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 مفاهیم اولیه و کلیاتبخش یکم : 

 فصل اول : مفهوم و معانی حق و حقوق

 تعریف واژه حق :

کلمه حق در اصل و ریشه در زبان عرب به .  0واژه حق در ادب فارسی به معنی درست ، راست ، ثابت ، سزا و عقل آمده است

به « هستى پایدار»و گاه معادل آن در زبان فارسى دارد  وقتی می گوییم چیزی تحقق دارد یعنی ثبوت، معنای ثبوت و تحقق است 

حق معانی متعددی دارد اگر چه در همه . واژه  یعنى هر چیزى که از ثبات و پاى دارى بهره مند باشد، حق است ;کار برده مى شود

 که  است شده باعث هم تعلّ همین است متفاوت دیگری با یک هر در ثبوت نوع اما است شده حفظ ثبوت یعنی آنها ریشه لغوی 

 : جمله از باشد داشته وجود حق از مختلفی معانی

 می فرماید :   61: سوره مبارکه حج آیه شریفه (حق در مقابل باطل2

  «باّن اللّه هو الحق و انّ ما یدعونَ مِن دونهِ هو الباطل  ذلک» 

 .است باطل آن خوانند می خدا از غیر که آنچه و است حق خدا تنها که  است خاطر این به آن و 

 (      12) سوره مبارکه اسرا ، آیه   وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا

 بگو : حق آمد و باطل نابود شد حقا که باطل نابود شدنی بود 

 می فرماید:  41آیه  یونس مبارکه سوره:  (حق در برابر گمراهی1 

 پس چیست بعد از حق مگر گمراهی. « ا بعد الحق اال الضاللفَماذ» 

                                                             
، درست کردن وعده، راست گفتن  لغت نامه دهخدا معانى متعددى براى این واژه ذکر مى کند که مهم ترین آن ها از این قرار است:  سخن 1

 .متعال یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامى از اسامى خداوند

چند کاربرد و معنا ذکر مى کند که برخى از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و « حق»و فرهنگ المنجد نیز براى واژه 

 .نصیب، موجود ثابت،  سزاوار
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 می فرماید :  02آیه زاریات سوره مبارکه: تکلیف مقابل در حق(9 

 و در اموال آنها حقی برای مسکین و محروم است. «و فی اموالهم حق لُلسائل و المحروم»  

 :بیان شده، مى توان سه نوع حق را در نظر گرفت معانیبا توجه به 

مانند: حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان کار بر طلب کار. قدرت یک انسان بر  ;قدرت یك شخص بر شخص دیگر .الف

انسان دیگر. یک قدرت معنوى است. براى مثال، هرگاه بدهکار از پرداخت بدهى خویش کوتاهى کند، طلبکار مى تواند با طرح 

 .او بگیرددعوا، او را به دادگاه کشانده، حق خویش را از 

این حق از نوع قدرت مادى است که خود دو صورت دارد: قدرت مالک بر مال منقول، مانند  ;ب. قدرت شخص مالك بر مال

 .و قدرت مالک بر مال غیر منقول، مانند زمین;کتاب

از راه این عقد براى مثال، هرگاه مستأجرى خانه اى را اجاره کند،  ;، بصورت هم زمان قدرت شخص بر مال و شخص دیگر  .ج

و دیگرى  ;اجازه، دو قدرت متفاوت به دست مى آورد: یکى قدرت مستأجر بر منافع مال مستأجره که مى تواند از آن استفاده کند

قدرت مستأجر بر مؤجر. براى مثال، هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و مؤجر از تعمیر آن کوتاهى کند، مى تواند او را 

 .گاه بکشاند و وى را به تعمیر خانه ملزم نمایدبه داد

کاربردهاى متفاوتى دارد. این کاربردها و معانى گوناگون هرچند بى ارتباط با یکدیگر نیستند، ولى از برخى « حقوق»امروزه واژه 

 :جهات از یکدیگر متمایزند

مزدى است که این دستمنظور از آن  .دان دولتحقوق کارمن»حقوق به معناى دست مزد و حق الزحمه: مثال، گفته مى شود:  -0

 .افراد به طور ماهانه از دولت دریافت مى کنند

عبارت است از: مجموعه قواعد و مقررّاتى که بر روابط افراد یک جامعه در زمان در این تعریف حقوق  "قانون  "به معنای حقوق  -1

ى از بایدها و نبایدهایى است که اعضاى یک جامعه ملزم به رعایت آن ، حقوق مجموعه اعبارت دیگرمعیّن به کاربرده مى شود. به 

 .  فالن کشور حقوقیا مانند: حقوق ایران،  ;اردهستند و دولت ضمانت اجراى آن را به عهده د

حقوق »جامعه است که گاه از آن به ات و ویژگى هاى هریک از افراد حقوق به معناى امتیازدر اینجا   ;«حق»حقوق جمع کلمه  -4

 . مانند: حق حیات، حق مالکیت و حق زوجیت ;تعبیر مى شود« فردى
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مانند:  ;است و در مقابل سایر علوم و دانش ها به کار مى رود« دانش حقوق»که منظور از آن « علم حقوق»به معناى  حقوق -1

ده اند. کسى که این دانش را دارد، او را را به کار بر« فقه»علم روان شناسى و علم جامعه شناسى. در اسالم، در این معنا واژه 

 .مى نامند« فقیه»

 سوم می باشد. درمعنای  "حقوق "از میان معانی مطروحه ، آنچه  در درس حقوق اجتماعی و سیاسی در اسالم مورد نظر ما است 

 

 تقسیمات مختلف حقوق: 

 :  تشریعی و تکوینی وقحق -2

معنایی که به نظام تکوین و امور : است  گفته می شود دو معنا از آن قابل تصورسخن  وقوقتی در مسائل و معارف دینی از حق

 مربوط است . امور ارزشی و اعتبارینظام تشریعی و تکوینی عالم مربوط می شود و معنایی که به 

  .نظام حاکم بر کل عالم و آدم که ربطی به حوزه اختیاری بشر ندارد و نظام تکوینی، یعنی قوانین

های اختیاری بشر مربوط است.این قوانین وضعی و تخلف پذیر است . مثال قانون  شریع، یعنی قوانینی که به حوزه فعالیتنظام ت

امری وضعی و تشریعی است. این نظام اگر برگرفته، منطبق و هماهنگ  و رانندگی وینی است ولی مقررات راهنماییکجاذبه امری ت

های وجودی موجود در نظام  . ارزش و توانمندی نظام تشریع به میزان انطباق آن با ظرفیتبا نظام تکوینی نباشد، فاقد ارزش است

1تکوینی است
. 

 

                                                             
شه مشتقات متعددی منشعب به معنای نوشیدن آب با دهان آمده است. از این ری« شرع»کلمه ای است عربی، این کلمه از ریشه « تشریع 2

که احکام خدا، حالل و حرام خدا، شریعت نامیده  گویند: علت این است؛ برخی می« آبشخور»است که به معنای  «شریعت»شود از جمله  می

« اال بردنخیلی ب»نیز در اصل و در لغت عربی به معنای « تشریع»اند.  شود به همین جهت است؛یعنی دستورات الهی آبشخور حیات انسان می

رود و به صورت ضرب المثل  و در جایی که آب نهر بسیار باال آمده باشد که حیوانات به راحتی از آن آب بخورند، به کار می چیزی است

گذاری است و بیشتر در مورد  این کلمه امروزه به معنای قانون .ترین آب دادن تشریع است ؛ راحت«اهون السقی التشریع»گویند:  می

 رود ذاری در حوزه دین به کار میگ قانون

 .در خارج از ذهن است« ایجاد»و « خلقت»ای است عربی و مقصود از آن  نیز واژه« تکوین

، شباهت این دو کلمه در این است که در هر دو مفهوم ایجاد و ابداع وجود دارد. اما فرقشان در این است که یکی)تشریع( ایجاد در عالم ذهن 

   .ی اجتماعی است؛ اما دیگری)تکوین( ایجاد در عالم خارج از ذهن و واقع استاعتبار و قراردادها
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 قانونی و اخالقی:  وقحق -1

امتیازات در جامعه وجود دارد که حفظ و عدم تعدی ازآنها الزم است و ترک آن موجب هرج و مرج و گسستن نظم حقوق و برخی 

نت ، پرهیز ازخیانت ، پرهیز از رشوه خواری که برای آنها نیاز به قانون است و در صورت عدم پشتوانه عمومی است مانند رعایت اما

 عمومی وجدانبرخی افعال  ترک ، اما گویند می  قانونی حقوق  امنیتِ اجتماعی درمعرض خطر قرار می گیرد این امور را، قانونی 

تفاوت حقوق  که این امور را حقوق اخالقی می گویند . ازاینرو  می توان گفت ، ،بزرگتر به احترام عدم مانند کند می دار جریحه را

  .است داشتن قانونی پشتوانه در قانونی و  اخالقی

 : الناس حق و اهلل حق  -9

ماعی و جنبه ی عبادی، فرهنگی، سیاسی، اجت همه الزام های شرعی اعم از امر و نهی شارع را حق اهلل می نامند این حق می تواند 

مانند آن را داشته باشد مثل نماز، روزه، حق، خمس، زکات و همچنین همه مقرراتی که مصالح و منافع خصوصی و یا عمومی 

 راتامین کند مصداق حق الناس است. 

ان آن ها را به حق اهلل اصطالحاً به حقوقی می گویند که خدا آن ها را بر انسان واجب کرده و وظیفه انسان قرار داده است و باید انس

حق که نماز خواندن و روزه گرفتن  مانند ,نماید جهت احترام گذاشتن به خدا و رعایت ادب انسانی با خالقش انجام دهد یا ترک 

 .بپرستد  اهلل است . توحید در عبادت حق اهلل است و انسان نباید معبودی جز خدا را

یگر باید مراعات شود, مانند حق همسایگی و حق پدر ومادر و حق استاد حق الناس به حقوقی گفته می شود که نسبت به انسان د

و معلم و حق انسان ها در اجتماع و حق مؤمنان نسبت به یکدیگر و حق همسر و فرزند و حقوق مالی و آبرویی که مربوط به 

 . یز پرداخت زکات و خمسو ن دیگران است , مانند غیبت کردن و نکشتن فرد بی گناه و جراحت وارد نکردن که دیه دارد

 .هر حکمی که از ناحیه خدا واجب شده باشد, حتی اگر متعلق به انسان ها باشد, حق اللّه محسوب می شود 

عدم رعایت حقوق الهی گناه محسوب می شود و برای جبران آن , نیاز به توبه است و در بعضی موارد, غیر از توبه ,نیاز به جبران و 

 .آنرا نیز پرداخت نمایدمه است , مثالً اگر کسی به طور عمد روزه نگرفت , غیر از قضا, باید کفاره کفّاره و پرداخت جری

اما در حقوق الناس غیر از توبه به درگاه خدا باید در صورت امکان رضایت صاحب حق را جلب کرد و اگر حق مالی است , آن را به  
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     نان را نمی شناسند یا امکان دسترسی به آنان را ندارد, با اجازه حاکم شرع صاحبان مال یا وارثان پرداخت نمود و اگر مدیون آ

 .ردّ مظالم نماید

 (: اعتباری)  وضعیحقوق  و( فطری) طبیعی وق حق  -4

این حق را خالق در ابتدای تولد به  حقوق طبیعی یا فطری گویند.،  بخشی از حقوق انسان که از جهت انسان بودن آن را داراست

این دسته ازحقوق چون ازطرف خود  4به عقیده طرفداران حقوق طبیعی  .مانند حق حیات و حق آزادی است .  دادهودیعه  سانان

لذا در تمام زمانها و در تمام انسان ها نافذ و ساری و ، طبیعت مقدّر گردیده است و سنت آفرینش هم دائمی و خلل نا پذیر است 

لح و منافع نوع بشر می باشد و نمی شود این حقوق را از انسان سلب و یا نقصان و کاهش در آن است و موافق با مصا الزم االجرا

  ایجاد کرد .

شالوده )پایه( آن قرار دادهای اجتماعی یعنی قوانینی که برای بهبود اوضاع مدنی ،  که وقیعبارت است از حق وضعی وقحقاما 

حق تملک اموال منقول و غیر منقول، حق ،  قانون برابر در مساوات مانند حق می باشد .سیاسی، اجتماعی و غیره وضع شده است 

مجموعه قواعدی است که از طرف خود افراد بشر وضع می  وقبنابراین این حقآزادی عقاید مذهبی و سیاسی، حق آزادی بیان و.. 

 . شود 

 وقخاستگاه حقمنشأ و فصل دوم : 

 منشأ وشود این سؤال است که  چنین سایر مکاتب حقوقى مطرح مى ه اسالم و همترین بحثى که درباره حقوق از دیدگا اصلى

 کجاست؟ حقخاستگاه 

الجمله قبول داریم که حقوقى در کار هست. در این مسأله ظاهراً نباید هیچ اختالفى وجود داشته باشد. شاید در هیچ  همه ما فى

اند و قایل به هیچ حقى نبوده باشند و بگویند هیچ کس را  کرده ه زندگى مىهایى را یافت که با هم و در یک جامع زمانى نتوان انسان

                                                             

، افالطون و ارسطو ابراز شد بعدا حقوقدانان رم مانند سیسرون به انتشار آن  نظریه حقوق طبیعی ابتدا توسط فالسفه یونان مانند سقراط 3

 مونتسکیو آن را احیا کردند. و ژاک رسو  دانشمندانی مانند کانت، ولتر، ژان 08و  02پرداختند ، در قرن 
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اى، حقوقى را قبول  کند، بر اساس هر اعتقاد و فکر و مذهب و فلسفه اى زندگى مى بر دیگرى حقى نیست. هر انسانى در هر جامعه

چنین  کردن و امثال آنها قایل است. همیا براى خودش حقوقى نظیر حق حیات، حق مسکن، حق لباس و پوشش، حق کار و دارد 

در علوم تجربى و آن جا که سر و کار ما با امور  هر انسانى در زندگى خانوادگى، حقوقى براى زن و شوهر و فرزندان قایل است. 

گفتند آب در صد  اى را معلوم بداریم، راه اصلى آن، تجربه است؛ مثال اگر عینى است، اگر بخواهیم درستى یا نادرستى قضیه و گزاره

دهند تا ببینند آیا در صد درجه به  آید، براى بررسى صحت و سقم آن، مقدارى آب را در معرض حرارت قرار مى درجه به جوش مى

 .آید یا خیر جوش مى

اما  . بررسى صحت و سقم قضایاى عقلى و فلسفى هم روش خاص خود را دارد که از جمله آنها بازگرداندن به بدیهیات اولیه است

ها  گذارى قضایا و گزاره در مسایل ارزشى و اعتبارى، نظیر باید و نبایدهایى که در عرصه اخالق، حقوق یا دین وجود دارند، ارزش

اى  گوییم کسى فالن حق را دارد یا ندارد، درستى یا نادرستى آن را بر اساس چه مالک و ضابطه گیرد؟ اگر مى چگونه صورت مى

شود پدر بر فرزند یا فرزند بر پدر فالن حق را دارد، یا افراد جامعه نسبت به یکدیگر  راستى اگر مثال گفته مىباید تعیین کنیم؟ به 

حق تجاوز کنند، همه اینها بر چه اساسى است و چرا  حقوقى دارند، یا این که هر انسانى حق حیات دارد و دیگران نباید به این

جود داشته باشد تا حق پدید آید؟ آن شرایط چگونه و از کجا و به وسیله چه کسى شود؟ چه شرایطى باید و چنین گفته مى این

مطرح « خاستگاه حق»یا « مالک ثبوت حق»اى است که در فلسفه حقوق با عناوینى نظیر  شود؟ این پرسش، مسأله تعیین مى

1شود مى
. 

 دیدگاه برخی مکاتب پیرامون منشأ و خاستگاه حقوق :

 مکتب حقوق طبیعى

اند منشأ حقوق، طبیعت است و  اند. برخى گفته اى به این مسأله نداده کننده بزرگ دنیا پاسخ قانعو اندشمندان فیلسوفان  هنوز

گوییم انسان حق حیات دارد، حق دارد که غذا بخورد و حیات خود را  بخشد؛ مثال وقتى مى ها مى طبیعت، این حقوق را به انسان

دهد. اگر انسان نتواند غذا بخورد و نتواند از حیات خودش دفاع کند،  ه چنین حقى را به او مىحفظ کند، این طبیعت انسان است ک

شود. آنچه باعث ایجاد انسان و خلق او شده، همان نیز  ثمر مى وجود انسان لغو و بى لشود و بدین ترتیب اص نسل بشر منقرض مى

 کند.  ر نسل کند. بنابراین طبیعت است که این حق را به انسان عطا مىدهد که ادامه حیات داشته باشد و تکثی به او این حق را مى

                                                             
 .برای آگاهی بیشتر به سلسله مباحث دروس حضرت آیت اهلل مصباح یزدی مراجعه نمایید  4
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 تی پوزیتیویسحقوق  مکتب 

نظریه پردازان این مکتب اعتقاد دارند که   .است 2یکى دیگر از مکاتب مهم در زمینه فلسفه حقوق، مکتب حقوق پوزیتیویستى

کند. در حال حاضر، تفکر  و کسى به آن صورت از آن جانبدارى نمى نظریه حقوق طبیعى امروزه دیگر طرفداران قابل اعتنایى ندارد

و منشأ حقوق، توافق جمعى رایج در فلسفه حقوق، نظریه پوزیتیویسم حقوقى است. ادعاى اصلى پوزیتیویسم حقوقى این است که 

ک جامعه خودشان آن را این است که مردم ی می گردد. آنچه باعث ایجاد و پیدایش حق مقبولیت و پذیرش اجتماعى استیا 

بپذیرند. وقتى جامعه پذیرفت که در محیط خانواده، پدر بر فرزند حقوقى داشته باشد و فرزند نیز در مقابل پدر از حقوقى برخوردار 

شود و اگر این  شود؛ چون جامعه بر پذیرش آنها توافق کرده است. توافق اجتماعى، منشأ ثبوت حق مى ها ثابت مى باشد، این حق

روشن است که بر اساس این نظریه، مبنایى که بر اساس آن، حقوق  .می یابدشود و تغییر  وافق به هم خورد آن حق هم زایل مىت

اى به جامعه دیگر و  ثابت براى همه جوامع و در هر زمانى داشته باشیم، نخواهیم داشت و این امکان کامال وجود دارد که از جامعه

اى حق ندارد نظام حقوقى  بر اساس پوزیتیویسم حقوقى، هیچ جامعهچنین،  هم .ام حقوقى دگرگون شوداز زمانى به زمان دیگر، نظ

 .خود را بر جامعه دیگر تحمیل کند

  مکتب حقوق اسالمی

درباره  (علیه السالم)امام سجاداما آنچه طبق عقاید اسالمی از منشأ و خاستگاه حقوق مستفاد می گردد را می توان در فرمایش 

  :فرماید مىیافت که  شأ حقوقمن

 .؛ اصل و اساس همه حقوق همین حق خداست و سایر حقوق، متفرع بر این حقندوَ هُوَ اَصْلُ الْحُقُوقِ وَ مِنْهُ تَتَفَرَّعُ سَایِرُ الْحُقُوق

حقوق، شاخ و اگر تمامى حقوق را به منزله درختى فرض کنیم، ریشه آن، حق خدا نسبت به بندگان است و بقیه فی الواقع 

 .گیرند دهند و از این ریشه منشأ مى هاى این درخت را تشکیل مى برگ

                                                             
توسطِ فیلسوف و میالدی این اصطالح در قرنِ هجدهم است .  "فلسفه تحققی"یا  "اثبات گرایی"معادل پوزیتیویسم در زبان فارسی   5

رود و از  می شمار به آلیسم ایده مقابل ٔ  نقطهاین مکتب .ساخته و به کار رفته شد (Auguste Comte) آگوست کنتی شناسِ فرانسو جامعه

ر علمی نگاهی صرفاٌ مادی گرایانه دارد. براساس این نظریه برای اثبات علوم و سایر رخدادها در نقطه نظر فلسفی با انکار امور متافیزیکی و غی

 جهان هستی    می بایست حتما ً از طریق مشاهده و تجربه حسی  به درجه یقین رسید.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D8%AA
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شود، باید توجه داشته باشیم که این مفهوم فراتر از آن چیزى است که در مباحث معمول  هنگامى که صحبت از حقوق خداوند مى

ها حق  باالترین حقر حالى که واقعیت این است که شود. د ها مطرح مى گذارى و روابط بین انسان حقوقى و مربوط به حوزه قانون

شود. حتى در اخالق کالسیک هم  ، اما در حقوق متداول امروزى این حق در هیچ قانون و ماده حقوقى ذکر نمىخداوند است

نسان در ها بر یکدیگر و حق طبیعت بر ا شود. فقط براساس فرهنگ دینى است که حقى فراتر از حق انسان صحبت از حق خدا نمى

تر این که این حق، ریشه و سرمنشأ تمامى حقوق دیگر است و اگر این حق  شود، که همان حق خداوند است. مهم نظر گرفته مى

 .داشت بود جایى براى سایر حقوق نیز وجود نمى نمى

 معیار مشروعیت قواعد حقوقی دیدگاه برخی مکاتب پیرامون

 مکتب حقوق طبیعی

با قانون طبیعت است. هر قاعده حقوقی، که از این وصف آن انطباق حقوقی  اعدوعی، مبنای مشروعیت قاز دیدگاه مکتب حقوق طبی

برخوردار باشد، مشروع است، اگرچه دولت و مردم آن را نپذیرند، و هر قاعده ای که فاقد این وصف باشد، نامشروع است، اگرچه 

 مورد قبول دولت و مردم باشد. 

 مکتب حقوق پوزیتیویستی

خواست مردم، افکار عمومی و )لی در مکاتب حقوقی اثبات گرایانه )پوزیتیویستی( مبنای مشروعیت امری اعتباری و قراردادی و

قاعده حقوقی را که دولت یا مردم الزامی بدانند، معتبر و قانون یا است. هر ( وجدان جمعی، اراده دولت، سودمندی یا مصلحت

عدالت یا ارزش های اخالقی باشد، و به عکس، هر قانونی را که دولت و یا مردم الزامی مشروع محسوب می شود، اگرچه مخالف 

 .نپندارند، از لحاظ قانونی، فاقد اعتبار خواهد بود

 اسالمی مکتب حقوق

اراده و خواست خدای متعال است. بر اساس اندیشه ، مبنای مشروعیت تمام قوانین و مقرّرات حقوقی  در مکتب حقوق اسالمی

می کند و قوانین حاکم بر افراد و  حیدی، نه تنها خداوند متعال خالق جهان هستی است ، بلکه بی هیچ شریکی، جهان را تدبیرتو
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پس مالک حقّانیت و اعتبار قواعد  . جوامع انسانی را وضع می کند  و انسان مکلّف است فقط از دستورات و قوانین او اطاعت کند 

 .ه الهی استحقوقی، انطباق آنها با اراد

حق »امام زین العابدین)علیه السالم( می فرماید: اصل و اساس همه حقوق همانطور که در گذشته اشاره گردید بر همین اساس، 

از این رو، هر قاعده و قانونی که منطبق بر اراده خداوند باشد مشروع است،  .  است و سایر حقوق از این حق ریشه می گیرد« خدا

دولت و مردم قرار نگیرد و به عکس، قاعده و قانونی که با اراده الهی ناسازگار باشد، نامشروع و فاقد اعتبار است،  اگرچه مورد قبول

 هرچند مورد پذیرش دولت و مردم باشد. 

 و حتی سایر مکاتب  در مکتب حقوق اسالماثبات گرایانه، حقوق طبیعی و  مکاتب حقوقنتیجه سخن مزبور این است که بر خالف 

بر اساس دیدگاه توحیدی، پذیرش هر قانونی جز قانون الهی و اطاعت و از اینرو  .وحیدی، قانونگذار واقعی فقط خداوند متعال استت

 .، شرک استخداوند یکتاپرستش هر کسی جز 

 مبانی و ویژگی های نظام حقوقی اسالمبخش دوم : 

 یمبانی حقوق اسالمفصل اول : 

های اجتماعی و عوامل گوناگونی که  ارتباط تنگاتنگ آن است که زمینهو دین است. دلیل این پیوند حقوق جزئی از پیکره در اسالم 

کند، در قرآن کریم به عنوان فلسفه بعثت انبیاء و فرستادن دین و  در جامعه بشری حاکمیت یک نظام حقوقی را اقتضا می

نظام حقوقی آن در جامعه  دین تحقق بخشیدن حاکمیت های آسمانی از سوی خداوند تلقی شده است. گویا رسالت اصلی کتاب

  .توانند آن را انکار کنند باشد. وجود نظام حقوقی در شریعت اسالم آنچنان بدیهی است که طرفداران اندیشه سکوالر نیز نمی می

 ویژگیهای نظام حقوقی اسالم

 الهی، دینی و وحیانی بودن (  0

ن منشأ و خاستگاه قواعد آن اراده خداوند است؛ دینی است به این اعتبار که آورنده آن نظام حقوقی اسالم، نظامی الهی است. چو

باوران  پیامبری برگزیده الهی است؛ وحیانی است چرا که قواعد حقوقی اسالم به وسیله خدا و پیامبر او وضع و تشریع گردیده، دین

  .در آن نقشی ندارند
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ست و قوانین باید از طریق وحی در اختیار بشر قرار گیرد، در آیات متعددی از قرآن این رویکرد که اسالم دین حاکمیت قانون ا

مورد تاکید قرار گرفته  2و فارابی 8 خواجه نصیرالدین طوسی ، 2 و نیز در گفتار حکیمان بزرگ مسلمان همانند ابن سینا 6کریم

 است. 

 نگری و جامعیت  واقع(  1

کند،  اش مبتنی بر واقعیت بوده و جنبه عملی پیدا می ن خداوند باشد، طبعاً قوانین موضوعهدر نظام حقوقی که قانونگذار واقعی آ

چرا که خداوند خالق انسان و جهان  .تواند برای جامعه بشری کارآمد باشد نگری، جامعیت نظام حقوقی است و می نتیجه این واقع

داند. از آثار و عوارض قانون  طلق است، گذشته و آینده را به خوبی میاست و از تمام ابعاد و اسرار وجودی بشر آگاه است. او عالم م

کند که قوانین را براساس  اطالع کامل دارد. او از خطا و لغزش مصون است تمایالت شخصی و گروهی ندارد؛ و حکمت او ایجاب می

  .واقعیت و با در نظر داشت تمام ابعاد و جوانب وضع نماید

 انسجام و هماهنگی (  4

بینی توحیدی، و واقع نگری است به این معنا که قواعد  انسجام و هماهنگی درونی و بیرونی نظام حقوقی اسالم برخاسته از جهان

بینی  مختلف این نظام حقوقی هم در درون سیستم با یکدیگر سازگار هستند، و هم مجموعه نظام حقوقی با زیربنای آن )جهان

ای است که بین  اجتماعی آن هماهنگ است. به بیان دیگر، حقوق اسالم مجموعه بهم پیوستههای فردی و  توحیدی( و دیگر نظام

 ای بر اساس واقع وجود دارد.  اجزای آن رابطه

 هماهنگی با طبیعت و فطرت انسان (  1

ه حقوق نظام حقوقی اسالم از سوی خالق انسان وضع شده، با آفرینش و ساختار وجودی بشر هماهنگ است. مراد آن است ک

جویی،  ذات، حب کمال و حقیقت اسالمی با عوامل ثابت تشکیل دهنده شخصیت انسان که بین همه انسانها مشترک است مانند حب

 .باشد و غرایز و عواطف نهفته در انسان، هماهنگ می

                                                             
6
(، 24؛ نجم)01(،11؛ شوری )006،(06؛ نحل)11(،01، یوسف)22(،01، یونس)81و  22(،1؛ نساء)16و  12، 11، مائده، ،021(،4آل عمران)  

 .1و4
 .110ق. ص 0111ابن سینا، الشفاء، االلهیات؛ قم، مکتبه آیت اهلل مرعشی،   7
 .124نصیر الدین طوسی، اخالق ناصری، تصحیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران، کتابفروشی علمیه اسالمیه، ص  8
 .122، ص0428سجادی، تهران، انجمن فلسفه وحکمت، ابونصر فارابی، سیاست مدنیه، ترجمه سید جعفر   9
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 استمرار و ثبات (  2

قانونگذار در نظام حقوقی اسالم، زیرا خ سازد، تواند قوانین آن را منسو گذشت زمان نمی و آیین جهانی و جاودانی است  اسالم

های تاریخ و هماهنگ با آنها قواعد و مقررات حقوقی را  خداوند است که عالمانه با توجه به مصالح و مفاسد واقعی بشر در تمام دوره

  .وضع نموده است

 سهولت و سماحت (  6

ن، سماحت به معنای گذشت کریمانه است در نظام حقوقی اسالم این دو صفت مالزم یکدیگرند. سهولت به معنای روان وآسان بود

 ال نکلّف نفساً الّا وسعها ) نماید. از یک سو تکالیف برحسب توان و قدرت اشخاص وضع گردیده این دو صفت بسیار برجسته می

فحص برای اثبات جرم است کنیم( از سوی دیگر اصل اولی بر عدم تجسس و ت ما هیچ کس را جز به مقدار تواناییش تکلیف نمی 01

  و نیز اصالت صحت در مورد رفتار آدمی جاری است

  منابع حقوق در اسالم

شود. فرق آن دو در این است که منابع اصلی مرجع مستقل  منابع حقوق اسالمی بر حسب اهمیت به دو دسته اصلی تقسیم می

  .ر و بازگشت آنها به منابع اصلی استبرای تبیین حقوق است، اما منابع فرعی مستقل نیستند، بلکه اعتبا

  الف. منابع اصلی

 قرآن کریم ( 0

شناسند. قرآن  ها می این کتاب آسمانی منبع اصلی قانونگذاری در اسالم است همه مسلمانان آن را کالم خداوند و منبع تمام قانون

ها به تدریج  بر حسب مقتضیات زمان و نیازمندیسال رسالت حضرت محمد ـ صلی اهلل علیه و آله ـ پیامبر اسالم  14کریم در مدت

. از طریق فرشته وحی نازل شده است. و در زمان حیات رسول اهلل و به دستور ایشان به همین ترتیب تدوین و تنظیم شده است

سنگ را در  راناند که پیامبر فرمود: من دو چیز گ بهترین دلیل بر مدعا حدیث شریف ثقلین است که شیعه و سنّی آن را نقل کرده

 .آوری شده بود  این خود نشانگر آن است که قرآن به صورت کتاب جمع «گذارم، کتاب خدا و خاندانم میان شما به امانت می

 سنّت ( 1

کنند، این منبع  سنت دومین منبع قانونگذاری در اسالم است که فقیهان با مراجعه به آن، احکام صحیح زندگی را استنباط می

                                                             
  152آیهانعام، سوره مبارکه   11
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و به  کند، از آنجا که قرآن کریم پیامبر را به عنوان الگو معرّفی می .00مطابق نصّ صریح قرآن الزم االتباع است عظیم اسالمی

پس از آن که بر  .و باید از دستورات او اطاعت کنند کند که حضرت هر چه می گوید از سوی خداوند است، مسلمانان توصیه می

ت، به موجب روایات فراوان از آن حضرت ـ به ویژه حدیث معروف ثقلین ـ سنت اساس آیات قرآن کریم، سنّت پیامبر حجت یاف

  .رود سایر معصومین نیز اعتبار یافته و منبع اصلی قانونگذاری به شمار می

 

 عقل  ( 4

اردی از آنجا که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد نفس االمری است، در مو. شناخته شده است « منبع حقوق اسالم»عقل سومین 

ای پی برد، و در نتیجه دستور  ای قطعی به وجود مصلحت و یا مفسده که کتاب و سنت نسبت به آن ساکت است عقل به گونه

 می نماید . الزامی صادر 

  ب . منابع فرعی

 اجماع ( 0

ی از فقیهان مسلمان در در تعریف اجماع و منبع بودن آن اتفاق نظر وجود ندارد. اجماع یعنی اتفاق آراء همه یا جمع قابل توجه

به اعتقاد شیعه اجماع کاشف از رأی  .01رود مسأله حقوقی که از دیدگاه اهل سنت منبع مستقل در عرض کتاب و سنت به شمار می

  .04تواند منبع قانونگذاری باشد و اتفاق به تنهایی اعتبار ندارد معصوم می

  قیاس( 1

قیاس در لغت به معنای اندازه گیری، سنجش و برابری بکار   . و اعتباری ندارند شوند ، از منابعی است که به عقل نسبت داده می

خلفای می رود و در اصطالح به معنای سرایت دادن حکم موضوعی به موضوع دیگر به جهت اشتراک دو موضوع با یکدیگر است . 

