. شد نمي برابر زن تجويز اصل قصاص مرد در، بود

زن و مـرد در  ميـان  تفـاوت  . تفاوت در برخي جزئيات و شروط اسـت  ،است مرد مشترك
مادي دارد و ناظر به بعد جسماني انسان و وظايف و نقـش اقتصـادي    ةجنب، قصاص و ديه

تفـاوت مـذكور    ،بنـابراين . ارزش انسان به بعد معنوي اوسـت . در امور خانواده استها  آن
  .مرد نيست برابر درمعناي نقص ارزش جان و حق حيات زن  به

حقوق جهـاني بشـر از ديـدگاه     ازجمله، هاي حقوقي دنيا برخي نظام، در دوران معاصر
 اند در كرامت ذاتي محصور كرده ،حق حيات استهاي  كه از جلوه ،كرامت انساني را ،غرب

 ،انـد  حيـات انسـان را در بعـد مـادي نگريسـته      .آورنـد  نمي ميان بهاز كرامت ارزشي سخني 
بـه   ه،در غالب نوشتار و ابعاد نظري باقي ماند ،كه براي زنان مطرح است ،هاي فردي آزادي
ين تهديـد  تـر  بـزرگ  برخي دانشمندان معاصـر غـرب   ،رو از اين. ظهور نرسيده است ةمنص

 ،در اين دوران. اند شدن حق حيات تعبير كرده جامعه و فرهنگ مدرن غرب را ناشي از تهي
 ةپيشرفت فنّاوريظهور  ةواسط به ،تبادالت فرهنگيكه مرزهاي فرهنگي برداشته شده است و 

گـرفتن   ناديده. شده استكمك شاياني  مسئلهشكل جديدي به خود گرفته به اين  ،ارتباطي
كه در اواخر  ،و استثمار زن ،جنسيهاي  سوءاستفاده ،ابزاري ةاستفاد ،شخصيت و منزلت زن

ي الملل بينبر آن داشت كه با اسناد  راها  دولت، گير بود چشم بيستمو آغاز قرن  نوزدهمقرن 
 ةكـه درحقيقـت جامعـ    ،در مقابله با اين تـراژدي ، اين كشورها رسيد يمختلفي كه به امضا

شـوم و   ةسـاليان درازي را زيـر سـاي    يزن غرب. كنندانديشي  چاره، كرد مي انساني را تهديد
با آغوشـي   ،ه استدكه اين سايه برداشته ش ،امروز. قرون وسطايي گذراندتفكرات هولناك 

، خودكشـي ، سقط جنين نامشـروع شامل كه پيامدهاي آن  هدادتن باز و ناآگاهانه به اسارتي 
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پوشـي از ايـن    و چشـم  نكـردن  با رعايترسد امپرياليسم غرب  مي نظر به. استغيره و  ،قتل
ار و شـع  ،استفاده از زنـان  سوء، تر بيشكسب منافع  ازجملهگوناگون هاي  حق الهي با انگيزه

كشورهاي غربـي   تر بيشبردن اين حق است كه در  ساز ازبين دفاع از حقوق بشر خود زمينه
رسـيده   ،ويـژه مسـلمان   بـه  ،برخي كشورهاي شرقيبه آن  ةامروزه دامن. ميپيامد آن را شاهد

گسـترش تفكـرات اومانيسـتي و     مبارزه با تروريسم و ةمند با انگيز كشورهاي قدرت. است
 ةطـور كـه در منطقـ    همـان ( انـد  اين حق الهي را پايمـال كـرده   جويي طهسل ،عبارت ديگر به

ي ماننـد سـازمان ملـل متحـد و     المللـ  بينبردن به دامان مجامع  و با پناه ؛)خاورميانه شاهديم
شـدن ايـن    پايمـال امروزه . دهند ه ميغيره اين كشتارها را منطقي جلوو ها  تصويب قطعنامه

قـرآن  ، كتـاب آسـماني  ترين  حقي كه در مهم ؛اهديمدر برخي كشورهاي مسلمان شحق را 
انسـان را برابـر بـا    يـك   قدر برايش ارزش قائل شده است كه كشـتن  آن )33 :اسراء( كريم

