بررسی تطبیقی امنیت اخالقی در اسالم و اسناد حقوق بشر
حسین جوان آراسته
احسان سعیدی صابر
دریافت96/3/15 :

1

2

پذیرش نهایی96/6/1 :

چکیده
با وجود اشتراکات بین حقوق بشر در اسالم و حقوق بشر معاصر ،به دلیل تفاوت در مبانی مکتب اسالم
و مکاتـب غربـی ،تفاوتهـای اساسـی بیـن ایـن دو نیـز وجـود دارد .موضـوع امنیـت اخالقی ،عنوانی اسـت که در
سـالهای اخیر در سـطح جامعه اسلامی ایران مطرح گردیده و راجع به آن بسـیار سـخن رفته اسـت .هرچند این
اصطالح در جوامع غربی با این عنوان شناخته شد ه نیست ،اما آن را میتوان ذیل عنوان امنیت اجتماعی قرار
داد .به دلیل تفاوت نگاه به فرد و جامعه ،تفاوتهایی میان امنیت اخالقی در اسلام و حقوق بشـر معاصر وجود
شهـا ،فضائـل اخالقـی ،عفـاف ،پاکدامنـی،
دارد .تأکیـد بـر حـق همـراه بـا تکلیـف ،امنیـت هویـت انسـانی ،ارز 
مصونیـت خانـواده از تهدیـدات ناامنـی اخالقـی ،حرمـت نگا ههـای هوسآلـود ،تنظیـم روابـط بیـن زن و مـرد و
تأکید بر موضوع امر بهمعروف و نهی از منکر با رعایت حریم خصوصی افراد ،از مهمترین موضوعات مربوط به
امنیت اخالقی در مکتب اسلام اسـت .در موادی از اسـناد حقوق بشـر (با تأکید بر اعالمیه جهانی و میثاقین)
بـه موضـوع رعایـت اخلاق در برخـی از آزادیهـای بشـر اشـاراتی صـورت گرفتـه اسـت .در بررسـی ایـن موضـوع در
ً
ً
دیدگاههـای متفکـران غربـی ،نظـرات کاملا متفـاوت و بعضـا متعـارض مشـاهده میشـود ،لکـن عمـده متفکران
عصر جدید به دلیل مبانی فردگرایانه و تأکید بر آزادی بیرونی (و نه آزادگی) به موضوع امنیت اخالقی ،متفاوت
از مکتب اسالم مینگرند.

واژ گان کلیدی
امنیت اخالقی .امنیت اجتماعی .اسالم .حقوق بشر معاصر .اسناد حقوق بشر.
 . 1دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاهhoarashteh@gmail.com .
 . 2دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسالمی واحد قمehsansaeedisaber@gmail.com .
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مقدمه
موضـوع امنیـت اخالقـی عنوانـی اسـت کـه در طـی دو دهـه اخیـر در جمهـوری اسلامی
ایـران رواج پیـدا کـرده اسـت .شـاید بتـوان گفـت طـرح ایـن موضـوع در پژوهشهـای دانشـگاهی
و نیـز رسـانههای مکتـوب و دیـداری بـا موضـوع نهـی از منکـر و نیـز وظایـف دولت (به ویـژه نیروی
انتظامی) گره خورده است.
بررسـی امنیـت اخالقـی در اسلام و حقـوق بشـر معاصـر موضوعـی جدیـد در پژوهشهـای
دانشـگاهی اسـت که مسـبوق به سـابقه نیسـت .در این پژوهش سـعی شدهاسـت ضمن اشـاره
کوتاهی به مفاهیم مورد نیاز ،موضوع امنیت اخالقی در اسالم به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد.
ارکان امنیـت در اسلام ،موضـوع همراهـی حـق و تکلیـف ،بررسـی نگاه به فرد و جامعه در اسلام
و امـر بـهمعـروف و نهـی از منکـر و اشـارهای گـذرا بـه موضـوع امنیـت اخالقـی در قانـون اساسـی از
موضوعاتـی اسـت کـه در ایـن مقالـه بـه آن پرداختـه شدهاسـت .در بررسـی امنیـت اخالقـی در
حقـوق بشـر معاصـر ،ضمـن بیـان شـرح مختصـر تاریـخ غـرب ،موضـوع اخلاق در سـه سـند مهـم
حقـوق بشـری بررسـی گردیـده و نـگاه متفکـران غربـی بـه موضـوع اخلاق و امنیـت اخالقـی مـورد
بررسی قرار گرفته است.

الف .تعریف امنیت
امنیـت در لغـت بـه معنـای «آرامـش ،عدم خوف و ترس ،در امن و آسـایش بودن و بی بیمی،
در امان بودن» (معین :1386 ،ص  )354است.
ی خود
س بدون ترس تهدید به جان ،مال و آبرو 
ب آن  ،هرک 
امنیت حالتی است کـه به موج 
و یا از دسـت دادن آنها زندگی کند .واژه «امنیت» از وجوه مختلفی برخوردار اسـت که در میان
نو
همه این تعاریف دو مورد «وجود اطمینان به سالمت تن ،جان ،مال و ناموس» و «مصون بود 
حالت فراغت عموم افراد جامعه از تهدیدات یا اقدامات خالف قانون شخص ،گروه یا دولت.
» جامعتر به نظر میرسد( .دارابی :1382 ،ص  )153در قرآن کریم کلمات همخانواده با امنیت
ت اســت.
ماننـد «ایمـان و امانـت» در بردارنـده مفهـوم عـد م بیم و هراس و در امان بودن و مصونی 
(ترابی :1393 ،ص )62
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امنیـت اولیـن انتظـاری اسـت کـه انسـانها از حکومتهـا دارنـد و بـا توجـه بـه ابعـاد گسـترده و
تأثیرپذیـری و تأثیرگـذاری امنیـت بر حوزههای مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ،دارای
اهمیـت و نقشـی بنیادیـن گردیـده اسـت .تحقـق مفاهیـم مهمی همچـون عدالت ،رفاه ،توسـعه
سیاسـی و اقتصـادی و نیـز حاکمیـت ارزشهـاى معنـوى ،همـه در سـایه امنیـت قابـل حصـول
است و بدون وجود امنیت هیچیک از این مفاهیم قابل حصول نیست.
شـهید اسـتاد مطهـرى بـه آزادى ،تربیـت و امنیـت بهعنـوان سـه مؤلفـه اساسـى در رشـد همـه
موجودات زنده اشاره مىکند( .مطهری :1385 ،ص )6
امنیـت دارای مفهومـی بسـیار سـیال و لغزنـده اسـت بـه گونـهای کـه محمولهـای متعـددی
را شـامل میشـود ،از جملـه آنهـا امنیـت اجتماعـی 1اسـت که داللـت بر مجموعه سیاسـتها و
راهکارهایی دارد که هدف آنها ایجاد اطمینان خاطر برای افراد در زندگی جمعیشان میباشد و
ً
معموال از آن به تأمین اجتماعی تعبیر میشود( .افتخاری و همکاران :1387 ،صص )19 -17
د سـطح بـه امنیـت فردی ،2امنیت گروهی 3و امنیت ملی 4قابل تقسـیم اسـت.
امنیـت از بعـ 
ض و تجـاوز بـه حــقوق
امــنیت فـردی عــبارت اسـت از مصونیـت و حرمـت یـک شـخص از تعـر 
ت گروهـی ،مصونیـت از تهدیـد گروههـای مختلـف جامعـه (ماننـد
مــشروعش .منظـور از امنیـ 
خانـواده ،قـوم ،قبیلـه ،انجمنهـا ،احـزاب و  )...اسـت کـه متناسـب بـا مقتضیـات و زمینههـای
ی از بیم تهدیدات جدی
ت از آسودگ 
قانونی و مشروع پدید آمده باشند .امنیت ملی عبارت اس 
خارجی ،نسبت به منافع حیاتی و اساسی یک کشور( .ترابی :1393 ،صص  65و )66
تعریف اخالق