 ی آنرا بکار می گرفتند . ثالث بسیار بر قیاس تاکید داشتند و مکررأ در بیان پاسخ به شبهات و احکام دین

 

 

                                                             
 2آیه  حشر،سوره مبارکه   11
 011، ص 0428رجب صبحی محمصانی؛ فلسفه قانونگذاری در اسالم، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، امیر کبیر،   12
 012، ص1و  4مظفر محمد رضا ، اصول الفقه ج   13
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 اهداف حقوق اسالمی 

اهداف همانند منابع در شناخت یک نظام حقوقی نقش دارد، زیرا نظام حقوقی که فقط هدف مادی دارد با نظام حقوقی که اهداف 

  .کند، احکام و قواعد متفاوتی خواهد داشت مادی و معنوی را براساس شناخت واقعی توأم دنبال می

تأمین سعادت دنیوی و اخروی بشر نقش اصلی دین تلقی شده؛ دنیا و  . انسانها در اصل فطرت مشترکند  اسالم، همه از دیدگاه

از این روست که نظام حقوقی اسالم در عین کمال   .باشد آخرت بهم پیوند ناگسستنی دارد؛ و زندگی دنیا مقدمه زندگی آخرت می

در پرتو این بینش، حقوق اسالمی از طرفی با   .و هدف اصلی خلقت غافل نمانده است توجه به زندگی دنیا، هرگز از سعادت اخروی

علوم اجتماعی هدف مشترک دارد و آن تکامل معنوی انسان و کسب رضای پروردگار است. و از طرفی دارای هدف خاصی است که 

  .سازد، و آن استقرار عدالت است آن را از سایر علوم اجتماعی ممتاز می

دهد، یکی هدف عالی که ارزش ذاتی دارد و آن تکامل  ن ترتیب اهداف در نظام حقوقی اسالم، یک سلسه طولی را تشکیل میبه ای

معنوی انسان و نیل به مقام قرب پروردگار است؛ دیگری هدف متوسط یا ویژه حقوق اسالمی، همانا استقرار عدالت و رفاه اجتماعی 

  سازد. یها ممتاز م  که آن را از دیگر نظام

  طبیعی حقوق حقوق فطری وفصل دوم : 

شود که اشخاص بر پایه طبیعت خود دارا هستند. بدون آن که مشروط به توافق دیگران، وجود  گفته می حقوقیحقوق طبیعی به 

 .گیرد در هر زمان و هر مکانی تعلق می انسانها باشد. بنابراین حقوق طبیعی به هر  و سنت قوانیننهادهای سیاسی و قضائی و یا 

مطهری نظریه حقوق طبیعی و فطری ، یکی از نوآوری های است که پایه های آن در آراء متفکران اسالمی شهید استاد اعتقاد  به

و علمای اسالم با تبیین و توضیح حقوق طبیعی ، پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند و توجه به حقوق بشر و اصل عدالت  بنا نهاده شده

ن عنوان شد و پایه حقوق طبیعی را آنها بنا نهادند، اما در اثر پیشامدهای ناگوار تاریخی نتوانستند راهی ، اولین بار به وسیله مسلمی

 را که باز کرده بودند، ادامه دهند. 

که امری ثابت و دایمی و الزمه طبیعت انسان است.  استو فطری یکی از حقوق تکوینی انسان، حقوق طبیعی از دیدگاه اسالمی 

. کند نمی اعطا انسان به کسی را حقوق این رو این از. اوست همراه انسان شدن زاده است که با  یقوق فطری حقوقحفی الواقع 

از نظر استاد مطهری، دوام و عمومیت و  اند. کرده ذکر طبیعی حقوق های ویژگی از را ثبات و بودن ضروری بودن، کلّی و جهانی

  .مصلحت از ویژگی های حقوق طبیعی است

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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، می توان فلسفه بسیاری از دستورهای شریعت را فهمید و یا بر مبنای آن،  آن براساسآنست که حقوق طبیعی از ویژگی های 

شکالت و شبهات در حقوق اسالمی را با همین مبنا حل می کند حقوق تازه ای را کشف و تبیین کرد. استاد مطهری، بسیاری از م

از جمله نیاز کودک در دوران نوزادی به  .و معتقد است که بدون توجه به آن، بسیاری از حقوق را نمی توان تفسیر و تبیین کرد

و شیر تولید شده در سینه تناسب میان دستگاه گوارش کودک شیر مادر و نیز وجود شگفت انگیز شیر در سینه مادر حکایت از 

 مادر و خلقت یکی برای دیگری دارد 

 برابری حق 

تب فلسفی دیگر در این حد برای برابری انسان ارزش ااست و ادیان و مکاصل مساوات و برابری ، نخستین پایه نظام اجتماعی اسالم 

ختالف بینش در شناخت شخصیت و ارزش های واالی این نوع تفاوت، از ا .قائل نشده اند (  اجتماعی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی) 

  .انسان ناشی می شود. با مطالعه خصایص مشترک انسانی می توان به عمق مسأله مساوات و برابری انسانها از دیدگاه اسالم پی برد

و فطری یکسان هستند.  انسان ها دارای ارزش ذاتی همهد دارند. خو با خلقت بدو در ها انسان که برابری مفهوم ذاتی و فطری است

انسان ها هنگامی مورد تعرض و هتک کرامت قرار گرفتند که قبل از آن این اندیشه رواج یافت که طینت برخی انسان ها فرومایه و 

       پست است و برخی سرشت عالی و بسا قدسی دارند. برخی از حکما و فالسفه اولیه بر این باور بودند که آنهایی که حکومت 

 نند جوهرشان طالگونه است و از این رو برای فرمانروایی زاده شده و آنهایی که محکوم به حکومت شدن هستند جوهری می ک

 مس گونه دارندکه از ازل اینگونه خلق شده اند.

ر آزادی و . به بیان دیگست ی از آن پدید آمده ادرمهم ترین اصل اسالم برابری بی قید و شرط انسان هاست و دو اصل آزادی و برا

برادری نتیجه اجرای اصل برابری است. همین طور پیامبر اسالم رنگ و نژاد را موجب هیچ فضیلتی نمی داند چرا که خدا برای همه 

 .از این رو همه مردم در هر جهتی با هم برابرند و مردم واحد است

 آزادیحق 

وزه مفهوم رایج تری از آزادی وجود دارد که شکل حقوقی دارد و به آنچه از آزادی فطری مراد است در مقابل بردگی است. البته امر

وجود ندارد اما اشکال  شد و امروزه برده داری رسماً یقانون برده داری در جهان ملغ یالدیم0216آن پرداخته خواهد شد. در سال 

هانی به سمت و سویی در حال حرکت نوینی از برده داری و از نوع مدرن آن جانشین شکل سنتی برده داری شده است. جامعه ج
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اعالمیه استقالل امریکا در سال  . بطور مثال علیرغم تصویباست که دولت های ضعیف به همراه ملت هایشان به بردگی می روند

ده و ستمدیهای فقیر  ولی دولت امریکا با شعارهای عوام فریبانه و بطور سیستماتیک ملتدر این کشور لغو بردگی  و  یالدیم0226

 .است به بند کشیده کشورهای جهان سوم را 

به  دین اسالم اگرچه در وهله نخست این رسم کهنه و ضد بشری را لغو نکرد اما دستوراتش به گونه ای تعلیم داده شد که خود

سترش اعتقاد خود زمینه برده داری از بین برود. قرآن دستوراتی می دهد تا سوء استفاده ها را محدود سازد و رفته رفته با گ

اخالقی و دینی به باور برابری طبیعی همه افراد در پیشگاه خداوند برساند و شریعت الهی مردم را به برچیدن فرهنگ ضد بشری 

به بردگی رفتن انسان نتیجه ای جز ضدیت مستقیم با کرامت و ارزش و برابری ذاتی او ندارد. زیرا آنکه  بنابراین .01برداری وادارد

ر گردنش گذاشته می شود عالوه بر آنکه جسمش به بند کشیده می شود کرامت و روح انسانی اش نیز در اسارت قرار طوق بردگی ب

 می گیرد.

 از نگاه اسالمآزادی  

از دیدگاه اسالم آزادی انسان حق او و ناشی از استعدادهای انسانی اوست نه برخاسته از میل افراد و تمایالت نفسانی آنها.  (0

انسانیت آزاد شده است نه تمایالت غریزی و حیوانی رها شده  -چه در سیاست و چه در فرهنگ -زادی اسالمیاز این رو آ

 افراد.

در اسالم رابطۀ افراد با یکدیگر بر اساس نفی هرگونه عبودیت و اجبار میان آنها تعیین شده و هر عبودیتی جز خداوند  (1

 نفی شده است. 

 ود حق مساوی برای همه افراد جامعه در عهده داری امانت الهی است. در اسالم ازادی سیاسی به معنای وج (4

در اسالم آزادی فکری بر اساس تقویت تفکر عقالنی مبتنی بر استدالل و برهان و نفی تقلید و تعصب و خرافه و مبتنی بر  (1

 حقانیت توحید و اصول اعتقادات دینی بنیاد شده است. 

منطقى پذیرفته است ولی آزادی خرافه و تعصب و هر عقیده ای نادرست است.  آزاد بودن تفکر و اظهار فکر به صورت (2

ها اغلب دلبستگیهاست و مانع آزادى تفکر است. آزادى دادن به بت پرست و جاهل و مشرک، احترام به حیثیت  عقیده

 ذاتى انسانى نیست.

                                                             
نپنداریم که نظام های اجتماعی پیش و پس از اسالم بردگی را لغو نموده و  این باره می گوید:  رگونیه شرق شناس هلندی دراسنود هو 14

که به طور توانسته اند از برده حمایت کنند و برایش حقوق انسانی قائل شوند و او را برابر و همسان افراد آزاد قرار دهند . این تنها اسالم بود 

 .و اساسی و تاریخی ریشه برده داری و فکر برده پروری را سوزاندزیربنایی 
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 :آزادى را می توان در موارد ذیل محدود کرد

ل و سلب کننده آزادى دیگران باشد، در این گونه موارد باید جلو آزادى فرد را گرفت و او را که آزادى فرد مخّ در مواردی (0

 مجبور کرد. این حد از محدودیت برای آزادی مورد قبول اندیشه نوین غربی نیز هست.

دارد در مواردى که آزادى فرد برخالف مصالح عالیه اجتماع باشد، دولت که حافظ مصالح عالیه اجتماع است حق  (1

آزادیهایى را به نفع مصالح عالیه اجتماعى محدود کند. البته این درصورتى عملى است که قدرت دولت ناشى و منبعث از 

 ملت باشد. 

مانند موارد تعلیم و تربیت یا بهداشت ، . در مواردى که حفظ آزادى فرد برخالف مصالح مسلم شخصى خودش باشد  (4

 شود.  و هم بهداشت اجبارى تجویز مىدراین گونه موارد هم تعلیم اجبارى 

 حق و تکلیف رابطۀفصل سوم : 

در زبان اهل لغت تکلیف به معنای امر کردن به چیزی است که انجام آن دشوار است در اصطالح فرهنگ دین تکلیف به فرمان  

 الهی اطالق می شود .

ی برای فرد یا افراد دیگر است و دیگران موظف به رعایت این مستلزم تکلیف،  ( به معنای امتیاز و توانایی فردی) هر حقی بنابراین 

و  می باشند، پس هر حقی در درون خود مساوی با تکلیفی برای رعایت همان حق از سوی دیگران می باشد. حق برای آن فرد

  و هر تکلیفی  تکلیفی  مستلزم  رد. هر حقیدا  با حق  متقابل  ای شود و رابطه می  مربوط  فعل  یا ترک  فعل  به  که  است  الزام  تکلیف نوعی

 «.است  حقی  مستلزم

داشته و می تواند از استیفای حق خود   انتخاب  توان  حق  یعنی ذی  است  حق، اختیار استیفا نهفته  در مفهوم  که  تفاوت  با این

  تکلیف  ترک  قادر به  عمل، انسان  چند در مقام قدرت انتخابی به فرد مکلف داده نشده است )هر  چنین  بگذرد؛ اما در مورد تکالیف

 است.(
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 ،"تکلیف"و  "حق"رابطه متقابل

ای که، همواره در یک سو حق و در سوی دیگر تکلیف وجود دارد؛  ، از نوع رابطه متقابل است؛ به گونه"تکلیف"و  "حق"رابطه 

ران وجود دارد. این رابطه متقابل به دو شکل مطرح یعنی هر جا حقی برای یک شخص هست در نقطه مقابل آن تکلیفی برای دیگ

 است:

آید، باید متوجه بود که در برابر آن تکلیفی هم وجود دارد؛ یعنی، یکی حق پیدا  نخست این که، وقتی سخن از حق به میان می(  0

را که صاحب حق کند و دیگری تکلیف. در این صورت گاه تکلیف ناظر به اجرای موضوع حق است و شخص باید کاری  می

دارد در موعد مقرّر، طلب خود را از بدهکار  "حق"شود،  مثال شخصی که به عنوان طلبکار شناخته می .خواهد، انجام دهد می

شود، زن در عقد دائم حق  دارد، بدهی خود را در موعد مقرّر بپردازد. یا وقتی گفته می "تکلیف"مطالبه کند. در مقابل، بدهکار هم 

بنابراین، هر گاه حقی برای کسی در نظر گرفته شود،   .ر نفقه بخواهد، یعنی مرد مکلّف است، نفقه زن را بپردازددارد از شوه

  .طبیعی است که دیگران )من علیه الحق( وظیفه دارند آن حق را ادا کنند یا محترم بشمارند

گرفته شود، آن شخص باید وظایفی را انجام دهد تا شکل دوّم رابطه حق و تکلیف، این است که اگر برای شخصی حقی در نظر  (  1

آن حق بر او ثابت شود. چنین نیست که برای شخص یا اشخاصی تنها حقوق و مزایا جعل شود، بدون داشتن هیچ تکلیفی. مثالً، 

حق دارد که مزد  اگر شهروندی حق دارد از بهداشت برخوردار باشد، در مقابل تکلیف دارد به جامعه خدمت کند و یا اگر کارمندی

  .دریافت کند، در مقابل تکلیف دارد به وظایفی که برایش مشخص شده عمل کند

یعنی کسی را بر دیگری  "الیَجْری لِأحَدٍ إالّ جَرَی عَلَیْه وَالیَجْری عَلَیْهِ إالّ جَری لَه"فرماید:  حضرت علی)ع( در وصف حق می

دارد؛ و آن دیگری را بر این شخص حقی نیست، مگر این که این شخص هم  حقی نیست، مگر این که او نیز بر این شخص حقوقی

  .حقی دارد

ای به ما تعلق گرفته  توجه کنیم که این حق در مقابل چه وظیفه "این حق من است"گوییم  پس چه خوب است هر بار که می

ها حقوق مطلقی دارد، بدون آن که هیچ تکلیفی ایم؟ آری تنها خداوند است که نسبت به انسان است، و آیا به این وظیفه عمل کرده

  .برای او وجود داشته باشد. با این حال، خداوند خود واجباتی برای خودش قرار داده است

 "قِهِلَوْ کانَ لِأحَدٍ أنْ یَجْری لَهُ وَالیَجْری عَلَیْهِ لَکانَ ذلِكَ خالِصاً لِلّه سُبْحانَهُ دوُنَ خَلْ"فرماید:  می همچنینحضرت علی)ع( 

 .یعنی تنها خداوند است که حق مطلق دارد؛ یعنی متقابالً دیگران بر او حق ندارند

باشد ـ الزامی است. کسانی که تکلیف دارند حق  نکته: ـ باید توجه داشت که تکلیف ـ به خالف حق که استفاده از آن اختیاری می
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مسئولیت، نتیجه تکلیف است. کسانی که  .یف گریز و گزیری ندارندصاحب حقِّ را محترم بشمارند، باید حتماً چنین کنند و از تکل

02هستند "مسئولیت"شوند دارای  برحسب قوانین مذهبی یا عرفی مکلف شناخته می
. 

 لیف:او تک وقو خواستگاه حقأ منش

مبانی )فکری( خویش نظر در بیان مبانی و تکالیف باید به آرا و دیدگاه های گوناگون توجه داشت چرا که ادیان و مذاهب بر اساس 

حقوق از نظر ادیان الهی امر واحدی است اما مکاتب غیر الهی هر کدام  و منشأ ها و دید گاه های مختلفی را ارائه کرده اند منبع

 نظرخاصی را مطرح کرده اند .

 :غربی متفکران  ازدیدگاه حقوق منشا (  0

تماعی است معتقدند شکل گیری جوامع بشری بر اساس قرار داد های از نظر متفکران غربی منشا حقوق همان قرار داد های اج

اجتماعی بوده و حقوق انسانها بر اساس همین قواعد تامین می شود تردیدی نیست که حقوق بشر باید از این قرار داد های 

اجتماعی اخذ می شود  احتماعی سر چشمه بگیرد حقوق بدون جامعه تحقق نخواهد داشت وقتی جامعه شکل گیرد حقوق ازقوانین

 منظور ازقوانین اجتماعی مجموعه مقرراتی است که حاکمان یا قوای مقننه آن را تنظیم کرده باشد.

 :وحی منکران دیدگاه منشا حقوق از(  1 

ی برخی منکرین وحی معتقدند تنها عقل انسان برای هدایت و سعادت او کافی است و نیازی به وحی نمی باشد عقل انسان پاسخگو

همه ی نیازهای انسانی است برخی مکاتب جدید در غرب هم این اندیشه را تبلیغ میکنند و کامل ترین نظام حقوقی را اعالمیه 

جهانی حقوق بشر می دانند که متضامن سعادت بشری است می گویند نیازی به بعثت انبیا نبوده چون اگر ره آورد انبیا موافق عقل 

  .رد و فایده ای به گرایش به وحی وجود ندارد و اگر مخالف عقل باشد پذیرش آن سود مند نخواهد بود باشد انسان نیازی به آن ندا

  : منشأ حقوق از دیدگاه اسالم گرایان(  4

                                                             

 .آیت اهلل جوادی آملی مراجعه نمایید حضرت  تألیف "حق و تکلیف"به کتاب  برای آگاهی بیشتر  15
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زیرا قلمرو ادراک ، اگر چه درک عمیق عقل می تواند منشا معرفت حقوق به شمار آید ولی صالحیت کامل در این امر را ندارند 

بسیاری از مصالحی که وحی تبیین می کند عقل از فهم  . شعاع وحی بسی وسیع تر از آن است وبل وحی محدود است عقل در مقا

انبیا برای تامین حقوق و تبیین تکالیف بشر ازطریق  . س وحی و بیان نبوت بر تامین منافع انسانی استوار استاسا . است آن عاجز

 وحی آمده اند.

هر نوعی از روابط بین انسانها نوع خاصی از  می باشند. از اینرواعی منشا و سرچشمه حقوق و تکالیف مرز بندی های اجتمهمچنین 

 بنابراین : . حقوق را بوجود می آورد

: حقوقی که از مرز بندی این روابط ناشی میشود حقوق خصوصی است مانند حقوق مدنی حقوق یکدیگر با افراد متقابل روابط(الف 

 تجاری... 

 : حقوقی که از این نوع روابط ناشی می شود حقوق عمومی می گویند. ط متقابل افراد و دولت متبوع آنهاروابب(

می آورد که بیشتر به حقوق بین الملل  حقوق بین الملل عمومی را بوجود متقابل ، : این نوع رابطه ها دولت بین متقابل روابط( ج 

 .  حق و تکلیف الزم و ملزوم یکدیگرندپس قی وظیفه ای وجود دارد با توجه به این که در برابر هر ح. معروف است 

 جایگاه عدالت در نظام حقوقی اسالمفصل چهارم : 

های لغت عربی برای عدل معانی یا کاربردهایی ذکر شده است که مهمترین آنها عبارتند از: تعادل و تناسب، تساوی و  در فرهنگ

توان گفت: جامع معانی یا کاربردهای یاد شده این است که هر  می . ور، استوا و استقامتبرابری، اعتدال یا رعایت حد وسط در ام

ای که سهم مناسب و شایسته خود را از هستی و کماالت آن دریافت کند و به  چیزی در جایگاه متناسب خود قرار گیرد به گونه

العدل » :ـ علیه السالم ـ که در تعریف عدل فرموده استتوان گفت: سخن امام علی  حق و سهم دیگران تجاوز نکند. بنابراین می

نیز که « وضع کل شیء فی موضعه و اعطاء کل ذی حق حقه»ترین تعبیر در این باره است. عبارت:  دقیق « یضع األمور مواضعها

 .بیانگر معنای یاد شده است اند، فالسفه در تعریف عدل به کار برده

عانی از قبیل؛ قصد، میانه در امور، وضع و قرار دادن هر چیزی در جایگاهش، موزون بودن و عدل به مهمچنین در واژگان فارسی 

 .تساوی به کار می رود 
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 :، معانی متعددی ذکر کرده اند«عدل الهی»برای 

 .عدل در خداوند یعنی دوری آفریدگار از انجام هر عملی که برخالف مصلحت و حکمت است (0

ا در پیشگاه خداوند از هر جهت یکسان و برابرند و هیچ انسانی نزد او بر دیگری برتری عدل در خداوند یعنی همه انسانه (1

 .ندارد مگر به تقوا

 .قضاوت و یا دانش به حسن: یعنی خداوند هیچ عملی را هر چند خیلی ناچیز و کوچک باشد از هیچ کس ضایع نمی کند (4

ده و مواد ترکیبی هر موجودی را به اندازه الزم آن معین یعنی این که خداوند هر پدیده و مخلوقی را در جای خود آفری (1

 .کرده و تعادل و تناسب در تمام پدیده های جهان آفرینش وجود دارد

عمل بر مبنای هدف: یعنی تمام آفرینش در جهان هستی بر مبنای هدف است و هیچ چیز بیهوده و بی هدف نیست و  (2

 . 06اندبرای هر یک از این معانی به آیاتی تمسک جسته 

لکن همه این موارد در حقیقت بیان بعضی مصادیق عدل الهی است و جامع ترین تعریف در این زمینه که شامل همه موارد فوق 

هر موجودی در هر مرتبه ای که هست از نظر قابلیت، استحقاقی خاص به : می شود تعریف استاد مطهری است که می فرمایند 

 ودی آنچه را که برای او ممکن است از وجود و کمال وجودعطا می کند و امساک نمی نماید خود دارد. ذات مقدس حق به هر موج

هیچ موجودی بر خدا حقی پیدا نمی کند که دادن آن حق انجام وظیفه و اداء دین شمرده شود و خداوند از آن جهت   از نظر حکما

.  انجام می دهد. عدل خداوند عین فضل و عین جود اوست  شود که به دقت تمام وظایف خود را در برابر دیگرانمی عادل شمرده 

  .خداوند فضلش را از هیچ موجودی در حدی که امکان تفضل به آن موجود باشد دریغ نمی دارددرواقع 

 :کلی تقسیم کرد مقسدو می توان عدل الهی را به  ،  با توجه به حوزه های اصلی عدالت خداوند، برای دقیق تر بودن تعریف 

دالت در محاسبه اعمال بندگان )عدل تشریعی(، یعنی خداوند در تکالیف و دستورهای خود قدرت و توانایی و اندازه ع (0

امکانات بندگان را در نظر می گیرد و بر همان اساس، وظایفی برای آنان تعیین می شود و در مقام پاداش و جزا نیز به 

 .میشود عدالت عمل

                                                             
    16الی  11اصغر قائمی، ص  اثر "اصول اعتقادات"برای اطالع بیشتر بنگرید به کتاب   16
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رای هیچ کس بیش از توانایی هایش وظیفه تعیین نمی کنیم و نزد ما کتابی است که حق ب" :می فرماید خداوند در قران

" ها ظلم نمی شود را بیان می کند و به آن
 .این آیه بیانگر عدل تشریعی است 02

عدالت در آفرینش )عدل تکوینی(: در جهان آفرینش تعادل حکومت می کند و سراپای جهان، موزون و متعادل بوده و در  (1

و به کسی ظلم نشده است، یعنی به مقدار استحقاق و قابلیت، به  08یب اجزای آن تناسب و تعادل کامالً رعایت شدهترک

خداوند به هر موجودی به اندازه شایستگی های او از مواهب و نعمت ها عطا می کند. در واقع .موجودات فیض شده است

       ازه ظرفیت وجودی و به قدر قابلیتشان از کماالت بهرمند به بیان دیگر خداوند به هر یک از بندگان خویش به اند

 .می سازد

و امکان آفرینش بهترو زیبا تر  02بنابراین سوالی که در اینجا مطرح می شود اینست که : آیا این نظام  آفرینش ، نظام احسن است

 .    پرداخته می شودفلسفه اسالمی به آن این سوال موضوع عدل تکوینی است که در کالم و پاسخ از آن وجود نداشته است؟ 

در مقابل گاهی پرسش از عادالنه بودن یا نبودن عدل الهی در زمینه قوانین، مقررات و دستورات دینی است که به نام شریعت از 

تشریعی است که  سوی خداوند و از طریق رسوالن و رهبران دینی در اختیاربشر قرار گرفته است ، می باشد . در اینجا نیز این عدل

 می تواند پاسخ دهد. 

. زیرا اگر برنامه پیامبران عادالنه 11قرآن به صراحت فلسفه بعثت پیامبران را برپایی قسط و عدل در زندگی بشر عنوان نموده است

مطرح است ، عدل بنابراین آنچه در نظام حقوقی اسالم  نبود ، انتظار قیام به قسط و عدل از سوی مردم انتظار درستی نخواهد بود.

 . 10تشریعی است و نه تکوینی

 

                                                             
 (61یه مؤمنون ،آسوره مبارکه )  17
18

 026و  022جعفر سبحانی، ، ص فرزانه آیت اهلل استاد  اثر  "الهیات و معارف اسالمی"برای آگاهی بیشتر مراجعه کنید به کتاب   
اى به نظام  هاین آیه اشار  .همان کسى است که هر چه را آفرید نیکو آفرید او  -  2سوره مبارکه سجده ، آیه   ءٍ خَلَقَهُ الَّذِی أَحْسَنَ کُلَّ شَیْ 19

  .احسن آفرینش بطور عموم، و سرآغازى براى بیان خلقت انسان و مراحل تکامل او بطور خصوص است
بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِیَعْلَمَ اللَّهُ مَن  أَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَ   21

 [ما رسوالن خود را با دالیل روشن فرستادیم و با آنها کتاب]آسمانی  - 12سوره مبارکه حدید ، آیه  یَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَیْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِیٌّ عَزِیزٌ 

النه[ را نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزند و آهن را نازل کردیم که درآن نیروى شدید ومنافعی ومیزان]شناسایی حق از باطل وقوانین عاد

 .کند ، همانا خدا نیرومند و شکست ناپذیر است برای مردم است تا خدا معلوم بدارد چه کسى او ورسولش را یارى مى
 مند شهید استاد مرتضی مطهریاثر دانش "عدل الهی "برای اگاهی بیشتر مراجعه کنید به کتاب   21
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 عدلیه و اشاعرهعدل الهی از دیدگاه متفکران 

در مقابل آن دسته از دانشمندان اسالمی راکه و  آن دسته از دانشمندان اسالمی راکه طرفداران عدل الهی می باشند عدلیه گویند  

خداوند را ظالم بدانند، بلکه این گروه تفسیری از اشاعره ن معنا نیست که . این انکار بدا گوینداشاعره  را  منکر عدل الهی می باشند

این دو گروه      عدل الهی ارائه دارند که با پذیرش عدالت به معنایی که عدلیه اعتقاد دارد مغایر است. این نزاعی اصولی است بین 

د درک می کند یا باید شریعتی بیاید و بگوید این امر را عقل خوو ظلم که آیا حسن و قبح امور عقلی مثل عدل  سنی ( –) شیعه 

آنان که قائل به حسن و قبح عقلی شده و  . بنابراینقبیح و دیگری حسن است و قبل از بیان شریعت، عقل قدرت درک آن را ندارد

وب و بدی وجود ندارد و عقل را درک کننده آن می دانستند به عدلیه معروف گشته، ولی آنان که می گفتند قبل از فرمان خدا، خ

 تنها با حکم خدا است که ما خوب و بد را می فهمیم به اشاعره معروف هستند

البته هر دو طایفه، عدل خداوندی را قبول دارند ولی در تبیین آن نزاع دارند.  عدلیه می گویند خداوند عادل است و عدل یکی از 

می کند، اشاعره می گویند هر چه خداوند انجام می دهد همان عدل صفات خداوند است که با عقل قابل فهم است پس ظلم ن

است. مثالً عدلیه می گویند که خداوند حتماً یک انسان پاک و متقی را به بهشت می برد، چون این اقتضای عدل اوست و اگر به 

اعره می گویند خداوند یک انسان جهنم ببرد ظلم خواهد بود و ظلم به حکم عقل، قبیح است و از خداوند صادر نمی شود؛ ولی اش

 متقی و پاک را به بهشت می برد و اگر به جهنم هم برد این عین عدل است.

 عدل مبنا حقوق

با توجه به تفکرات اشاعره دیگر صحبت از اصول و مبانی حقوق در اسالم بحثی بیهوده و عبث است زیرا راهی که آنان در پیش 

تعبد محض و حقوق اسالم هیچ اصل و قاعده ای نداردو آنچه در این نظام حقوقی مطرح است گرفته اند معنایی جز این ندارد که 

تسلیم مطلق بودن است.اما اگر معتقد باشیم که احکام اسالم از مصالح و مفاسد واقعی تبعیت می کنند ، حقیقت و عدالت واقعیت 

 ازمبانی حقوق در اسالم سخن بگوییم.دارند و اسالم واقعیت آنها را به رسمیت شناخته است ، می توانیم 
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 مفهوم ، مبانی و انواع آزادی در اسالمفصل پنجم : 

بدون شک، آزادی از بزرگ ترین نعمت های زندگی و از گران بهاترین سرمایه های سعادت مادی و معنوی انسان است. میل به 

ته های طبیعی آدمی است. ازاین رو، آزادی، نه تنها آزادی با سرشت بشر آمیخته شده است و از مطبوع ترین و گواراترین خواس

  .یکی از حقوق مسلم انسان، بلکه از ویژگی ها او به شمار آمده است

نموده است، ایشان بیان  معنا « عدم مانع»، مانند بسیاری از متفکّران، آزادی را همان واژه آزادی در تعریف شهید مطهری استاد 

 می دارد:

جاد مانع است ... به این معنا است که عمل او از خواست و رضایت کامل و تصویب قوه تمیز او سرچشمه آزادی لزوم عدم ای»

  «کند. گیرد و هیچ عاملی او را بر خالف میل و رغبت و رضا و تشخیص او، وادار نمی می

  :دنکن آزادی را به دو گونه اساسی تقسیم می ایشان

  .وات، هوی و هوسها و به عبارتی آزادی قوه غضبیه و قوه شهویه استالف ـ آزادی حیوانی؛ که همان آزادی شه

ب ـ آزادی انسانی؛ که واقعیتی مقدس است و منظور استعدادهای برتر و باالتر از استعدادهای حیوانی انسان است که یا از مقوله 

ها است که منشأ آزادیهای متعالی  و اندیشه ها ها و تمایالت عالی انسانی است و یا از مقوله ادراکها و دریافت عواطف و گرایش

  هستند.