رنگ شده يا از بين رفته اسـت   واهي كمهاي  به بهانه، قلمداد كرده است ها انسان ةكشتن هم
. اسـت آنـان  پذيري  و ظلمعالمان مسلمان  سكوت حاكمان و ،چه باعث شگفتي است و آن
اده شـود و بـه سـيرت    انگاري سـوق د  زماني كه حيات دنيوي به سمت پوچ، تعبير ديگر به

ديدگي جدي هويـت اصـيل    پيامد هولناك آن نابودي و آسيب، مهري شود معنوي حيات بي
  .انساني خواهد بود

  
  و اسالمغرب  ةفالسف انسان از ديدگاه. 7

از . و عرفـاني ، نبـوتي ، شناختي جهان: دارداساسي  ةمل سه جنبانسان كا، عربي  ابن ةدر نظري
ـ ، شناختي و تكوين جهان نظر جهان هـاي   نمونـه  ةو همـ  آفـرينش اسـت   ةانسان كامل نمون

 وجـود جهـاني   هـاي  مراتـب   سلسـله  ةكه همسان  بدان ؛نخستين وجود كلي را در خود دارد
آسـمان اسـت و در    يش درهـا  متعدد درخت وجود نيستند كه ريشـه هاي  چيزي جز شاخه

انسان كامل كلمه و فعل ابدي الهي ، از لحاظ وحي و نبوت .سراسر كون گسترده شده است
چنين اسـت كـه هـر فصـلي از     . شود مي از آن به يكي از پيغمبران تشبيه  است كه هر جنبه

لهي علم اهاي  يكي از جلوه ان؛ پيامبرانسان كامل اهدا شده استهاي  به يكي از جلوه لفصو
انسـان  ، در پرتو اين طرز تصور. دنساز مي در جهان آشكار ،اند خود مظهر آندرواقع كه  ،را

. اسـت ) ص(  پيـامبر اسـالم   صـورت   بـه شود كه تحقق ارضي آن  مي كامل حقيقت محمديه
شـاخه   ،آورد و سپس ميبراي  نخست ساقه، شود ميدانه در زمين كاشته وقتي گونه كه  همان

انسـان كامـل يـا     .همـان دانـه اسـت    شاملكند كه  مي پيدااي  ميوه ،ايانو برگ و گل و در پ
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بـا  در زمين صـورت كامـل خـود را    ، است» حق ةنخستين آفريد«كه  ،حقيقت محمدي نيز
از لحـاظ  . كنوني بشريت است ةسازد كه خاتم پيامبران دور مي آشكار) ص(  حضرت محمد
 ةچه شخصي است كـه در وي همـ   ؛حيات روحاني استة انسان كامل نمون ،سير و سلوك
تـام و   صورت به، تحقق يافته ،كه در درون انسان نهفته است ،حاالت وجود ةامكانات و هم

مقصـود از انسـان   ، از اين قـرار . بودن چيست داند كه مقصود انسان مي كامل درآمده است و
بـزرگ و   اوليـاي  سـپس،  .است ،)ص(  پيغمبر اسالمويژه  به ،پيغمبران، كسقبل از هر، كامل

ولي واقعيـت  ، ستها انسانچون ديگر  هم شان كه واقعيت ظاهريند عصراقطاب هر  ويژه به
 ،كه آنـان در خـود   رو از اين ؛شود ميامكانات ذاتي جهان هستي را شامل  ةباطني ايشان هم

چون جهـان   هم ،حالتاين در و انسان اند  امكانات ذاتي وجود انساني را محقق ساخته ةهم
، اسـت  هر انساني بالقوه كامل. كند مي صفات كمال را منعكس ركز است كه همةم صغير در

حيـات معنـوي در   هاي  نمونه منزلة بهاز آنان  شود كه مي دنيپيغمبران و اوليافقط ولي بالفعل 
  ).133 -  132: 1361، نصر( طريق رسيدن به كمال پيروي كرد