اخلاق در لغـت بـه معنـای سرشـت و طبیعـت باطنـی و درونـی اسـت( .معیـن:1386 ،
ص )174در اصطالح میتوان اخالق را چنین تعریف کرد؛ اخالق علمی است که از ملکات،
صفات خوب ،بد ،ریشـهها و آثار آن سـخن میگوید .به عبارت دیگر ،سرچشـمههای اکتسـاب
1 . Social Security
2 . Personal security
3 . group security
4 . national security
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این صفات نیک و راه مبارزه با صفات بد و آثار هریک را در فرد و جامعه بررسی میکند( .رفیع
و قربی : 1392 ،ص)14
َ
ُ
ل درک باشـد و خلق
ق اسـت کـه تنهـ ا بــ ا ملکـه بصیـرت و غیـر ظاهر قابـ 
اخلاق مشـتق از خلـ 
به شــکل و صــورت محسـوس و قابل درک با چشـم ظاهر گفته مــیشود .اخالق دارای دو جنبه
ی نهادینـه شـده هسـتند که منشـأ
خـوب (حسـنه) و بـد (رذیلـه) میباشـد .اخـلاق خــوب ملکاتـ 
کارهای نیک و پسندیده هستند و اخالق بد ملکاتی نهادینه شدهاند که منشأ کارهای زشت و
ناپسند و مذموم میباشند .علم اخالق ،علمی است که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و
رفتار اختیاری متناسب با آنها را معرفی میکند و شیوه تحصیل صـفات خـوب و انجا م اعمال
ن میدهد .کــیفیت و نو ع تربیت
ن را نشـا 
د انسـا 
پسـندیده و دوری از صفات بد و اعمال ناپسـن 
و پـرورش انسـان ،مبنـای شـکلگیری نــوع اخلاق و نهادینـه شـدن خلـق و خـوی وی میباشـد.
تربیـت صحیـح و منطقـی مبتنـی بـر ارزشهـای واال مــبنای اخـلاق حسـنه و تربیـت نادرسـت
ق رذیله و نــاپسند است .نوع رفتارها و کنشها و واکنشهای انسان متأثر از نــوع و
مبنای اخـلا 
کیفیت تربیت و اخالق وی میباشد( .ترابی :1393 ،ص )62
 .1امنیت اخالقی و اهمیت آن
ّ
امنیت اخالقى را میتوان ارزشهاى اخالقى عمومى حاضر در جامعه ،مانند عفت عمومى