 ارزشمندش وجود دارد کهاز آزادی؛ یعنی آزادی اجتماعی و آزادی معنوی در آثار دیگری  بندی عمده  تقسیم استاد شهید مطهری

  :به شرح زیر است

ته باشد، دیگران مانعی در راه رشد و تکامل او الف ـ آزادی اجتماعی؛ یعنی بشر در اجتماع، از ناحیه سایر افراد اجتماع آزادی داش

نباشند، او را محبوس نکنند، به حالت یک زندانی در نیاورند که جلوی فعالیتش گرفته شود. دیگران او را استثمار نکنند؛ یعنی 

 . قوای فکری و جسمی او را در جهت منافع خودشان به کار نگیرند

طلبی نباشد، این  و روحی انسان است و اینکه انسان بنده حرص، شهوت، خشم و افزون ب ـ آزادی معنوی؛ به معنای آزادی باطنی

باشد. از سویی، آزادی اجتماعی، بدون آزادی معنوی  آزادی جز از طریق نبوت، انبیا، دین، ایمان و کتابهای آسمانی قابل تأمین نمی

 .میسر و عملی نیست
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   آزادی فکر و وجدان:

 قابلیت این فکر آزادی اما است سلب قابل دیگرآزادی اقسام زیرا است افراد برای حق ترین واصیل ترین بیعیط وجدان و فکر آزادی

افکار و ادراکات هر فردی معلول سلسله عوامل خاصی است که هرگاه آن عوامل موجود شود افکار و ادراکات هم به  .کرد سلب را

درباره هر موضوعی که بخواهد فکرکند بدون آنکه کسی حق داشته باشد افکار  دنبال آن پدید می آیند. بنابراین هر کس حق دارد

او را کنترل نماید وعواملی پدید آورد که منجر به اختناق فکری و مانع رشد فکری و ادراکات صحیح گردد. عواملی که در تضییع 

 :از رتندعبا حق طبیعی فکر کردن اثر زیادی دارد و اختناق در جامعه به وجود می آورد. 

 مردم داشتن نگه اطالع بی برای پوشش (0

 عقاید و افکار سانسور (1

 جامعه در گرایی عوام و پرستی خرافه و کورکورانه تقلید روح تقویت (4

 ض و امیالغرای از پیروی (1

 عکس بر و نادرست کارهای دادن جلوه واقعیت (2

 ونشریات کتب چاپ و کردن محدود و کنترل (6

 هفصل ششم : نسبت حقوق فرد و جامع

بیان  (442ـ161)در قرن سوم هجری ابونصر فارابی، فیلسوف مسلمان ایرانی  نخستین بار توسط « اصالت فرد و جامعه»بحث 

. نمودآن را مطرح  اخالق ناصری(، در قرن هفتم هجری در اثر ارزشمند 621ـ222خواجه نصیرالدین طوسی، )گردید و سپس 

ابن خلدون در سده هشتم، موضوع را مورد اشاره قرار داده و در زمان معاصر،  پس از ایشان، اخوان الصفا در قرن چهارم، و

اللّه  اللّه جوادی آملی و آیه فیلسوفانی همچون علّامه اقبال الهوری، علّامه طباطبائی، شهید سید محمّدباقر صدر، شهید مطهّری و آیه

دریج، دامنه آن بسط یافته و افکار برخی از اندیشمندان غرب اند. در طول زمان، به ت مصباح به تفصیل، این بحث را بررسی کرده

همچون هگل، هربرت اسپنسر، استوارت میل، اگوست کنت، دورکیم و ماکس وبر را به خود مشغول داشته و آنان نیز در این زمینه 

 .اند مباحثی را مطرح ساخته
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  اصالت فرد و جامعه

اند. این  مباحثی است که علمای مختلف، در علوم مختلف به بحث پیرامون آن پرداختهبحث در مورد اصالت فرد یا جامعه، از جمله 

هایی در مورد آن وجود دارد. علمای اسالمی و اندیشمندان غربی، از جمله کسانی  بحث از زمان قدیم شروع شده و امروزه نیز بحث

ت کلیدی این بحث است، قابلیت معانی مختلفی را دارد اند. اصالت که از کلما هستند که این مباحث را به طور جدی مطرح کرده

 شود.  که به تبع آن، بحث نیز کامالً متفاوت می

 مفهوم نظری الف(

شود و کاربرد ویژه آن در جنبه نظری بوده و مراد از آن  بررسی می، به این معنا، بیشتر در مطالعات و تحقیقات علمی  "اصالت"

 .11سازد معه به این معنا است که آیا فرد بر جامعه تأثیرگذار است یا جامعه فرد را متأثر میاصالت فرد و جا .است« اثرگذاری»

 مفهوم حقوقی و فقهیب ( 

است؛ یعنی در صورت تعارض حقوق و مصالح  "تقدّم و اولویت "مفهوم حقوقی آن است که مراد از آن « اصالت»یکی از معانی واژه 

کدام برتری کامل بر دیگری ندارند؛ یعنی گاه  در ظاهر امر هیچ مصالح جامعه اولویت دارد؟ فرد با جامعه، حق فرد مقدّم است یا

. 14گردد شود و گاه حقوق جامعه بر تک تک افراد مقدم بوده و اصل بودن به جامعه بر می مصلحت و حق شخص بر جامعه مقدم می

طبق این معنا ـ مثالً ـ  .رود صوص مکاتب حقوقی، به کار میدر مطالعه تطبیقی مکاتب اجتماعی، بخبیشتر به این معنا، « اصالت»

 .شود: نظام کاپیتالیسم مبتنی بر اصالت فرد، و نظام سوسیالیسم یا مارکسیسم مبتنی بر اصالت جامعه است گفته می

 

 معنای فلسفیج ( 

کاربرد این اصطالح، به این معنا  اصیل بودن و اصالت داشتن هر پدیده در اصطالح رایج فلسفی، به معنای حقیقت خارجی است.

11است که آیا حقیقت وجود، به جامعه تعلّق دارد یا به فرد.
  

 

 

                                                             
 408، چ سوم، ص 0482شناسى اسالمى تهران، سمت،  اللّه صدیق سروستانى، محمود رجبى و دیگران، درآمدى بر جامعه رحمت  22
23

 ش 0482، خرداد 016، سال هفدهم، شماره 004مجله معرفت، خلیلی، مصطفی، اصالت فرد یا جامعه، ص   

 .همان  24
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 :شود به سه بخش تقسیم می "اصالت "ارتباط با بحث اقوال در  

 اصالت فرد(  2

واقعیتی ندارد و  کنند و جامعه به خودی خود هیچ اندیشند و عمل می دیدگاه اصالت فرد معتقد است فقط فردها هستند که می»

چیزی جزء مجموعه افراد و اشکال ارتباطات و مناسبات میان افراد نیست. جامعه حاصل جمع همه افراد آن است نه چیزی ورای 

آن و مقصود از تأثیر جامعه بر فرد، چیزی جز تأثیر دیگر افراد جامعه بر فرد خاص نیست. مقصود از حقوق و تکالیف فرد در برابر 

طرفداران اصالت فرد معتقدند که فقط فی الواقع   .25چیزی جز حقوق و تکالیف فرد در برابر سایر افراد جامعه نیستجامعه نیز 

 فرد حق دارد، نه جامعه. فرد داراى اصالت است و جامعه، امر اعتبارى است.

 می باشد . وی معتقد است : شهید صدراز جمله کسانی که به اصالت فرد اعتقاد دارد 

دار است و  ا شایسته نیست مانند برخی از اندیشمندان و فالسفه اروپا فکر کنیم که جامعه دارای یک وجود مستقل و ریشهبرای م"

اند عمل اجتماعی مجزّا و مستقل از  حدود و اعضایی جدای از افراد دارد. این طرز تفکر گروهی از فالسفه اروپا است که فکر کرده

 "جامعه"داری به نام  میان کار اجتماعی و فردی فرق گذاشته، بگویند ما یک موجود اصیل و ریشهخواهند  عمل فرد است. اینان می

اند؛ هر فرد در جامعه، سلولی را در این  داریم که دارای اعضایی است و در حقیقت، همه افراد در بطن جامعه و در کیان او فشرده

کند. ما نیازی به غرق شدن در این  جامعه به خارج جامعه باز می ای از داخل دهد و برای خود، روزنه واحد اصیل تشکیل می

"ها نداریم.  پردازی خیال
16. 

توان همه آنها را از یک دریچه نگریست برای نمونه برخی  البته در میان قائالن به این اصل نیز اختالفات بسیاری وجود دارد و نمی

 .برخی دیگر کامالً مخالف آن هستند واند  هاز پیروان این اصل اعتقاد به محوریت انسان پیدا کرد

 

 اصالت جامعه ( 1

ای که متمایز  را حقیقت اصیل بدانند؛ جامعه  کنند که جامعه را پاشنه آشیل جهان فرض کرده و آن پیروان اصالت جامعه تالش می

 جامعه اصالت طرفداران در واقع .27شود ای دارد که در افراد انسانی دیده نمی از افراد تشکیل دهنده آن است و آثار و خواص ویژه

ترین  هگل به عنوان بزرگ است و فرد امرى اعتبارى است. اصیل جامعه زیرا فرد؛ نه دارد، حق جامعه فقط که اند  عقیده این بر

                                                             
 ،11 – 14سوزنچی،  اصالت فرد، جامعه یا هردو )بررسی تطبیقی آرای استاد مطهری و استاد مصباح یزدی(، ص  مجله قبسات، حسین  25

 ش 0482 زمستان پانزدهم، سال
، تفاهیم، چاپ سوم، 001ـ  012الدین موسوى اصفهانى تهران، ص  هاى تاریخ در قرآن، ترجمه سید جمال  سید محمّدباقر صدر، سنّت  26

 006ل از اصالت فرد یا جامعه، ص ش به نق 0480

 11اصالت فرد، جامعه یا هردو، ص  .  27
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 :فیلسوف غربی این مکتب قائل است

مانند افراد انسان، به وسیله روابطشان تعیّن فقط یک مقوله واحد و یک واقعیت وجود دارد و آن روابط است. بنابر این جوهرها "

"یابند. آنها فقط به اعتبار این روابط است که آنچه هستند، هستند می
18. 

فرد جزو الینفک جامعه است و هویت شخص در فرهنگ »اقبال الهوری بر این مبنا معتقد است: در میان اندیشمندان اسالمی 

ها؛ زیرا افراد به تنهایی  کند، نه دور از جمع خودی های دیگر و اجتماع رشد می شود. خودی فقط در جمع خودی جامعه محو می

ای عینی تلقّی  شود. در این نگرش، جامعه پدیده قادر نیستند حاجات خود را برآورده سازند. انسان به صورت جمعی شناخته می

محو سازد و همه عظمت گذشته و آینده امّت را در خود شود. هر فرد باید به جامعه بپیوندد تا هویت خود را در نظام اجتماعی  می

 .12که او بدان تعلّق دارد اجتماعی  فرهنگ   رو، رشد و تکامل فردی ممکن نیست، مگر از طریق جمع کند. از این

 

 اصالت فرد و اجتماع (9

چنین نیست که  کند. این یگر فرق مىنظر سوم این است که در عین اینکه جامعه واقعاً مرکّب است، ولى این ترکیب با ترکیبهاى د

شخصیت فرد به کلى نابود شده باشد، آن چنان که در مرکّبات طبیعى، شخصیت عناصر اولیه دیگر هیچ نقشى ندارد، بلکه در عین 

د شو مندند که این مى ء مرکّب است، عناصر تشکیل دهنده جامعه از نوعى شخصیت و آزادى و استقالل بهره اینکه جامعه یک شى

اصالت فرد در عین اصالت جامعه و اصالت جامعه در عین اصالت فرد؛ نه اینکه آیا فرد اصیل است و جامعه انتزاعى، یا جامعه اصیل 

41؟«است و فرد انتزاعى
  

ئل هایی از حقیقت رسیده بودند؛ ولی هر دو از تفسیر برخی از مسا این دیدگاه بر این باور است که هر دو دیدگاه پیشین به بهره

اند. این قول بر خالف اصالت اجتماع قائل است؛ قدرت جامعه به حدی نیست که فردیت فرد را کامالً منحل کند ؛  انسانی ناتوان

دهد که در مقابل جریان جامعه مقاومت کند. همچنین در مقابل پیروان  بلکه فرد دارای عقل و اراده است و به او این امکان را می

های افراد نیست؛ بلکه جامعه نیز شخصیت واحدی دارد که  که جامعه صرفاً جمع جبری رفتارها و ارادهاصالت فرد معتقد است 

توان از سرنوشت  خورند که به روشنی می ها در جامعه با هم چنان گره می دارای حیات و ممات است؛ چرا که سرنوشت انسان

 .مشترک و اراده جمعی سخن گفت

                                                             
 همان  28
29

 .002 اصالت فرد یا جامعه،  

 .ش 0428صدرا، تهران، انتشارات ، 044 – 041، ص 02شهید مرتضی مطهرى،  مجموعه آثار، ج   41
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 "لتاصا"گانه  اسالم و مفاهیم سه 

؛ اما غایت نظام «(اصالت»نگاه اسالم نسبت به معانی مذکور، این است که حقوق و مصالح فرد بر جامعه مقدّم است )مفهوم حقوقی 

های مادی و کاپیتال در پی آن هستند تفاوت دارد. هر دو نظام )الهی و مادی( حقوق فرد را بر جامعه مقدّم  اسالمی با آنچه نظام

دهند تا ایثار کند و روحیه ایثارگری را در او تقویت نمایند. اما مکاتب مادی، اولویت  ظام دینی، حق را به فرد میدارند، ولی در ن می

بخشی به حقوق فردی، بر مصالح و حقوق اجتماعی، احیای روحیه  دهند تا استیثار کند. مبنای اسالم در اولویت را به فرد می

 .40 فداکاری و از خودگذشتگی است

وَ یُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَی حُبِّهِ مِسْکِینا وَ یَتِیما وَ أَسِیرا إِنَّمَا نُطْعِمُکُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِیدُ »ام در همین زمینه نازل شده است: آیه اطع

گویند:( ما شما را  دهند و )می ر می؛ و غذای خود را با اینکه به آن عالقه و نیاز دارند به مسکین و یتیم و اسی« مِنکُمْ جَزَاء وَلَا شُکُورا

خواهیم. در تعالیم اسالم، این عمل یک حرکت نمادین نیست،  کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی به خاطر خدا اطعام می

.بلکه یک ارزش دینی و فرهنگ عمومی است
41

 

نه برای اسراف در دست متموّالن در جهت  پس تقدّم حقوق فرد بر جامعه در اسالم برای بذل و ایثار آن به نیازمندان است،

 .استخدام و تعدّی بر دیگران

جویی در مسیر  طلبی، سودگروی و برتری های غیر الهی و مکاتب مادی، تقدّم حقوق فرد بر جامعه در جهت منفعت اما در نظام

باید کاری انجام دهیم که تحقیقا یا ما  :های شخصی است؛ زیرا مبنای اعتقادی و اخالقی آنان چنین است تحقق امیال و خواسته

.شود احتماالً بیشترین خیر را برای خودمان به وجود آورد؛ زیرا اگر چنین فرض کنیم بیشترین خیر عمومی حاصل می
44

  

 هرچند این اصل در اسالم، یک اصل پذیرفته شده است، اما این بدان معنا نیست که انسان دست به تکاثر و اعمال غیرانسانی بزند.

انسان در فرهنگ اجتماعی اسالم، طالب حق خویش است در جهت تأمین کمال و سعادت انسانی خود و نه برای تقویت سبعّیت و 

 .خویی خویش درنده

                                                             
روی، انسان هرچند به چیزی نیازمند باشد، باز دیگران را  ( بدین2 ، آیه حشرسوره مبارکه «)وَ یُؤْثِرُونَ عَلَی أَنفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَۀٌ»   31

 .دارد بر خود مقدّم می

 
 2و 8  ، آیاتانسانسوره مبارکه    32
 .22، ص 0426ویلیام کى. فرانکنا، فلسفه اخالق، ترجمه هادى صادقى قم، طه،    33
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برند دو  اما در باب مفهوم اجتماعی اصل از نگاه اسالم، تأثیر فرد و جامعه تأثیری متقابل است؛ زیرا افرادی که در جامعه به سر می

د: خواص و عوام. گروه خواص، که از درک و معرفت باالیی برخوردارند، بر جامعه تأثیرگذارند؛ اما عوام، که تابع جوّ حاکم بر ان دسته

 اند، جامعه بر ایشان اثرگذار است.  جامعه

 تقدم مصلحت جامعه بر فرد

ی تا جایی محترم وقابل پسند است که به دارد ، و بیان می کند که مالکیت شخص اسالم همیشه حق جامعه را بر فرد ، مقدم می 

به " لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِی الْإِسْلَامِ  ".این یک قانون کلی است که "الضرر "اصلی دراسالم وجود دارد به نام  . جامعه ضرر نرساند

 . عبارتی در این روایت بیان می کند که درجامعه نباید ضرر وزیانی برای کسی به وجود آید

گوید: هم جامعه حق دارد و هم فرد؛ چون هر دو از واقعیتی برخوردارند. اما  د مطهری در توجیه تقدم حق جامعه بر فرد نیز میاستا

بنابر اصل غائیت که مبنای حقوق است ، گاه الزم است که حق فرد در جهت حق جمع و یا نوع، از میان برود. برمبنای حقوق 

فرمان طبیعت است که فرد در جمع هضم شود. خود فرد هم مولود اجتماع است. به عالوه ما  فطری و به نظر استاد مطهری، همان

 .قائل به جبران آخرتی هستیم و شاید یگانه راه حل قطعی این باشد که جز آفرینندة کل و جبران کنندة کل، کسی حق الزام ندارد

عی از غایات کمالی طبیعت است و هر چه که در جهت چون مبنای حقوق، توجه به طبیعت و غایت است و زندگی اجتما»لذا 

به نظر استاد، «. کمال طبیعت باشد، هرچند مستلزم ابطال حقوق جزئی یک فرد باشد، نظیر داشتن نوعی اشرف از نوع اخس است

هر نزاع بین حقوق فطری به معنای سلب ناشدنی نیست، بلکه به معنای اقتضای دائم است. پس نزاع حق فرد و حق جامعه از مظا

 .حقوق فطری و حقوق موضوعه است. اما این به معنای اصالت فرد نیست

 بخش سوم : حقوق مدنی و اجتماعی در اسالم

 ، تکامل و پیشرفت انسانحق حیاتفصل اول : 

یعنی جان  ، به حیات انسان تعلق دارد.حقوق تمام چون باشد، می حیات حق است اهمیت حائز و مطرح اسالم در که حقوقی اولین 

و حیات انسان محترم و کسی حق تعرض و تعدی به آن ندارد. و در باور و عقیده اسالمی، انسان تا حدی محترم و ارزشمند است، 

 فلسفه وجود هستی بخاطر انسان است.
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قانون اسالم  ایز نیست؛ مگر در مواردی کهج او از حیات حق سلب و اوست، حقوق ترین مسلم از حیات حق کرامت، با مخلوق این 

ای که بر اساس عدالت حکم صادر گردد. سلب حق حیات یک فرد بدون جرم )قصاص، فساد(  تشخیص بدهد آن هم در محکمه

همانند قتل تمام بشریت است. یعنی مرگ شخصی در جامعه انسانی مرگ همه است؛ و حیات فردی همانند زنده کردن و حیات 

 بخشیدن به جامعه است.

قت انسان امری خارج از اراده انسان های دیگر است، اختیار مرگ و حیات او نیز در دست دیگران نیست. تاریخ همانگونه که خل

بشریت در مورد حق زندگی و حیات انسان ها کارنامه ای بسیار سیاه دارد. خصلت خودکامگی و تجاوزگری انسان به کرامت و 

 شرافت او صدمات بسیار دردناکی وارد آورده است. 

بته مسئولیت بخش بزرگی از این کارنامه ننگین بر عهده دولت هاست. چه بسیارند نمونه های تاریخی که میلیون ها انسان بی ال

گناه به قربان گاه برده شدند و چه بسیارند کسانی که فقط به جرم انسان بودن به مسلخ کشیده شدند. در فرهنگ دینی ما حفظ و 

 ظ جان تمام بشریت مهم دانسته شده است.حرمت جان یک انسان به مانند حف

 می فرماید:022در سوره مائده و بر اساس آیه شریفه قران کریم 

 «انه من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی االرض فکانما قتل الناس جمیعاً و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعا»

چنان است که گویی همه انسانها را کشته، وهرکس. انسانی هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یافساد درروی زمین بکشد،

این آیه عالوه بر ارزش جان آدمی به نوعی مقام و جایگاه  .راازمرگ رهایی بخشد،چنان است که گویی همه مردم رازنده کرده است

صه نمی شود. بلکه اهمیت و کرامت او را به عنوان یک انسان نیز بازگو می کند زیرا احیا و قتل انسان صرفا در مرگ و زندگی او خال

 انسان را بیان می نماید. 

اهمیت حفظ جان انسان در اندیشه اندیشمندان نیز جایگاه ویژه ای دارد. اساسا آنچه که درباره حفظ کرامت و حرمت انسان آمده 

است. بنابراین از کرامت انسان  است پیرو مصیبت هایی بوده که در قبال قتل عان انسان ها توسط رژیم های خودکامه صورت گرفته

هنگامی می توان سخن گفت که در وهله نخست موجودیت او را تضمین کنیم زیرا بدون ارزش گذاری به جان و هستی انسان 

 موضوع کرامت او را مخدوش کرده ایم.
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 استثنائات حق حیات:

  قصاص  (1

 ناموس  و جان از دفاع (1

    زمین در افساد و اجتماعی امنیت کردن سلب (4

   جهاد برای رفع دشمنان و فتنه گران (1

 ( مرتد شدنارتداد )  (2

 .ارتداد در لغت به معنای بازگشتن است و مرتد آن کسی است که از اسالم خارج شود و کفر را اختیار کند

 .مرتد بر دو قسم است: فطری و ملی

اند، پس بعد از بلوغ خود اظهار اسالم کرده  ودهاش مسلمان ب کسی که یکی از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه :مرتد فطری -الف

 .است و بعد از آن اظهار، از اسالم خارج شده است

 کسی که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه اش مسلمان نبوده اند و خود بعد از بلوغ، اظهار اسالم کرده است و بعداً :مرتد ملی -ب

مان شد سپس دوباره کافر گردید مثل یک نصرانی االصل که مسلمان شود اظهار کفر نموده است. یعنی اول کافر بود بعد مسل

 .دوباره نصرانی شود

شود و نکاحشان باطل می شود )بدون طالق( و همسرش  از او جدا  می بایست همسرش به محض ارتداد، مرد باشد مرتد فطری اگر 

اموالش بعد از آنکه دیون او همچنین  .نمایدازدواج  بودعالقمند عده وفات می گیرد و بعد از آن می تواند با هر مسلمانی که 

 به  رجوع همسرشاموال و  استردادبه اسالم سودی در  شتوبه او و بازگشت تقسیم می شود)مثل میت(.  وراثبین  گردید،پرداخت 

د اموال توان می و  شود می صحیح عباداتش و پاک بدنش مثال شود می مقبول امور از بعضی در باطناً و اًظاهر  اش توبه. بخشد نمی او

 .نمایدتواند زن مسلمان بگیرد یا دوباره همسر سابقش را تزویج  جدیدی بوسیله تجارت یا ارث بدست آورد و می
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شود و از شوهر مسلمانش بدون  ماند و جز با مرگش به ورثه او منتقل نمی زن باشد اموالش در ملکش باقی میمرتد فطری اگر اما 

ه دارد و اگر قبل از اتمام اه طالق نگباید عدّ در غیر اینصورت و  نداشته باشد( هم خوابگیاگر شوهرش با او )گردد  ه جدا میعدّ

 .ماند ه ای که با آن از شوهرش جدا شده است، توبه نماید، زوجیت او باقی میعدّ

ان ولی نکاح آنها فسخ می شود ولی اگر قبل از مرگش اما مرتد ملی چه مرد باشد و چه زن، اموالش به ورثه منتقل نمی شود مگر با

 .ه که همان عده طالق است به اسالم برگردند، زوجیت آنها باقی استعدّ

 :با شرایطی، حکم اعدام را بدنبال خواهد داشت صرفأ مرد مرتداما در مسئله حکم اعدام باید گفت که 

 نمایداظهار برگشت از دین  (0

 .بهه ناک نباشدارتداد او مستند به شبهات و جو ش (1

شود، ولی مرد مرتد ملی بعد از استتابه )طلب توبه و  چنانچه با موازین شرعی ارتداد مرد مرتد فطری ثابت شود؛ اعدام می (4

 .برگشت به اسالم( چنانچه نپذیرفت با لحاظ کردن سایر شرایط اعدام می شود

ماند تا از دنیا ن ندانی می شود و اگر برنگردد در زندان میاما زن چه مرتد ملی و چه فطری استتابه می شود و چنانچه برنگشت ز

 .برود

 شرایط مرتد:

 مرتد باید بالغ باشد (0

 عاقل باشد (1

 (اختیار داشته باشد)با اکراه نباشد (4

 (قصد نبود شبهه )احتمال (1

 ساقط شدن برخی از تکالیف در صورت تزاحم با حق حیات:  

ارد آمدن ضرر جسمی یا ضرر روحی به انسان گردد، آن تکلیف از انسان ساقط هرگاه انجام احکام شرعی و تکالیف دینی باعث و

خواهد شد. در اسالم تکلیف به اندازه توان و قدرت انسان است و مازاد بر آن تکلیف نخواهد بود. به عبارت دیگر، هر کس به هر 
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نماید، وگرنه مستحق مجازات است و این یک  میزان توانایی دفع ضرر از حیات خود و حیات دیگران را داشته باشد باید اقدام

و نوامیس دینی در خطر باشد، به لحاظ اهمیت موضوع، فدا کردن جان و زندگی و  البته آنجا که اساس دین تکلیف شرعی است.

 سالمتی یک وظیفه است.

 حرمت خون: 

بور شود، اقدام نماید، زیرا اگر قرار است در حقوق اسالم انسان نمی تواند، برای نجات جان خود در صورتی که کشتن دیگری مج

خونی ریخته شود یا ضرر و زیانی متوجه کسی شود، به استناد حق حیات خود، حق دیگران را نادیده بگیرد. در روایت متعددی 

 «.تقیه در هرکجا که روا باشد در چنین جایی روا نیست» گفته شده است: 

 .«است شده مقرر خون حفظ برای فقط تقیه» روایتی از امام باقر)ع(: 

معنای لغوی تقیه: یعنی خودداری و پرهیز کردن. خودداری از اظهار عقیده و مذهب خویش، در مواردی که ضرر جانی و مالی و 

 حیثیتی و آبرویی متوجه شخص باشد.

 .نمایندترک موقتأ شرع را معانی اصطالحی تقیه: مسلمان می تواند از باب مماشات )همراهی کردن، مدارا کردن( عمل به قانون 

البته احترام به خون انسان ها در اسالم، مخصوص مسلمان ها نیست، بلکه غیر مسلمانانى که با مسلمین سر جنگ ندارند، و در یک 

  .41زندگى مسالمت آمیز با آنها بسر مى برند، جان و مال و ناموسشان محفوظ است و تجاوز به آن حرام و ممنوع

 حرمت خودکشی:  

حق حیات، از حقوقی است که قابلیت ساقط شدن را ندارد، زیرا حق  است . این عمل در اسالم به شدت مورد نکوهش قرار گرفته

حیات یک حق ذاتی است و در اسالم خودکشی از آن سبب ممنوع است که روح و جان به عنوان امانت الهی در اختیار بشر قرار 

بنابراین  .انسان ها قرار گرفته ، امانتی است خدادادی که خداوند به انسان ها ارزانی داشته گرفته و این روح و جان که در اختیار 

                                                             
34

 011، صفحه 01تفسیر نمونه، جلد  
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خود شخص دارنده حق حیات ملزم است که از روح و جان  و همهم وظیفه دیگران می باشد که از این روح و جان حفاظت کند، 

 .نمایدخود محافظت 

، همواره خداوند با شما مهربان است، هر کس از روی ستم و تجاوز، چنین کند، به خودتان را نکشید»می فرماید : قران خداوند در 

 «42زودی وی را در جهنم قرار خواهیم داد و این برای خداوند کاری ندارد

همچنین بر اساس روایات و فرمایشات ائمه معصومین علیهم السالم و بزرگان دین دست یازیدن به فعل خودکشی شدیداً نهی 

 خواهد معذب قیامت در رساند، قتل به طریقی هر به را خودش هرکس»  پیامبر اکرم)ص(:ست بطوریکه طبق فرمایش گردیده ا

شخص مومن به هر آزمایشی مبتال می گردد و به هر نوع مرگی می میرد ولی هرگز دست » امام باقر)ع(:و یا براساس فرمایش « بود

علم به اینکه این کار حرمت دارد، چنین کاری کند، در آتش جهنم ماندگار  هر کس با آگاهی و» و یا  «.به خودکشی نمی زند

 «.خواهد شد

 :جنین سقط   

حق قبل از حیات دوران جنین هم محترم است. و پاسداری از آن بر عهده  در نظام اسالمی، عالوه بر محترم بودن حق حیات، 

د و حتی اموال و دارایی جنین هم مورد حمایت و پاسداری شو حقوق اسالمی است، به همین خاطر سقط جنین جرم محسوب می

حقوق اسالمی است. تا در دوران جنینی و دوران کودکی، به سرمایه، ملک و ثروت او آسیبی وارد نشود که همان اصول چهارگانه 

ق مادی او قبل از تولد، گیرد و این بیانگر رعایت حقو مقاصد شریعت است. به همین خاطر است که ارث، وصیت، به جنین تعلق می

 باشد. می

این امر مورد اتفاق همه فقهای اسالم است، احادیث متعددی بر حرمت سقط جنین داللت می کند، در حقوق اسالم هرکس موجب 

و  سقط جنین شود قاتل محسوب می شود، حق حیات تنها اختصاص به زمان بعد از تولد ندارد، بلکه به قبل از تولد هم برمی گردد،

 جنین نیز حق زندگی دارد و هیچ کس حتی پدر و مادر حق ندارند، این حق را از او بگیرند.

در حقوق اسالم با توجه به میزان رشدی که جنین در رحم مادر دارد و مقدار زمانی که از انعقاد نطفه در رحم مادر می گذرد ـ اگر 

شد، اسالم نه تنها در چنین حالتی از زندگی یک فرد دفاع  شخصی مرتکب عمل سقط جنین شود ـ محکوم به پرداخت دیه خواهد

                                                             
35

 41-12شریفه آیه  ،نساء  بارکهم سوره  
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 اگر: مثال عنوان به. است قائل برایش هم مالکیت حق  است، قائل حیات حق برایش اینکه بر عالوه دیگر عبارت به  می کند، یا

دست نگاه  ارث تقسیم برای باید وارثان دارد، جنین و نطفه خود رحم در زوجه و دارد زوجه یک شخص این و برود دنیا از شخصی

 . محفوظ دارند میزان سهم دو پسر را  می بایست، در غیر اینصورت تقسیم ارث نمایند و  سپسه به دنیا بیاید و زند جنین تا دارند

ذکور همچنین بر اساس قوانین مجازات اسالمی افرادی که بدون عذر موجه قانونی اقدام به از بین بردن جنین نمایند طبق قوانین م

 . 36مستحق مجازات خواهند بود

 

                                                             

36
در تبدیل به نقطه خون  که ای نطفه دیه ، دینار 11 دیه نطفه ای که در روز اول در رحم زن مستقر شود: قانون مجازات اسالمی: 182اده م 

دیه دینار ،  81: شود خواناست به تبدیل در که جنینی ، دیه  دینار 61: شود گوشت  دیه نطفه ای که در تبدیل به تکه ایدینار ،  11 شود:

 .در بدن او دمیده شده است کامل است. روح که جنینی دیه  و نهایتأ دینار 011  جنینی که در کامل شود:

 .در مراحل پنجگانه فوق هیچ فرقی میان پسر و دختر از نظر میزان دیه وجود ندارد

 .دارد و اگر مشبه باشد، سه ربع دیه کامل داردجنسیت آن مشخص است، پسر، دیه کامل و دختر نصف دیه کامل  کهجنین 

هرگاه در اثر کشتن مادر جنین بمیرد و یا سقط شود، جنین در هر مرحله رشد باشد دیه جنین به دیه مادر  قانون مجازات اسالمی: 188ماده 

 اضافه می شود.

ای از رشد باشد، باید دیه را پرداخت نماید و خود از  مرحله هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن در هر قانون مجازات اسالمی: 182ماده 

 این دیه سهمی نمی برد.