 تي كـرده و تقسـيماتي قائـل شـده    انسان تحقيقـا  دربارة اسفار و مشاعرمالصدرا نيز در 
  :راي انسان سه وجود برشمرده استب ازجمله است؛

و آن جسـد   ،نامـد  مـي  و انسان سفلي هـم  كه گاه آن را انسان طبيعي ،انسان حسي .1
  .محسوس انساني است كه در معرض فنا و فساد و زوال قرار دارد

ـ ظكه وجـود شـبحي و    ،خواند مي نيز» انسان برزخي«كه گاه آن را  ،انسان نفسي .2  يلَ
  .دارد و حامل آن قواي نفساني است

و حقيقت يا لباب انسان حسي اسـت و كمـال    ،كه همواره ثابت است، انسان عقلي .3
  ).58: 1371، حلبي( انسانيت انسان به وجود آن وابسته است

 .يمگريزناپذير اجتماعي هستطور  بهاين است كه ما  طبيعت انسان ةافالطون دربار ةنظري
ها را  تنهايي آن تواند به نمي كهدارد زيرا نيازهاي فراواني  ؛فردي خودكفا نيست طور بهانسان 
 همـة  سـختي  به انسان ،مسكن و لباس و مانند غذا ،حتي در سطح نيازهاي مادي. كند تأمين

). 43: 1368، استيونسـن ( كنـد  ميرا بدون هرگونه وابستگي به ديگران فراهم نيازهاي خود 
. دهـد  مـي  تشكيلرا انسان  ةانگاري دربار اصلي دوگانههاي  افالطون يكي از سرچشمه يآرا
او بـر ايـن   . داردجدا از بدن وجود  روح يا ذهن جوهري است غير مادي كه ،او ةعقيد ربناب

و اسـت  وجود داشته  هقبل از تولد هميش و باور است كه روح يا ذهن انسان فناناپذير است
  ).41 :همان( هميشه وجود خواهد داشتپس از مرگ نيز براي 



 15   شهال باقري و آرزو ملكشاه

  1390پاييز و زمستان ، شمارة دوم، سال دوم، نامة زنان پژوهش

زعـم او ممكـن اسـت     زيرا به ؛منكر چيزي شبيه طبيعت انسان است، به اعتباري ،سارتر
ــه ــه  هــاي  نظري ــا نادرســتي در ايــن زمين باشــد و ايــن از اختصاصــات  مطــرحدرســت ي

ايـن   سارتر در بيان. كنند مي انسان را نفي ةكلي دربارهاي  هاست كه گزاره اگزيستانسياليست
 ايم دفي خلق نشدهما براي هيچ ه .گويد كه وجود انسان مقدم بر ماهيت اوست مي موضوع

شويم كه وجـود داريـم و    مي ما فقط متوجه. چيز ديگر و نه هيچ ،نه تكامل، خدا ةوسيل بهنه 
البتـه بيـان   ). 135: همـان ( چيزي بسازيم چهخود  بايد تصميم بگيريم كه از ،در اين صورت

گونه  آزادي هيچ. ما محكوم به آزادبودنيم ،اوباور به . ن است كه انسان آزاد استاصلي او اي
  ).136 :همان( كه ما در نقض آزادي خود آزاد نيستيم جز اين به ،محدوديتي ندارد

 ةمحصـول همـين دور   ،چه اشاره شده چنان، مداري اومانيسم يا مذهب انسانيت و انسان
، در اصـطالح فيلسـوفان و مورخـان   . ادب بوده است تجديد حيات علم و ةرنسانس يا دور

 ةكه هسـت  ،و حتي سياسي ،از هر نظام فلسفي يا اخالقياست معني اعم عبارت  اومانيسم به
از شـرقيان پيـرو    تـر  بـيش يونانيان و روميان قديم . مركزي آن آزادي و حيثيت انساني است

گويد انسان را  مي تي اين است كهتفكر اومانيس ةجوهر ).119: 1371، حلبي( اومانيسم بودند
با گسترش ادبيات آن زمان و با تالش نويسـندگان  رفته  رفتهاين گرايش . خدا كنيمين نشجا