و شـخصى در مقابـل برهنگـى و هرزگـى تعریـف نمود( .رضایـی :1390 ،ص  )123مراد از امنیت
اخالقـی آرامشـی اسـت کـه بـه ویژگیهـا و ملـکات اکتسـابی انسـانها کـه دائمـی و مقدسانـد،
متکـی میباشـد .خاسـتگاه اصلـی ایـن امنیـت درون و جـان آدمـی اسـت ولـی کارکـرد بیرونـی و
ت اخالقی ،امنیت فرهنگی ،امنیت اجتماعی و مقابله با مفاسد اخالقی
جمعی نیز دارد .امنی 
و حفظ ارزشها مهمترین عبارات کاربردی در رابطه با مفهوم ،امنیت اخالقی است.
امنیت اخالقی ،امنیت ناشی از کیفیت نفسانی و رفتارهای انسانها و کنشگران در روابط
ی اسـت مشـتمل بـر :امنیـت هــویت انسـانی ،فرهنـگ ،هنجارهـا،
اجتماعـی اسـت و منظومـها 
ارزشهـا ،فضائـل اخالقـی ،آبـرو و منزلـت ،عفـاف و پاکدامنـی ،شـرم و حیـاء ،کرامـت انسـانی و
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عدم نگاه جنسـی به زنان ،سلامت فضای جامعه از محرکهای شـهوانی ،مصونیت تعرض به
نوامیـس مـردم ،سلامت فضـا و محیـط زیسـت فرهنگی ،عد م شـیوع مصرف مشـروبات الکلی،
سالمسازی سینما ،فضای مـجازی ،اینـترنت ،مدهای لباس و پوشش و آرایش ،مدیریت روابط
ن و مصونیـت خانـواده از تهدیـدات
ن و مـرد در چارچـوب مرزهـای شـرعی و عـدم اختلاط آنـا 
ز 
ناامنی اخالقی و تبلیغ سازماندهی شده سبک زندگی اسالمی در ابعاد مادی و معنوی آن.
میتـوان گفـت «امنیـت اخالقـی» بنیـان سـایر مؤلفههـا در امنیت اسـت .اگر امـروز از افزایش
گسسـت میان حاکمیت و مردم ،افزایش شـکاف طبقاتی ،نابرابری و تبعیض ،به حاشـیه راندن
نهضـت عدالـت خواهـی ،گسسـت بیـن نسـلی ،بـاال رفتـن سـن ازدواج ،رشـد طلاق ،گسـترش
اعتیـاد ،افزایـش ایـدز  ،دختـران فـراری و ...سـخن گفتـه میشـود بایـد یکـی از عوامـل اصلـی آن
را در عـدم توجـه بـه «اخلاق» جسـتجو کـرد« .امنیـت اخالقـی» بـه عــنوان پایـه و بنیـاد مباحـث
امنیتی است و از این حیث که «اخالق» در نـظام دیـنی روح حاکم بر رفتار و رسیدن به جامعه
اخالقی هدف غایی است ،این پدیدهی مـهم بـه مصداق حدیث شریف «بعثت ألتم م مکارم
األخلاق» مـورد توجـ ه ویژه قرار دارد( .دارابی :1382،ص  )158برای «شـاخصههای یک جامعه
امـن» معیارهـای فراوانـی وجـود دارد؛ کاهـش شـکاف فقیـ ر و غنـی ،مبـارزه بـا فقـر و رانتجویـی،
گسـترش عدالـت اجتماعـی ،مشـارکت مـردم و ...امـا «رشـد فضایـل اخالقـی» بیتردیـد در صدر
جامعه امن قرار دارد.
تأ کید بر این نکته ضروری اسـت که در امنیت اخالقی ،اجزای بیرونی نقش تعیینکننده و
محوری نداشته و نقشی تبعی دارند .ضمانت اصلی از درون و جان آدمی برمیخیزد و نمیتوان
بـا ضابطـه ،قانـون ،مأمـور ،تحکـم و اجبـار افـراد را متخلق نمـود و به آرامش روحی و روانی رسـاند،
لکن میتوان با بکارگیری قوه قهریه و ضمانت اجرای حقوقی مانع کسانی شد که مخل امنیت
اخالقی دیگراناند و حریم خصوصی دیگران را تهدید ،تعدی و تجاوز مینمایند.
هـر چنـد در جوامـع غربـی واژه امنیـت اخالقـی اصطلاح چنـدان شناختهشـدهای نیسـت
لکـن بـه نظـر میرسـد در تقسـیمبندی موضـوع ،امنیـت اخالقـی را میتـوان از شـاخههای امنیت
ی از مهمتریـن دغدغههـای دولتهـا و ملتهـا بـوده و
اجتماعـی بهشـمار آورد .امنیـت اجتماعـ 
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ی ارتباط تنگاتنگـی دارد؛ زیرا هر نـوع تهاجم خارجی به
هسـت .امنیـت ملـی بـا امنیـت اجتماعـ 
ح جامعه ،شرایط
س هر نوع ناامنی در سط 
حریم ملی ،امنیت اجتماعی را مختل میسازد و ب ر عک 
ی تخریـب و تضییـع امنیـت ملـی آماد ه میسـازد .مهمترین بعد امنیـت اجتماعی ،امنیت
را بـرا 
ی مهم ه ر نظام سیاسـی اسـت .وقتی فرهنگ
انسـانی اسـت که تأمین این امنیت از کار ویژهها 
ی جامعـه بــه نوعـی دسـتخوش تغییـر و تهدید شـوند باید منتظر خطـرات احتمالی آن
و ارزشهـا 
ل و مدیریت
بـود .از ایـن جهـت ،آنچـه کـه اهمیـت پیـدا میکنـد طرز برخـورد با خطرهـا ،احتمـا 
کردن این خطرات میباشـد( .ذاکر اصفهانی و صادقی : 1387،ص )51صاحبنظران اعتقاد
دارنـد کـه کالبدشـکافی وجـوه امنیـت اخالقـی و اجتماعی ،بدون در نظر گرفتـن تعامل ظریف و
ی و سیاسی و نقد ساختار هر یک از اجزای یاد
پیچید ه آنها با امنیت روانی ،اقتصادی ،فرهنگ 
شده در کلیت جامعه و نظام امکانپذیر نیست( .صادقی و یزدانی :1389 ،ص )53
امنیت اخالقی در اسالم
ت و هدیـهای خـدادادی اسـت کـه قـدر و منزلت آن
از نـگاه اسلامی «امنیـت» بـه مثابـه نعمـ 
بـرای مـردم نامعلـوم اسـت .برخـی روایات اسلامی شـرط مسـلمان بودن را «در امــان بـودن مردم از
دسـت و زبـان دیگـران» برشـمردهاند« .وفـای بـ ه عهـد»« ،احتـرام بـه سـوگند»« ،پرهیـز از ریـاکار ی
و نفـاق»« ،حسـن خــلق»« ،نوعدوسـتی»« ،ایثارگـری» و ...همـه از مفاهیـم ارزنـده مرتبـط بـه ایـن
موضوع در دین اسالم است( .دارابی :1382 ،ص )156
امـام علـی؟ع؟ میفرماینـد :بدتریـن جاهـا بـرای سـکونت جایـی اسـت کـه سـاکنانش در آن
امنیت نداشته باشند( .غررالحکم و دررالکلم  ،ح ) ۵۷۱۲
آیـه  55سـوره مبارکـه نـور ،امنیـت را یکـی از اهـداف اسـتقرار حاکمیـت اهلل و اسـتخالف
صالحـان و طـرح امامـت میشـمرد 1 .مهمتریـن رکـن امنیـت در آموزههای قرآنـی ،توحید و ایمان
« . 1خــدا بــه کســانى از شــما کــه ایمــان آوردهاند و کارهاى شایســته کردهانــد وعده داد کــه در روى زمین جانشــین دیگرانشــان کند،
هم چنان که مردمى را که پیش از آنها بودند جانشــین دیگران کرد .و دینشــان را  -که خود برایشــان پســندیده اســت  -اســتوار ســازد
و وحشتشــان را بــه ایمنــى بــدل کنــد .مرا مىپرســتند و هیچ چیــزى را با من شــریک نمىکنند و آنها کــه از این پس ناسپاســى کنند،
نافرمانند».
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بـه خـدا ذکـر شـده اسـت .متعهـد بـودن انــسان در برابـر خدای تعالی از یکسـو و تعهـد او در قبال
همنوعـان ،رفتارهـ ا و کـردار او را بـر مـدار خیرخواهی و رفتارهـای نیک قرار میدهد .بنابراین افراد
ن و آرامـش کـرده و در نتیجـه احسـاس امنیـت میکننـد.
و جامعـ ه از ناحیـه او احسـاس اطمینـا 
وفـاداری بــه خـدا و دیگـران و وفـاداری بـر پیمانها و معاهدات از مصادیق عینـی مقوله تعهد به
شمار میروند( .ترابی :1393 ،ص )70
بررسـی موضوع امنیت اخالقی در اسلام نیازمند شـناخت برخی از مبانی و مفاهیم مهم در
اسالم است که در این مجال به تبیین برخی از آنها پرداخته میشود.
 .1-2اصالت فرد و جامعه
یکی از تفاوتهایی که در مکتب اسلام و مکاتب غربی قابل بررسـی و تأمل اسـت موضوع
اصالت فرد و جامعه است.
در نظام اسلامی فرد و جامعه هر دو اصیل هسـتند بدین معنی که همه افراد از تمام حقوق
و وآزادیهـای معقـول فـردی تـا آن حـد کـه بـه مبانـی و شـئون جامعـه اسلامی لطمـه و صدمـهای
وارد نکند برخوردارند .مسـئولیت همگانی ،شـاخصه دیگر امت اسلامی اسـت که بر اسـاس آن
ً
ً
همـه افـراد اوال مسـئول تمـام اعمـال نیـک و بـد خویش هسـتند و ثانیا تعهدات و مسـئولیتهای
متعـددی را بـرای حفـظ سلامت جامعـه و اعضـای آن بـر عهـده دارند( .هاشـمی :1393 ،صص
 106و  )107سـخن از ایـن اسـت کـه آیـا هـدف نهایـی در زندگـی بشـری دسـتیابی فرد به سـعادت
و کمـال اسـت یـا آنکـه هـدف نهایـی عبـارت از رسـیدن جامعـه به سـرمنزل تعالی و خوشـبختی
اسـت؟ اگـر بیـان شـود هـدف رسـیدن فـرد بـه سـعادت اسـت بدیـن معناسـت کـه اصالـت را در
نظام غایی ،از ِآن فرد میدانیم و اگر گفته شـود که هدف ،وصول جامعه به کمال اسـت ،بدین
معناست که در چنین جامعهای اصالت از ِآن جامعه است .کسانی که در محدوده بسته هوی
و هوس خویش به چیز دیگری نمیاندیشـند ،تنها بر اسـاس فرضیه اصالت فرد عمل میکنند و
گـروه دیگـر کـه از مـدار خودبینـی بیرون آمده و به آزادی نسـبی رسـیدهاند ،اصالت را از آن جامعه
میدانند ،در تفکر اسالمی دیدگاه دیگری وجود دارد که الهیون و موحدانند و از هر دو زندان فرد
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و اجتماع رهایی جسـتهاند و به اوج مکتب الهی بار یافتهاند .از ویژگیهای این گروه آن اسـت
کـه در امـور مـادی ،همـواره دیگـران را بـر خـود ترجیـح میدهنـد ،ولـی در امـور معنوی کـه با راحت
و آسـایش دیگـران ناسـازگاری نـدارد ،میکوشـند کـه پیـشرو باشـند و بـر دیگـران پیشـی جوینـد.
در ایـن نظـام بـرای تعالـی روح خـود بایـد بـه جامعـه احسـان کـرد و اصالـت فـرد با مفهومـی جدید
رخ مینمایانـد ،انسـانهای برتـر ،جامعـه را میسـازند و اصالـت از ِآن آنهاسـت( .جوادی آملی،
 :1385صص  171تا )173
در ادیـان و مذاهـب انسـان بـه عنـوان موجـودی واال و ارزشـمند مـورد توجـه قرار گرفته اسـت و
بر اسـاس قرآن کریم انسـانها با کرامت خلق شـدهاند .با وجود این امر اساسـی که میتوان از آن
بـه عنـوان آب حیـات حقـوق بشـر یـاد نمـود ،ادیان و مذاهـب آزادی فردی را محـدود میکنند و از
نظر اعتقادی و اخالقی ،تکالیف انسانها بر حقوق آنها غلبه پیدا میکند( .هاشمی:1393 ،
ص )74
 .2-2امر به معروف و هنى از منکر
یکـی از وجـوه ممیـزه بیـن اسلام و حقوق بشـر معاصر در زمینه امنیـت اخالقی موضوع مهم و
مبنایی «امر به معروف و نهی از منکر» است.
در حـوزه زندگـی خصوصـی ،اسلام بـا سـفارش موکـد بـه ممنوعیـت تجسـس و تفتیـش،
وظیفـه مسـلمانان را تعییـن و بـا صراحـت ،تجسـس را تحریـم نمـوده اسـت «و ال تجسسـوا».1
امـام صـادق؟ع؟ در نامـهای بـه نجاشـی بیـان فرمودنـد« :لغزشهـای مومنـان را پیگیـری نکنیـد
کـه هرکـس اینگونـه باشـد ،خداونـد علاوه بـر آخـرت ،در همیـن دنیـا او را مفتضـح خواهـد کـرد».
(قرائتـی :1375 ،ص  )141هرچنـد مقتضـای دیـنداری حـوزه عمومـی و خصوصـی نـدارد لکـن
هیچکس حق ندارد دیندار را در زندگی خصوصی خود ،به انجام وظایف دینی مجبور کند هر
چند معصیت ،انتخاب او باشد .حوزه عمومی حوزهای است که در آن امری مخفی و غیرقابل
دسترس نیست و تدبیر و سامان و تصمیمگیری در مورد آن نیز حق همه شهروندان است .اسالم
 . 1سوره حجرات آیه 12
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در این حوزه مقرراتی دارد و مسـلمانان ملزم به رعایت آن هسـتند( .کدیور :1387 ،صص  52تا
 )56در اسالم ،آنچه به حوزه خصوصی یک فرد بر میگردد ،مربوط به خود اوست لکن در حوزه
عمومـی یـک جامعـه اسلامی ،محدودیتهایـی در لبـاس ،روابـط جنسـی ،خوردن و آشـامیدن،
ِ
روابـط اقتصـادی و مسـائل عبـادی سـاکنان آن مشـاهد میشـود .بـر اسـاس فریضه امر بـه معروف