 می اضافه مادر دیه به جنین دیه و دارند  هرگاه چند جنین در یک رحم باشند، هریک از آنها یک دیه جدا قانون مجازات اسالمی: 121ماده 

 .شود

مالٌ از روی ضرب یا اذیت و آزار باعث این شود که زن باردار سقط جنین کند عالوه بر جانی، عالماٌ و عا قانون مجازات اسالمی: 611ماده 

 پرداخت دیه یا قصاص، به حبس از یک سال تا سه سال محکوم است.

دیگر استعمال کسانی که مادر را در این امر عالماً و عامالً معاونت کرده اند، یا کمک کنند از دارو و وسایل  قانون مجازات اسالمی: 614ماده 

 ماه حبس محکوم خواهد شد. مگر آنکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است. 6تا  4کند به 

جانی، پزشک، ماما یا فروشنده دارو و یا هر شخص دیگری مبادرت به سقط جنین کند در این حالت عالوه  :اسالمی مجازات قانون  611ماده 

 پنج سال محکوم می شوند.بر پرداخت دیه به حبس از دو تا 
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 موارد مجاز سقط جنین از دیدگاه اسالم:

 .اگر جنین در رحم فوت کند (0

 .با ادامه بارداری خطری حیات مادر را تهدید کند (1

 .زمانی که سالمت مادر در خطر باشد (4

 .حمل و والدت هرج شدید برای مادر ایجاد کند (1

 .نطفه از راه زنا منعقد شده باشد (2

 عقیده : تفکر و آزادی فصل دوم :

عقیده در لغت به معنای . باشد موضوع آزادی عقیده  ،گرفته است در نظام اسالمی بیشتر مورد توجه قرار که  یشاید یکی از حقوق

عقیده در  است . بسته شدن، منعقد گردیدن و گره خوردن آمده است؛ یعنی امری که با ذهن و روح و روان انسان پیوند خورده

و به  در پذیرش عقیده نیستی زاد است و کسی را به جرم عقیده نباید مورد آزار و اذیت قرار داد. از نظر اسالم اکراهاسالم آ

اصوالً فراخوان و دعوت امری است طبیعی و هر فکر و  نمی باشد .ی اجبار به پذیرش اسالم ادعوت به سوی اسالم به معن هیچوجه

آید که هیچ جبر و اکراهی در پذیرش نیست و عدم پذیرش  ز بیان روش دعوت اسالمی برمیا باشد. اندیشه چنین حقی را دارا می

 باشد.  هم تهدیدی متوجه فرد دعوت شونده نمی

ای پیغمبر( مردمان را با سخنان استوار و ») « الحسنۀ و جادلهم بالتی هی احسن  ادع الی سبیل ربِّكَ بالحکمۀ والموعظۀ»

 .42«با به راه پروردگارت فراخوان، و با ایشان به شیوه هر چه نیکوتر و بهتر گفتگو کن...بجا و اندرزهای نیکو و زی

 چون در کار دین، و پذیرش دین اکراه و اجباری نیست. انتخاب و پذیرش و عدم پذیرش بیانگر آزادی در اسالم است. 

 .48«چرا که راه از بیراهه به روشنی آشکار شده است در کار دین اکراه روا نیست،» «الغی الرشد من الدین قد تبین ال اکراه فی»

                                                             
37

 .011، آیه نحلسوره مبارکه    

 .126، آیه بقرهسوره مبارکه    38
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 عقیده از نظر خاستگاه، گونه های مختلفی دارد؛ زیرا ممکن است نتیجه اندیشه و برهان باشد یا نتیجه وهم و خیال یا بازتاب عادتها

د. چنان که بسیاری از مردم عقیده ممکن است حتی ضدارزش هم باشد؛ یعنی به اموری معتقد شود که جنبه ارزشی ندارنوغیرآن. 

جهان عقیده دارند که ماده، یا انسان یا طبیعت، اصیل است. گاهی هم انسان را حیوانی مدرن می دانند که تفاوت چندانی با 

را حیوانات دیگر ندارد و بر این باورند که باید فرصت را غنیمت شمرد و از فلسفه های التذاذی بهره جست. گروهی نیز انسان 

 . 42دی پوچ و بیهوده می دانندموجو

در این عقاید، هرگز حقانیت و قداستی نهفته نیست. در مقابل اینها، عقیده به کرامت ها و ارزش های الهی، قداست دارد و بر مبنای 

گیختن عقیده اصیل، امری بی پایه نیست و نمی توان آن را با بران .استدالل و برهان و مستند بر سنجش امور، بایسته و رواست

 :احساسات و عواطف پذیرفت. چنین عقیده ای آن گاه به دست می آید که دارای پایه ها و مبانی خردپذیر باشد که عبارتند از

 با اندیشه های عالی معارضه ندارد (0

 با کرامت ها و ارجمندی های انسان سازگار است (1

 بر اساس واقعیت ها استوار است؛ نه اوهام و پندارها (4

 در جهان هستی ریشه دارد در حقایق نهفته (1

 غایت دارد و فلسفه ای روشن را برای زیستن متعالی انسان فراهم می سازد (2

  انسان را به مرحله نهایی کمال و تعالی می رساند که هدف آفرینش انسان است (6

 تفاوت اندیشه و عقیده

ندیشه، باید کامالً آزاد باشد تا بتواند به حقیقت اندیشیدن، عبارت است از به کارگیری نیروی عقل برای یافتن حقایق. ازاین رو، ا

بر آن تأکید و اصرار فراوانی دارد. به  11«افال تتفکرون»دست پیدا کند و این همان چیزی است که اسالم با خطاب هایی چون: 

                                                             
 یا خارجی هدف و ی است که زندگی را بدون معنافلسف دکترینالتین به معنای هیچ( یک  nihil برگرفته از) نیهیلیسمیا  گرایی پوچ  42

به وجود آمد و گسترش  الکساندر دومو در اوایل دوران حکومت  روسیه 02بار در قرن  نیهیلیسم نخستین. داند درونی می اخالقی های ارزش

این تفکّر در  .این واژه را از طریق شخصیت بازاروفِ نیهلیست مشهور کرد پدران و پسرانبود که در رمان مشهور  ایوان تورگینفیافت. اولین بار 

 .ای کرد اروپا رشد گسترده انیجنگ جه دو از حاصل های ویرانینتیجه 

 
41

أَفَالَ  مَا یُوحَى إِلَیق قُلْ هَلْ یَسْتَوِی األَعْمَى وَالْبَصِیرُ قُل الَّ أَقُولُ لَکُمْ عِندِی خَزَآئِنُ اللّهِ واَل أَعْلَمُ الْغَیْبَ واَل أَقُولُ لَکُمْ إِنِّی مَلَکٌ إِنْ أَتَّبِعُ إاِلَّ  

نمی گویم که خزاین خدا نزد من است و علم غیب هم نمی دانم ، و نمی گویم که فرشته ای هستم تنها از چیزی پیروی به شما .  تَتَفَکَّرُونَ

 21( . سوره مبارکه انعام ، آیه چرا فکر نمی کنید؟)؟  چرا نمی اندیشید ؟آیا نابینا و بینا یکسانند  :می کنم که بر من نازل شده است بگو 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%AF%D9%88%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D9%88%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D9%86%D9%81
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88_%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C
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د و از حرکت آزادانه آن عالوه، اسالم با تقلید کورکورانه، نادانی، پیروی از هوا و هوس و هر چیزی که فکر انسان را در بند کش

 .جلوگیری کند، به شدت مبارزه می کند

عقیده عبارت است از باور انسان نسبت به یک حقیقت. از آنجا که در هر زمینه ای، حقیقت نمی تواند بیش از یک چیز باشد، 

اور و عقیده صحیح در زمینه حقایق تنهایک باورصحیح است. بنابراین، تأیید و آزادی همه باورها، با هیچ حقیقتی سازگاری ندارد. ب

اصلی هستی را پروردگار برای بشر بیان کرده است تا او راه صحیح زندگی را پیدا کند و از حیرت و سرگردانی نجات یابد. پس تمام 

راستا تالش اسالم آن است که صحت عقیده خاصی؛ یعنی همان عقیده الهی و توحیدی را ثابت کند. تالش پیامبران نیز در همین 

صورت گرفته است. اگر اسالم بگوید انسانها در پذیرش هر عقیده ای، آزاد و مجازند، معنایش این است که اسالم همه عقاید ـ حتی 

عقاید مخالف با توحید ـ را صحیح می داند و این، تناقضی آشکار است؛ درست مانند آنکه یک استاد ریاضی با تالش فراوان ثابت 

است و آن گاه بگوید: شما آزاد هستید هر پاسخ دیگری را هم به عنوان پاسخ درست انتخاب « الف»مسئله،  کند پاسخ درست فالن

را انتخاب کند، هیچ گاه پذیرفته « الف»بنابراین، اگر کسی هر پاسخ دیگری جز  .کنید. تناقض این دو گفتار کامالً روشن است

 .نخواهد شد

 :بر همین اساس، قرآن می فرماید

 (02 ، آیهآل عمرانسوره مبارکه  . )؛ همانا دین نزد خداوند، اسالم استالدِّینَ عِنْدَ اللّهِ الِْساْلمُإِنَّ 

؛ هرکس جز اسالم، دینی را برگزیند، هرگز از وَ مَنْ یَبْتَغِ غَیْرَ الِْسْالمِ دِیناً فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِی اآلْخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ :یا و 

 (82 ، آیهآل عمرانسوره مبارکه ). او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از زیان کاران خواهد بود

با توجه به تفاوت اندیشه و عقیده، می توان به تفاوت آزادی در این دو مورد پی برد. شهید مرتضی مطهری در این باره چنین 

 :نوشته است

دی تفکر ناشی از همان استعداد انسانی بشر است که می تواند در مسائل بیاندیشد. فرق است میان آزادی تفکر و آزادی عقیده. آزا

  این استعداد بشری حتما باید آزاد باشد. پیشرفت و تکامل بشر در گرو آزادی است، اما آزادی عقیده، خصوصیت دیگری دارد و 

از عقاید، یک سلسله عادت ها و تقلیدها و تعصب  منشأ بسیاری  .می دانید که هر عقیده ای ناشی از تفکر صحیح و درست نیست

هاست. عقیده به این معنا نه تنها راه گشا نیست، که به عکس، نوعی انعقاد اندیشه به حساب می آید؛ یعنی فکر انسان در چنین 

ل این انعقاد و حالتی به عوض اینکه باز و فعال باشد، بسته و منعقد شده است و در اینجاست که آن قوه مقدس تفکر به دلی

وابستگی در درون انسان، اسیر و زندانی می شود. آزادی عقیده در معنای اخیر، نه تنها مفید نیست، بلکه زیان بارترین اثر را برای 

فرد و جامعه به دنبال دارد. آیا در مورد انسان که یک سنگ را می پرستد، باید بگوییم چون فکر کرده و به طور منطقی به اینجا 
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ده و نیز به دلیل اینکه عقیده محترم است، پس باید به عقیده او احترام بگذاریم و ممانعتی برای او در پرستش بت ایجاد نکنیم رسی

یا باید کاری کنیم که عقل و فکر او را از اسارت این عقیده آزاد کنیم؛ یعنی همان کاری را بکنیم که ابراهیم خلیل اللّه کرد... حاال 

یم را چگونه تفسیر کنیم؟ آیا کاری که ابراهیم علیه السالم کرد برخالف آزادی عقیده به معنای رایج آن بود که کار حضرت ابراه

می گوید: عقیده هرکس باید آزاد باشد یا آنکه در خدمت آزادی عقیده به معنای واقعی آن بود. اگر حضرت ابراهیم می گفت چون 

ستند، پس من هم به آنها احترام می گذارم؛ یعنی درست همان چیزی را ابراز می کرد این بت ها مورد احترام میلیون ها انسان ه

به جهل ) ترغیب نمودن(  که اکنون عقیده ای بسیار رایج است. آیا کار درست و صحیحی انجام داده بود؟ از نظر اسالم، این اغرای

 .است؛ نه خدمت به آزادی

ست که افراد در معارف اصلی و اساسی دینی آزاد باشند و خود را ملزم به عقیده و آرمانی بنابراین، اگر مقصود از آزادی عقیده این ا

نکنند و اهل دیانت در برابر انحراف بی تفاوت باشند، در نادرستی آن تردیدی نیست؛ زیرا اسالم به توحید دعوت می کند و شرک و 

چون عقیده پدید آمده، ادراک تصدیقی در ذهن انسان است و کار اگر مقصود این است که  ولی بت پرستی با توحید ناسازگار است.

اختیاری نیست که منع آن ممکن باشد یا کسی را برای پذیرفتن آن اجبار کرد، سخن درستی است. ازاین رو، اسالم در عین حال 

ند و اجبار را مفید نمی داند. اگر که برای ایمان آوردن انسان ها اهمیت قائل است، کسی را برای پذیرفتن آن الزام و اجبار نمی ک

هم کسی عقیده ای را پذیرفت، او را مجبور نمی کند تا از عقیده خود دست بردارد. دین مبین اسالم، کسی را به خاطر عقیده اش 

 .مورد تعقیب و آزار قرار نمی دهد

ه هر عقیده ای، بی تفاوت باشد. در اسالم، از سوی دیگر، بر اساس این تفسیر، آزادی عقیده به این معنا نیست که اسالم نسبت ب

مجبور نکردن و در نهایت، فراهم کردن فرصت و برقراری امنیت برای بیان عقاید مخالف و موافق، مطرح است و این با تأیید کردن 

مردم از روش  و بی تفاوت بودن فرق دارد. ممکن است هم آزادی بیان عقیده وجود داشته باشد و هم بتوان برای آگاهی و ارشاد

  .های تبلیغی بهره گرفت

 محدوده آزادی عقیده

 :آیا عقیده، مطلق است یا محدود؟ مالک انتخاب عقیده چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها باید به نکته های زیر توجه کرد

قیده ای که انسان انتخاب عقیده مطلق، آزاد نیست، بلکه حد و مرز قرار دادن برای آزادی عقیده امری الزم و ضروری است. ع( 0

می کند، همیشه بر مبنای تفکر و اندیشه نیست، بلکه در بیشتر موارد بر اساس تقلید و پیروی کورکورانه از بزرگان و پدر و مادر یا 

تأثیر پذیرفته از محیط است. گاهی نیز بر اساس احساسات، عقیده ای ایجاد می شود و از آن جهت که دل بستگی ها موجب 
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 .، جمود، خمود و سکون است، بشر نمی تواند در عقیده مطلقا آزاد باشدتعصب

  .آزادی در اعتقادهایی مجاز است که مبتنی بر اندیشه باشد. در واقع، آزادی چنین عقیده ای به آزادی فکری مستند است( 1

گران را نیز بدان بخواند. اسالم به عقایدی که آدمی حق ندارد که هر عقیده ای را برگزیند، با آن زندگی کند، آن را آشکار سازد و دی

مبتنی بر تفکر منطقی، عقالنی و برهانی است، احترام می گذارد و بر این باور است که گزینش و بیان چنین عقایدی در چارچوب 

بدان فراخوانند. آزادی خاص اجتماعی آزاد است. تنها صاحبان چنین عقایدی حق دارند عقاید خود را آزادانه بیان کنند و دیگران را 

شیوه های غیرمنطقی همچون: تقلید، تعصب، منافع فردی و گروهی، دل بستگی ها و احساسات باشد، به  حاصلدر عقایدی که 

هیچ وجه جایز نیست؛ زیرا این نوع عقیده ها نوعی خشک اندیشی و ایستایی است که در این صورت، قوه اندیشه در درون انسان 

 .زادی چنین عقیده ای برای جامعه زیان بار استاسیر می شود و آ

آیا می توان گفت کسی که بت می پرستد، در این عقیده آزاد است و باید به عقیده او احترام گذاشت؟ در پاسخ می گوییم ما باید 

بر بر گردن بت بزرگ به اندیشه او را آزاد کنیم و از اسارت درآوریم. قرآن کریم پس از بیان رویداد شکستن بت ها و قرار دادن ت

(؛ یعنی آنها به خود بازگشتند و 61 ، آیهانبیاء سوره مبارکه  «فرَجَعُوا الی انفسهم» :دست حضرت ابراهیم علیه السالم می فرماید

ا در اصل، به عقل و اندیشه و منطق صحیح برگشتند. رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله نیز در فتح مکه تمام بت ها را شکست؛ زیر

آنها را عامل اسارت مردم می دانست و این گونه آنان را آزاد ساخت. احترام به عقیده خرافی بت پرستی، هیچ گونه توجیه 

بنابراین، اگر عقیده ای برخالف عقل و  .خردمندانه ای ندارد و تنها تقلیدی کورکورانه است که از پیشینیان به ارث رسیده است

  .شد، حرمت ندارد و تنها آن عقیده ای محترم است که بر مبنای اندیشه و خردورزی باشدمنطق و شرافت انسانی انسان با

در نتیجه انسان از نظر فلسفی و تکوینی در پذیرش عقیده، آزاد و مختار است،  ولی از نظر تشریعی، عقیده ای جز اسالم از او 

بر این باور است که اگر فردی سالم و منصف به تحقیق بپردازد، با  پذیرفته نمی شود. اسالم، خود را برترین عقاید و ادیان می داند و

کمال میل، اسالم را برخواهد گزید و سعادت و ثواب کامل اخروی بهره او می گردد. می دانیم که اسالم، عنوان عام تمامی ادیان 

خاص دین محمدی است. ازاین رو، هر  وحیانی در ظرف اعتبار خود است و پس از بعثت حضرت محمد صلی اهلل علیه و آله، عنوان

 .عقیده ای نمی تواند آدمی را به سعادت کامل و ثواب تمام برساند

 :به طور کلی، باید گفت

 .اسالم، اکراه و اجبار در گزینش عقیده از جمله دین اسالم را مردود شمرده است( 0

 .ت و تقلید، پذیرفته نیستدر پذیرش اسالم و اعتقادهای اسالمی، تحقیق و یقین، شرط الزم اس( 1

در دعوت به اسالم، روش های حکمت )برهان و استدالل(، موعظه حسنه و جدال احسن توصیه شده است، نه زور و اجبار و ( 4
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اکراه. سیره اولیای دین همواره تکیه بر مباحثه و گفت وگوهای آزاد علمی با ارباب ادیان و عقاید دیگر بوده است، نه سرکوب و 

 .و تفتیش عقیدهتحمیل 

پدید آید که  یاسالم، جهاد ابتدایی را با شرایط بسیار دقیقی به عنوان رفع موانع آزادی عقل و عقیده تجویز کرده است تا محیط( 1

انسان ها بتوانند آزادانه به ندای فطرت خداجوی خود پاسخ دهند. مراد از جهاد، تحمیل دین و مسلمان کردن به زور شمشیر 

 نیست. 

و تا این عقیده  او آزاد است بر عقیده خود بماند  .اگر کسی اسالم را نپذیرفت، اجبار در تغییر عقیده او به اسالم مجاز نیست( 2

 .)غیراسالمی( بیان نشود، از هیچ حقوقی محروم نمی شود

 .تفتیش عقیده مجاز نیست( 6

دیگری را پذیرفت، صرف داشتن عقیده )بدون ابراز، ترویج و ناگفته نماند که اسالم به گزینش آزاد توجه دارد و اگر کسی عقیده 

تبلیغ( را سزاوار مجازات دنیوی نمی داند. به بیان دیگر، اسالم آزادی عقیده را به رسمیت شناخته است، بدون اینکه حقانیت دیگر 

ه معموالً شکل دهنده و راهبر عقاید را بپذیرد. عقیده گرچه ممکن است حاصل اندیشیدن باشد؛ ولی عین اندیشیدن نیست، بلک

عمل است. اسالم، غیرمسلمان را دعوت می کند که در حقانیت اسالم بیاندیشد و اگر آن را دریافت، بپذیرد و اگر نپذیرفت، او را به 

تا جایی  در فقه اسالمی، خروج مسلمان از دین مبین اسالم، مجاز نیست و آزادی عقیده در اسالم نیز .پذیرش اسالم ملزم نمی کند

تسخیر قلوب که الزمه  و آزادی انسان در انتخاب عقیده، امری ضروری است .است که ضروریات دین مورد تعرض و انکار قرار نگیرد

، اسالم آزادی انتخاب و ایمان آگاهانه را به عنوان اصلی از اصول بنابراین باور و رکن اعتقادات است، با اکراه ممکن نمی شود. 

ذیرفته و مردمان را از اکراه و اجبار بر دین باز داشته است. قتال و جنگ نیز، نه برای دعوت و اجبار بر دین، که در اساسی مکتب، پ

 .است شده راه رفع موانع دعوت و جلوگیری از فتنه و ستم، تشریع و تجویز

 و قلم  آزادی بیانفصل سوم : 

ای قائل است. خالق انسان همزمان با خلقت انسان یکی از  بیان؛ حق ویژه نظام اسالمی برای ابراز اندیشه و  در مورد آزادی بیان،

  النسان* علمه القرآن* خلق  الرحمن* علم » است. « بیان» نعمتهای مورد توجه بعد از خلقت انسان را نام ببرید و آن هم 

 .«10خداوند مهربان، قرآن را یاد داد، انسان را آفرید* به او بیان آموخت. »«البیان

                                                             
 ، آیات یکم الی چهارم سوره مبارکه الرحمن   41
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باشد و حدود و مرز دیگران،اندیشه و « حکمت و موعظه حسنه»در نظام اسالمی فضای گفتگو آزاد است؛ اما به شرطی که بر اساس 

  وگو را مشخص و معلوم نموده است.  عقیده دیگران را مورد تجاوز و تعدی قرار نگیرد. نص صریح قرآن آزادی بیان و گفت

 تعریف بیان

  .آشکار کردن و روشن ساختن، هویدایی، ظاهرکردگی و سخن رسا و فصیح است که از باطن خبر دهدبیان در لغت به معنای 

از مجموع معانی واژگانی برمی آید که ممکن است بیان، به وسیله نطق یا کتابت یا اشاره باشد که در هر حال، مطلبی را آشکار 

   لب سخنرانی، مطبوعات، کتاب، اعالمیه، رسانه ها و مانند آن نمود ساخته است و پرده از روی آن برمی دارد. امروزه بیان در قا

  .بسیاری یافته است

 اهمیت و ضرورت آزادی بیان

بدون شک، آزادی از بزرگ ترین نعمت های زندگی و از گران بهاترین سرمایه های سعادت مادی و معنوی انسان است. میل به 

خواسته های طبیعی آدمی است. در اندیشه اسالمی، تکریم انسان که آیات قرآن و  آزادی با سرشت بشر آمیخته و از گواراترین

روایات به آن اشاره دارد، از مفهوم بسیار لطیف و در عین حال گسترده ای برخوردار است که همه ارزش ها و خوبی ها و کمال های 

در معرفی و بیان مقام و منزلت انسان است. از این رو، نه انسانی، از جمله آزادی را در خود جای داده. آزادی، اصلی محکم و متقن 

تنها یکی از حقوق مسلم انسان، بلکه از مشخصات و حدود و موجودیت او به شمار آمده است. آفریدگار جهان با سیطره ای که بر 

خته و فعالیت او را مانند همه موجودات دارد، انسان را در حدود و اختیاراتی که بدو بخشیده است، مطلقا، ملزم به عمل نسا

حیوانات، به قوای طبیعی و غریزی محدود، نکرده، بلکه تنها به وسیله امر، نهی و ارشاد به پس آمد امور، کارهای او را انضباط و 

 .انتظام بخشیده و سرنوشت انسان را به اراده و اختیار او دانسته است

نان از قید و بندهای گوناگون و بندگی انسان هایی همانند آنان، از عالی ترین در مکتب اسالم، بیدار ساختن انسان ها و رهانیدن آ

 :هدف های پیامبران به شمار می رود

 022، آیه اعرافسوره مبارکه  وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اْألَغْاللَ الَّتی کانَتْ عَلَیْهِمْ

شکار، از مهم ترین هدف های هر مسلمانی است تا مبادا لحظه ای در دست یابی به آزادی و نجات از انواع بندگی های پنهان و آ

اندیشه یکتاپرستی اش به تزلزل افتد و حلقه بندگی غیرخدا را به گوش گیرد و در نتیجه، گوهر ارزشمند آزادی را به رایگان از 

نسبت به آزادی بیان که از مهم ترین مظاهر دست بدهد. با نگرشی که از اسالم به منزلت و مرتبت انسان سراغ داریم، دیدگاه اسالم 
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آزادی انسانی است، به خوبی روشن می شود؛ زیرا اسالم، آن را جزو حقوق مسلم انسانی شمرده و به انسان، از آن جهت که انسان 

تکریم قرار  است، این آزادی را عطا کرده است. در همین راستا، بیان و قلم که جلوه های این نوع آزادی است، مورد تقدیس و

خداوند متعال، نعمت بیان را در ردیف نعمت آفرینش انسان بر شمرده و به قلم و آنچه از آن می تراود، سوگند یاد  .گرفته است

.کرده است
11

 

رمز ترقی اندیشه ها و بهره مندی های ناشی از آن، در اظهار نظر و تضارب آرا نهفته است. ابتکار و نوآوری، مرهون محیط آزاد 

تماعی است. آزادی گفتار، وحدت و هم بستگی را در جامعه گسترش می دهد و با کاهش کینه ها، نقاط ضعف، سستی و اج

نارسایی های پنهان یک جامعه را آشکار می کند و در نهایت، مانع از پیدایش استبداد، اختناق و طغیان اجتماعی می گردد. در 

ب تنبلی مغزها و سلب قوه ابتکار می شود؛ افراد، قالبی بار می آیند؛ جوانه های استعداد مقابل، جلوگیری از بیان افکار و عقاید، موج

می خشکد؛ حرکت و تحول افول می کند؛ زمینه نفاق، اختالف، پنهان کاری و نافرمانی به وجود می آید و زمینه های انحراف و 

 .بدعت پدیدار می گردد

 :یان مطرح است که اهمیت و حساسیت آن را آشکار می سازدگذشته از این، دالیل دیگری درباره آزادی ب

در طول تاریخ، زمام داران ستم کار از دین استفاده های ناروایی کرده و استبداد دینی را به خدمت مقاصد شوم خود درآورده ( 0

لم ها را شکسته اند. در تاریخ اسالم اند. در تاریخ مسیحیت، سردمداران کلیسا به نام دفاع از دیانت چه بسیار زبان ها را بریده و ق

نیز با وجود سیره روشن پیشوایان صدر اسالم در مورد آزادی بیان، بنی امیه و بنی عباس، از دیانت، سوءاستفاده های بی شمار 

های این حرکت پلید در دوران خفقان حکومت  .کردند و به نام دین، به حذف بسیاری از زبان آوران و بزرگان دین پرداختند

« پایان آزادی ابراز عقیده»مستبد از جمله معاویۀ بن ابوسفیان بنیان نهاده شد. گفتنی است در تحلیل تاریخ اسالم، فصلی را به 

 .اختصاص داده و معاویه را سردمدار این جریان قلمداد کرده اند

بسیاری کرده اند. آنان به نام آزادی بیان و استعمارگران نیز همواره از دموکراسی و آزادی عقیده و بیان، سوءاستفاده های ( 1

عقیده، شدیدترین ضربه ها را بر آزادی وارد آورده و زیر لوای آن، به ویژه در کشورهای جهان سوم و اسالمی، به تفرقه افکنی و 

را در دفاع همه جانبه  ترفند دشمنان آزادی از جملهمسلک سازی پرداخته و ارزش های واالی دینی و انسانی را به بازی گرفته اند. 

از سلمان رشدی، نویسنده کتاب آیات شیطانی می بینیم که با حربه آزادی بیان و عقیده، به مقدسات میلیون ها انسان توهین روا 

می دارند. این در حالی است که در بسیاری از سرزمین های مدعی دموکراسی، به نام دفاع از قانون، مانع آزادی های مشروع 

 .ن در انجام فرایض مذهبی شان می شوندمسلمانا

                                                             
42

 0سوره مبارکه قلم ، آیه  .؛ نون ، سوگند به قلم و آنچه می نویسند ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا یَسطرُونَ  
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 .بیشتر صاحب نظران اسالمی، اصل آزادی بیان را قبول دارند، ولی در ابعاد آن دچار اختالف شده اند( 4

بنابراین، ابعاد گوناگون موضوع می بایست بررسی شود. از جمله، آیا آزادی حقی است مربوط به همه انسان ها یا ویژه گروهی 

گر در قلمرو آزادی، اینکه آیا تنها عرصه سیاسی و اجتماعی را شامل می شود یا مسائل مربوط به عقیده و اندیشه را خاص؟ نکته دی

نیز در بر می گیرد؟ همچنین باید مشخص شود آیا در تمام مسائل اسالمی، اعم از اصول و فروع، حق تحقیق و تفحص وجود دارد 

اعتقادی و اصول دین محرومند؟ نکته دیگر اینکه حدود آزادی باید بر اساس متون دینی  یا اینکه مسلمانان از اظهارنظر در مسائل

  .معتبر مشخص شود و گرنه اصل وجود حد و مرز برای آزادی، از جمله آزادی بیان، امری است عقالیی و مورد پذیرش همگان

 قلمرو آزادی بیان

ا برای همگان، در جامعه اسالمی پذیرفته، ولی حدود و مقرراتی برای آن از مطالب گذشته روشن شد که اسالم، آزادی بیان و قلم ر

مشخص کرده است. این محدودیت ها و شرایط، بیش از آنکه مقرراتی دست و پاگیر و سانسوری تحمل ناپذیر باشد، دستورهایی 

ن در جامعه تحقق پیدا نمی کند که به است در راستای استفاده بهتر از آزادی که در صورت رعایت نکردن آن، نه تنها آزادی همگا

 ضدارزش تبدیل خواهد شد و هرج ومرج فرهنگی پدید خواهد آمد.

  :مهم ترین محدودیت هایی که در این زمینه وجود دارد، عبارتند از 

 ممنوعیت توهین به مقدسات (2

 .ن به مقدسات اسالمی استیکی از مطالبی که در مقام بیان عقیده و فکر می بایست رعایت گردد، خودداری از توهی

اساسا اهانت به مقدسات دیگران و برخورد غیرمنطقی، نه تنها کمکی به اثبات مدعا و مطلب نخواهد کرد که تنفر، انزجار و واکنش 

 .طرف مقابل را نیز در پی خواهد آورد و چنین عملی در هیچ شرایطی، از کسی پذیرفته نیست

اسالم، توهین به مقدسات اسالمی را به هیچ عنوان، تحمل  . 14دسات دیگران برحذر داشته استاسالم، مسلمانان را از اهانت به مق

  .نمی کند و برای توهین کننده به مقدسات اسالمی، مجازات های شدیدی در نظر گرفته است

 

                                                             
ای شما را با خدال تَسُبُّوا الَّذینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ؛ کسانی را که غیرخداوند دعوت می کنند )کافران(، دشنام ندهید؛ زیرا آنها نیز همین کار   43

 018آیه  انعام. سوره مبارکه خواهند کرد
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 ممنوعیت هتك افراد (1

رای هتک شخصیت های محترم و بدگویی از آبروی انسان ها در قلم و بیان باید حفظ شود و آزادی بیان را نباید وسیله ای ب

؛ خوارترین مردم کسی است که مردم را خوار اذ الناس من اهان الناس» :یکدیگر قرار داد. امام صادق علیه السالممی فرماید

 علیه و آله در بنابراین، آبروی مسلمان، محترم بوده و یکی از وظایف مردم، پاسداری از آن است. پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل .بدارد

 .هرکس پرده ای از روی آبروی برادر خود بردارد، پرده هایی از آتش او را فرامی گیرد»این باره می فرماید: 

 :در روایت دیگری آمده است

  .اخالق مؤمن از بزرگی و عظمت و توانایی های خداوند است. پس تمسخر اخالق مؤمن یا رد گفتار او رد خداوند است

به اشخاص به مسلمانان اختصاص ندارد، بلکه اهانت به کافر ذمی نیز ممنوع و حرام است. به طور کلی، از همه این حرمت توهین 

  .دستورها برمی آید که آزادی بیان به حفظ کرامت، آبرو و حیثیت افراد محدود است

 ممنوعیت افشای اسرار و شایعه پراکنی و وجوب دفاع از حیثیت نظام (9

اسراری دارد که برای پنهان ماندن آن از دید نامحرمان و نااهالن می کوشد و کسی که به افشا و کشف آن دست  هر نظام حکومتی

زند، خیانت کار به شمار می رود و از آزادی بیان محروم می شود. نظام اسالمی نیز از این ویژگی برخوردار است و اسراری دارد که 

 .ردازدهیچ کس آزاد نیست به نشر و افشای آن بپ

قرآن کریم با صراحت، مسلمانان را از پخش اطالعات امنیتی سرزمین اسالمی نهی کرده است و انتشار اسرار نظام اسالمی و 

مسلمانان را گرچه با ادعای دل سوزانه باشد، خیانت می نامد و مردم را از خیانت به خدا و رسول که در اینجا یکی از مصداق های 

همچنین قرآن کریم، مردمانی را که اخبار و اطالعات را بدون تحقیق . 11 رار اسالم است، برحذر می دارداصلی اش همان افشای اس

و بررسی، در جامعه منتشر و اعتماد عمومی را متزلزل می سازند، نکوهیده و خواستار ارجاع شایعه ها و اخبار به صاحب نظران و 

 :12آگاهان گردیده است تا جامعه را آشوب نگیرد

                                                             
خیانت نکنید! و  پیامبر و خدا به! اید اى کسانى که ایمان آوردهیا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا التَخُونُوا اللّهَ وَ الرَّسُولَ وَ تَخُونُوا أَماناتِکُمْ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ   44

 12، آیه انفالسوره مبارکه  !(است بزرگى گناه کار، این) دانید مى که حالى در ارید،مد روا خیانت خود هاى )نیز( در امانت

 
هنگامی که خبری از . نْهُمْنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذینَ یَسْتَنْبِطُونَهُ مِإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ اأْلَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَی الرَّسُولِ وَ إِلی أُولِی اأْلَمْرِ مِ  45

گاه پیروزی و شکست به آنها برسد، )بدون تحقیق( آن را شایع می سازند و اگر آن را به پیامبر و پیشوایان ارجاع دهند، از ریشه های مسائل آ
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و و حیثیت نظام اسالمی از مسائلی است که باید از تعرض دشمنان محفوظ بماند. در هتک حیثیت نظام که در مواردی به هتک آبر

  حرمت اسالم برمی گردد، هیچ کس آزاد نیست.