زمـين   كشورهاي مغرب همةدر ، معروف ايتاليايي ةشاعر و نويسند، چون دانته ي همگام پيش
، رو از ايـن . شـد مطـرح  دارد  يمحوري كه ابعـاد و زوايـاي گونـاگون   منزلة  بهو  يافترواج 

 دهـد  مـي  فرهنگ غربـي را تشـكيل   عمجمودرهاي ديگري است كه  اومانيسم مادر گرايش
اعـم از افكـار مـذهبي و     ،غـرب  ةبينـي و فلسـف   زن در جهان). 171: 1378، مصباح يزدي(

هـا در فرهنـگ غـرب     زن تا مـدت . تر است تر و مظلوم مراتب از مرد محروم به ،مذهبي  غير
  ).21 -  20: 1368، اي خامنه( بدبختي بود ةو ماي ،شرور ،كناپا ،موجودي پست

كه از متن وحي و از ناموس طبيعت برخاسته و با فطرت و سرشت انسان عجين  ،اسالم
اسـالم انسـان را   ). 15: همـان ( آور حقوق واقعي بشر اسـت  گذار و پيام نخستين پايه ،است

ت خدا را بـه عنصـري پسـت يـا     پيداست كه خالف. كند مي و جانشين خدا معرفي» خليفه«
 ،باالترين تعبير براي بيان عظمت و علو مقـام انسـان اسـت    اين جانشيني. سپارند نمي ناتوان

 ،معنـوي جهـان  هاي  پديدهترين  ين و شگفتتر بزرگيعني ، ها پيامبران انساني كه از ميان آن
 ،مقام انسـان اسـت  كه واالترين جلوة حرمت  ،اسالم آزادي بشر را). 16 :همان( خيزند ميبر

و آن را شناسـد   مـي و عقـل اسـت    ،انديشه ،جسم ،كه آزادي روح مفاهيم آنترين  در كامل
 همين  بهو  ،ن ذاتي انسان استأكه ش ،بلكه آزادگي را ،نه فقط آزادي ؛ددان مي سزاوار انسان
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و از هـر   ي داشته باشدهر زبان كه باشد و كه و از هر نژاد بشر هر بيني اسالم در جهان سبب 
  ).17 :همان( اقليم و به هر رنگ گرامي و آزاد است

  
  يالملل بينحيات در منابع  گاه حقجاي. 8

هاي  نظامهمة فصل آغازين كتب حقوق بشر در  و حق بشرترين  حق حيات اولين و بنيادي
ي حقـوق  الملل بينشده در اسناد  بيني پيشوجود ديگر حقوق  ،عبارتي به. استحقوق بشري 

ـ  زيرا بـدون زنـدگي   ؛اين حق وابسته استوجود  بهبشر  ارزش يـا كـاربردي    حقـوق  اقيب
ي المللـ  بـين در مقام ناظر بر حسن اجراي ميثاق  ،حقوق بشر ةحقي كه ازسوي كميت. ندارند

حيثيـت و منزلـت   ). 44: 1384، مظـاهري ( خوانده شـد » حق برتر« ،حقوق مدني و سياسي
شـارهاي  بـودن آن در معـرض تهديـدات و ف    خـدادادي بـودن و   طبيعـي بـا وجـود   ، انساني
بردن  براي ازبين. پذير است همواره آسيب، آميز بيروني و در فضاي نامتعادل اجتماعي جنايت

اتخـاذ تـدابير حمـايتي شايسـته و      ،سـازد  مـي  دار كه وجدان بشري را جريحه ،ناگوارهااين 
اسـت  ناپـذير   اجتنـاب  ييات ضد صلح و امنيت ضرورتجمعي در مقابله با جنا ةيافت سازمان

  ).25: 1384، هاشمي(
برانـداز   با ذكر مصيبت از دو جنگ جهاني خانمـان  ،)1945ژوئن  26( منشور ملل متحد