و نهـی از منکـر ،سـاکنان جامعـه اسلامی مجـاز نیسـتند در حـوزه عمومـی مرتکـب گنـاه علنـی
شـوند یـا تظاهـر بـه گنـاه کننـد و در صورت ترک واجبات یـا ارتکاب محرمات میبایـد منتظر ابراز
ً
نارضایتی یا تذکر زبانی و احیانا با شرایطی برخورد فیزیکی باشند( .همان :ص )49
امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر ،در آموزههـاى دینـى از جایگاهـی بـس بلند و ویـژهاى برخوردار
اسـت .اسـاس نبـوت پیامبـران الهـى بـر امـر بهمعـروف و نهـى از منکر اسـتوار بوده اسـت .ازاینرو،
قرآن کریم نخسـتین وظیفه همه انبیاء را امر به معروف و نهى از منکر معرفى کرده اسـت« :و لقد
ً
ّ
بعثنا فى کل امة رسـوال ان اعبدو اهّلل و اجتنبو الطاغوت فمنهم مــن هــدى اهّلل و منهم من حقت علیه

الضالله فیسروا فى االرض فانظروا کیف کان عاقبه المکذبین»

1

د با دو فریضه بزرگ امر به معروف و نهى از منکر ،برابرى
چ عملى نمىتوان 
از منظر اسالم ،هی 
کند .امت اسالمى ،هنگامى بهترین امتهاست که به این دو واجب شرعى عمل کند« .کنتم
س تــأمرون بــالمعروف و تنهـون عـن المنکـر و تؤمنـون بـاهّلل و لـو امـن اهـل الکتاب
خیـر امـه اخرجـت للنــا 

لـکان خیـرا لهـم منهـم المؤمنـون و اکثرهـم الفاسـقون» 2انگیـزه بعثـت انبیـاء تزکیـه و تهذیـب نفـوس
انسـانه ا بـود ه اسـت و ایـن مهـم در پرتـو امـر بـه معـروف و نهـى از منکـر حاصـل مىشـود و نتیجـه
عمل به این مهم ،امنیت اجتماعى و امنیت اخالقی است .برای وصول به این هدف ،در یک
جامعـه اسلامی میبایسـت از بـاب «تعمیـم نظـارت همگانـی» امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر در
ی دینی و وظیفهی شهروندی فراگیر گردد.
جامعه ترویج و به عنوان یک فریضه 
 . 1آیــه  36ســوره نــور« :مــا در هر امتى رســولى برانگیختیم که خــداى یکتا را بپرســتید و از طاغوت اجتناب کنیــد! خداوند گروهى را
هدای ـت کــرد و گروهى ضاللت و گمراهى دامانشــان را گرفت پس در روى زمـــین بگردید و ببینیــد عاقبت تکذیبکنندگان چگونه
بود»
 . 2آیه  110سوره آل عمران« :شما بهترین امتى بودید که به سود انـــسانها آفـــریده شـــدهاند( .چ ه اینکه) امر به معروف و نهى از منکر
م ــىکنید و ب ــه خدا ایمان دارید و اگ ر اهل کتاب( ،به چنین برنامه و آیین درخشــانى) ایمان آورند ،براى آنها بهتر اســت! (ولى تنها)
عده کمى از آنـها بـا ایمانند ،و بیشتر آنها فاسقند( ،و خارج از اطاعت پروردگار)»
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 .3امنیت اخالقی در قانون اساسی

در بخـش موضـوع امنیـت اخالقـی بررسـی ایـن امـر در قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران
به عنوان سند باالدستی یک نظام اسالمی مفید فایده است .در بررسی اجمالی این سند مهم
میتـوان جهتگیـری معطـوف بـه امنیت اخالقی و ارشـی را مشـاهده کرد کـه در متن آن موجود و
بر روح آن حاکم است.
در قانـون اساسـی اهمیـت امنیـت ارزشـی و اخالقـی بسـیار بیشـتر از امنیـت سـختافزاری
یـا نظامـی اسـت ،بهگونـهای کـه نهادهـا و مسـئوالن در نظـام جمهـوری اسلامی موظـف بـه تأمیـن
امنیت ارزشی و اخالقی هستند.
بر طبق قانون اساسـی ،جمهوری اسلامی ،نظامی اسـت که برای رسـیدن به قسـط و عدل و
اسـتقالل سیاسـی و اقتصـادی و اجتماعـی و فرهنگـی و همبسـتگی ملی 1همـه امکانات خود را
بـرای «ایجـاد محیـط مسـاعد بـرای رشـد فضائل اخالقی بر اسـاس ایمـان و تقوی و مبـارزه با کلیه
مظاهـر فسـاد و تباهـی »2و «رفـع تبعیضـات نـاروا و ایجـاد امکانـات عادالنـه بـرای همـه ،در تمـام
زمینههای مادی و معنوی »3به کار میگیرد.
بررسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نشان میدهد که توجه به ارکان اخالق و ارزش
در ایـن سـند در اولویـت بـوده و مبـارزه بـا هرگونه بیاخالقی و ارزشزدایـی بر عهده نظام قرار داده
شده است .بر اساس اصل هشتم قانون اساسی ،در جمهوری اسالمی ایران دعوت به خیر ،امر
ً
بـه معـروف و نهـی از منکـر وظیفـهای همگانـی اسـت و متقابلا مـردم نسـبت بـه یکدیگـر ،دولت
نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت عهدهدار این وظیفهاند و عالوه بر دولت ،آحاد ملت هم
موظف به تأمین امنیت اخالقی و ارزشی هستند.

4

 . 1هدف نظام جمهوری اسالمی در قسمت اخیر اصل دوم قانون اساسی.
 . 2بند  1اصل سوم قانون اساسی.
 . 3بند  9اصل سوم قانون اساسی.
 . 4اصل هشــتم قانون اساســی؛ «در جمهوری اســامی ایران دعوت به خیر ،امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای اســت همگانی و
متقابل بر عهده مردم نســبت به یکدیگر ،دولت نســبت به مردم و مردم نســبت به دولت .شــرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین
المومنون و ُ
میکند« .و ُ
المومنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
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با مداقه در متن قانون اساسی میتوان به این مهم پی برد که تأمین امنیت اخالقی و ارزشی
میتواند بهوسیله سه قوه مقننه ،مجریه و قضائیه صورت گیرد که هرکدام ،کارویژه خاص خود
را دارنـد .بهطـور کلـی امنیـت اخالقـی و ارزشـی توسـط ایـن قـوای سـهگانه و باتوجـه بـه متـن قانون
اساسـی ،بـه وسـیله ایـن راهکارهـا قابـل تحقـق اسـت :ایجـاد برابـری ،رعایـت حقوق ملـت ،حفظ
الگوهـای سـنتی و ارزشـی ،امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر ،مبـارزه بـا فسـاد و پدیدههـای ناهنجـار
اجتماعـی ،جلوگیـری از صدمـه و آسـیب دیـدن اقشـار مسـتضعف ،پیشـگیری از وقـوع جـرم،
پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی ،تحقق بخشیدن عدالت ،تدوین قانون بر اساس موازین
شـرعی و اسلامی ،پاسـداری از حقوق ملت در برابر اجانب ،زمینهسـازی رشـد فضائل اخالقی،
مبـارزه بـا مظاهـر فسـاد و تباهـی ،تأمیـن آزادیهـای مدنی ،ایجـاد رفاه و کاهش دادن سـطح فقر،
از بین بردن محرومیتها ،گسـترش امور تعلیم و تربیت همگانی ،افزایش دادن مشـارکت مردم
در سرنوشـت خویـش و افزایـش رونـد آ گاهیهـای سیاسـی و اجتماعـی شـهروندان ،تقویـت روح
فرهنگی و اسالمی ،توسعه و تحکیم برادری و تعاون در آحاد ملت ،عدم تفتیش عقاید و غیره.
(رفیع و قربی :1392 ،ص )22
 .4امنیت اخالقی درغرب و اسناد بینالمللی حقوق بشر