می انجامد با مرز میان خیرخواهی و توطئه و مرز میان اموری که به حیثیت و اسرار نظام مربوط بوده و انتشار آن به سُستی نظام 

اموری که نشر آن موجب آگاهی مردم و تقویت نظام می شود، مرز دقیقی است که می بایست به درستی تشریح شود. چه بسا 

  .اشتباه میان این دو، گاه خسارت بزرگی را به بار آورده و حرمت شخصیت هایی محترم بی جهت هتک شده است

 ممنوعیت توطئه (4

و حزبی، اغراض فاسد سیاسی را  یدر پرتو نشر و تبلیغ افکار مکتب انسانیبیان آن است که هیچ از محدودیت های دیگر آزادی 

دنبال نکند و هوای براندازی نظام حکومتی را در سر نپروراند، وگرنه نظام اسالمی مجاز خواهد بود که از نظر و آزادی بیان این گونه 

ارد و همه عقال بر این مطلب هم داستانند و این قاعده در تمام کشورهای مدعی افراد جلوگیری کند. این مسئله به استدالل نیاز ند

 .دموکراسی نیز اعمال می شود

ماجرای تخریب و سوزاندن مسجد ضرار به دستور پیامبر بر این استدالل مبتنی بود که گروهی، با اهداف توطئه گرانه قصد داشتند 

16نفوذی برای بیگانگان فراهم آورنداز این مسجد کمین گاهی برای کافران و نقطه 
نکته مهم در سلب آزادی سازندگان مسجد  .

 .ضرار، روش منافقانه و تزویرگرانه این گروه به ظاهر مسلمانان، در ضربه زدن به پایه های اسالمی بود

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                    
 84 ، آیهنساءسوره مبارکه  .خواهند شد

 
46

آنان که  الَّ الْحُسْنیإِ أَرَدْنا إِنْ لَیَحْلِفُنَّ وَ قَبْلُ مِنْ رَسُولَهُ وَ اللّهَ حارَبَ لِمَنْ إِرْصادًا وَ مِنینَبَیْنَ الْمُو الَّذینَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرارًا وَ کُفْرًا وَ تَفْریقًا  

ش از مسجدی ساختند برای زیان زدن به مسلمانان و تقویت کفر و تفرقه انداختن میان مؤمنان و کمین گاهی برای آنانی که با خدا و پیامبر

سوره  .پیش مبارزه کرده اند. آنان سوگند یاد می کنند که نظری جز نیکی نداشته ایم، ولی خداوند گواهی می دهد که آنان دروغ گو هستند

 012 آیه  توبهمبارکه 
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 فصل چهارم : انتخاب شغل و مسکن و ...

 حق انتخاب شغل

که از یک سو بخش عمده ای از اوقات زندگی هر شخصی صرف کار و کسب درآمد انتخاب شغل موضوع مهمی است، چرا در اسالم 

برای تأمین معاش خود و خانواده اش می شود و شغلی را که انتخاب می کند نقش مهمی در شکل دهی به شخصیت، نگرش به 

در خصوص  یی، نکات زیبا دینیه های زندگی، روابط اجتماعی و... از خود برجا می گذارد و از دیگر سو در تعالیم ارزشمند و آموز

  .فلسفه کار کردن، آداب و احکام آن و همچنین مالکها و معیارهای انتخاب شغل بیان شده است

تالش در جهت کسب روزی حالل و خود را به سختی انداختن جهت این امر جهاد است و از نگاه اسالم، جهاد در راه خدا از بهترین 

اسالم، شغل را در خدمت انسان و برای رسیدن به اهداف متعالی آفرینش او قرار داده تا بدان وسیله  .تنوع عبادات معرفی شده اس

به منزلت حقیقی خود دست یابد و این نگرشی کامالً واال و متمایز از نگاه امروزی دنیای مادی به این مسأله است که در عمل این 

آنهم نه در جهت اهداف انسانی بلکه صرفاً در  .را وقف کار و شغل خود نموده اندانسانها هستند که همه عمر و سرمایه وجودی خود 

  . ...مسیر انگیزه های زیاده خواهی، تفاخر، امیال و خواهش های کم ارزش نفسانی و

 

 چند نمونه از مهم ترین معیارهای انتخاب شغل در تعالیم دین؛ 

ناه قرار ندهد: معامله و کسب و کارهایی مانند خرید و فروش عین نجس، مال مستلزم فعل حرام نباشد و انسان را در معرض گ(  0

غصبی، چیزهایی که منافع معمولی آن حرام است مانند آالت موسیقی، فیلم ها و نوارهایی که استفاده آنها جایز نباشد و... حرام و 

ی دهند مانند مواردی که شخص را ناگزیر از ارتباط باطل معرفی شده اند. بعضی از مشاغل هم که انسان را در معرض گناه قرار م

که این معیار مهم حتماً باید از جانب زن و مرد در انتخاب شغل مورد توجه قرار گیرد. پیامبر  نمایدبیش از اندازه با نامحرم می 

ی خود را از ارتکاب به محرمات هر کس که از چیزهای شبهه ناک دوری گیرد دین و آبرو»اکرم ـ صلی اهلل علیه و آله ـ می فرماید: 

برکنار داشته و هر که در چیزهای شبهه ناک افتد در حرام افتد مانند چوپانی که اطراف قرق )چراگاه( گوسفند چراند. بیم می رود 

  .12که در قرق افتد

 

جامعه و افراد مفید باشد مورد  دربردارنده مصالح اجتماع و سود رسانی به افراد جامعه باشد؛ در اسالم تمام کارهایی که برای(  1

تأیید و تمجید قرار گرفته اند: مشاغلی مانند طبابت، زراعت، تعلیم و تزکیه افراد اجتماع، بنایی و معماری، خیاطی، مرزداری و 

                                                             
 0101نشر فرهنگ اسالمی، حدیث  ،نهج الفصاحه، ترجمه مرتضی فرید تنکابنی  47
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ت ساخت و تهیه سالح برای حکومت الهی، تجارت، دامداری و... که هر کدام به نوعی در برطرف ساختن نیازهای جامعه و تقوی

اجتماع مسلمین نقش مهمی دارند و در مقابل کسب درآمد از طریق کارهای کاذب مانند رباخواری، احتکار، کم فروشی و تمامی 

  .18مشاغلی که بر ضرر مسلمانان و به نفع دشمنان وکفار باشد ممنوع و حرام است

می شود که کجایند یاران افراد ستمکار و کسانی که برای روز قیامت ندا داده »پیامبر گرامی اسالم ـ صلی اهلل علیه و آله ـ فرمود: 

  .12آنها دواتی آماده کردند یا قلمی کشیدند، آنان را با همان ستمکاران محشور کنید

توجه به تفاوتهای فردی: هر شخصی از توانمندیها، عالیق و نگرشهایی که به نوعی ممتاز از دیگران و منحصر به اوست (  4 

د که در نظر داشتن این نکته و سعی در انتخاب شغلی که مطابق با ویژگی های فردی او باشد، تأثیر به سزایی در برخوردار می باش

موفقیت، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و وجدان کاری او از خود برجا خواهد گذاشت. زن و مرد، باسواد و بی سواد، پیر و جوان، 

ژگی مخصوص به خود را دارند که نباید نسبت به آن بی توجه و غافل باشند. هر چند شهری و روستایی و... هر کدام استعداد و وی

که همیشه نمی توان این مطابقت را به طور کامل ایجاد کرد و در بعضی موارد و موقعیت ها، انسان به جهت عواملی خارج از اراده و 

شغل و عملی می شود که چاره ای از آن نیست اما سخن  میل باطنی خود و صرفاً برای تأمین ضروریات زندگی، مجبور به پذیرش

اینجاست که سمت و سوی تالش و فعالیت انسان باید در جهت به عهده گرفتن شغلی باشد که مطابقت و همراهی بیشتری با 

.توانایی و عالیق شخصی و نگرش او داشته باشد
21

  

اشتر به ویژگی ها و صفات الزم برای هر کدام از مشاغل در  حضرت علی ـ علیه السالم ـ در کالم گهربار خود خطاب به مالک

درباره ویژگی های الزم برای قاضیان، عامالن حکومت، کارگزاران، نویسندگان، بازرگانان و صنعت گران به  .جامعه اشاره می فرمایند

مدارا، وسعت نظر، خوش معامله و تفصیل بحث می کنند. مثالً در مورد بازرگانان به صفاتی چون نیروی جسمانی، آشتی طلبی. 

            سخاوتمند بودن و در مورد کارمندان و کارگزاران دولتی به خصالی مانند تجربه، امانت، تقوی، سابقه درخشان و... اشاره

.می کنند
20

  

ه شبانه روز او را به خود هدفمند و توأم با برنامه: شغل و فعالیت اقتصادی شخص نباید به گونه ای باشد که تمام یا بخش عمد(  1

اختصاص دهد. امام علی ـ علیه السالم ـ می فرماید: اوقات شبانه روز را به سه قسم باید تقسیم کرد؛ بخشی از وقت را باید برای کار 

و دوستان اختصاص داد و از بقیه آن برای امور ضروری دیگری مثل عبادت، بهره مندی از لذات حالل زندگی، دید و بازدید با ارحام 

                                                             
48

 .121، ص 0481فان، انتشارات سمت، سال روان شناسی اجتماعی، جمعی از مؤل  

 . هـ 0114، کتابفروشی اسالمیه، تهران: 41، ص 01وسائل الشیعه، ج   49
51

 .21ص ،  0462روان شناسی در کار، محمود ساعتچی،  مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران،   
51
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  .21خوب باید استفاده کرد

ضمن آنکه انتخاب شغل باید هدفمند و با نگاه ارزشی و نگرشی الهی همراه باشد تا در بردارنده همه نیازهای آدمی اعم از نیازمندی 

  .24های اقتصادی، روحی و روانی و معنوی باشد

ه اسالم اهمیت فراوانی دارد، پیامبر اکرم ـ صلی اهلل علیه موجب حفظ آبرو و شأنیت اجتماعی شخص باشد: حفظ آبرو از دیدگا(  2

«.آبرویتان را به وسیله اموالتان حفظ کنید» :و آله ـ می فرمایند
21

به عوض چیزی که انسان »و در بیان دیگری می فرمایند:  

«.آبروی خویش را بدان محفوظ دارد برای او صدقه ای نویسند
22

  

د مورد توجه باشد که بعضی از کارها ممکن است به آبرو و حیثیت اجتماعی فرد لطمه وارد سازد در انتخاب شغل نیز این معنا بای

که در افراد و موقعیت های اجتماعی مختلف متفاوت می باشد. تحقیقات روان شناسان نشان می دهد که کارهایی که افراد، آن را 

.وه روانی و حتی بیماری جسمی برای افراد ایجاد می کنددون شأن خود می دانند، احساس یکنواختی، نارضایتی شغلی، اند
26

  

 

 توصیه شده دراسالم  مشاغل

انسان از طریق کارهای مادی  الهی شمردن کار است به این معنا که هدف از کار دراسالم صرفا مسائل مادی نیست . اسالم درصدد

که خداوند از بیکاری مومن نفرت دارد مومن نیز باید از  همانگونه ، عالوه بر امرار معاش می تواند به سعادت آخرت نیز برسد

 بنابراین اگرچه کار موجب استقالل و عزت نفس ،. کارهای بیهوده نفرت داشته باشد تا در جهت اخالق الهی حرکت کرده باشد

عالوه بر موارد فوق  کاری که موافق با جهت گیری الهی باشد احساس اعتبار اجتماعی ، کاهش مفاسد اجتماعی و...می شود اما

 .22برغنای درونی فرد نیز می افزاید 

 شده بنا کشاورزی جمله واز تولیدی های کار بر انسان زندگی که آنجا از  ده استش ای ویژه توجه مشاغل از بعضی  در اسالم به

خداوندمردم را امر کرده  » :فرماید می «فیها واستعمرکم االرض من هوانشاکم» آیه تفسیر در(ع) علی حضرت زمینه این در. است

 زندگی آسایش در و گردد تأمین  است زمین را آباد کنند تا بدین وسیله خوراکشان را از غالت و حبوبات و میوه و سایر روئیدنیها
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 .28کنند

یت این علت اهم یکی دیگر از مشاغل مهمی که رسول اکرم به آن توجه خاصی داشت تجارت بود و در جوانی خود به آن پرداخت .

      شغل آن است که تاجران کاالهای مردم را برای فروش به جاهای دیگر وممالک دیگر می برند و مایحتاج مردم را نیز تأمین 

دروغ  همانا پاکیزه ترین شغل شغلی بازرگانانی است که چون سخن بگویند»پیامبر اسالم دراین زمینه می فرماید  می کنند .

وقتی چیزی می فروشند  هرگاه وعده دهند خالف وعده عمل نکنند، سپرده شود درآن خیانت نکنند، آنها هرگاه امانتی به نگویند،

وقتی چیزی می خرند آن را نکوهش نکنند، هرگاه بدهکارند در پرداخت آن تعلل نورزند ، هرگاه طلبکارند برای  تعریف نکنند ،

 .22وصول طلب خود فشار نیاورند.

دسته کلی تقسیم می کند و آنها را درجهت گزینش کارتوصیه می کند که این دسته بندی به شرح  سهامام صادق مشاغل را به  

 : زیر است

 نظام والیت وموالی )نظام کارمندی واداری (( 0

 تجارت در همه انواع آن( 1

 صنعت وفنون که شامل انواع گوناگون است ( 4

 ضایع و فریب باعث مشاغل این هرگاه ،است حرام جهاتی از  ل از جهاتی حاللبرخی از این مشاع :در این زمینه می فرماید امام )ع(

 شود حرام است .  به کسی باشد یا منبع فساد ظلم یا دیگران حقوق کردن

 ...برخی دیگر ازمشاغل توصیه شده دراسالم به این شرح است : نانوائی ،عطاری ،بقالی ،خیاطی ،چوپانی و

  مشاغل مورد نکوهش در اسالم

قمار ،گذاشتن چیزی برای  ای مردم با ایمان شراب ،» خداوند در قرآن کریم درباره مذمت بعضی از مشاغل چنین می فرماید:

پرستیدن و فال گیری همه اینها حرام است و پلید و از اعمال شیطان است آنهارا ترک کنید تا رستگار شوید. شیطان می خواهد به 

  ؟ت بین شما ایجادکند.وسیله شراب ،قمار، دشمنی و عداو

فروش مردار و یا خون وگوشت خوک یاگوشت پوست درندگان اعم از انواع  وتباهی است یا فروش هرچیزی که مایه فساد و خرید

                                                             
  ،نشرپیام آزادی0460عالمه جعفری ،اثر استاد فرزانه  برگرفته شده ازکتاب جوان از نظر عقل و احساس حدیث تربیت ،  58

 
59

 نتشارات دارالحدیث(، ا0481( ترجمه، حمیدرضا شیخی،)00محمد محمدی ری شهری، میزان الحکمه )جلد  



56 
 

حرام شده اند وهمچنین خرید و فروش هر وسیله بازی یا قمار وهر  شراب یا هر چیز نجس دیگر ،همه اینها وحشی یا پرندگان .

یا هر چیزی که بابی از بابهای ظاللت یا باطل راتقویت  باشد. یا موجب کفر وشرک ودیگر معاصی شود، به غیر خداچیزی که تقرب 

برخی از مشاغل دیگری که دراسالم مورد نکوهش قرار گرفته است عبارتنداز :کفن فروشی ،زرگری ،قصابی ،گندم فروشی،   کند.

  هم.و فروش بت و امثال برده فروشی ،احتکارطعام ، یاد دادن سحر، خرید

 حق انتخاب  مسکن

های بشر از نخستین روزهای خلقت تاکنون، دغدغه مسکن و سرپناه بوده است. ابتدا غارها محل سکنای مردمان   یکی از دغدغه

پذیرفته است و های انسان قرار گرفت. در این میان، افراط و تفریطهای بسیاری صورت  شد و به مرور، تهیه سرپناه در اولویت برنامه

دهند و در  ترین سرپناه قرار می شود. برخی به دلیل اعراض از دنیا، خانواده خویش را در کوچک هر روز بر شدت آن افزوده می

مدت  دهند. آنان بر این باورند که در زندگی کوتاه کنند و هیچ تالشی برای آسایش خانواده انجام نمی ترین شرایط زندگی می سخت

دارند و هر روز در پی ساخت یک خانه و تنوع  ای دست از آب و گل برنمی در مقابل، عده .خانه، امری غیرمنطقی استدنیا، تهیه 

سازی و تعویض مسکن چیست و حرص و ولع آنان در خانه،  دانند هدفشان و نهایت آرزویشان در خانه تری هستند و خود نمی بیش

 چه زمانی به سرانجام خواهد رسید؟

پردازد و  های اساسی در مسکن می اسالم برای جلوگیری از هرگونه افراط و تفریط در این امر به ارائه ویژگیها و شاخصهدین مبین 

 . 61دارد پیروان خویش را از هرگونه افراط و تفریط برحذر می

  ویژگی مسکن خوب

یم که منظور از آن، رسیدن انسان به بهشت و خور در بررسی آیات و روایات، گاه به دو واژه سعادت و شقاوت در امور معنوی برمی

 .آید نعمتهای اخروی و یا افتادن در جهنم و معذب شدن در آن است که جز با ایمان و تقوا و یا کفر و شرک و گناه به وجود نمی

بزرگ، مرکب  گاهی هم این دو واژه برای چگونگی استفاده از لذایذ مادی مشروع و نعمتهای دنیوی همچون همسر شایسته، خانه

مِنْ سَعَادَةِ المُسْلِمِ سَعَۀُ المَسکَنِ »فرماید:  رود. رسول خدا صلی اهلل علیه و آله می خوب، همسایه صالح و مانند آنها به کار می

 60«.از سعادت مسلمان، خانه وسیع، همسایه شایسته و مرکب خوب است ؛ وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَرکَبُ الهَنِیءُ
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صدد تأمین هر دو نوع سعادت معنوی و سعادت مادی است که خانه وسیع و خوب از جمله آنهاست؛ اسالم، ویژگیهای  اسالم در

کند که توجه به هر یک تأمین کننده سعادت دنیوی و اخروی  منحصر به فردی از خانه خوب و در شأن انسان مسلمان تبیین می

 انسان است.

 :اسالم  چند ویژگی مهم خانه و مسکن از منظر 

 الف. زمین مناسب 

آب فراوان و شیرین و زمین مناسب را برای   اولین ویژگی مهم برای مسکن مناسب، زمین آن است. اسالم، سه عامل: هوای خوب،

 .دهد احداث خانه مورد تأکید قرار می

لَاثٍ الْهَوَاءِ الطَّیِّبِ وَالْمَاءِ الْغَزِیزِ الْعَذْبِ وَ الْاَرْضِ لَا تَطِیبُ السُّکْنَی اِلَّا بِثَ»فرماید:  در روایت است که حضرت علی علیه السالم می

 61«.خیز گذرد مگر به سه چیز: هوای خوش، آب فراوان گوارا و شیرین و زمین حاصل مسکن گزیدن خوش نمی ؛ الْخَوَّارَةِ

ست که مورد توجه اسالم قرار گرفته و بر همچنین دقت در انتخاب محل و همسایه دو نکته مهم دیگر در انتخاب زمین یا مسکن ا

 :آن تأکید شده است

 محل( 2

اند، تأثیر بسزایی در روش و منش انسان دارد. به تعبیر دیگر،  محل زندگی و افرادی که در تعامالت اجتماعی در ارتباط مستقیم

یکی از ویژگیهای  .امع انسانی هستندهای مهم بیان و نمایش هویت تمدنها، فرهنگها و جو شهرها و ساختمانها یکی از شاخصه

توان از آن به عنوان یکی از شاخصهای معرفی هویت شهر و در نتیجه، هویت اهل آن نام  شان است که می شهرها سیمای ظاهری

  زندگی در میان برخی فِرق و ادیان با زندگی در میان مسلمانان متفاوت است. طبق سفارش شرع مقدس اسالم،  به یقین، .برد

ترین مکان برای زندگی یک مسلمان، در بین مسلمانان است و اختالط با غیرمسلمانان و امتزاج روحی با آنان عواقب منفی  مناسب

 گذارد.  بر فرد و خانواده خواهد داشت؛ چرا که محیط، آثار مؤثری بر فرد و خانواده می
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ا لِبَاسَ اَعْدَائِی وَلَا تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ اَعْدَائِی وَلَا تَسْلُکُوا مَسَالِكَ اَعْدَائِی قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ لَا تَلْبَسُو»: می فرمایدخداوند عز وجل 

غذاهای آنها را نخورند و شیوه آنها را ]در   های دشمنان من را نپوشند، به مؤمنان بگو جامه»  فَتَکُونُوا اَعْدَائِی کَمَا هُمْ اَعْدَائِی؛

 64«.شوند دشمن من می  مانند آنان،  که در این صورت، امور مختلف[ به کار نگیرند

ترین ویژگی در انتخاب زمین یا خانه، مورد توجه قرار گیرد؛  تواند به عنوان مهم آرامش یک محل نیز نکته مهم دیگری است که می

خدا » ؛ «کُمْ مِنْ بُیُوتِکُمْ سَکَناًوَ اهللُ جَعَلَ لَ»فرماید:  کند و می خداوند متعال نیز، خانه را محل سکینه و آرامش معرفی می

 « 61هایتان را جای آرامشتان قرار داد. خانه

 همسایه(1

  گذارد دوست و همنشین است. به همین علت، اسالم، از جمله مسائلی که خواسته یا ناخواسته، تأثیر مثبت یا منفی بر فرد می

همانند دوست، تأثیر بسیاری بر روحیات انسان دارد. اگر همسایه، با تأکید فراوانی بر انتخاب همنشین شایسته دارد. همسایه نیز 

دهد و یا اعمال و رفتار او باعث سلب  اش را تحت تأثیر اعمال و رفتار خویش قرار می ایمان و صالح نباشد یا فرد مؤمن و خانواده

یا مسکن در اولویت است. امیرمؤمنان علیه  تحقیق درباره همسایگان، هنگام خرید زمین  شود. بر این اساس، آسایش و آرامش می

و پیش از   پیش از راه از رفیق راه بپرس، ؛ سَلْ عَنِ الرَّفِیقِ قَبْلَ الطَّرِیقِ وَعَنِ الْجَارِ قَبْلَ الدَّارِ»فرماید:  السالم در کالمی می

 62«.خرید خانه از همسایه بپرس

زمین یا خانه درباره محل و همسایگان تحقیق کند، هنگام فروش منزل یا زمین گونه که الزم است انسان، هنگام انتخاب  البته همان

اند تا مبادا خانه به فردی  کند برای فروش خانه، همسایگان در اولویت نیز مراعات همسایه ضروری است؛ بدین سبب اسالم تأکید می

اِذَا اَرَادَ اَحَدُکُمْ اَنْ یَبِیعَ عَقَارَهُ، فَلْیَعْرِضْهُ »فرماید:  می(  ص)فروخته شود که اسباب اذیت و آزار همسایگان را فراهم سازد. رسول خدا 

 «.66کند زمین یا ملک خویش را بفروشد باید نخست به همسایه خویش پیشنهاددهد زمانی که هر یک از شما اراده می عَلَی جَارِهِ؛ 

 62«.همسایه خانه در خرید خانه یا زمین همسایه مقدّم است الْاَرْضِ؛ جَارُ الدقارِ اَحَقُّ بِدَارِ الْجَارِ وَ»فرماید:  همچنین می
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 ب.ساختمان 

ای که گاهی در ساختمانها مد نظر قرار  متأسفانه مسئلهلی سازی با سرعت بسیار زیادی رو به گسترش است و  امروزه ساختمان

در امر  ترین عوامل  ن در حالی است که یکی از مهمگیرد توجه به فرهنگ ایرانیـ اسالمی و دوری از فرهنگ بیگانه است. ای نمی

است؛ برای  آن تاکید شدهشرع اسالم به  درشگفتیهای معماری اسالمی و ظرافتهای خاصی است که  ساختمان سازی ، توجه به

وجه شده و مکان سرویسهای بهداشتی در ساختمان ت نمونه در معماری اسالمی حتی به مکان چاه آب آشامیدنی و چاه فاضالب 

اَلَیْسَ مِنْ حُسْنِ التَّقْدِیرِ فِی بِنَاءِ الدَّارِ اَنْ یَکُونَ الْخَلَاءُ فِی اَسْتَرِ »اند که فرمود:  . از امام صادق علیه السالم حکایت کرده68است

 62«های خانه باشد؟ترین جا کند آن نیست که بیت الخال در پنهان آیا از نیکویی تقدیر خانه که آدمی بنا می ؛ مَوْضِعٍ فِیهَا

و نعمت های خانه بزرگ از جمله مواردی است که مورد توجّه اسالم قرار دارد. در سخنان بزرگان دین، یکی از خوشیها بنابراین 

سَعَۀٌ فِی : »ایندفرممی   خانه وسیع معرفی شده است. امام کاظم علیه السالم درباره خوشی دنیاتملک   در دنیا،ممکن برای انسان ها 

  21«.در وسعت منزل و خوبی خدمتکار است) خوشی دنیا (  لْمَنْزِلِ وَفَضْلٌ فِی الْخَادِمِ؛ ا

خانه وسیع   در یکی از دعاهای خویش، از خداوند متعال،(   صلی اهلل علیه و آله)اهمیت این موضوع به حدی است که رسول خدا 

خدایا گناه مرا ببخش و خانه مرا وسعت بخش  ؛ لِی فِی دَارِی وَبَارِکْ لِی فِی رِزْقِی اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی ذَنْبِی وَوَسِّعْ: »نماید  طلب می

 20«.و روزی مرا مبارک گردان

 زیرا :هر خانه بزرگی را باعث سعادت دنیوی و اخروی ندانسته است.   ، شارع مقدس اسالم،البته 

خاب مکانی است که خانواده به راحتی در آن زندگی کند؛ به تعبیر شاید نظر اسالم درباره بزرگی و وسیع بودن خانه، ناظر به انت

در چنین فضایی رفت و و  فضایی مهیا شود که آسایش و آرامش خانواده را فراهم سازد  اسالم به دنبال آن است که در خانه،

رسد. اسالم عزیز با در نظر گرفتن ب حداکثربه   ای بر آن تأکید شده است، العاده آمدهای اقوام و دوستان که در دین به طور فوق

 .چنین مسائلی در صدد ایجاد فضایی مناسب و با نشاط در محیط خانه بوده است
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خانه به هدفهای شایسته  ای برای دست یافتن صاحب ناگفته نماند که وسعت خانه زمانی مورد تأیید و ستایش است که وسیله

تواند عامل  ه و مذهبی و اطعام مردم( باشد؛ وگرنه هر خانه وسیع و بزرگی نمیخانوادگی و اجتماعی )برپا داشتن جلساتی آموزند

  وارد شد و وسعت خانه او را دید، یکی از یاران خودبه خانه هنگامی که  بختی قرار گیرد. حضرت علی علیه السالم  سعادت و نیک

اَمَا اَنْتَ اِلَیْهَا فِی الْآخِرَةِ کُنْتَ اَحْوَجَ. بَلَی اِنْ شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ تَقْرِی  مَا کُنْتَ تَصْنَعُ بِسَعَۀِ هَذِهِ الدَّارِ فِی الدُّنّیَا»فرمود: 

نه در این دنیا با وسعت این خا  خِرَةَ؛فِیهَا الضَّیْفَ وَتَصِلُ فِیهَا الرَّحِمَ وَتُطْلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا فَاِذاً اَنْتَ قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الْآ

توانی با این خانه به آخرت خوبی برسی، در آن  کنی؟ آگاه باش که در آخرت بدان نیازمندتری، آری، اگر بخواهی می چه می

در این صورت است که با آن به آخرت خوبی   نوازی و صله رحم کنی و حقوق را به وسیله آن به جای خودشان ادا کنی، مهمان

 21«.خواهی رسید

برای مراعات اموری است که آرامش و آسایش خانواده را به همراه داشته، رعایت عفت، اوالً  ین، اصرار اسالم بر خانه وسیع بنابرا 

تواند از  هر فردی میزیرا  مال حالل به دست آمده باشد؛ ثانیاً خانه ای که از طریق حیا و حجاب را در مقابل دیگران آسان کند.

این است که خانه بزرگ را از خداوند متعال  (صلی اهلل علیه و آله)وسیع شود؛ اما توصیه رسول خدا  صاحب مسکن  طریق مال حرام،

 .تا از راه حالل به شما عنایت فرماید نماییدطلب 

کات( آن تهیه شده و یا پولی که حق اهلل )خمس یا ز  تقلب در معامله، ربا، رشوه و...(  فروشی، ای که با پول حرام )کم خانه  به یقین،

که همه مراجع عظام تقلید بر این مسئله  تواند مسکن مورد تأییدی باشد که اسالم بر آن تأکید دارد؛ چنان پرداخت نشده باشد نمی

اتفاق نظر دارند که اگر کسی با پولی ملکی بخرد که خمس و زکات آن داده نشده است، تصرف او در آن ملک حرام و نمازش هم 

 .24در آن باطل است

 حق امنیت ل پنجم :فص

منظور از امنیت این است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز )قتل ـ حبس( و سایر مجازات های غیر قانونی و خود سرانه و یا عملی 

که منافی شئون و یا حیثیت انسانی اوست )فحشاء( در امان باشد، بدون شک بعد از حق حیات هیچ حقی از حقوق انسانی ارزش 
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معنا و مفهوم « دارا نیست. و این حق بنیاد همه آزادی های بشر است و با از بین رفتن آن آزادی در هیچ بعدی از آحق امنیت را 

 نخواهد داشت.

 حق امنیت از نگاه دینی

 

ترین شرط یک زندگی سالم اجتماعی  دهد که از منظر دینی امنیت نخستین و مهم نگاهی کوتاه به منابع حقوق اسالمی نشان می

به همین جهت حضرت ابراهیم )ع( ، به هنگام بنا نهادن کعبه، به همین نیاز فطری توجه داشته، از خداوند درخواست کرده  است.