ضمن اعالم ايمان مردم ملل متحد به حقوق اساسي بشر و بـه حيثيـت و ارزش شخصـيت    
رد و تشـويق  پيشـب «يكي از اهداف ملل متحـد را در  ، خود 1 ةماد 3در بند ) ديباچه(انساني 

  ).204: همان( استكرده قلمداد » اساسي براي همههاي  احترام به حقوق بشر و آزادي
: كند مي خود اعتراف ةديباچ 1كه در بند ) 1948دسامبر  10(جهاني حقوق بشر  ةاعالمي

ناپذير آنـان اسـاس    و انتقال سان يكبشري و حقوق  ةاعضاي خانوادهمة شناسايي حيثيت «
و ) 1 ةمـاد (افـراد  همـة  بر حيثيت برابر ، »دهد مي بشري تشكيل ةا در جامعآزادي و صلح ر

كس حـق دارد كـه   هـر «كـه   و ايـن ) 3 ةمـاد ( هر فردو امنيت شخصي  ،آزادي، حق زندگي
 ةاعالميـ . كند مي كيدأت) 6 ةماد(» يك انسان در مقابل قانون شناخته شود عنوان به ششخصيت
  :دارد مي عالما، براي تضمين اين اصل اساسي، مذكور

يا تبعيد نمود  ،حبس، خودسرانه توقيف ،)4 ةماد(توان در بردگي نگه داشت  نمي احدي را
و تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد كه ظالمانه و يا برخالف انسانيت و ) 6 ةماد(
  ).همان( )5 ةماد(ون بشري يا موهن باشد ئش
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كيد بر أضمن ت، حقوق بشر ةهمانند اعالمي ،ي حقوق مدني و سياسي نيزالملل بينميثاق 
متعهد را در احترام به حقوق انسـاني و تضـمين   هاي  دولت) ديباچه(» حيثيت ذاتي انسان«

و  ،)8 ةمـاد (منع بردگـي و كـار اجبـاري    ، )7 ةماد(منع شكنجه  ،)1 ةماد(حق ذاتي حيات 
  ).همان(  استده كرمتعهد و ملتزم ) 9 ةماد 1بند (منع توقيف و بازداشت خودسرانه 

 ةاصـول اعالميـ   ةو فرهنگـي دربرگيرنـد   ،اجتمـاعي ، ي حقوق اقتصاديالملل بينميثاق 
ميثاق مقـرر   5 ةماد 2كيد بر حقانيت آن اصول در بند أو با تاست جهاني حقوق بشر بوده 

  :استشده 
، موجـب قـوانين   كـه بـه   ،گونه محدوديت يا انحراف از هريك از حقوق اساسي بشر هيچ
رسـميت   يا عرف و عادات در هر كشـور طـرف ايـن ميثـاق بـه     ها  نامه آئين، ها سيونكنوان

كه اين ميثـاق چنـين حقـوقي را بـه      شناخته شده است يا نافذ و جاري است به عذر اين
 ي به رسميت شناخته قابـل قبـول نخواهـد بـود    تر كمكه به ميزان  رسميت نشناخته يا اين

  ).21: 1383، عبادي(

ي جلوگيري از كشتار جمعـي را  الملل بينقرارداد  1946مان ملل در مجمع عمومي ساز
و اشخاصـي  شده اسـت  منع ) ژنوسيد(كشتار جمعي ، قرارداداين به موجب . كردتصويب 

دولـت يـا اشـخاص     انحكومت يـا مسـتخدم   يكه اعضا اعم از اين ،كه مرتكب آن شوند
  ).28 :همان( مجازات خواهند شد ،عادي باشند

  :دارد مي انسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان چنين مقرراول كنو ةماد
، شـدن هرگونـه تمـايز    قائـل به معنـي  ، ‘تبعيض عليه زنان’عبارت ، از نظر اين كنوانسيون

شناختن حقوق بشـر زنـان و    رسميت وديت بر اساس جنسيت است كه بر بهاستثنا يا محد
صرف ، مساوات با مردان ةبر پاي، ي و اعمال آن حقوقمند بهرهها و  هاي اساسي آن آزادي