بررسـی امنیـت اخالقـی در اسـناد بینالمللـی حقـوق بشـر ،در ابتـدا مسـتلزم بازخوانـی
ً
دیدگاههـای متفکـران غربـی در ایـن حـوزه اسـت ،زیـرا ایـن اسـناد عمدتا بـر اسـاس دیدگاههایی
تدوین شده است که متفکران غربی پایهگذار آن بودهاند .همچنین نگاه مکاتب غربی به مقوله
آزادی و اخلاق از موضوعـات مهـم دیگـری اسـت کـه الزم اسـت قبـل از بررسـی موضـوع در متـون
اسناد حقوق بشر به آن پرداخته شود.
تاریخ مغرب زمین به سـه دوره متوالی تقسـیم میشـود :دوران باسـتان ،قرون وسـطی و دوران
جدید .آنچه امروزه از آن با نام غرب و فرهنگ غربی یاد میشود ،درواقع همان فرهنگ و فلسفه
حاکـم بـر دوران جدیـد اسـت .دورانـی کـه با یک نهضـت فرهنگی  -اجتماعی به نام «رنسـانس»
در قـرن شـانزدهم میلادی آغـاز شـد و در واقـع واکنشـی در مقابـل قـرون وسـطای مسـیحی بـود.
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رنسانس که در آغاز بیشتر جنبه علمی ،هنری و ادبی داشت؛ به تدریج به عرصههای گوناگون
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی نیز کشیده شد.
از نخسـتین پیامدهای دوران مدرن ،اندیشـه انسـانگرایی یا اومانیسـم1بود .یک جهانبینی
فلسـفی و اخالقـی کـه بـا نفـی هرگونـه ماوراءالطبیعـه بـر خردگرایـی و روش علمـی تکیـه میزنـد.
اومانیسـم در واقـع جریانـی بـود کـه در مقابـل تفریـط مسـیحیت در قـرون وسـطی پدیـد آمـد.
اومانیسـتها علیـه اخلاق مسـیحی قیـام کردنـد تـا بهـرهوری از انـواع لذتهـا و زیباییهـای
مادی را تجربه کنند و به این ترتیب لذتگرایی به عنوان بخشجدایی ناپذیر تفکر اومانیسـتی
قـرار گرفـت .تفکـر اومانیسـتی کـه نخسـت بـا ترویـج عشـق زمینـی و فرهنـگ برهنگـی در نقاشـی
و مجسـمه سـازی ظهـور کـرد ،بـه تدریـج تمـام شـئون حیـات علمـی و عملـی غـرب را در برگرفت
و بـه عنـوان یکـی از پایههـای اساسـی ادبیـات و فرهنـگ جدیـد غـرب تثبیـت و تحکیـم گردیـد.
اومانیسم «انسان مادی و زمینی» را تنها موضوع ارزشمند برای تالش و تفکر میداند( .مرجوی.
)1389
یکـی دیگـر از پیامدهـای اومانیسـم ،سکوالریسـم 2یـا گرایـش بـه پا کسـازی جامعـه و فضای
زندگی از قیود و ارزشـهای دینی بود ،عقیدهای مبنی بر جدا شـدن نهادهای حکومت و کسـانی
که بر مسند دولت مینشینند ،از نهادهای مذهبی و مقامهای مذهبی .چرا که اومانیستها به
دنبال آرمانهایی بودند که با دین هیچ ارتباطی نداشته باشد.
از دیگر پیامدهای بدیهی اومانیسم و سکوالریسم ،فردگرایی 3است .فردگرایی یا فردباوری
را میتـوان جهانبینـیای تصـور کـرد کـه فـرد در مرکـز آن قـرار دارد .فردگرایـان مدعـی هسـتند کـه
هیچ قدرت بیرونی نباید بر خواستههای فردی ،مسلط باشد و یگانه معیار حقیقت همان«فرد»
اسـت .در اندیشـه فردگرایـی زندگـی هـر فـرد بـه خـود او تعلـق دارد و میتواند با آن هرطـور که مایل
اسـت رفتـار کنـد .در ایـن دیـدگاه میـل انسـانی مهمتریـن جایـگاه را دارد و چنـان قدرتـی دارد کـه
1 . Humanism
2 . Secularism
3 . individualism
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ً
اخالق و آرمانهای اجتماعی نیز باید خود را با آن تطبیق کنند و اساسا سیاست و اخالق باید
بـر مبنـای امیـال شـکل گیـرد .ایـن در حالیاسـت کـه در مکتـب اسلام ،همانگونه کـه در بخش
نخست به تفصیل بیان شد نگاه به فرد و جامعه و حقوق و تکالیف ،نگاهی متعادل و متفاوت
است.
مکاتـب غربـی بـر نسـبی بـودن اخلاق اسـتوارند و در آنهـا اصـول تربیتـی و اخلاق (ماننـد
بسـیاری از چیزهـای دیگـر) مفاهیمـی مطلـق نیسـتند ،بلکـه نسـبت بـه زمانهـا ،مکانهـا و
موقعیتهـا متغیرنـد .صـواب و خطـای اخالقـی در جوامـع گوناگـون فـرق میکنـد و هیـچ ملا ک
اخالقـی عـام و مطلقـی کـه بـرای همـه انسـانها در همـه زمانهـا الـزام آور باشـد ،وجـود نـدارد.
نمیتوان گفت چیزی برای همه وقت و هر جا ،اخالق خوب و برای هر جا و همه وقت ،اخالقی
بد است .لکن بر اساس نگرش مکتب اسالم به انسان ،ارزشهای نظام اخالق ،مطلق و ثابت
هسـتند مطلق بودن این ارزشها به این معنی اسـت که خواسـت افراد ،گذشـت زمان و تفاوت
مکانهـا ،آنهـا را دچـار تغییـر و تبدیـل نمیکنـد .علـت ثبـات ارزشهـا و فضایـل ،انطبـاق آنهـا با
1