بود که آن سرزمین را از نعمت امنیت برخوردار سازد و خداوند نیز خواسته او را اجابت کرد و آنجا را چون خانه امنی برای او قرار 

کند.  شمند و عزیز است که موجب منّت پروردگار بر آدمیان بوده و او را شایسته سپاس و بندگی میچنان ارز  این ویژگی . داد

  .تر اینکه همین سرزمین امن، یکی از سوگندهای پروردگار است برای بیان اینکه آدمیان را در بهترین وضعیت آفریده است مهم

له سخن از لزوم ایمان به پروردگار و بندگی او به میان آمده تا نشان نکته جالب اینکه ، پس از آرامش و امنیت سرزمینی، بالفاص

دهد: اوالً بدون آرامش و سکون درونی و روانی، فراغت از تهدیدهای خارجی کارساز نیست. و ثانیاً با دستیابی به زندگی آرام و 

برای عبرت گرفتن ما( شهر امن و ) خدا  و»توسعه یافته نباید هدف اصلی را که ـ معرفت خدا و عبودیت است ـ فراموش کرد. 

رسید. اما )قدر این نعمت را ندانستند( و  کردند و از هر طرف روزی آنان می آرامی را مثال زده که اهلش در آسایش کامل زندگی می

 «.را به آنان چشانید ( به دلیل همین ناسپاسی طعم گرسنگی و ترس )یعنی عدم امنیت اقتصادی و اجتماعی

باره که آیه فوق تنها جنبه تمثیل دارد یا اشاره به یک واقعه خاص تاریخی است و نیز در این زمینه که بر فرض اخیر،  درا ین

مقصود کدام شهر و کدام ملت بوده، گفت و گوهای فراوانی میان مفسران وجود دارد، اما آنچه در هر صورت قطعی است، بیان یک 

ها برای ما تبیین و ما را به  خواهد مانند سایر سنت باشد؛ سنتی که خداوند می یفه میقاعده کلی و سنت الهی در این آیه شر

حقیقت آن راهنمایی کند و ما نیز وظیفه داریم با جست و جو و تحقیق به آن دست یابیم؛ چرا که سنتهای خداوند تغییر نخواهد 

  .کرد و هرکس چنان کند چنین خواهد دید

 

 علوی اهمیت حق امنیت در تعالیم

ای گذرا به آنچه  اند. اشاره افزون بر آیات قرآن کریم، روایات پرشماری نیز بر اهمیت و ضرورت امنیت اجتماعی تصریح و تأکید کرده

ترین  اند، خالی از لطف نیست؛ چرا که آن بزرگوار توانست نخستین و کامل السالم ـ در این باره فرموده امام امیرالمؤمنین علی ـ علیه
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 .عملی از حکومت دینی پس از دوران وحی را تحقق بخشد نمونه

 

اند، به دلیل شرایط و مقتضیات زمان بیشترین تأکید بر وحدت امت به عنوان  هایی که از آن حضرت برای ما گزارش کرده در گفته

ردم را رمز پیروزی و اعتالی ترین عامل ایجاد و تداوم امنیت صورت گرفته است. امام علی علیه السالم وحدت و یکپارچگی م اساسی

کند. به همین جهت و از آنجا که بیش از هر  آنان دانسته، تفرقه و درگیری داخلی را موجب شکست و انحطاط جامعه معرفی می

دانست  تر از همه نسبت به حفظ وحدت داخلی می کس دیگری به پیشرفت و رستگاری کشور اسالمی دلبسته بود، خود را حریص

دید و به ناحق از ریاست امت کنار گذاشته شده بود و چه آن زمان که  که حق خود را غصب و غارت شده می چه آن هنگام

 .سکانداری کشتی طوفان زده اسالم به دستان با کفایت او سپرده شد

به هنگام گوید و  داند نمی گفت که برای حفظ وحدت و مصلحت جامعه اسالمی آنچه را می نشینی می در زمان تنهایی و خانه

و البته  ها کمتر سخن بگویند و همگی، همدل و همراه، تنها به تهدیدات خارجی بیندیشند پذیرش خالفت نیز توصیه کرد از گذشته

 .دستور هم داد که هرکس شعار تفرقه و پریشانی داد، باید کشته شود

 برقراری امنیت؛ فلسفه تشکیل حکومت

دانست که از هر طریقی )به وسیله نیروهای  یا باطل( را، فراهم ساختن امنیت می آن حضرت اصوالً فلسفه وجودی حکومت )حق

گرفت و  کرد، همه مسائل داخلی را نادیده می مسلح( باید تأمین شود. به همین جهت آنگاه که عاملی، امنیت کشور را تهدید می

این سیرة او .  بیشتر تابع حکومت و مصالح امت است فرمود که از همه و می پرداخت خیرخواهانه به راهنمایی مسؤوالن حکومتی می

نشینی بود. به هنگام حکومت خود نیز همین سیاست را پیشه ساخت و حتی وقتی که ناخواسته به جنگ خونین با  گوشه  در زمان

کنم،  انی که آنچه مید بارالها! تو می»فرمودند:  رفت، فروتنانه سر بر آسمان برداشته و چنین می برهم زنندگان آرامش کشور می

ارزش دنیا نیست؛ بلکه خواهان احیای ارزشهای دینی و اصالح کشور هستم تا امنیت  جنگ قدرت و برای رسیدن به کاالی بی

 «.فراهم آید و احکام زمین مانده دینت برپاداشته شوند  ات بندگان ستمدیده

کرد؛ اما تا آنجا که آرامش مسلمانان تهدید  خطایی بردباری میبا همین دیدگاه است که پیشوای پرهیزگاران در برابر هر جفا و 

واقعیت آن »آن حضرت با اشاره به رفتن اصحاب جمل به سوی بصره فرمودند:  .نشده و دست به سوی سالح و خشونت دراز نکنند

و وحدت آن را تهدید نکنند، زیرا کنم؛ اما تا وقتی که جامعه  اند و من صبر می است که اینان برای مخالفت با امارت من گرد آمده

اگر بتوانند این اندیشه سست و نادرست را محقق سازند، نظم عمومی به هم خواهد خورد ... و حق شما بر من این است که )با 

  «.آنان( طبق قرآن و سیره پیامبر عمل نمایم
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دند، آرامش شهروندان را از بین بردند و )با آنان به ماموران حکومت و اموال عمومی حمله کر»همین گونه هم شد و آنگاه که 

  .حضرت به جنگ آنان شتافت؛ جنگی که شایسته آن بودند«تبلیغات نادرست( وحدت آنان را مخدوش ساختند

 :امنیت مصادیق

امنیت فردی یکی از اقسام امنیت و حق مسلم و طبیعی هر انسان است. بنابراین همه باید عالوه بر حفظ امنیت فردی  (0

 از هرگونه تهدید امنیت دیگران پرهیز کنند.خود 

کشی را مردود دانسته است و زنده به گور کردن دختران را  کید حفظ حق حیات هر نوع آدمأقرآن در ت: امنیت جانی (1

آفرین و عاملی موثر برای حفظ  سجاد)ع( در این باره که قصاص حیاتم اما . کند  امری زشت و غیرانسانی معرفی می

فرماید: حیات و زندگی در قصاص از آن روست که اوال، قصاص جان مظلومی را که قصد جان او  است می امنیت جانی

کند. ثانیا، قصاص جان شخصی را که قصد دارد دیگری را به قتل برساند از انتقام و تقاص مصون  شده است، حفظ می

  .دارد کشی باز می ز ارتکاب آدمدارد و ثالثا، قصاص از آن رو که مایه عبرت دیگران است آنان را ا می

دهد  امنیت حیثیتی: خداوند بزرگ که بندگان مومن خویش را عزیز و سرآمد موجودات دانسته است هرگز رضایت نمی (4

آگاه باشید، خون ، مال و آبروی شما  که شخیصت آنان از سوی دیگران ترور شود. پیامبر)ص( به یاران خود می فرمایند:

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران حتی در مورد کسانی که تحت تعقیب قرار  42 لاساس اص بر این .محترم است 

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر یا بازداشت و یا تبعید شده  گرفته و بازداشت شده اند می گوید:

 و به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

ه و آزادی در مراسم دینی از حقوقی است که الزم است از سوی دیگران محترم شمرده شود. : امنیت عقید امنیت عقیده  (1

 به همین دلیل از هرگونه تفتیش عقاید که به این امنیت آسیب بزند جلوگیری شده است. 

ی الهی ارایه های شفابخشی مثل ایمان به خدا، یاد او و داشتن تقوا مین این امنیت نسخهأقرآن در ت امنیت روح و روان:  (2

 گیرد. گوید: بدانید که با یاد خدا دلها آرام می بخش ایمان می داده است. قرآن در اشاره به اثر آرامش

 .برخورداری از امنیت از نیازهای طبیعی بشر در زندگی اجتماعی است زیرا   امنیت اجتماعی: (6

 دارایی و اموال ترک به ا ر آنها ذیل خطبه در و گرفتند خراج که مامورانی مورد در( ع)علی امام از :روایتامنیت مالی (2

 از مالیات و خراج گرفتن خاطر به و هستید رهبرانتان سفیران و امت وکالی و مردم داران خزانه شما " :کند می سفارش

ه نزنید رد نیاز به حراج نگذارید و به خاطر گرفتن درهمی کسی را تازیانمو مرکب و زمستانی یا و تابستانی لباس بدهکار،
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 بر رسیدی آبادی به که آنگاه  " و برای جمع آوری بیت المال به مال احدی چه مسلمان و چه غیر مسلمان دست نزنید.

بگو بندگان خدا، ولی خدا مرا به  آنان به آنگاه برو، آنها سوی به آرامش با و نشو، آنها های خانه داخل و آ، فرود آب کنار

اش  ا به نمایندهرا را که در اموالتان هست بگیرم، آیا در اموال شما حقی است که آن سوی شما فرستاده است تا حق خد

بپردازید، و اگر کسی گفت نه دیگر به او مراجعه نکن. و اگر پاسخ آری داد، بدون آنکه اورا بترسانی و تهدید)وحشت( 

 ."ایجاد کنی همراهش برو

یر اینها از تعرض افراد، مصون باشد و بدون اذن مالک یا مستاجر منظور آن است که خانه، اتاق شخصی نظا امنیت مسکن: (8

 که کسانی اینمی توان وارد محیط زندگی و خلوت افراد شد.قرآن کریم این حق انسان را این گونه مطرح نموده است:

این برای شما بهتر  ایی که از شما نیست داخل نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل آن سالم کنید،ه خانه به اید آورده ایمان

 برگردید، گفتند شما به اگر شود، داده اجازه شما به تا نشوید آن داخل پس نیافتید، را کسی اگر و است اگر پند گیرید. 

قانون مجازات اسالمی چنین مقرر  048ماده  طبق .ستا تر آگاه شما بر خداوند و است بهتر شما برای این و. برگردید

 ضربه محکوم خواهد شد. 21مسکن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود، به مجازات شالق تا شده، هرکس در منزل یا 

قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر  11اصل همچنین بر اساس 

 در مواردی که قانون تجویز کند.

گیری از  به رسمیت شناخته شده است که انسان ها در بهرهاین حق از آن سبب  امنیت مکاتبات، مکالمات و محاورات: (2

در اسالم تجسس و فاش نمودن اسرار مردم منع  این امکانات و ابزار امور خصوصی زندگی خود را منعکس می کنند.

د که ای کسانی که ایمان آورده اید، از بسیاری از گمان ها پرهیز کنی گردیده و قرآن کریم خطاب به مومنان می فرماید:

 برخی از آنها گناه است و جاسوسی نکنید.

تامین و تبین چنین امنیتی حق مردم و تکلیف صاحبان قدرت هاست این حق مردم است که اخالق و   امنیت اخالقی: (01

معنویت در جامعه مورد تعرض قرار نگیرد و حریم فضایل و ارزشهای انسانی در جامعه حفظ گردد و هر کس از این جهت 

 یت و آرامش نماید.احساس امن

دستگاه قضایی هر حکومتی باید پیام آور عدالت و تامین کننده آرامش مردم به ویژه طبقه ضعیف باشد و  امنیت قضایی: (00

       پاسداری از حقوق مردم و رسیدگی به شکایات آنان با متجاوزانی که جان، مال و آبروی افراد را مورد تعرض قرار 

 قضایی است .  می دهند از وظایف دستگاه
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دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر فرد می تواند به منظور دادخواهی به  قانون اساسی می گوید: 44اصل  اساسبر همین 

دادگاهی که صالحیت رسیدگی دارند، رجوع کنند. و از سوی دیگر بر مبنای حکم عقل و شرع اصل بر برائت است و هیچ فردی 

صالحیت دار ثابت نشده باشد، مجرم تلقی نمی گردد؛ و مصون بودن افراد از سوی حکومت به خصوص  مادامی که جرم او در دادگاه

 قوه قضایه باید تضمین شود.

قانون اساسی: هرحکمی که صادر می شود، باید دارای دلیل باشد و مستند به مواد قانون و اصولی  066بر مبنای اصل همچنین 

می شود و به این ترتیب است که مردم نسبت به تعرضات احتمالی صاحبان قدرت   صادر  باشد که بر اساس و برمبنای آن حکم

 آسوده خاطر می گردند.

 از میان مردم بهترین فرد را برای قضاوت انتخاب کن کسی که:می فرمایند :  امام علی )ع( در خصوص انتخاب قضات

 نمی وادار خشم به را او دعوا طرفین برخورد و برد نمی سر را او حوصله و دهد نمی قرار تنگنا در را او فراوان مراجعات (0

 .کند

 .باشد نمی سخت او بر آن به بازگشت حق شناخت هنگام به و کند، نمی پافشاری اشتباهات در (1

  کند بیرون دل از را طمع (4

 همه از حجت و دلیل یافتن در و کند احتیاط است شبهه که جایی در و نکند اکتفا اندک تحقیق به حقیقت فهم در و (1

 جعات شاکی کمتر باشد.مرا برابر در او خستگی و تر مصر

البته چنین افرادی بسیار  نسازد؛ متمایل آنان سمت به را او مداحان مدح و ندهد فریب را او فراوان تملق و ستایش و (2

 .21اندکند

 تکلیف حفظ امنیت بر عهده کیست؟

اصوالً فلسفه تشکیل حکومت همین است؛ چه حکومت دینی و مشروع و   ،ترین وظایف هر حکومت است  برقراری امنیت از اصلی

ردم را امیر و فرمانروایى باید، خواه م :فرمایند السالم به همین نکته اشاره دارند و می چه حکومت غیردینی و نامشروع. امام علی علیه

فر از زندگى خود بهره گیرد. تا زمان هر یک به سرآید و نیکوکار و خواه بدکار، که مؤمن در سایه حکومت او به کار خود پردازد و کا

                                                             
 24نهج البالغه ، خطبه  74
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گردد و حق ضعیف را از قوى بستانند و نیکوکار بیاساید و از شر   امن  ها گرد آورده شود و با دشمن پیکار کنند و راه  اموال عمومی

رند؛ چرا که ناامنی موجب بدبینی و های دینی تکلیف مضاعفی در این زمینه بر عهده دا با این حال حکومت «. بدکار آسوده ماند

 .شود دین میروگردانی مردم از اصلِ 

 بخش چهارم: حقوق سیاسی در اسالم

 فصل اول : حق مشارکت در امور سیاسی

 در سیاسـی  مشـارکت   کند.  مشارکت سیاسی، ترکیب وصفی است که دخالت مردم در امور سیاسی یعنی حکومت داری را معنا می

و دخالت در امور مدیریت سیاسی کشورها وارد ادبیات سیاسی نظریه پردازان دنیای سیاسـت شـد.    انسانها شدن اجتماعی فرایند پی

های سیاسی بر پایه اعتماد عمومی و اراده مردم استوار می گردند و استمرار و اقتدار آنها وابسته به مشـارکت و دخالـت مـردم    نظام 

از جمله شرکت مردم در انتخابات و همه پرسی ها و حساسیت نسبت به  ;ی گیرداست. این مشارکت در قالب های مختلفی شکل م

در جوامع مـدرن ایـن مشـارکت در قالـب      .نوع جریان امور در کشور و میزان دلبستگی آنها به نظام حاکم بر جامعه و حمایت از آن

 .احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی هدایت می شود

 تأکیـد  و سیاسـی  مباحـث  بـه  اجتمـاعی  قـرارداد  نظریه ورود و کلیسا سیاسی نظام پاشی فرو دنبال به و میالدی شانزدهم قرن از  

ث مشارکت سیاسی و جامعه مدنی وارد ادبیات سیاسی مغرب بح خود، سرنوشت تعیین در مردم دخالت بر روشنگری عصر متفکران

مشارکت سیاسی به معنـای درگیـر شـدن فـرد در سـطوح       های عصر روشنگری و نظریه قرارداد اجتماعی زمین شد؛ و بر پایه آموزه

 .22مختلف فعالیت در نظام سیاسی با اجتماعی شدن سیاست رابطۀ نزدیکی پیدا کرد

 

 .غیرمستقیم مشارکت -1 مستقیم؛ مشارکت -0: است نوع یا بندی تقسیم دو دارای سیاسی مشارکت  

 تـوان  مـی  را فراگیـر  احـزاب  چـارچوب  در دادن رأی صورت به حاکم سیاسی نظام بر ونظارت وانتخاب سرنوشت تعیین در دخالت  

مشارکت سیاسی مستقیم نامید، همچون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری در ایران؛ اما مشارکت سیاسی غیرمسـتقیم، راهکـاری   

را داراسـت. در ایـن   برای دخالت مردم در امور سیاسی است به طوری که در این سیسـتم سیاسـی، فعالیتهـای حزبـی اولویـت اول      

باشد، مانند انتخاب  برآمده از رای مستقیم و انتخاب رهبر سیاسی کشور به وسیله مجلس می ، حاکم دولت و سیاسی نظام سیستم، 

                                                             
 .014، ص 0422مایکل راش؛ جامعه و سیاست، ترجمه منوچهر صبوری کاشانی، تهران، انتشارات سمت،   75
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یابـد و در   رئیس جمهور در آمریکا و چین. در آمریکا به عنوان نظام سیاسی دو حزبی، مشارکت سیاسی در قالب دو حزب نمـود مـی  

 در حزب کمونیست و انتخاب دبیر کل حزب به عنوان رهبر سیاسی از دیگر مصادیق مشارکت سیاسی است. چین فعالیت

 هـای  آمـوزه  بـه  توجـه  بـا  خـود  سرنوشت تعیین در مردم دخالت حق معنای به سیاسی مشارکت ایران اسالمی جمهوری نظام در  

 قـانون  اول اصـل  بـه  توجـه  بـا  آنها بر نظارت و سیاسی های گیری تصمیم امر در مردم دخالت اساس همین بر. است دینی – سیاسی

قانونی، مذهبی و عرفی حاکم بر روابـط اجتمـاعی مـردم ایـران،       اساسی به رسمیت شناخته شده است این مشارکت مبتنی بر اصول

 کـه  است فردی عمل و رفتار گونه هر سیاسی مشارکت که گفت توان می   الزمۀ حفظ و انسجام نظام جمهوری اسالمی ایران است.

تأثیر قرار دادن سیاست گذاریهای عمومی یا انتخاب رهبران سیاسی و یا اعمال نظـر رهبـران بـر مـردم یـا بـه طـور         تحت آن هدف

 .26حوزة تصمیم گیری و تقاضا در بین مردم و دولت است  خالصه

هر چه میزان مشارکت  .در انتخابات است  مشارکت سیاسی مردم در امور سیاسی، شرکتهای بزرگ ترین نماداز اینرو یکی از 

مردم در گزینش زمام داران و یا نمایندگان بیش تر باشد، حکومت از مقبولیت، استحکام اجتماعی و ثبات سیاسی بیشتری 

یه پدید با دو رویکرد مورد تفسیر قرار گرفته و در اثر آن دو نظردر امور سیاسی مردم  مشارکتاز آن جا که . برخوردار خواهد بود

 بنابراین به نظریه ای که در این ارتباط مطرح می باشد ، اشاره می گردد:آمده است، 

 نظریه حقّ رأی -2

براساس این نظریه، حاکمیت مردم حاصل جمع سهام حاکمیت هر یک از شهروندان است که به طور برابر میان تمام شهروندان 

یت هایی است که هر فرد به سهم خود در اجتماع دارد و لذا هر و حاکمیت دولت، مجموع اجزای مختلف حاکم ;تقسیم شده

  .صاحب سهم در حاکمیت، حق دارد که در سازماندهی حکومت همکاری و مشارکت کند

هم  ;بنابراین، این حق اصالتاً متعلق به شهروندی است که صاحب سهم است و هیچ کس یا مقامی نمی تواند این حق را از او بگیرد

دلیل فردی بودن حقّ رأی، هر یک از شهروندان در به کارگیری آن مخیّرند و کسی نمی تواند آنان را در این کار چنان که به 

 .مجبور کند

                                                             
رجمه ابراهیم علی کنی. ؛ ر. ک م مک آیور، جامعه و حکومت ت141، ص 0481عبدالرحمن عالم؛ بنیادهای علم سیاست، تهران، نشر نی،    76

؛ ر. ک . قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، جهانگیر منصوری، تهران، نشر دوران، 2-184، ص 0412تهران، انتشارات ترجمه و نشر کتاب 

 .10، ص 0481
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 نظریه کارکردی رأی -1

ملّت است نه هر یک از افراد آن. از این نظر، ملت یک موجود واقعی و کلّیتی تقسیم آحاد مطابق این نظریه، حاکمیت متعلق به 

که شخصیت حقوقی واحدی را پدید می آورد و حاکمیت را به خود اختصاص می دهد. بر اساس این نظریه، رأی دادن  ناپذیر است

لذا ملت، هم می تواند  ;و عمل انتخاب نه یک حقّ فردی که یک وظیفه عمومی است و در این صورت، اصالت با ملت است نه با فرد

گر منافع جامعه ایجاب کند، رأی دادن را به عنوان تکلیف صرف اجتماعی الزامی دایره مشارکت شهروندان را محدود کند و هم، ا

زیرا در این دیدگاه، انتخاب به مفهوم برگزیدن بهترین هاست که تابع منافع زودگذر و  ;سازد و حتی سرپیچی از آن را ممنوع نماید

د و لذا رأی باید به کسانی داده شود که جامعه و ملت آن مقطعی نیست و صرفاً به مصالح ملی و منافع تمام اقشار جامعه می اندیش

چون، طبق این نظریه، نمایندگان از ملت نمایندگی می کنند نه از افراد، و قوانین مصوّب آنها، مظهر اراده  ;را به صالح می داند

آن، به نام ملت می تواند تصمیم به عبارت دیگر، خود ملت تعیین می کند که چه قشری از  ;ملت است، نه بیانگر دیدگاه اکثریت

  .بگیرد و حاکمیت را اعمال کند

به تلقّی آنها از رأی دادن بستگی دارد. اگر دولتی، رأی دادن را حق  مردمبنابراین، موضع گیری دولت ها در قبال مشارکت سیاسی 

 مردمه کار بندد مگر در چارچوبی که خود بداند و آن را یک امتیاز تلقی کند، نمی تواند نسبت به آن الزام یا منعی را ب مردم

 ;اما اگر مشارکت، یک کار ویژه ی اجتماعی تلقی گردد، حتی ممکن است در مورد آن، اجبار قانونی پیش بینی شود ;پذیرفته است

ی از زیرا مطابق این برداشت، اختیاری بودن شرکت در انتخابات که ناشی از حق دانستن آن است، موجب می شود تا بخش مهم

مردم، به دلیل بی میلی و بی تفاوتی و یا به دلیل اعتماد زیاد به سیاست گران، رأی ندهند و جامعه و کشور به دست سیاست بازان 

به همین دلیل، در برخی ایاالت کشورهای اتریش یا سوئیس و یا در تمام کشور بلژیک و لوکزامبورگ شرکت در انتخابات   .بیفتد

که در کشور هلند صرفاً به حضور در پای صندوق رأی اکتفا شده است و یا در برخی کشورها، بدون الزام و  هم چنان ;اجباری است

اجبار قانونی، نظریه ی حاکمیت ملی که ناشی از تلقّی کارکردی رأی است، پذیرفته شده و شرکت در انتخابات و رأی دادن در پرتو 

  .این نظریه معنا می شود

( مردم متدین در امور سیاسی)اگر   :نده اقید انقالب و بنیان گذار نظام مقدس جمهوری اسالمی فرمودرهبر ف اساسبر همین 

دخالت نکنند و یک صدمه ای به اسالم برسد، هر یک از ما در محکمه عدل الهی مسئول هستیم... مگر می توانی بگویی اسالم چه 
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فظش امروز به این است که رئیس جمهورش، یک رئیس جمهور امانت خداست و ح ;ربطی به من دارد؟ تو مکلّفی حفظ کنی

 .صحیح باشد

طور منسجم در  مشارکت عمومی و حق تعیین سرنوشت، ازجمله مباحثی است که در تاریخ تفکر سیاسی غرب به  مباحث مربوط به 

اندیشه اسالمی وارد  یراد را بهاندیشان سیاسی در جوامع مسلمان این شبهه و ا غرب .شود بینی اومانیستی توجه می قالب جهان

تواند از مرز حق و تکلیف و بایدها و نبایدها فراتر رود و با شگردهای مختلف سعی در  کردند که حوزه تفکر در دین الهی نمی می

. گویی دارد خآیین اسالم قابلیت پاس کردند. اما همه این ایرادها با بررسی متون دینی و توجه به های اسالمی می سازی اندیشه حاشیه

هایی که حکایت از وجود آن  آید، ولی مبانی و مؤلفه شمار می مفهوم مشارکت عمومی با اینکه اصطالح جدیدی در علوم سیاسی به

های کالن جامعه را  تنها حق مشارکت مردم در حوزه بنابراین، اندیشۀ سیاسی اسالم نه شود وفور یافت می در اندیشۀ دینی باشد، به

مشارکت در احقاق حقوق و تعیین درست سرنوشت خویش  شناسد، بلکه در چارچوبی خاص، مردم را فراتر از حق، به یرسمیت م به

ای است برای  کند. با این تفاوت که مشارکت در اندیشۀ سیاسی اسالم و مشارکت جمعی وسیله برای تحقق جامعه آرمانی مکلف می

های بشری  های توحیدی و برای تحقق آرمان اندیشه که در غرب این وسیله ضد یهای وحیانی، در حال و آرمان  هداف ا رسیدن به

 .شود استفاده می

 :علل و عوامل مؤثر بر مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی

 عوامل فرهنگی  (2

فراد فرهنگ از مهم ترین متغیرهای مشارکت سیاسی و اجتماعی است. در جامعه دارای فرهنگ سیاسی مشارکتی، مشارکت ا

 .گسترده تر است و در جامعه ای که فاقد چنین فرهنگی است، مردم با پدیده های سیاسی و اجتماعی برخوردی انفعالی دارند

است که نقش « وبر ماکس»در جامعه شناسی سیاسی درباره عوامل مؤثر بر مشارکت، نظریه های گوناگونی وجود دارد. نظریه 

عامل اقتصادی را زیربنای روابط اجتماعی، از جمله « مارکس» ی داند در حالی که نظریه فرهنگ را پررنگ تر از سایر عوامل م

مشارکت می داند. به نظر می رسد فرهنگ های مختلف انگیزه ها و توقعات متفاوتی را در افراد جامعه به وجود می آورند. 

دی آرمان افراد آن جامعه است، مردم برای ممکن است در فرهنگ هایی که عامل اقتصادی قوی وجود دارد و پیشرفت اقتصا

در فرهنگ هایی نیز ممکن است انسان ها به خاطر  .گسترش یا تداوم فعالیت های اقتصادی راه های سیاسی را طی کنند
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بنابراین با زمینه سازی های فرهنگی مناسب در جوامع می توان  ;احساس نیاز به عوامل معنوی در سیاست مشارکت کنند

 .به مشارکت در امور سیاسی ترغیب کرد افراد را

 هویت سازی  (1

عقاید و هویت سیاسی یک شخص، تأثیر تعیین کننده ای بر عمل سیاسی او می گذارد. در سیاست و مشارکت سیاسی و 

اجتماعی، بر خالف علوم طبیعی، بین نظر علمی و عقاید، یعنی بین معرفت سیاسی و عقیده سیاسی فاصله ای نیست و نمی 

ن تأثیر عقاید و هویت یک شخص بر عمل سیاسی اش را انکار کرد. بیشتر مردم و فعاالن سیاسی، عقاید و هویت سیاسی توا

خود را در دوره جوانی کسب می کنند، اگرچه در آینده ممکن است تحت تأثیر شرایطی تغییر عقیده دهند. عواملی مثل 

حاکم در محیط تولد، احترام اجتماعی به یک عقیده، سازگاری عقیده  جامعه پذیری و تأثیرپذیری کودک و نوجوان از اندیشه

  .ای و میزان سازگاری با عقاید و تجربه شخصی، در شکل گیری هویت سیاسی شخص در دوره ی رشد شخصیتی مؤثر هستند

 سنت و آداب و رسوم (9

، مثبت و مشارکت جو باشد، با سنت، حلقه ی اتصال گذشته و حال و آینده است. اگر سنت و آداب و رسوم یک جامعه

در غیر این صورت، تغییر سنت به سنت  ;بازتولید آن، نسل جدید به آسانی در فعالیت های سیاسی جامعه مشارکت می کند

های مشارکت جو، به زمان و هزینه بسیاری نیاز دارد. هر جامعه ای دارای سنن و آدابی است که بعضی از آنها برای استفاده از 

 :ید باید تغییر پیدا کنند و بعضی از سنت های عقالنی و منطقی باید حفظ شوند. شهید مطهری در این باره می گویدامور جد

البته مثل امروزی ها نباید بی جهت سنت شکن بود و گفت من با  ;آدم باید تابع منطق باشد ;انسان نباید اسیر عرف ها شود"

 " .هرچه سنت است مخالفم

 اجتماعیفقرزدایی و عدالت  (4

اگر شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که انسان بتواند وسیله اولیه معاش را فراهم کند، فرصت بیشتری برای پرورش 

  .استعدادهای لطیف مشارکت سیاسی و اجتماعی فراهم می شود
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 گروه های نفوذ  (5

گروه های کوچک و منسجم است. این یکی از بهترین راه های بسیج مردم برای مشارکت سیاسی و اجتماعی، بهره گیری از 

گروه ها توانایی بسیج سریع افراد را دارند. تمام نظریه های سیاسی، نقش گروه های واسط در ایجاد وحدت ملی را بارز دانسته 

ت چون بیشتر افراد توانایی همسان کردن هویت خود با گروه های بزرگ واسط میان احزاب و گروه های انتزاعی، مانند مل ;اند

  .را ندارند و گروه های واسط، این فراگرد و همسان سازی را تسهیل می کنند

 رسانه ها (6

به یقین در کشوری که مردم می توانند آزادانه در تصمیم گیری های اجتماعی شرکت کنند، باید انگیزه الزم برای مشارکت را 

تقویت ملی گرایی مثبت می توانند انگیزه مشارکت را باال  مثال با ;در آنان فراهم ساخت. رسانه ها در این امر نقش مهمی دارند

  .ببرند

 عوامل شخصیتی (7

افراد به دالیل مختلف، از جمله تجربیات شخصی، یا سرخوردگی و یا محصور و ممنوع بودن، در امور سیاسی و اجتماعی 

  .مشارکت نمی کنند

 تحصیالت (1

اد با تحصیالت باال ممکن است به خاطر آگاهی هایی که دارند در تحصیالت تأثیر دو سویه ای بر مشارکت افراد دارد. افر

  .انتخابات شرکت و یا از آن اجتناب کنند

 دین و مذهب (3

مذهب به نوبه خود عاملی مهم و شاید مهم ترین عامل در مشارکت عمومی باشد. ادیان و مذاهب مشارکت جو، مثل تشیع، 

 .دعوت می کنند افراد را به مشارکت در امور سیاسی و اجتماعی
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 فصل دوم : حق نظارت عمومی

مسأله نظارت عمومی؛ از جمله مهم ترین و پیچیده ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به طور کلی در هر جامعه ای است و با 

 .مسؤولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد

ه یک انسان مسلمان همانگونه که در برابر خود و نظارت یک مسأله عمومی و از جنس مسؤولیت اجتماعی است. به این معنا ک

خدای خود و در سطحی دیگر در مقابل خانواده و بستگان خود مسؤول شمرده می شود، به همان نسبت و بلکه بیشتر، نسبت به 