، فرهنگـي ، اجتمـاعي ، اقتصـادي ، سياسـي هاي  در تمام زمينه، ها آنهل أنظر از وضعيت ت
 بـردن ايـن وضـعيت اسـت     هدفش ازبين، اثر مخرب دارد يا اصوالًها  و ديگر زمينه ،مدني

  ).409: 1384، مهرپور(

جنسـي عبـارت از رفتـار    و تبعـيض   اسـت  معناي رفتار متفاوت تبعيض به ،در اين ماده
كـه بـه    ،رفتار متفاوت با زنـان را اين ماده  ).51: 1378، كار( جنسيت استسبب  متفاوت به
تعريف جامع تبعيض را بايد  ،رو از اين. كند مي اصالح ،اند شدهتبديل دوم درجة شهروندان 

ي هـاي آموزشـي و شـغل    كـه زنـان فرصـت    براي آن. با توجه به اهداف كنوانسيون پذيرفت
د غلي محكوم به توقف و ايستايي نشوراه نقش مادري و ش ةي كسب كنند و در ميانتر بيش
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اقـدامي اسـت كـه     ها آنسودمند براي هاي  خاص قانوني از زنان و اتخاذ شيوههاي  حمايت
تفاوت جسمي و طبيعي درستي به  چه به چنان. سازد مي نحو مطلوب رفع تبعيض را ميسر به

است بـراي رفتـار متفـاوت بـا زنـان و در      اي  مبناي منطقي و عادالنه، دوشمرد و زن توجه 
افـزايش تـوان   ، در تكميل نقـش مـادري  ويژه  به ،ها وضع قوانين حمايتي به نفع آن، پرتو آن

  ).52 -  51 :همان( يابد ميشرايط كار تحقق هاي  جسماني و كاستن از دشواري
ه از طـرف كنفـرانس دول اسـالمي    شد تهيه ،اسالمي حقوق بشر ةاز طرح اعالمي 2 ةماد

  :گويد مي ،)قاهره(
 ةو براي هم، زندگي موهبتي است الهي و حقي است كه براي هر انساني تضمين )الف

ها واجب است كه از ايـن حـق حمايـت نمـوده و در مقابـل هـر        افراد جوامع و حكومت
  .عيكس بدون مجوز شر نيست كشتن هيچز يجاعليه آن ايستادگي كنند و  ،تجاوزي
ـ كلي يا جز طور بهبشريت  ةبردن سرچشم كه منجر به ازبيناي  استفاده از وسيله) ب ي ئ

  .ممنوع استد شو
اي  وظيفـه ، زندگي بشريت تا هر جايي كه خداوند مشيت نمايـد  ةپاسداري از ادام) ج
  ).39: 1375، طباطبايي موتمني( است شرعي

زن در كرامت  كه دارد مي مقرر ،لفبند ا 7 ةدر ماد ،جهاني حقوق بشر در اسالم ةاعالمي
زن شخصـيت   .اوست ةبرابر حقوقي كه دارد تكاليفي بر عهد است و دربرابر انساني با مرد 

نام و نسب دارد و در تعهدات و جريانات مالي خود استقالل دارد و نيز حق دارد اجتماعي 
  ).210: 1370، جعفري( حفظ كندخويشتن را 

حقوق ترين  بنياديدر حكم ي الملل بينحق حيات در اسناد ، شده با توجه به مطالب گفته
. است محترم شمرده شده حيثيت و ارزش شخصيت انساني و بشر و حق برتر شناخته شده

كشـتن انسـان    و زندگي را موهبتي الهـي دانسـته  ، اسالمي حقوق بشر ةدر اعالمي ،چنين هم
 .داند مي شرعياي  ق الهي را وظيفهو پاسداري از اين حداند  نميز يبدون مجوز شرعي را جا