فطرت ثابت و تغییرناپذیر انسان است.
ً
 موضـوع اخلاق و امنیـت اخالقـی در بیـن متفکـران غربی متفاوت و بعضا متعارض اسـت.
ً
در ایـن بخـش بـه برخـی از ایـن دیدگاههـا اشـاره خواهـد شـود .نـگاه بـه مقولـه «اخلاق» قطعـا در
تعریف امنیت اخالقی و نیز نحوه تأمین آن ،اثرگذار خواهد بود.
در زمینه اخالق ،میبایست ایمانوئل کانت (فیلسوف بزرگ قرن  18م) را از سایر اندیشمندان
غربی متمایز ساخت .او در خصوص تکالیف انسان نسبت به دیگران معتقد است عالیترین
تکالیـف ،حرمـت نهـادن بـه حقـوق دیگـران اسـت و ایـن موضوع را بـه عنوان یک امـر مقدس ذکر
میکند )1999.Kant( .اساس تعالیم اخالقی این است که ما سعادت خود را در این بیابیم که
دیگـران را سـعادتمند ببینیـم( .کانـت 1388 ،الـف :ص  )273کانـت عقیده داشـت ،از لحاظ
حقوقی گناهکار کسـی اسـت که مرتکب عملی شـده باشـد که علیه حقوق دیگران اسـت اما از
لحـاظ اخالقـی کسـی کـه فقـط فکـر چنـان عملـی را در سـر داشـته باشـد گنـاهکار اسـت .عیسـی
 . 1آیات  1 00مائده 157 ،اعراف و  103یـوسف ،از دالیل قرآنی این موضوع هستند.
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ً
مسیح میگوید« :هرکه زنی را ببیند و هوای او کند قبال در دلش با او زنا کرده است ».پس کسی
ً
کـه دارای سرشـت ناپـاک اسـت از نـگاه اخلاق همیشـه آلـوده بـه گنـاه جنایتـی اسـت کـه عملا
مرتکـب آن نشـده اسـت ،زیـرا احسـاس او ایـن اسـت که هرگاه مجـال یابد اقدام بـه عمل خواهد
کـرد .مـا میتوانیـم در پیشـگاه دادگاه خارجـی بیگنـاه باشـیم امـا در مقابـل دادگاه درونـی ممکـن
نیست( .همان :ص  )290او در این زمینه به تشریح موضوعاتی همچون دشمنی پنهان و حسد
و مضـرات اخالقـی آن نیـز میپـردازد و از صداقـت بـه عنوان مهمترین تکلیف اخالقی ما نسـبت
بـه دیگـران یـاد میکنـد .کانـت بیان میداشـت :انسـانیت یک ارزش اسـت زیرا انسـان نمیتواند
از هیـچ انسـان دیگـری بـه عنـوان صـرف وسـیله اسـتفاده کنـد (نـه بـرای خـود و نـه بـرای دیگـران)
بلکـه بایـد همـواره دیگـران را بـه عنـوان غایـت در نظـر داشـته باشـد بـه همـان ترتیب کـه نمیتواند
شـخصیت خـود را بـه هیـچ قیمتـی از دسـت بدهـد ،نمیتوانـد برخلاف ارزش ذاتـی و ضـروری
دیگران به عنوان انسان عمل کند .او ملزم است ارزش انسانیت را در هر یک از انسانهای دیگر
ً
عمال بازشناسد( .کانت  1388،ب .ص )136
ایمانوئل کانت اظهار میداشت ،انسان باید به دیگران همان حقی را اعطا نماید که او از آن
برخوردار گشـته اسـت جسـتجوی خوشـبختی به شـیوهای که خویشـتن آن را برای خود مناسـب
میبینـد ،حـق اوسـت مادامـی کـه بـه حـق دیگران برای جسـتجوی همیـن غایت تعـدی ننماید.
(هیدن :1392 ،ص )201
همانگونـه کـه مالحظـه میشـود بخشهایـی از نظـرات کانـت را میتـوان نزدیـک بـه تعالیـم
مکتب اسالم دانست.
ً
اخلاق حقمـدار که عمدتا وامدار سیسـتم اخالقی کانتی اسـت ،بـه عنوان نظامی اخالقی،
موجه و مبنای استاندارد و هنجارهای حقوق بشری است .آموزه اصلی در اندیشه او این است
کـه تمـام افـراد جامعـه از حقـوق بنیادین برابـر برخوردارند .تا زمانی که نظـام حقوقی در پی تحقق
این آموزه اخالقی است ،جهتگیری آن جهتگیری عادالنه است .عدالت در رویکرد اخالقی
حقمـدار در نهایـت ،در تضمیـن حقـوق بنیادیـن بشـر ،محقـق میشـود .اسـناد حقـوق بشـری،
مقـررات حقوقـی ،آراء قضایـی همـه و همـه در واقـع متاثـر از حقهـای اخالقـی انسـان خواهد بود.
(قاری سید فاطمی :1381 ،ص )27
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در مقابل برخی دیگر از اندیشمندان غربی ،دیدگاههایی متفاوت با کانت در زمینه اخالق
دارنـد؛ تومـاس هابـز  -فیلسـوف انگلیسـی قـرن  16و  - 17معتقـد بود؛ «میـزان اخالق و بنیادش بر
سود و زیان است و نیک و بد ،امور نسبی هستند؛ یعنی حسن و قبح امور ،بر حسب سود و زیان
ّ
آنهاست و نیک و بد ،داد و بیداد ،در نفس امر و حد ذات ،حقیقت ندارد و آنچه نفع شخصی
ّ
و لذت فردی در آن است ،همان نیک است .بنابراین ،مایه کارهای انسان ،خودخواهی است»
برترانـد راسـل از پیشـگامان فلسـفه اخلاق در غـرب بود و در این زمینـه فعالیت میکردK.( .
 )2006 Potterاو بـا نسـبی قلمـداد کـردن اخلاق مینویسـد« :وجـدان اخالقـی و ّ
محبـت نـوع و
نوعدوسـتی و امثـال ایـن حرفهـا بـه درد نمیخـورد؛ اخلاق از این ناشـی میشـود که انسـان فکر
دوراندیش داشـته باشـد و وقتی انسـان ،دوراندیش بود ،حسـاب میکند که مصلحت او در این
ً
اسـت که رعایت نوع را بکند ».او میگوید« :مثال ،من گاو همسـایه را نمیدزدم؛ زیرا میدانم که
اگر من گاو او را بدزدم ،آن همسـایه ،و یا دیگری گاو مرا میدزدد ».او میگوید« :آدم فکر میکند
و میبینـد کـه اگـر بخواهـد بـا دیگـری بداخالقـی کنـد ،او هـم بداخالقـی میکنـد »...این سـخن،
پایه اخالق را از اسـاس متزلزل میکند؛ یعنی ،این اخالق ،در جایی حکم میکند که قدرتها
متساوی باشندّ ...اما آنجایی که یک طرف قوی و طرف دیگر ضعیف است و قوی صددرصد
ً
مطمئـن اسـت کـه ضعیـف ،اساسـا نمیتوانـد کاری کنـد ،هیـچ نیـرو و عاملـی نمیتوانـد وجـود
داشـته باشـد کـه قـوی را دعـوت به اخلاق کند(.مطهـری: 1373،ص 74و  )75او میگوید :اگر
ً
ن از دیـدن بـدن برهنـه یـک زن ،دچـار تحریـک نمیشـدند.
مسـلما مـردا 

«برهنگـی» مـد میشـد،
راسـل معتقد اسـت ک ه احساسـاتی نظیر احسـاس شرم ،حیا ،عفاف و تقوا ،مانع ارضای جنسی
ن بروند( .احمدی :1385 ،ص )143
هستند و باید از بی 
نیچـه  -فیلسـوف غربـی قـرن  19م  -میگویـد« :بحـث در ایـن کـه دنیـا خـوب اسـت یـا بـد و
حقیقـت آن چیسـت بیهـوده اسـت؛ ّامـا میدانیـم که خوب یا بد به دنیـا آمدهایم و باید از دنیا هر
چه بیشـتر ّ
متمتع شـویم .پس آنچه برای حصول این مقصود مسـاعد اسـت  -اگر چه قسـاوت و