ر آموزه های جامعه خویش مسؤولیت دارد و دارای وظایف و حقوقی است که می بایست به انجام آنها مبادرت ورزد. این مسؤولیت د

  .قابل ردیابی و مطالعه است ائمه معصومینو نیز  )ص( دینی مورد تأکید واقع شده و در رفتار و مشی پیامبر خدا، حضرت محمد

وظایف فردى و اجتماعى داراى پشتوانه بسیار قوى و اندیشه بنیادین است. یک مسلمان به در آئین مقدس اسالم، نظارت در حوزه 

حکم آموزه هاى دینى، همواره خود را تحت نظارت و اشراف مافوق مى داند و در تنهایى ترین تنهایى ها، او تنها و خارج از دید و 

بدان ایمان دارد، حضور فراگیر و همه جانبه بر عالم دارد و  نظارت نیست. خداوندى را که اسالم معرفى مى کند و هر مسلمانان

جهان در محضر اوست و قاضى و حاکم نیز حضرت اوست. قدرت نامتناهى، آگاهى نامحدود و حسابرسى دقیق و موشکانه دارد و 

در کنار نظارت باریک بین و همه جانبه الهى، شیاطین انس و جن، که . 22نسبت به انسان از رگ هاى گردن او نزدیک تر مى باشد

درصدد انحراف انسان و بازداشتن وى از پیمودن صراط مستقیم و سبیل حق و عدل هستند، نیز کم توان و بیکار نیستند تا انسان 

براى خود مصونیت تصور نماید. بلکه انسان همواره باید مراقب بوده، نظارت الهى را احساس کند و از دام هاى تن به غفلت دهد و 

 .احساس نمایدشیاطین جنى و انسى غافل نباشد. و هر لحظه خود را در معرض خطر و بر سرد دو راهى 

  .تقادى هر مسلمان، موضوع نظارت در جامعه اسالمى حائز اهمیت استبا توجه به چنین درونمایه اع

در دین اسالم تأکید زیادی بر نظارت شده است، اصل امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت و خیرخواهی ائمه مسلمین یا حاکمان 

گیری و  الحیت برای تصمیمنظر و صاحب ص و کارگزاران نظام سیاسی در اسالم، مشورت و اینکه در امور از افراد صاحب

هر کس استبداد رای « من استبد برایه هلک»فرمایند  امام علی )ع( می .رد نظر دین اسالم بوده استوسازی استفاده شود، م تصمیم

امام همچنین  .اگر کسی در رای خود استبداد بورزد موجب هالکت خود و هالکت جامعه خواهد شددر واقع شود،  بورزد، هالک می

یابند،  دیگر فرایض نیز حیات می ،به وسیله اصل امر به معروف و نهی از منکر»فرمایند مورد اهمیت امر به معروف میباقر )ع( در 

                                                             
77

 6 ، آیهانعامسوره مبارکه « م ما فى البرّ و البحر و ما تسقط من ورقۀ اال یعلمهاو عنده مفاتح الغیب الیعلمها اال هو و یعل»  
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شود، از دشمنان انتقام گرفته  گردد، زمین آباد می شود، مظالم به صاحبان اصلی آن باز می ها حالل می شوند، کسب ها امن می راه

دهد که امور اجتماع ساماندهی شود، در این روایت  ، یعنی این اصل کاری را انجام می«یابد میشود و کارها به این سبب سامان  می

 .به زندگی خصوصی افراد اشاره ندارد، بنابراین حوزه و قلمرو امر به معروف تا آباد شدن زمین پیش رفته است

ن می داند که همزمان از درون و بیرون بر فرد اعمال اسالم نظارت را امری بسیار با اهمیت بر شمرده و نظارت موثر و کارامد را آ

گردد. تجربه نشان داده است که قدرت بازدارندگی نظارت درونی به مراتب از نظارت های بیرونی بیشتر است. بنابراین انسان تا از 

 واهد بود.درون تربیت نشود و خود بنای مهار خویش را فراهم نسازد مهار از بیرون با موفقیت کامل همراه نخ

دولت است که این وظیفه بصورت و ملت  شاملکنترل و نظارت بر قدرت سیاسی است. نظارت عمومی،  هدف اصلی نظارت عمومی،

تا آنان قانون و حقوق دیگران را زیر پا نگذارند و هم مردم بر  داردهم دولت بر مردم نظارت  .متقابل شامل هر دو گروه می شود

 لیتی اجتماعی و همگانی تلقی می شود. سوو. از این رو نظارت به مثابه ممی نمایند سی نظارت دولت به عنوان قدرت سیا

برنده در جامعه باید باشد، نه اینکه جامعه را به عقب براند،  نظارت عمومی یک عنصر کارآمد و پیش اعتقاد دارداستاد مطهری 

های که در انحراف این فریضه  ترین جنبه یکی از مهمزیرا  ه استمتاسفانه اصل امربه معروف به یک عنصر محدودکننده تبدیل شد

اگر مفاسد اقتصادی در جامعه اتفاق وی معتقد است  .مطرح بوده است، محصور کردن آن به مسائل صرف عبادی و فردی است

ته نشده است و ما افتد و بداخالقی در سطح جامعه وجود دارد، به این دلیل است که نظارت عمومی درست طراحی و برجس می

که  کنیم اصل امر به معروف تنها در حوزه خصوصی راه دارد، در حالی برای تحقق آن تربیت نشدیم، آموزش ندیدیم و گمان می

 .اساسا راهی به حوزه خصوصی ندارد

 فصل سوم : حق حاکمیت ملی

تواند معیار  نمیبطور کامل و دقیق عوامل سه گانه جمعیت، سرزمین و قدرت سیاسی ، در بررسی عوامل تشکیل دهنده دولت 

« حاکمیت»باشد. لذا باید بدنبال معیار دیگری در این زمینه بود. این معیار که نظر حقوقدانان را بخود جلب نموده است  صحیحی

 است.
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 :مفهوم حاکمیتمعنا و

معنی استیال یافتن، سلطه برتر داشتن و تفوّقِ همراه با منع از هرگونه تبعیت از  است، به« حکم»مصدر ریشه از ، «حاکمیت»واژه 

اما این تفوّق و برتری لزوماً از لحاظ کیفیات جسمانی و معنوی نیست، بلکه بیشتر از لحاظ تقدّم در  28.سوی نیرویی دیگر است

اهی میدهد و از سوی دیگر، مادون را به اطاعت و سلسله مراتب قدرت است که از یکسو، به دارنده آن حق صدور اوامر و نو

 است. دولتاقتدار سیاسی و قدرت برتر فرماندهی  مفهومحاکمیت به بنابراین  .22سرسپردگی در برابر فرامین آن مکلّف میسازد

 نظریات حاکمیت از قرون وسطی تا ابتدای دوران مدرن

      بود. او که در قرن سیزده میالدی  81، نظریات سن توماس آکونیاسدر قرون وسطی یکی از نظریه های رایج حاکمیت در اروپا 

در دوران پس از  می زیست نظریه پردازی تحت تأثیر آموزه های کلیسایی بود. او معتقد بود حاکمیت از خداوند منشا گرفته است.

 در این دوران هان فراهم گشت. و زمینه برای بسط قدرت مطلقه شا به تدریج کاهش یافتتسلط کلیسا و فئودال ها ، قرون وسطی 

اقتدار مطلق و همیشگی دولت، که هیچ قوّه و مقامی جز اراده خداوند توان »حاکمیت را  06ژان بدن فیلسوف فرانسوی قرن 

و به یک حکومت قدرتی غیر ، استدالل می کرد که حاکمیت امری مطلق است و نمود می ، تعریف 80«محدود نمودن آن را ندارد

توماس هابز انگلیسی در این دوران ، به مانند ژان بدن ، می کند. برپایه نظر او شاهان از حقوق الهی بهره مند هستند.  مشروط اعطا

معتقد است که منشأ قدرت الهی  "لویاتان"بنام او در کتاب مشهور خود  ولی نیز استدالل می کند که حاکمیت امری مطلق است. 

می حکومت صل می گردد. برپایه این قرار داد مردم پاره ای از حقوق طبیعی خود را تسلیم نیست، بلکه از قرارداد اجتماعی حا

حکومت برای آنان امنیت و نظم اجتماعی و دفاع از بقایشان را فراهم می سازد. اما این پایان ماجرا نبود. در  مقابل،نمایند و در 

رحقوق طبیعی مردم و اصل قرار داد اجتماعی چشم انداز جدیدی از جان الک با تأکید بیشتر ببنام ادامه فیلسوف دیگر انگلیسی 

حاکمیت ترسیم کرد. برپایه نظریات جان الک حاکمیت از طرف مردم به حکومت تفویض شده است که از حقوق طبیعی مردم و 

بنیان دموکراسی مدرن  نشأت گرفتن حاکمیت از مردم به اصلی ترین شایان ذکر است  بتدریج موضوع  شهروندان محافظت نماید. 

 .تبدیل شد و در انقالب کبیر فرانسه و قانون اساسی آمریکا متجلی گردید

                                                             
 0401 ، ص0، ج 0420محمّد معین، فرهنگ فارسی، چ هشتم، تهران، امیرکبیر،   78
 011، ص 0418ها، چ دوم، تهران، کتابهی جیبی، حسن ارسنجانی، حاکمیت دولت  79
81

تلفیق  ارسطو مسیحی بود. او اعتقادات مسیحی را با فلسفه، معروف به حکیم آسمانی، فیلسوف (0121-0112.) قدیس توماس آکویناس  

 .بود کلیسای کاتولیک میالدی فلسفه رسمی 0261تا اواسط دهه  0822کرد. فلسفه او از 
81

 .042، ص 0424، چ دوم، تهران، همراه، حقوق اساسی و نهادهی سیاسیسید جالاللدین مدنی،   

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9


75 
 

 مفهوم حق حاکمیت ملی

در پایان قرون وسطی شروع شد. ایده حکومت  81در تاریخ تمدن غرب مفهوم حکومت و حاکم به طرز جدید خود از زمان ماکیاولی

اروپا مطرح کرد ولی از آنجا که ماکیاولی منافع حاکم را در نظر داشت نه منافع دولت  او درتوسط سیاسی جدید را برای اولین بار 

مفهوم حاکمیت به معنای کنونی خود نتوانست در زمان او در غرب رشد کند. مفهوم حاکمیت و منافع ملی با ، بنابراین ملی را 

یا جمهوریت در قرن « شش رساله درباره حکومت» میالدی( فرانسوی و کتاب او 0226-0241اندیشمندی به نام ژان بودین )

، حاکمیت را باالترین و باقدرت ترین حق حکومت دانست زیرا «حکومت»از « دولت»شانزدهم رشد می کند. بودین با تفکیک 

مپراتور حاکمیت کلیسا و حاکمیت فرد ا« بودین»دولت ها می آیند ومی روند ولی حکومت و نظام باقی خواهد بود. مفهوم حاکمیت 

در حقیقت با اصل حاکمیت سعی داشت از استبداد و حکومت فردی  و دانستمی « دولت قانونی»را زیر سؤال برد. او حاکمیت را 

  .دوری جوید 

در تاریخ سیاسی و بین المللی غرب از حقوق و قوانین جهانی خبری نبود تا اینکه ژان بودین با رساله خود در مورد اصل حاکمیت و 

( سال های بعد در نوشته های خود درباره روابط ملل، شالوده حقوق 0612-0284یک حقوقدان هلندی )« وگو گروتیوسه»سپس 

اصل حاکمیت ملی از  84«وستفالی»میالدی و عهدنامه صلح  0618بین المللی اروپا را ریخت و با خاتمه جنگ های سی ساله در 

                                                             

به دنیا آمد و  ایتالیا فلورانس در 0162سال  مشهور ایتالیایی در نویس نمایشنامه و آهنگساز ،شاعر فیلسوف سیاسی، نیکولو برناردو ماکیاولی  82

اند. علت آن نوشتن کتابی به  داده به اتهام حمایت از حکومت اقتدارگرا و ستمگر همواره مورد حمله قرار برخی او رادرگذشت.  0212 سالدر

وسیله اتهاماتی که در این باره به وی  است . چهره ی سیاسی ماکیاولی به نوشته فلورانس ، حاکمانکه وی برای خانواده مدیچی است شهریار نام

داشتن صفات خوب  عبارتست از: "شهریار"به پادشاه دورانش در کتاب  ویهای ضد اخالقی  توصیه برخینسبت داده شده، تیره شده است. 

گویم که اگر  روم و می می فن تظاهر به داشتن این صفات را خوب بلد باشد. حتی از این هم فراتر پادشاه چندان مهم نیست. مهم این است که

 به ضررش تمام خواهد شد در حالی که تظاهر به داشتن این گونه صفات نیک برایش او حقیقتاً دارای صفات نیک باشد و به آنها عمل کند

به مذهب و درستکار جلوه کند و باطناً هم چنین باشد. اما فکر  وفادار، باعاطفه، معتقد سودآور است. مثالً خیلی خوب است که انسان دلسوز،

به راحتی بتواند از خوی اانسانی به خوی  باید طوری معقول و مخیر بماند که اگر روزی بکار بردن عکس این صفات الزم شد انسان همیشه

 .ه و نادرست باشدعقید وفا و بی بی عاطفه و رحم و بی حیوانی برگردد و بی

 
« وستفالیمعاهده » بین المللی فعلی به طور معمول منشأ جامعه  صلح چند جانبه در چند قرن اخیر باشد. بهنخستین معاهده این معاهده   83

یان بی شمار و خرابی ریخته شدن خون مسیح های وحشیانه و خونین سی ساله پایان داده بود، باز می گردد. این جنگ ها باعث که به جنگ

و « کاتولیک ها»بین  کشورهای اروپایی در این جنگ درگیر بودند. جنگ به علل مذهبی و به سبب مبارزه فراوان شده بود و بزرگ ترین

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B4%DB%B6%DB%B9_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B2%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B5%DB%B2%DB%B7_%28%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1_%28%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%29
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3
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در  ین المللی امروزی در اصل بر عقاید این متفکران اروپائی بنا شده است. طرف کشورهای اروپائی شناخته شد. حقوق و قوانین ب

اینجا باید یادآوری کنیم که اولین و جامع ترین حقوق بین المللی برای نخستین بار در تاریخ بشریت از طرف اسالم و دقیقا یک 

د. در حقوق و قوانین بین الملل اسالم، اصل حاکمیت هزار سال قبل از حقوق و قوانین بین المللی اروپائی ها به جهانیان ارائه ش

الهی مستقر است نه حاکمیت ملی، اصل منافع امتی در نظر است نه منافع ملی، اصل امنیت بشری مورد توجه است نه امنیت ملی، 

مت های اسالمی و اصل عدالت اجتماعی مبنای سیاستگذاری است نه اصل اقتصاد سیاسی. با کج روی هائی که در کشورها و حکو

به وجود آمد و با افول قدرت سیاسی و اقتصادی دنیای اسالم از آغاز قرون سیزدهم و چهاردهم، اصول و قوانین غرب و اروپا بر 

 81.سرزمین های اسالمی تسلط پیدا کرد

 می باشد.ولت( رونی )حاکمیت دولت( و داخلی یا درونی )حاکمیت در دیبا این اوصاف حاکمیت دارای دو جنبه خارجی یا ب

رونی مستلزم این است که هرگونه ینماید و وجود حاکمیت ب ها تظاهر می حاکمیتی است که بین دولت ،رونی یحاکمیت ب (0

 تبعیت یا وابستگی در مقابل دول دیگر نفی شود. 

ه و طبقه با حاکمیت داخلی یا درونی به این معنی است که دولت در برابر اعضا و جماعت تابع خود اعم از فرد و گرو (1

زند و اراده او  تقسیمات سرزمینی، نظیر شهرستان، استان، ایالت و غیره دارای قدرت برتر و باالتر است و حرف آخر را می

. است جغرافیایی فضای و برمردم کنترل ، حاکمیت به معنایدر واقع در این تعریف .های جزئی غلبه دارد  بر تمام اراده

 . گردد می اعمال حکومت ساختار روند از نوعاً کنترل گونه این

 ;امروزه دولتها نه تنها از لحاظ حاکمیت خارجی، آزادی مطلق و کامل ندارند، بلکه از لحاظ داخلی نیز صاحب اختیار مطلق نیستند

  .82آنها تابع قواعد و مقرّراتی هستند که ملتها بری حکومتشان ایجاد میکنند، یا اعمال فشار مینمایند

                                                                                                                                                                                                    

نظامی  رفته رفته، به صورت جنگی تمام عیار برای به چنگ درآوردن اقتدار سیاسی و میالدی آغاز شده بود؛ امّا 0608از سال « پروتستان ها»

 .در اروپا درآمد

 
 0480مهر  08 -روزنامه  کیهان - سید حمید موالنا  84

آفریقی جنوبی را به خاطر سیاست تبعیضآمیزی که بر ضد اتباع رنگین پوست خود اعمال  0216مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سال   85

حاکمیت خود اعمال میکند امری میکرد، محکوم نمود. آفریقی جنوبی مدّعی بود دولتی است مستقل و سیاستی که آن کشور در داخلِ قلمرو 

خارج از صالحیت سازمان ملل است، ولی جامعه جهانی این دعوی را نپذیرفت و اجازه نداد که دولت نژادپرست آفریقا با توسّل به حاکمیت 

http://www.bashgah.net/fa/category/show/61508
http://www.bashgah.net/fa/category/show/58376
http://www.bashgah.net/fa/category/show/58376
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، که در گذشته عموماً در جهت نجات حکّام " حاکمیت" ای آزادیخواه و تحوّل نظامهای سیاسی حاکم بر اروپا، مفهوم شروع نهضته

و سالطین تفسیر و تحلیل میشد و حاکمیت را موهبتی الهی بری آنان میدانستند، تغییر معنا یافته و حقوقدانان را بر آن داشت تا 

سلطان  متعلق بهایند و از افکار و آراء خود در این باب دست بردارند و حاکمیت را قدرتی در تبیین مفهوم حاکمیت تجدیدنظر نم

.یا دولت، که از سوی ملت به آنان تفویض شده است، تلقّی کنند
86

تا اینکه سرانجام، در اعالمیه جهانی حقوق بشر چنین ترسیم  

ی از طبقات مردم نمیتوانند فرمانروایی کنند،  و هیچ طبقه ناشی از حقوق ملت است و هیچ فردی از افراد، حاکمیت  :گردید که

.مگر به نمایندگی از طرف مردم
82

قرن نوزدهم( )، که عمدتاً از سوی فالسفه دوره تجدّد «حاکمیت ملّی»با الهام از نظریه از اینرو   

 .اند مطرح شده، بسیاری از کشورها در قوانین اساسی خود، به حاکمیت ملتها تصریح نموده

 مبنای حاکمیت ملی

های الهی است و مبنای مسئولیت انسان به شمار  انسان است که از سنت« آزادی و اختیار تکوینی» مبنای حاکمیت ملت همانا

رود. خداوند خواسته است که انسان خود سرنوشت خویش را رقم زند و خداوند سرنوشت هر قوم و ملتی را بر اساس این  می

. در واقع هرچند قضا و 88گیرد ها شکل می گر آن انتخاب  اراده  ها به واسطه زند و سعادت و شقاوت انسان حاکمیت تکوینی رقم می

جهان حاکم است، اما قضای الهی نافی اختیار انسان نیست، بلکه انسان به حکم قضا و قدر حتمی خداوند حاکم بر   قدر الهی بر همه

به هر  .امدهای رفتار خویش باشد. و مسئولیت اعمال خود را بر عهده داشته باشدمندی از پی سرنوشت خویش است تا سزاوار بهره

                                                                                                                                                                                                    

الملل  یدی بر صلح بینرا نیز تهد)اسپانیا( « فرانکو»ملّی، الف مصونیت و امنیت بزند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همان سال، رژیم 

 (.011، ص 0481همراه اعالمیه جهانی حقوق بشر، تهران، نشر کارنامه،  ;محمّدعلی موحّد، در خانه اگر کس است .تلقّی کرد. )ر. ک

 
آن کرد. جایگزین را  ژان ژاک روسو در کتاب قراردادهی اجتماعی، حق حاکمیت را از سلطان به ملت منتقل نمود و اراده و خواست عمومی  86

 (.61، ص 0468)ژان ژاک روسو، قراردادهی اجتماعی، ترجمه غالمحسین زیرکزاده، تهران، ادیب، 

 
اراده مردم اساس اقتدار حکومت است. این اراده باید از طریق انتخابات ادواری و سالم با : »4، بند 1اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده   87

)ر. ک. محمّدعلی موحّد، پیشین، « اده از آراء مخفی یا روشهی ریگیری آزاد همانند آن، ابراز گردد.برخورداری عموم از حق ری مساوی و استف

 .(026ص 

 
88

برای مطالعه پیرامون تفسیرهای متفاوتی که در مورد حاکمیت ملی در زمان تصویب قانون اساسی وجود داشته است و توضیح مفصل   

 .به بعد 180، صص 0باسعلی، فقه سیاسی، ج پیرامون این موضوع ر.ک. به عمید زنجانی ع
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تواند هر نوع مسیری را در زندگی انتخاب نماید؛ در عین حال که خداوند از او خواسته است که از وحی و هدایت  حال اوست که می

 .و از خداوند و رسول او اطاعت نماید 2ی الهی پیروی کند ویژه

گذاری و حکومت دارد و  هرچند بر مبنای حاکمیت تکوینی خداوند بر جهان و انسان، تنها اوست که حق تشریع و قانونبنابراین 

اختیار آدمی،   دار نشدن فلسفه انسان حق ندارد از اوامر و نواهی الهی خداوند و حاکمیت او سر باز زند؛ در عین حال برای خدشه

توانند این  کم شده است. بنابراین حکومت و حاکمان و نه هیچ مقام و جایگاه دیگری نمیانسان از سوی خدا بر سرنوشت خویش حا

  حق الهی را از انسان سلب نمایند. از این رو، حکومت در نظام اسالمی ایران، جمهوری است که معموالً مقابل حکومت مشروطه

 .82شود سلطنتی و حکومت استبدادی و دیکتاتوری اطالق می

نظرات در ظرف اجتماع نیست که این امر   ها بر سرنوشت خود به معنای اعمال مستقیم همه انست که حاکمیت انسانالبته باید د

ی فرضی و نظری دارد؛ زیرا  مردم صرفاً جنبه  باشد و حکومت دمکراسی به معنی حکومت مستقیم و بدون واسطه پذیر نمی امکان

که ـ  های شهرهای یونان  های نادری است که حتی در دولت از پدیده« ی محضدمکراس»حکومت مستقیم مردم یا به تعبیری دیگر 

شود. از این رو، آنچه امروز به دمکراسی مشهور شده نوع خاصی از حکومت است که  کم دیده می ـ  شده نیز خاستگاه آن شناخته

 .پردازند نش کارگزاران خود میکنند یا به گزی مقننه را آزادانه انتخاب می  افراد واجد شرایط جامعه اعضای قوه

 

 در اسالم  حاکمیت

است و هم به عنوان آیینی جامع و فراگیر، به موضوع « حیات اجتماعی»اسالم، هم به حکم هماهنگی با سرشت انسان، که مایل به 

که دربردارنده  ، "والیت "که مسئله  ای ،به گونه21کننده پرداخته است به طور اساسی و تعیین «اقتدار برتر»یا « حاکمیت»

 .20روایات متعددی رکن و اساس دین معرفی شدهآیات و در دیدگاه مکتب اسالم است، در « حاکمیت حقیقی و اقتدار اصیل»

                                                             
در رژیم سلطنتی، یک تن پادشاه یا ملکه، که معموالً بر اساس توارث و احیاناً عادات مسلم کشور، به طور استبدادی یا مشروطه حکومت   89

گیرد،  اختیارات را در دست می ها و حوادث ناگهانی قدرت و کند. در رژیم دیکتاتوری، شخص واحدی یا طبقه و گروهی بر اساس ضرورت می

 .کنند العنان فرمانروایی می مطلق

 .026، ص 0422، تهران، موسسه چاپ و انتشارات، اندیشه سیاسی شهید رابع امام سید محمّدباقر صدرمحمّدحسین جمشیدی،   91

 
91

ناپذیر است کسی که حکومت جهان هستی به دست  ت و زوالپر برک  "تَبَارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ وَ هُوَ عَلَی کُلِّ شَیْء قَدِیرٌ"   

 0سوره ملک ، آیه   .اوست و او بر هر چیز تواناست
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ترین پدیده جاندار عالم آفرینش، از  جان گرفته تا پیچیده مقدار و بی هیچ موجودی، از ذرّات بیهمچنین خداوند می فرماید : 

 .31نفوذ علم الهی بیرون نیستحوزه قدرت و قلمرو 

است که بر اساس آن، سنّت الهی بر این استوار  ( تکوینی)این نوع والیت و حاکمیت مطلق و بالذات خداوند بر جهان آفرینش، 

به این معنا که قادر باشد هر نوع مسیری را در زندگی خویش انتخاب  ;است که انسان بر سرنوشت خویش حاکمیت داشته باشد

 .24کند

و این حاکم بودن انسانها بر سرنوشت خویش و  ز اینرو، در اسالم، حاکمیت انسانها بر سرنوشت خویش به رسمیت شناخته میشودا

خود، به این معناست که در روابط بین انسانها، کسی از جانب خود و بالذات حق تعیین  آزاد بودنشان در اعمال اراده و انتخاب

تا با تسخیر اراده  در نهایت، حق حاکمیت و تحمیل اراده و خواست خود بر جامعه انسانی را ندارد، تکلیف و امر و نهی به دیگران و

ها و اعمال انسانها بوده باشد، بلکه از دیدگاه اسالم، فرجامِ نیک و بَد هر قوم و هر ملتی محصول اراده و  ها و گزینشها، مسئول کرده

 .21انتخاب آزاد خودشان است

یابد و ربطی به ارتباط انسانها با خداوند ندارد تا بر  ت انسانها بر سرنوشت خویش، در حیطه روابط انسانها معنا میبنابراین، حاکمی

اساس این موهبت، انسانها خود را رها از هر اراده ـ حتی اراده خداوند ـ در راهیابی به صالح فردی و جمعی خود و در نهایت، 

بدانند، بلکه انسانِ عاقلِ موحّد با علم به اینکه چنین هدف واالیی در پرتو   "قرب الهی "ی باریابی به مقصود اعلی خلقتشان یعن

احاطه کامل بر ویژگیهای روحی و جسمی و خصوصیات فردی و جمعی انسان و اطالع از نتایج نیک و بد اعمال اختیاری و نیز 

یعت در نیل به سعادت جاودانه قابل تحصیل است، در مقام نوعان و طب آگاهی از نحوه تأثیر روابط انسان با خدا و خود و هم

بخشی به جامعه سیاسی مطلوب، اراده حق تعالی را حاکم میداند و حاکمیت  و در نهایت، انسجام و نظام« تشریع و قانونگذاری»

 .خویش را بر اساس والیت و حاکمیت تشریعی خداوند اعمال میدارد

                                                             
 26سوره هود ، آیه  .هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه او بر آن تسلّط دارد :"مَا مِن دَآبقۀ إِالَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا"    92

 4سوره انسان ،آیه  .ما راه را بر او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس "إِمقا شَاکِراً وَ إِمقا کَفُوراً إِنَّا هَدَیْنَاهُ السقبِیلَ "  93

ن آنچه را تغییر نمیدهد، مگر اینکه آنا ]و ملتی [خداوند سرنوشت هیچ قوم   "إِنَّ اللّهَ الَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّی یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ "  94

 00سوره رعد آیه  . را در خودشان است، تغییر دهند
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حاکمیت و  "ه الزام عقلی و تأکید دین، تمام ارکان حیات اجتماعی و سیاسی خویش را بر اساس از اینرو، آحاد امّت اسالمی بنا ب

گونه نخواهد  بخشند و روشن است که این والیت خاص الهی مستقیماً از جانب خداوند بدین استحکام می "والیت تشریعی الهی

بار « قرب»هایی که تحت تربیت خاص الهی به مقام  یق انسانبود که خود جامه انسانی بپوشد و به اعمال آن پردازد، بلکه از طر

 .محسوب میشوند، اعمال و اجرا میشود« امین دین»یافته و 

 :حال با توجه به مراتب و ماهیت حاکمیت در مکتب اسالم، میتوان ویژگیهای چنین حاکمیتی را به قرار ذیل برشمرد

  .برآمده از قدرت فائق و علم بیانتهی خداوند است (0

  .حاکی از واقعیتی اصیل و بالذات، و مستمر و دایمی است (1

  .حقیقتی مطلق و غیرقابل انتقال و تجزیه است (4

  .حقانیت آن در حقیقت ذات باریتعالی ریشه دارد (1

در برابر پروردگار و « عبودیت»عینیت یافتن آن در جامعه بشری منوط به اطاعت آحاد جامعه از الزام و حکم عقل به  (2

 .در مقابل فرامین و هدایتهای ویژه الهی استسرسپردگی 

به خاطر سنّت الهی مبنی بر حاکمیت آحاد جامعه بر سرنوشت خویش، اگر مردم حاضر به پذیرش والیت الهی شوند،  (6

 .اعمال آن در اختیار انسانهایی خواهد بود که تحت تربیت خاص الهی واقع و یا توسط آنان معرفی شدهاند

والیت تشریعی الهی نه استبداد فردی و نه تفوّق اکثریت، بلکه سیطره خرد سلیم در قبول  نتیجه عملی حاکمیت و (2

 .ضوابط وحیانی در همه ارکان جامعه است

را میتوان چنین بیان نمود: حاکمیت دولت، « حاکمیتِ دولت در اندیشه اسالمی»بر اساس ویژگیهای مزبور، تعریف مورد قبول از 

شریعی خداوند است که به عنوان اقتداری مطلق، حقّانیت آن ریشه در حقیقت الیزال و مطلق خداوندی استمرار و اعمال والیت ت

دارد و از اینرو، غیرقابل انتقال و یا تجزیه است، و بر اساس سنّت الهی، تحقق و عینیت خارجی چنین حاکمیتی منوط به پذیرش 

اند و یا توسط آنان سفارش  که تحت تربیت خاص الهی واقع شده آحاد جامعه است که در صورت پذیرش، به واسطه انسانهایی

 .میشوند، اعمال میگردد
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 بخش پنجم : حقوق زن در اسالم

 فصل اول : مبانی حقوق زن

 مناسبی ومنزلت جایگاه از تاریخ رادوا در زنان که گردد می روشن خوبی به واقعیت این گذشته اقوام زندگی به  اجمالی نگاهی با

بنابراین  . یافت فزونی زن ومرتبت نأش انداخت طنین انسانی جوامع دل بر آسمانی های شریعت که این از بعد و اند نبوده برخوردار

 را مورد مطالعه قرار دهیم. جوامع آن در زنان موقعیت ، گذشته های تمدن و اقوام دیدگاه و نظرات اجمالی بررسی مناسب است با

    اورا زائید می ناقص بچه یک زنی اگر.  خواستند می خانه کارهای و نسل ادامه برای تنها را زنان یونانیان:  باستان یونان در زن

  شیطان را زن یونانیان.  بود پسران مطیع پیری در و شوهر مطیع درجوانی و پدر مطیع کوچکی در زمان آن در زن.  کشتند می

      محروم زائیدن پسر از زنی اگر بود یونان شهرهای از که اسپارت در . گرفت می قرار معامله مورد آسانی به زن و دانستند می

 . کردند می محکوم مرگ به را او شد می

 آنها حتی،  اند بوده برخوردار نامطلوبی وضعیت از باستان روم در زنان که یابیم می در پژوهشگران نظر اظهار از:  باستان روم در زن

 زنان .کردند می جلوگیری آنها کردن صحبت و خندیدن از خاطر همین به.  اند کرده می تلقی شیطان سمبل و مظهر عنوان به را

 در حتی که گفت توان می کلی طور به.  شدند می برده ارث به اشیا مانند مرگ از پس یعنی آمدند می شمار به اشیا مانند رومی

 . دانستند می شکنجه و عقوبت مستوجب را آنها ،بودن خوب صورت

 اصلی دروازه را زن آنها و بودند محروم اجتماعی ومنزلت حقوق از زنان است هندیان ادیان از یکی که بودایی آیین در:  هند در زن