دانـد و زن را داراي شخصـيت انسـاني     مي برابر اين اعالميه زن را در كرامت انساني با مرد
حفظ حق حيـات شـده    دربارةي الملل بينكيدي كه در اسناد أاما با توجه به ت كند، ميمعرفي 
ث نقص اين حق الهـي  كه باعاي  بارزترين پديده ،سفانه در عصر حاضر تروريسمأمت، است
در عصـر  . اسـت شـده  تبـديل  ي و جهـاني  المللـ  بـين تهديـدي   از تهديدي ملـي بـه  ، شده

اي  ديگـر در مرزهـاي ملـي يـا منطقـه      اقدامات تروريسـتي ، پيشرفته فنّاوريشدن و  جهاني
، خصوصـي  اقتصاد جهاني بدون مهار، هاي كشتار جمعي گسترش سالح .ماند نمي محصور
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كنـيم   مـي  و جهان بدون مرزي كه در آن زندگي ،اتميهاي  خانهدرازگسترش ، گسترش فقر
گفت كه  بايد ت ئجر به. كنند از آن سوءاستفاده ميها  تروريست شرايطي پديد آورده است كه

شـوم   ةمحصول ايـن پديـد  ترين  انگيز نتايج اقدامات تروريستي و خوفترين  يكي از بديهي
  .ستها انسانحيات  ضنق

  
  گيري نتيجه. 9
نقش وسيعي در ترسيم ، الملل بينراهبردي در ادبيات حقوق بشر  يمفهوممثابة  به ،ق حياتح

نقـش  . كنـد  مـي  حقوق بشـر ايفـا   الملل بينمفهومي منشور حقوق بشر و ساير اسناد  ةهندس
 ةريـ كه با ايفا و صيانت اين حق در دا اين استمعاصر  الملل بينبنيادين حق حيات در اسناد 

ترسـيم و  . كـرد ميسر خواهـد   را دسترسي به ساير حقوق انساني، يالملل بينمعادالت ملي و 
بـا چـالش نظـري و     ،در وضعيت كنوني ،حق حيات در ادبيات و اسناد جهاني ةتنظيم عادالن

بخـش   فقدان وجه ارتباطي اين مفهوم با ابعاد هويت، در ابعاد نظري. ده استشعملي مواجه 
آن را كـردن   كاربرديقابليت ، به ابعاد صرفاً مادي آن ،حق مفهومي اين ةريانساني و تضييق دا

انگاشتن حق حيات و  مادي است تر بيشتعريض سبب  چه آن، در اين معنا. بين برده است از
دن تعريـف حـق   كرواگذار. است ،حتي در ابعاد مادي و معنوي آن ،محدودانگاشتن اين حق

تملك انسان  ةكشيدن و افزايش داير نفساندن و م زندهصرف  ،حيات در ابعاد مادي و معنوي
حـق  رو كـه   از آن. ده اسـت كـر انساني هموار  ةراه را بر سوءاستفاده از اين حق پاي، بر انسان

انسـاني   ةگزاران بـه جامعـ   الهي براي انسان و خدمت يحيات در ادبيات اسالمي گذشته امانت
 ايـن مفهـوم   ،سـع مفهـومي  با يـك تو . شود نمي در ابعاد صرفاً زيستي تعريف شود مي فرض

هرچنـد ايـن    ؛همراه دارد زيست را نيز به شآوري آرامش و آساي انساني و فراهم ةحيات طيب
يابي به ساير حقوق اجتماعي و تكاملي انسان در سـير   ساز دست آرامش و آسايش خود زمينه

  .تي استيد و فراجنسشو مي تلقيهللا ا قرب الي
بـراي  و  رسميت شـناخته شـده   قي اسالم و غرب بهحق حيات در دو نظام حقو ،بنابراين

با اين تفـاوت كـه در نظـام حقـوقي     . هايي وضع شده است جلوگيري از قتل نفس مجازات
ولـي در نظـام   ، حق حيات مطلق و ناشي از ميل ذاتي انسان به صـيانت نفـس اسـت   ، غرب
داسـت و  مالكيت حيات و ممـات از آن خ . كردن موهبتي خدادادي است زندگيحق ، اسالم
كـردن   زنـدگي حـق   ،در نظام حقوقي غـرب . بين ببرد تواند اين حق الهي را از نمي كس هيچ