بیرحمی و مکر و فریب و جنگ و جدال باشد  -خوب است ،و آنچه مزاحم این غرض است
 -اگر چه راستی و مهربانی و فضیلت و تقوا باشد  -بد است( »...مطهری1387،ب :ص )255
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جرمی بنتام  -فیلسوف و حقوقدان قرن  18و  19م  -اخالقیات را منفعت گرایانه ،عملگرا
ً
و مبتنـی بـر پدیدههـای قابـل مشـاهده تجربـی بـاور داشـت و اساسـا اعتقـادی بـه حقـوق طبیعـی
نداشـت و آن را خیالبافـی و داسـتان سـرایی میدانسـت و معتقـد بـود حقـوق طبیعـی و حقـوق
اخالقی تهدیدی برای نظم اجتماعی و خوشبختی عمومی میباشد( .هیدن :1392 ،ص )211
از دیـدگاه بنتـام مهمتریـن مسـاله انسـانی عبـارت از تجربه شـادکامی و لذت و درد و رنج اسـت.
بنتـام از فلسـفه اخالقـیای دفـاع کـرد کـه بـر مبنـای آن ارزیابـی درسـتی و نادرسـتی هـر عمـل و یـا
قانونـی ،نفـع و فایـده آن اسـت .بـرای مثـال ،در نظـام حقوقـی ،ملا ک ارزیابـی ،موجه بـودن میزان
نفعـی اسـت کـه یـک قانـون و یـا یـک ترتیب حقوقی بـه دنبال دارد؛ بدین معنا که تـا چه اندازه آن
قانـون و یـا ترتیـب ،شـادکامی و لـذت را در جامعـه انسـانی افزایـش میدهـد بنابرایـن ،از دیـدگاه
بنتـام جهتگیـری نظـام حقوقـی بایـد بـه سـمت بـه حداکثـر رسـاندن نفـع و لـذت و شـادی فـوق
و بـه حداقـل رسـاندن ناکامیهـا و دردهـای فـوق باشـد .نظـام اخالقـی بنتـام ،یـک نظـام اخالقـی
نتیجهانگار است .نظریه نفعانگارانه بنتام ،از این نقص بنیادین رنج میبرد که حقوق بنیادین
افـراد بـه عنـوان یـک مبنـای تضمیـن شـده در آن جایـی نـدارد .در دیـدگاه نفـع انـگار بنتامـی،
تنهـا ،نفـع اکثریـت ملا ک جهـت گیـری حقوقـی میشـود .بالطبـع مفهـوم نفـع عمومـی در چنیـن
رو یکردی تنها و تنها مال ک اخالقی جهت گیری حقوقی اسـت .جان اسـتوارت میل نیز راهی،
نفـع انگارانـه را در پیـش گرفـت .امـا تفـاوت اصلـی او بـر تاکید بـر آزادی به عنوان یکـی از نفعهای
بنیادیـن بـود  .میـل بـه این میاندیشـید که آزادیهایی چون آزادی بیان و انتشـار ،آزادی اندیشـه
و احساس ،آزادی عقیده ،آزادی مذهب و ...آزادیهایی هستند که باید در جامعه به حداکثر
ممکن رسانیده شوند .البته او «اصل الضرر» را به عنوان تعدیلکنندهای ،برای اعمال آزادیها
بکار میگرفت( .قاری سید فاطمی :1381 ،ص )25
در واقـع ،اخلاق در غـرب ،اخلاق انتفاعـی اسـت نـه ایمانـی .آنچـه در شـأن انسـان اسـت،
اخالق ایمانی اسـت نه انتفاعی .مسـائل اخالقی آنگاه که بر محور ایمان باشـد ،فضیلت دارد؛
ّ
محبـت ،عاطفـه ،گذشـت ،انفـاق ،مـدارا و ...آنگاه کـه بـر محـور سـودجویی ،غریـزه جنسـی،
ّ
فردپرسـتیّ ،
حب ذات و لذتجویی و زیباگرایی دنیوی باشـد ،نه تنها دارای فضیلت نیسـت؛
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ً
بلکه همان اخالق دنیوی است .اخالق در فرهنگ غرب ،انسان و زندگی انسانی را عمال عبث
دانسـته و انسـان را موجـودی میدانـد کـه بـه خود واگذاشـته شـده و مقصد و هدفـی جز گذراندن
دنیا ندارد.
یکی از مباحث مهمی که در بخش امنیت اخالقی در دیدگاه مکتب اسالم به آن پرداخته
شـد موضوع روابط بین زن و مرد و حدود و ثغور آن در اسلام بود .اما این موضوع در غرب مدرن
حکایـت دیگـری دارد .زیگمونـد فرویـد  -روانکاو اروپایـی قـرن  18و  -19اعتقـاد داشـت :کـه
ن کرد .او مــعتقد بود که اخالق جنسـی کهن بر اسـاس
د واژگو 
اخالق کهن در امور جنسـی را بای 
ممنوعیتها و محرومیتها به وجود آمده است و بــاید ایــن مــحدودیتها برداشته شود و برای
ی و عوارض ناشی از آن منصرف شود ،یـگانه راه صحیح،
این که بشر از توجه دائم به امور جنس 
آن اسـت کـ ه همـ ه قیـو د اجتماعـی و اخالقی از زندگی جنسـی انسـانها ،لغو و بـه او آزادی بیمرز
داده شـود( .احمدی :1385 ،ص  )143اخالق نوین جنسـی غرب برمحور شکسـتن قیود کهن
و رفع منعها و محدودیتهای قانونی گذشته میچرخد .موضوعی که مورد توجه قرار گرفته است
کامیابی آزادانه زنان و مردان از معاشـرتهای لذت بخش جنسـی اسـت .زن و مرد نه تنها قبل
از ازدواج بایـد از معاشـرتهای لـذت بخـش آزادانـه جنسـی بهرهمنـد باشـند ،بلکـه ازدواج نیـز
نبایـد مانعـی در ایـن راه بشـمار آیـد ،زیـرا فلسـفه ازدواج و انتخـاب همسـر قانونـی اطمینـان پـدر
اسـت بـه پـدری خـود نسـبت بـه فرزنـدی کـه از زن معینـی بدنیـا میآیـد .ایـن اطمینـان را بـا بـکار
ً
بستن داروهای ضد آبستنی که مخصوصا پیشرفت طب امروز آنها را به بشر ارزانی داشته است
میتـوان بدسـت آورد .بنابرایـن هـر یـک از زن و مـرد میتواننـد علاوه بـر همسـر قانونـی ،عشـاق و
معشوقههای فراوانی داشته باشند( .مطهری 1387،الف ،ص )640
 .1-4آزادی و اخالق
هرجـا سـخن از حقـوق بشـر بـه میـان آمـده اسـت ،آزادی را مهمتریـن رکـن آن دانسـتهاند ،از
مجموع سـی اصل اعالمیه جهانی حقوق بشـر هجده اصل دربارهی آزادی اسـت که تنها نشـانه
اهمیت آزادی نیسـت بلکه نگرانی از زیر پا نهادن آن اسـت .مردم زمانی به حق و آزادی دیگران
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گـردن مینهنـد کـه متقاعـد شـده باشـند کـه حقهـا و آزادیها در گـرو همدیگرنـد و هریک چنان
مرزبندی میشود که مانعی در برابر دیگری پیشنیاورد ولی باید اطمینان یابد که این مرز بندی
بر اساس عادالنهای صورت گرفتهاست .انسان با چشمپوشی از تعدادی از آزادیهای خویش،
چشم دارد که در برابرش ،امنیت خاطر و عدالت اجتماعی عاید خویش کند .این چشمپوشی
نتیجـه انتخـاب خواستهاسـت کـه در درون فـرد صـورت میگیـرد( .اسلامی ندوشـن: 1372،
صص 73تا )82
ظهـور تاریخـی حقـوق فـردی که به طـور گریز ناپذیری به پدید آمـدن فردگرایی متصل گردید،
دچار دگرگونیهای مهم شـد و حقوق وابسـته به فرد ،تغییرات موازی را تجربه نمود .اکنون درک
اینکـه جوامـع متشـکل از گروههـای قابـل شناسـایی کـه میتواننـد دارای حقـوق شـوند یـا ممکـن
اسـت ملـزم بـه تاییـد و تقویـت آن حقـوق شـوند ،امـری بدیهـی اسـت (ماننـد خانـواده  ،گروههـای
قومی و اتحادیههای کارگری) ،لکن این رو یکرد نسبت به جامعه کماکان با خصومت برخورد
میکند( .فریدن :1384 ،ص )93
آزادی فارغ بودن قیدهای برون است که اجتماع یا حکومت بر شخص تحمیل کرده است
و آزادگی فارغ بودن از قید درون که نفس انسان بر او گمارده .تمدن جدید اروپایی خیلی بیشتر
بـه آزادی یعنـی سـازمان دموکراتیـک اهمیـت داده اسـت تـا بـه آزادگی .بشـر امروز بایـد بیاموزد که
مقداری آزادگی را در کنار آزادی قرار دهد .آیا فرصت برای همیشه از دست رفته است؟ به نظر
میرسـد کـه زمینـه آن خیلـی کـم شـده و نمیتـوان امیدوار بـود که اخالق کهن به جهـان بازگردد.
آنچـه مایـه تأسـف اسـت آن اسـت کـه دنیـای امروز هنـوز چیزی به جای آن نیافته اسـت .شـاید
این دو متعارض باشند :اخالق کهن و نظم نو ،ولی به هرحال عنان گسیختگی خواستها که
ناشـی از منسـوخ شـدن آزادگـی اسـت ،جامعههـا را میبـرد بـه آن سرنوشـت پیشبینـی ناپذیـری.
(اسالمی ندوشن :1372،صص137تا )139
یکی از نقاط تمایز آزادی در فرهنگ اسالمی ،تأ کید بر آزادی معنوی و آزادی درونی در کنار
آزادی اجتماعـی اسـت .حتـی آزادی معنـوی در نگـرش و شـیوه رفتـار مسـلمانان در مـورد آزادی
اجتماعـی و اهـداف انسانیشـان در رسـیدن بـه کمـال و حفاظـت از حقـوق جامعـه و پایمـال
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نشـدن آن حقـوق تأثیـر خواهـد داشـت .در آموزههـای دینـی ،چیرگـی بـر نفـس و غریزههـا ،آزادی
و رهایـی از بنـد شـهوتها شـمرده شـده اسـت .در روایتـی از امـام علـی؟ع؟ آمده اسـتَ « :من ترک
الشهوات کان ُحرا؛ هر کس خواهشهای نفس را رها کند آزاده است( ».ابن شعبه ّ
حرانی:1380 ،
ص )89
 .2-4امنیت اخالقی در اسناد حقوق بشر
یکی از قدیمیترین اسـناد حقوق بشـری ،اعالمیه حقوق بشـر و شـهروند فرانسـه مورخ 1789
ً
است .در این اعالمیه ضمن اعالم حقوق بشر و شهروند ،تکالیف او را نیز مشروحا بیان میکند.
ایـن تکالیـف بیشـتر جنبـه اخلاق اجتماعـی به خـود میگیرد تـا تکالیف حقوقی کـه در هر حال
باید الهامبخش قانونگذار عادی باشد( .طباطبایی موتمنی :1382،ص )34
.1-2-4اعالمیهجهاینحقوقبشر
در مـاده  29اعالمیـه جهانـی حقـوق بشـر ،1فـرد در برابـر جامعـهای موظـف معرفـی میشـود که
رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر سازد .تنها محدودیتهای پذیرفته شده در اجرای حقوق
ً
و اسـتفاده از آزادیهـای فـردی محدودیتهایـی اسـت کـه بـه وسـیله قانـون منحصـرا بـه منظـور
شناسایی و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران و با رعایت مقتضیات صحیح اخالقی و نظم
عمومـی و رفـاه همگانـی در شـرایط یـک جامعـه دموکراتیـک وضـع گردیـده باشـد( .میرموسـوی و
حقیقت : 1388 ،ص )76
ی نیسـت مگر آنچه
ع محدودیتـ 
ق اجتمـا ع آزادانـ ه تابـ 
همچنیـن در مـاده  22ایـن اعالمیـه حـ 
ی یا ایمنی
ن مقرر گردیده و در یک جامع ه دموکراتیک به مصلحت امنیتی مل 
که به موجب قانو 
عمومـی  -نظـم عمومـی یـا بـرای حمایـت از سلامت یـا اخلاق عمومـی یـا حقـوق و آزادیهـای
دیگران ضرورت داشته باشد.