انگاري شده است و  به پوچ منجر اين تفسير مادي و حذف بعد معنوي. شود ميتفسير مادي 
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رفتن شخصيت و انسانيت بشـر   ازبين ،تعبير ديگر رفتن هويت انساني و به ازبين ،پيامد مهم آن
بـا   ،نظـام حقـوقي اسـالم   . ي در اسالم زندگي هم بعد مادي و هم بعد معنوي داردول ،است
ارزش قائل است  ها انسانهم براي حيات مادي و هم حيات معنوي ، كردن هر دو حق لحاظ

در نظر گرفتـه   سان يكبراي زن و مرد تفاوتي قائل نشده است و هر دو را  ،و در اين دو بعد
 ةاصـل حقـوق فطـري همـ    ترين  مهمدر حكم ي الملل بينسناد حق حيات در اديان و ا .است
گونـاگون  بـه عنـاوين    ،در قـرون معاصـر   تـر  بـيش در گذشـته و  . رود مـي  شـمار  بهها  انسان
گرفتن اين حق  ي كه برخي كشورهاي غربي با ناديدهطور به ؛يمشاهد را  گرفتن اين حق ناديده

و  فرهنـگ و  داري در جهـان ارتباطـات   سـرمايه هژموني و استيالي نظام ، كاري طمع سبب به
هـاي   ي و بـا انگيـزه  المللـ  بـين و زيرپاگذاشتن اسناد  ،انحصار منابع انرژي، اقتصاد و سياست

 ،گنـاه  ي بـي ها انسانجمعي  هاي كشتار جمعي و قتل عام دسته استعماري و با گسترش سالح
 ،يالمللـ  بينمجامع  ويژه به ،و سكوت معنادار كشورهاي مدعي حقوق بشر ،اعم از زن و مرد

 چـون  موارد و مصـاديقي هـم  ، در دوران معاصركه  اين تر بيشتوضيح  .نددر اين زمينه پيشتاز
، عـدالتي  گسـترش فقـر و بـي   ، قاچـاق زنـان و كودكـان   ، قاچاق اعضـاي بـدن  ، سقط جنين

شـرايط مناسـب   نداشـتن  ، بهداشـتي  ةبه سطوح اولي نداشتن دسترسي، سوادي بي، خانماني بي
كشـي در بوسـني و    نسـل ، هـاي اقليمـي   آلودگي، محيطي هاي زيست آلودگي، حيطيم زيست

بـارز و علنـي در جهـان معاصـر و     هـاي   شوم تروريسم نمونـه  ةچنين پديد و هم ،هرزگوين
 ،ي حقوق بشر استالملل بينهاي  اسناد و محاكم و دادگاه ةكشيدن حق حيات در ساي چالش به

در آيـات   و ،ويژه زنـان بخشـيد   به ها به انسان دوبارهاتي كه با ظهورش حي ،اما در دين اسالم
و در  سـان  يـك زن و مرد را در كماالت انساني . كرات آمده است اين حق الهي به قرآن كريم

كسـاني  . نيسـت قائل زن و مرد تفاوتي  مياندارد و در اين موهبت خدادادي  مي كنار هم بيان
 ،بنابراين .دينرو هبا مجازات دنيوي و اخروي روب شدت گيرند به مي كه اين حق الهي را ناديده

 ةهمراه الزامات حقـوقي و قـانوني در صـحن    شود مفهوم حق حيات و ابعاد آن به مي پيشنهاد
ي حقـوق بشـر اسـالمي    الملل بينهاي  و سازمان ،سازمان كنفرانس اسالمي ،يالملل بينملي و 

  .تي به بحث و مذاكره گذاشته شودتدوين لوايح حقوقي مناسب فراجنسي برايو شود سي ربر
  
  نوشت پي

به اين رسم ، )سوزانيدند يا او را مي(سوزاند  زن پس از مرگ شوهرش خود را مي، در هند باستان. 1
  .شد ميگفته » ساتي«
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