1 . Universal Declaration of Human Rights.www.ohchr.org
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 .2-2-4میثاق بنی امللیل حقوق مدین و سیایس
در ماده دوازدهم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ،1حق رفت و آمد آزاد و انتخاب
آزادانه محل اقامت خود در قلمرو کشور و نیز ترک کشور پیشبینی گردیده لکن محدودیتهایی
که برای حفظ امنیت ملی ،نظم عمومی ،سالمت و اخالق عمومی یا رعایت حقوق و آزادیهای
دیگـران ،ضـروری بـوده و بوسـیله قانـون مقـرر گشـته اسـت و با دیگر حقوق شـناخته شـده در این
میثاق سازگار باشد ،پذیرفته شدهاست.
در مـاده چهاردهـم در موضـوع رسـیدگی علنـی در دادگاههـای قانونـی ،مطبوعـات و افـکار
عمومـی ممکـن اسـت از تمـام و یـا قسـمتی از دادگاه بدالیـل اخالقـی ،نظـم عمومـی و یـا امنیـت
ملی در یک جامعه مردم سـاالر منع شـوند .همچنین وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین
دعوی اقتضا کند ،محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتی از دادرسی امکان دارد.
در بنـد ( )3مـاده هیجدهـم ،آمـده اسـت « :در صورتـی ممکـن اسـت آزادی بیـان ،مذهـب یـا
اعتقـادات کسـی محـدود گـردد که بموجب قانـون آنهم در جهت حفظ امنیـت عمومی ،نظم،
سالمتی اخالق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ،پیشبینی شده باشد».
همچنیـن در ایـن مـاده موضـوع آزادی والدیـن و سرپرسـتان قانونـی در مـورد آمـوزش مذهبـی
و اخالقـی کـودکان خـود و مطابـق بـا عقایدشـان محتـرم شـمرده شـده اسـت( .مشـابه مفـاد مـاده
13میثاق حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی)
در مـاده نوزدهـم بیـان شـده کـه حـق آزادی بیـان ،میتوانـد تابـع محدودیتهایـی شـود کـه به
وسـیله قانـون و بنـا بـه ضرورتهـای «احتـرام حقـوق یا حیثیت دیگـران» و «حفـظ امنیت ملی یا
نظم و سالمت و اخالق عمومی» وضع گردیدهاست.
همچنیـن در مـاده بیسـت و یکـم حـق تشـکیل مسـالمتآمیز مجامـع بـه رسـمیت شـناخته
شده ،لکن محدودیت مطابق قانون آنهم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری در جهت
نفـع (مصلحـت) امنیـت ملـی ،ایمنـی عمومـی ،نظـم عمومـی ،حفاظـت از سلامت و اخلاق
عمومی و یا حفاظت از آزادیهای دیگران پذیرفته شده است .این موضوع در ماده بیست و دوم
1 . International Covenant on Civil and Political Rights of the United Nations(1966). www.hrlibrary.umn.edu
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در خصـوص حـق آزادی (تشـکیل) اجتماعـات بـا دیگـران نیـز بـا عبارتی مشـابه محدودیتهای
موضوع ماده بیست و یکم بیان شده است.
هرچند حدود و ثغور محدودیتهای مربوط به حوزه اخالق در این اسناد بیان نگردیدهاست،
لکن همین ذکر محدودیتها نشان از اهمیت موضوع رعایت اخالق در آزادیهای بشری دارد.
.3-2-4میثاقبنیامللیلحقوقاقتصادی،اجتماعیو فرهنگی
در مـاده دهـم میثـاق بینالمللـی حقـوق اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی سـازمان ملـل
متحـد ،1بـر محافظـت و مسـاعدت گسـترده از خانـواده کـه عنصر طبیعی و رکـن بنیادین جامعه
است تاکید شده و استخدام کودکان و افراد جوان که برای اخالق و سالمتی آنها زیان آور است
طبق قانون قابل مجازات میباشد.
در ماده سیزدهم دولتهای عضو این میثاق متعهد شدهاند ،حقوق والدین را جهت آموزش
مذهبی و اخالقی کودکان بر طبق معتقدات خود رعایت نمایند.

نتیجه
 .1بـا وجـود اشـتراکات بیـن حقـوق بشـر در اسلام و حقـوق بشـر معاصـر ،بـه دلیـل تفـاوت در
مبانی مکتب اسالم و مکاتب غربی ،تفاوتهای اساسی بین این دو نیز وجود دارد.
 .2امنیـت اخالقـی در اسلام بـه دلیـل تأ کیـد بـر حق همراه بـا تکلیف ،عدم نـگاه فردگرایانه،
و تأ کیـد بـر موضـوع امـر بهمعـروف و نهـی از منکـر ،اهمیتـی فراتـر از آن در حقوق بشـر معاصر غرب
دارد .در نظـام اسلامی فـرد و جامعـه هـر دو اصیلانـد .بدیـن معنی که همه افـراد از تمام حقوق و
وآزادیهـای معقـول فـردی تـا آن حـد که به مبانی و شـئون جامعه اسلامی لطمه و صدمهای وارد
نکنـد برخوردارنـد .لـذا حـوزه خصوصـی در فرهنـگ اسلامی کوچکتـر از قلمـرو رایـج در جهـان
معاصر و حوزه عمومی آن گستردهتر از حد آن در سایر جوامع است.
 .3از پیامدهـای دوران مـدرن ،اندیشـه انسـانگرایی ،سکوالریسـم و فردگرایـی اسـت.
1 . International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights of the United Nations(1966). www.ohchr.org
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عملکـرد انسـان غربـی از جهانبینـی وی جداییپذیـر نیسـت و دارای اصولـی اسـت کـه اسـاس
جهتگیریهای سیاسی ،فلسفی ،عملی و اخالقی او را تشکیل میدهد.
 .4در زمینه اخالق ،میبایست ایمانوئل کانت را از سایر اندیشمندان غربی متمایز ساخت.
او نسـبت بـه موضـوع اخلاق متفـاوت نسـبت بـه سـایر متفکـران عصـر مـدرن ،نگاهـی غیرمـادی
دارد .در مقابـل بسـیاری از متفکـران غربـی نگاهـی مادیگرایانه به اخالق دارند و نتیجه این نوع
تفکر که پایه مکاتب غربی است ،در نگاه به موضوع امنیت اخالقی موثر است.
 .5در غرب معاصر  ،هرجا سخن از حقوق بشر به میان آمده است ،آزادی مهمترین رکن آن
دانستهشـده ،آزادی فـارغ بـودن قیدهـای بـرون اسـت که اجتمـاع یا حکومت بر شـخص تحمیل
کرده است .در این جوامع به آزادگی که فارغ بودن از قید درون است کمتر توجه شده است .این
درحالیاسـت که در مکتب اسلام هم به موضوع آزادی و هم به آزادگی توجه شـده ،لذا امنیت
اخالقی در جامعه اسالمی اهمیتی فراتر از آن در حقوق بشر معاصر دارد.
 .6در سه سند مهم حقوق بشر ،یعنی اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ،محدودیتهایی
بر آزادی بشر به جهت رعایت حوزه اخالق ذکر گردیده است که نشان از اهمیت موضوع دارد.
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