 .  قرار داشت مرد قیمومیت در زندگی طول درو  بود محروم دانش کسب از زن همچنین . دانستند می جهنم

 یک عزا عالمت به طفل خانواده و گفتند می تسلیت طفل نزدیکان به خویشان شد می متولد دختری اگر چین در:  چین در زن

 . آویختند می خود خانه در بر(  دوزند ریسمان یا نخ بدان که وسیله ای)  دوک دانه

 میالدی 0418 سال در فرانسه دینی مجمع حتی.  است شیطان فرستاده و مار رفیق زن داشتند عقیده فرانسویان:  فرانسه در زن

 . « است شده آفریده مردانبه  خدمت برای اما است انسان زن»  که داد نظر چنین زن ماهیت درباره زیاد بحثهای از پس
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 نسبت آمیز حقارت نگرش باز ولی.  است بوده بهتر دیگر ملل اقوام به نسبت زنان درباره باستان ایران اندیشه:  باستان ایران در زن

 داشتن) میل این از(  پرویز خسرو)  شهریار که ":  دننویس می ساسانیان زمان اعتقادات هدربار که همانطوری .داشت وجود زن به

 ." بردند می او خدمت به دیدند می مناسب وضعیت با که را زنی هرجا و شد نمی سیر(  حرمسرا در زیاد زن

    دانستند می افکندگی سر مایه را ندخترا آنها.  است روشن و واضح دختران به نسبت جاهلیت اعراب نگرش:  جاهلیت اعراب در

 . کردند می گور به زنده را آنها و

 : المللی بین دراسناد زنان حقوق

          نقشی سازمان این.  است بوده میالدی 0212سال  در آن تاسیس زمان از ملل سازمان کار محورهای از زنان حقوق برابری

 به زنان علیه تبعیض عدم و برابری برای،  الملل بین حقوق و زنان کمیسیون.  است داشته زنان حقوق از حمایت برای جسته بر

 این بر عالوه کمیسیون . است کرده تدوین را آنرا 0222 اختیاری پروتکل و 0222  زنان علیه تبعیض حذف کنوانسیون ویژه

 شامل این اعالمیه.  رسید عمومی عمجم تصویب به 0224 در که کرده آماده را زنان علیه خشونت لاشکا کلیه حذف اعالمیه

 .  است جامعه در یا و خانواده در روانی یا ، جنسی ، فیزیکی خشونت از روشن تعریفی

 ادیان الهی گاهزن و مرد از دید

 

مؤسسان تمام ادیان اصلی جهان، همگی نوآور بودند. تمام پیامبران باعث ایجاد تغییرات اجتماعی به نفع حقوق زنان و کودکان 

بودند. به عنوان مثال مسیحیت با ورود خود سطح حمایت از بیوه زنان را افزایش داد. اسالم هم از همان آغاز زنده به گور کردن و 

سوء رفتار با فرزندان مؤنث را باطل خواند و قوانینی وضع کرد تا براساس آن زنان متأهل از حمایت و حقوق بیشتری برخوردار 

های پیامبران و مؤسسان مذاهب توسط برخی عالمان جدید بعضاً تضعیف شده، مورد  که گاهی آرمان شوند. اما باید متذکر شد

های مدرن مسیحی که در آنها زنان هم  شوند. به عنوان مثال فرقه اند و در بسیاری مواقع بد عرضه و معرفی می تجاهل قرار گرفته

تواند کشیش شود  مبنی بر اینکه هیچ زنی نمی میالدی0222 سالپاپ در های خوبی هستند. بیانیه چنان اجازه رهبری ندارند نمونه

ها مردساالری حاکم بر مسیحیت را که کامالً با تعالیم و کمال گرایی  به خوبی قرن« عیسی یک مرد بود»آن هم به این دلیل که 

 .دهد مسیحیت اولیه در تضاد است نشان می
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 انسانی هویت در مرد و زن اشتراک

  برابر و مساوی طور به دو هر و مشترکند مرد و زن دنیوی، و مادی حیات به انسان حیات نبودن محدود و انسانی یتهو اصل در

 یا ترقی ایمان، یا کفر باطل، یا حق جناح توانند می دو هر شوند، نائل الهی قرب و انسانی تکامل به الهی عبودیت با توانند می

 خدا پیشگاه در دو هر نیست مرد و زن میان فرقی الهی و انسانی نظر از شده گفته مطالب اساس بر.  نمایند انتخاب را انحطاط

 و است گشوده یکسان طور به دو هر برای تکامل راه که چرا،  دهند ادامه نهایت بی تا را الهی قرب راه توانند می دو هر و یکسانند

 .کند نمی ایفا نقشی آن در جنسیت

 علم تحصیل در زنان استقالل

 و است باز یکسان دو هر روی به دانش و علم فراگیری راه یعنی.  ندارد وجود فرقی مرد و زن میان نیز فرهنگی و علمی بعد از

 هیچ و است واجب و فریضه مسلمان مرد و زن هر بر دانش طلب «مسلمۀ و مسلم کلّ علی فریضۀ العلم طلب: »معروف حدیث

 طی را علمی کمال مدارج تمام توانند می ها آن و ندارد وجود زنان برای دانش و علم یفراگیر برای ای مرحله هیچ در محدودیتی

 .نمایند

 زنان اقتصادی استقالل

 خود کار نتیجه و ثمره مالک به مانند مردان توانند می ها آن یعنی،  نیست فرقی مردان و زنان بین نیز اقتصادی استقالل نظر از

 و اکتسبوا مما نصیب للرجال بعض علی بعضکم به اللّه فضل ما تمنوا وال»: می فرماید رابطه این در کریم قرآن.  شوند

 بعضی برای سبحان خدای که هایی برتری «علیماً ء شی بکل کان اللّه انّ فضله من اللّه واسئلوا اکتسبن مما نصیب للنساء

    بدست چه آن از نصیبی نیز زنان و دارند آورند می تبدس چه آن از نصیبی مردان نکنید آرزو داده، قرار دیگر بعضی بر شما از

 و طبیعی های تفاوت گرچه که شود می استفاده آیه این از .است دانا چیز هر بر خدا و کنید طلب خدا فضل از و دارند آورند، می

 و اوست مال کرد تحصیل ، ثروتی کوشش و تالش با فردی هر اگر و است زندگی نظام حفظ برای تفاوت این و دارد وجود حقوقی

 کسب اقتصادی های فعالیت و تولید تجارت، با تواند می مرد که همچنان رو این از .ندارد وجود تفاوتی آن بین جنسیت نظر از

 کسب،  عفت با سازگار خدمات ارائه و تولید و تجارت با تواند می نیز زن،  شود آن مالک درآمد تحصیل از پس و نماید درآمد

 .گردد آن مالک،  تحصیل از پس و یدنما درآمد
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 مشارکت اجتماعی زنان

کنند. مسأله مشارکت عمومی زنان در قالب این  در همۀ جوامع به طرق گوناگون در تعیین سرنوشت خود شرکت می تمام انسان ها 

و به آن احترام  گنجد که تا چه حد کارگزاران هر جامعه نسبت به این مسأله حساسیت خویش را معطوف داشته مقوله می

توان شاهد نتایج مطلوبی بود و این بستگی به رشد و عمق فرهنگ عقالنی  ای که این ارتباط دو جانبه باشد می گذارند. در جامعه می

 ـ اجتماعی افراد جامعه دارد.

 زنان سیاسی اجتماعی، استقالل

 سیاسی و اجتماعی های فعالیت به دارند حق و ارندد استقالل سیاسی و اجتماعی نظر از مردان که همانطور،  قرآن آیات طبق

 های صحنه در انسان ها حضور مظاهر از یکی رو این از. کنند اقدام سیاسی و اجتماعی های فعالیت به توانند می نیز زنان بپردازند

 هم و کنند می بیعت نمردا هم رو این از . است شرایط واجد حاکم با بیعت و انتخاب خود سرنوشت تعیین و سیاسی و اجتماعی

 بودند آورده ایمان که مکه زنان گرفت بیعت مردان از صفا کوه فراز بر آمدن با مکه فتح روز در اسالم پیامبر نمایند. می بیعت زنان

 ؤمنم زنان که هنگامی پیامبر، ای:  فرمود پیامبر به خطاب قرآن لذا و. کردند بیعت حضرت آن با و آمدند پیامبر خدمت بیعت برای

 به را خود فرزندان نشوند، زنا آلوده نکنند، دزدی ندهند، قرار خدا شریک را چیزی که کنند بیعت تو با شرائط این با و آیند تو نزد

 و کن بیعت ها آن با نکنند، تو نافرمانی ای شایسته دستور هیچ در و نیاورند خود پای و دست پیش افترایی و تهمت نرسانند، قتل

 .35است مهربان آمرزنده خدا که نما، آمرزش لبط خدا جانب از

 رعایت را شرائطی که کردند بیعت پیامبر با و شده وارد الهی پیمان این در مردان همانند زنان که شود می استفاده آیه این از

 :است عبارت شرائط آن و نمایند

 .است توحید پذیرش و پرستی بت رکت ایمان و اسالم اساس که چرا .توحید پذیرش و پرستی، بت و شرک هرگونه ترک (0

 .دیگران اموال سرقت چه و شوهر مال سرقت چه سرقت، ترک (1

 .زنا به آلودگی ترک و پاکدامنی و عفت رعایت (4

 .کردن گور به زنده صورت به چه و جنین سقط صورت به چه اوالد قتل ترک (1

                                                             
 ببهتانٍ یأتین وال اوالدهن یقتلن ال و یزنین ال و یسرقن ال و شیئا باهلل یشرکن الّا علی یبایعنک المؤمنات جائک اذا النبی ایّها یا"   95

 1سوره مبارکه ممتحنه، آیه .  رحیم غفور اللّه انّ هاللّ لهن استغفر و فبایعهن معروف فی والیعصینک ارجلهن و ایدیهن بین یفترینه
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 .کس هر به نسبت افترا و بهتان ترک (2

 اسالم پیامبر زندهسا دستورات برابر در نکردن نافرمانی (6

 حکومت بر عمومی نظارت حق و زنان

    در تالش یا آن نقد و حکومت رفتار و مواضع بر کنترل و نظارت قالب در،  اجتماعی فعالیت و سیاسی مشارکت اشکال از یکی

 مسؤولیت از یکی عنوان به رمنک از نهی و معروف به امر قالب در را نظارت این کریم قرآن.  کند می ظهور آن تغییر یا گذاری تأثیر

 مساوی سهم رابطه این در مرد و زن و است خواسته مسلمانان همه از را آن اجرای و شمارد می اسالمی جامعه اساسی و مهم های

     باز ناپسند کارهای از و کنند می امر پسندیده کارهای به که یکدیگرند دوستان ایمان با زنان و مردان: فرمود که چنان، دارند

 .36دارند می

 جایگاه زن در اسالم

کوشد مرد و زن را به نحوی کمی و ظاهری، برابر قرار دهد، چنان که گویی هیچ تفاوت و تمایزی میان  بر خالف جهان غرب که می

تماعی داند. تفاوت این دو جنس در نقش و وظیفه ظاهری اج آنها نیست، اسالم، مردان و زنان را موجودات کامل کنندة یکدیگر می

در اسالم به . آن دو است و اسالم در این زمینه، به نوعی استکمال زن و مرد نسبت به یکدیگر قائل است تا برابری کمی ایشان

دارد. تجرد و  شدت بر ازدواج تأکید شده و در جامعه اسالمی، فشار معنوی و اجتماعی نیرومندی، مردان و زنان را به ازدواج وا می

اسالمی، فوق العاده نادر بوده و افراد اعم از زن و مرد از طریق ازدواج، آن چنان در ساختار گستردة خانواده  همسری در جامعه بی

 .ای شدن جامعه و استقالل یافتن مطلق فرد در آن بوده است اند که مانع از ذره ادغام شده

ان به انجام وظیفه در مقابل زن و حفظ حرمت و . فراخوان مرد مسلمانداسالم پیشرو بوده  در زناننیز از حیث مشارکت سیاسی 

ها، نماز جمعه و جماعات، حضور در  حقوق او، مشارکت سیاسی، نظامی و اجتماعی زنان از صدر اسالم به بعد )غزوات، مهاجرت

ه اسالم، ک استهمگی دال بر این امر  ...با پیامبر و « بیعت زنان»مسجد و مشارکت فرهنگی ـ آموزشی( و طرح مستقل مسأله 

، زن و حقوق سیاسی و اجتماعی او را مدنظر داشته بسیاری مکاتب غربی تر و دورتر از  بسیار فراگیرتر و در فاصلۀ زمانی بسیار پیش

های زنان دانشمند،  و این مسأله را به نحوی مترقی و ارزشمند، جامۀ عمل پوشانده است. فهرست کتب متعددی که سلسله نام

 .جایی برای دغدغه ضعف زن، باقی نمی گذارد ، بارزان صحنه های سیاسی و ... را ثبت کرده اندپژوهشگر، شاعر و م
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 20سوره مبارکه توبه، آیه .  المنکر عن ینهون و بالمعروف یأمرون بعض اولیاء بعضهم المؤمنات و المؤمنون   
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 :در نظام اسالمی زن دارای مسئولیت های متعدد است از جمله

های الزم جهت حیات و فراهم کردن موجبات رشد و  زن در جامعه اسالمی به عنوان یک مسلمان موظف به کسب آگاهیالف ( 

 :ویش استارتقای خ

های مورد نظر اسالم را در خود پدید آورد،  زن وظیفه دارد خود را براساس وظایف و ضوابط و تعالی شرعی بسازد، صفات و ویژگی 

از طریق امر به معروف و نهی از منکر و تبشیر و انذار به سازندگی دیگران اقدام نموده و در امور سیاسی و اجتماعی و براساس 

 .ش رود و در کارهای مالی و اقتصادی حق دخالت و نظر داشته باشدضوابط شرع به پی

 

 :است« در نقش همسری»دومین مسئولیت زن ب ( 

گر دانست و در تعبیرات اسالمی زن شایسته، به عنوان خیر  توان او را فردی معجزه    در صورت شایستگی در ادای وظیفۀ همسری می

 های الهی قلمداد گردیده است.  اند و در برخی از روایات به عنوان یکی از سنت خدا لقب دادهدنیا و آخرت معرفی شده، او را کارگزار 

 

 :مسئولیت دیگر زن نقش مادری استج ( 

داند که بیش  زن باید بکوشد مادری الگو و تمام عیار باشد و فرزندان را در دامن پرمهر و محبت خود بپروراند. زن آگاه مسلمان می

ها تا حدود نسبتاً زیادی به مادران مربوط  ها و شقاوت تن یا ویران کردن بنای اخالقی کودک مؤثر است، سعادتاز شوهر در ساخ

 .است

 :است« مدیریت کانون»مسئولیت دیگر زنان د ( 

اخالقی خانواده  ادارة امور اقتصادی خانواده، ادارة امور .زن مدیر و کانون خانه است و وظیفۀ گردانندگی و گرمی آن را به عهده دارد

در خصوص همسر و فرزند، آموزگار درس انسانیت و اخالق و تقوا و پاکی، حفظ محیط خانواده از نفوذ عوامل فساد و باالخره 

 .مدیریت حیات داخلی خانه بر عهدة زن است

 

 :است« نقش اقتصادی»مسؤولیت دیگر زن ه ( 

دارد در این زمینه او هم نقش سازنده و مثبت داشته باشد. همین که زن  اسالم از زن وظیفۀ اقتصادی را نخواسته است، ولی دوست

ای سنگین و شغلی دشواری است، در عین حال جنبۀ گذشت و ایثار زن، فداکاری او را در راه  رسد وظیفه خانه و فرزندان می به کار

دستی و یا خدمت درآمدزا مشغول باشد. این کند که از او بخواهد در ساعت فراغت به کاری  حفظ گرمی کانون، آدمی را طلب می

درست است که بر  .امر ضمن این که موجب رونق کانون خانواده است زمینه را برای ایجاد تنوع در زندگی او نیز فراهم خواهد کرد
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ها نیز شغل و  خانم مناسب استمردان واجب است مخارج خانواده را تأمین کنند و بانوان شرعاً در این باره مسؤولیتی ندارند، لیکن 

 .کاری مذمت شده است کاری داشته باشند. در اسالم فراغت و بی

 

 شخصیت حقوقی مستقل زنان

کنند. این شخصیت حقوقی از حق تجارت و مالکیت مستقل  زن و مرد مسلمان هویتی مستقل را از گهواره تا گور حفظ می

چنان چه زن جرم مدنی مرتکب شود،  لیگذارد و نام فرد تأثیر نمی حتیو  برخوردار است. ازدواج بر شخصیت حقوقی، حق مالکیت

مجازاتش کم تر یا بیشتر از مجازات مرد نیست. همچنین اگر در مورد او خطایی صورت گیرد یا آزاری به وی رسد مانند مردان 

در سطوح عالی، درخواست زنان برای تا پیش از ورود زنان به قلمرو علم و مجاز دانستن آنها برای تحصیل  گردد. مستحق غرامت می

دستیابی به حقوق مساوی با مردان، فقط در ابعاد حقوق مدنی و سیاسی آن هم توسط زنان طبقه متوسط که از مناصب و کار خود 

حقوق ها برای زنان، حقوق اقتصادی نیز به این  و بعدها با فراهم شدن شرایط کار در کارخانه گردید خالصه می ،محروم شده بودند

 .اضافه شد

 های حقوقی زن و مرد  تفاوتفصل دوم : 

   حق طالق

اینکه حق طالق به مرد داده شده، دلیلش این است که باالخره یک زندگی جمعی نیاز به مدیر دارد؛ اسالم نیز کسی را که کمتر  

به عنوان مسؤول اداره زندگی مشترک  تر است، گیرد و از نظر مدیریت جمعی قوی در مقابل عواطف واحساسات تحت تأثیر قرار می

زندگی مشترک نیاز به مدیریت  تر معرفی کرده و حتی نفقه و هزینه اداره این زندگی را هم بر او واجب نموده است. به عبارت روشن

  :دارد و یکی از شؤون این مدیریت مسأله اجرای طالق و انفکاک است که از چند حال خارج نیست

 مرد باشد، حق طالق به دست  -0

 حق طالق به دست زن باشد،  -1

 هر دو به طور استقاللی این حق را دارا باشند،  -4

 این حق به دست هر دو به صورت اشتراکی باشد،  -1

  .اصالً حق طالقی وجود نداشته باشد -2



88 
 

  .فرض پنجم صحیح نیست؛ چرا که گاهی اوقات، جدایی و گسستن این رابطه به صالح طرفین است

چهارم هم معقول نیست و منافات با حکمت جعل قانون طالق دارد؛ زیرا ممکن است یک نفر طالب طالق و نفر دیگر طالب  فرض

  .عدم آن باشد

  .اند فرض سوم آمار طالق را باال خواهد بُرد و این مسأله را بعضی از کشورهای غربی تجربه کرده

ها  برد )زیرا از نظر آمار غالباً خانم ها عالوه بر اینکه آمار طالق را باال می انمفرض دوم هم با توجه به احساسات و عواطف فراوان خ

 دهد.  گردد و محبت زن را در دل مرد کاهش می تقاضای طالق را دارند( باعث سستی کانون محبت خانواده نیز می

ق در شریعت و قانون در نظر گرفته شده هایی برای مرد در اعمال این ح در نتیجه بهترین فرض صورت اول است؛ البته محدودیت

شود، از جمله  به وی می یگردد. عالوه بر این در شرایطی نیز زن حق طالق دارد که ظلم ها می که مانع از ضایع شدن حقوق خانم

  .بنابراین چنین نیست که راه به کلی برای زن بسته باشد.طالق وکالتی، طالق قضایی و طالق توافقی

   ارث

ارتباط با دیگر اجزای این  ث و دیه زن در نظام حقوقی اسالم جزئی از کل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بیمسأله ار

توان این احکام را جدا از مجموعه نظام خانواده در  شود، بنابراین نمی های ناصواب می اندیشه و موجب برداشت برخالفمجموعه 

ن در همه موارد کمتر از مرد نیست،؛ بلکه در مواردی کامالً یکسان و در مواردی ارث زن دیه و ارث ز  .اسالم مورد توجه قرار داد

  :بیش از مرد است، از جمله

  .دیه زن در کمتر از ثلث با مرد برابر است -0

قدم طرف مادری برطرف پدری م 22چنین در کالله امی میراث پدر و مادر یا بستگان مادری، بین زن و مرد یکسان است. هم -1

  .رسد شود و اگر زن نسبت به میت نزدیکتر از مرد باشد، چیزی به مرد نمی می

باشد  باشد، این مسأله مبتنی بر مصالحی در نظام خانوادگی و روابط زن و مرد می اگر در مواردی ارث و دیه زن کمتر از مرد می -4

حقوق زن در چنین نظامی بسیار بیش از مرد و فراتر از چیزی  و در مقابل نه تنها به نیکوترین وجهی جبران شده است،؛ بلکه اساساً

 غربی وجود دارد.  جوامعاست که در 

                                                             
تقسیم می شود که به خواهر و برادر میت که از یک پدر  کالله امیو  کالله ابوینی،  کالله ابیبه است و  میتبرادر و خواهر به معنای کالله   97

له ابوینی و به خواهر و برادر مادری تنها باشند کالله ابی گفته می شود و به همین ترتیب به خواهر و برادری که از یک پدر و مادر باشند، کال

 .کالله امی گویند

http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php?title=%D9%85%DB%8C%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%A8%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://www.dadkhahi.net/wiki/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
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  بنابراین بایستی اذعان نمود:

برد،؛ بلکه خود  الف. اسالم در شرایطی به زن حق ارث بردن داد که به کلی زن از این حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمی

  .شد رده میهمچون کاالیی به ارث ب

  .ب. اسالم به زن استقالل اقتصادی داد و او را در تصرف دارایی خود استقالل بخشید

های خود و خانواده قرار نداده است. بنابراین  ج. عالوه بر استقالل اقتصادی، اسالم در هیچ شرایطی زن را موظف به تأمین نیازمندی

های خود تأمین جداگانه دارد؛ یعنی،  رف کند و در عین حال برای رفع نیازمندیتواند ص های خود را در هر راه مشروعی می دارایی

نفقه او در هر حال بر عهده مرد است و اگر خودش نیز درآمد اقتصادی داشته باشد مالک شخصی آن درآمدها است و موظف نیست 

لیکن مرد در هر حال موظف است که نیازهای  های خود صرف کند، های خانواده و یا حتی نیازمندی که آنها را در جهت نیازمندی

  .زن را تأمین نماید، بنابراین شرایط جدید زندگی با احکام اسالم هیچ تعارضی ندارد

  :. اسالم دو حق اقتصادی برای زن بر عهده مرد قرار داده استد

  .باشد مهریه؛ که افزون بر اصل مهریه، حق تعیین میزان آن نیز به دست خود زن می -0

  .های زن در زندگی نیز بر عهده مرد است نفقه؛ نفقه و تأمین مالی نیازمندی -1

غربی اوالً. چیزی به نام حق نفقه وجود ندارد و زن مجبور است برای تأمین معاش خود به تالش و فعالیت بپردازد. در  جوامعاما در 

اش برای خودش محفوظ است و تأمین  کسب کند داراییحالی که در حقوق اسالمی زن اگر کاری هم بکند، درآمد باالیی نیز 

  .های او بر عهده مرد است نیازمندی

تواند با وصیت خود، شخص واحدی را وارث تمام دارایی خود بگرداند و اندکی از آن را به زن ندهد.  ثانیاً. در جهان غرب شخص می

اند و تمام  ا طبق وصیت برای گربه یا سگ خود به ارث نهادهدر موارد متعددی دیده شده است که ثروتمندان تمام دارایی خود ر

اند! در حالی که در حقوق اسالمی میراث میت براساس حکم معین الهی تقسیم و توزیع  اعضای خانواده را از آن محروم ساخته

در مواردی در حقوق اسالمی  شود که تواند زن و فرزند را از حقوق خود محروم سازد. بنابراین اگر مشاهده می شود و کسی نمی می

رو است که مرد باید دارایی خود را برای زن به مصرف برساند، در حالی که چنین  باشد ازاین دیه و یا میراث زن نصف مرد می

  .ای برای زن مقرر نشده است وظیفه

، مرد دو «تملک»است که در مرحله  نویسد: نتیجه این گونه تقسیم ارث بین مرد و زن آن می« المیزان»عالمه طباطبایی در تفسیر 

را برای خود  برد. زیرا زن، سهم و دارایی خود ، همیشه زن دو برابر مرد بهره می«مصرف»شود. ولی در مرحله  برابر زن، مالک می

 نگه می دارد ولی مرد باید نفقه زن را نیز بپردازد و در واقع نیمی از دارایی خود را صرف زن می کند.
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 الم و فمینیزمفصل سوم : اس

ای نوین است، ولی قدمتی به اندازه تاریخ دارد. مبنای اندیشه فمینیسم که در زبان  فمینیسم اگرچه به معنای کنونی آن واژه 

است، تساوی حقوقی زن و مرد بوده است. اولین کسانی که چنین نهضتی را « زن مداری»و « زن محوری»، «زن گرایی»فارسی 

فمینیسم به عنوان  .اند های خود به بیان ظلم و ستم مردان علیه زنان پرداخته که در کتاب بودندمتون ادبی  آغاز کردند نویسندگان

این واژه هر چند در ارائه چهره اى کلى و   28 . شد اصطالحات سیاسیوارد فرهنگِ  میالدی 0842یک اصطالح سیاسى، از سال 

اى گویا است؛ اما با دارا بودن این کلیت مفهومى، از مؤلفه ها و شناسه اجتماعى، واژه  - منهاى مشخصه هاى یک مکتب سیاسى

تر شد و زنان به  ها علیه مردان سازمان یافته با آغاز قرن بیستم، مبارزه فمینیسمهاى معرفى یک تفکر خاص، تهى مى باشد. 

هایی  را که عرصه ...ن شناسی، اقتصاد و های علوم و مسایل تحقیقاتی قدم گذاشتند و کوشیدند تاریخ، جامعه شناسی، روا عرصه

 کامالً مردانه بود، با بینش زنانه تفسیر و بررسی کنند. 

های دیگر این قرن، تنوع و چند گانگی در اندیشه فمینیسم است که منشأ پیدایش تفکرات متفاوتی در این جنبش شد،  از ویژگی

 اسالمی. فمینیسمو  سوسیالیستیفمینیسم ، رادیکالی  فمینیسممارکسیستی، فمینیسم نظیر: فمینیسم لیبرالیستی، 

 

 اسالمی فمینیست

مکتب نوظهور دیگری در میان ، بدنبال پیدایش مکاتب متعدد فمینیستی در طی سالیان گذشته در جوامع و کشور های گوناگون 

چند سال اخیر، به ادبیات فمینیسم اسالمى اصطالحى است که در جوامع اسالمی تحت عنوان فمینیست اسالمی شکل گرفت . 

 .دفاع از حقوق زنان راه یافته و در برخى کشورهاى اسالمى بخشى از زنان را به خود جذب نموده است

میالدى، اندیشه هاى زن گرایانه غربى توسط آثار مکتوب نویسندگان مسلمانِ آشنا به غرب، به کشورهاى اسالمى  02از اواخر قرن 

ولین کشور اسالمى باشد که اندیشه هاى فمینیستى به آن راه یافته باشد. در ایران، اندیشه دفاع از راه یافت. شاید کشور مصر ا

حقوق زنان همزمان با مشروطه مطرح شد. در ابتدا، نویسندگان ضرورت بهداشت زنان را به عنوان اولویت و حقوق زنان را در رتبه 

 ر از دو دهه دارد و به دو دلیل قوت گرفت:بعدى مطرح کردند. پدیده فمینیسم در ایران عمرى کمت

 که نگرشى خاص درباره زن دارد؛ایران بافت دینى و مذهبى جامعه  (0

                                                             
98

در یک متن پزشکى به زبان فرانسه، براى تشریح گونه اى وقفه در رشد اندام ها و خصایص  (Feminisme) نخستین بار، واژه فمینیسم  

نج بود. سپس الکساندر دوما، نویسنده فرانسوى، جنسى بیماران مردى به کار رفت که تصور مى شد از خصوصیات زنانه یافتن بدن خود در ر

 .، درباره زناى محصنه و زنانى به کاربرد که به گونه اى ظاهرا مردانه رفتار مى کردند«مرد و زن»این واژه را در جزوه اى با عنوان 
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 حقوق اسالمى مانند حقوق جزایى، مدنى و سیاسى اعمال مى گردد؛ ، نظام حکومت دینى که به مقتضاى آن  (1

  سنتى و نوین درباره مسائل زنان به وجود آورده است.اجراى این قوانین در نظام اجتماعى ما چالش هایى را بین نگرش البته 

بعد از پیروزى انقالب اسالمى، گروهى از ایرانیانِ مخالف نظام به غرب مهاجرت کردند. از میان آنان، عده اى سلطنت و عده اى  

ابتدا، بیش تر فعالیت  ، تعدادى از گروه هاى چپ و مارکسیست به آنان ملحق شدند. در61مخالف حکومت دینى بودند. در دهه 

آنها مقابله سیاسى با انقالب اسالمى بود؛ اما به مرور و به تبع تحلیلگران غرب، به این نتیجه رسیدند که باید راه کارهاى فرهنگىِ 

آنان حوزه  بلند مدت را براى مقابله برگزینند. در این زمان، مسئله حقوق زن در دنیا، به ویژه ایران، اهمیت زیادى پیدا کرده بود.

مطالعات زنان را جذاب تر دیدند و با این حربه، در صدد یافتن جاى پایى در جامعه اسالمى برآمدند. از آن سو، جهان غرب نیز 

براى مقابله با بنیاد گرایى اسالمى به این نتیجه رسیده بود که مى بایست به متزلزل کردن نظام خانواده و طرح الگویى جدید از 

این گروه در ادامه فعالیت، آرام آرام به این نتیجه رسید که به علت گرایش هاى شدید مذهبى در  .رد پرداختروابط زن و م

ایران، هیچ تحولى بدون در نظر گرفتن مذهب نمى تواند به وقوع بپیوندد. لذا در جست وجوى نظریه اى که ویژگى هاى 

سالمى پرداختند. آنان فمینیسم اسالمى را حد واسطى میان فمینیستى را در پوشش دینى توضیح دهد، به طرح فمینسیم ا

 .دیدگاه اصول گرا و فمینیسم غربى مى دانستند که مى توان توسط آن، به طرح شعارهاى تند الئیک در جامعه اسالمى پرداخت

دند. آنان به علت ضعف در داخل ایران هم فمینیست هایى بودند که عالوه بر آشنایى با فرهنگ اسالمى، با فرهنگ غرب آشنا بو

در باورهاى دینى و اعتقادات مذهبى و گرایش به آموزهاى فرهنگ غرب، به مرور دچار تضاد شدند و با بحران هویت مواجه 

 ) مادی گرایانه(گشتند. عده اى از آنان به انکار باورهاى دینى پرداختند و با خرافى دانستن دین، مروج دیدگاه هاى ماتریالیستى

ه اى دیگر که از باورهاى محکم ترى برخوردار بودند، قوانین مدنى و جزایى نظام اسالمى را مورد انتقاد قرار مى دادند و شدند. عد

حاصل عملکرد فمینیست هاى  .براى خروج از بحران، تفسیر متون دینى را به گونه اى هماهنگ با فرهنگ جدید پیشنهاد کردند

خارج کشور بود؛ به طورى که مى توان گفت فمینیسم اسالمى محصول مشترک  داخل، مشابه فعالیت هاى فمینیست هاى

 .روشنفکران داخل کشور و مخالفان نظام اسالمى در خارج کشور است

برخى از تحلیل گران، از گروه سومى نیز به عنوان عناصر تشکیل دهنده فمینیسم اسالمى یاد مى کنند که شامل زنان متدین و 

و دانشگاهیان و حوزویان مى باشند. بیش تر آنان در حوزه عمل و اجرا با مسائل زنان آشنا شدند. از این رو،  انقالبى، روشنفکران

بسیارى از آنان خود را فمینیست نمى نامند، بلکه معتقدند باید براى تضمین  .آنان کمتر از پایگاه تئوریک به تحلیل مى پردازند

شرفت هاى زمانه هماهنگ ساخت. آنان از لحاظ گرایشات فکرى، بیش تر متمایل به نظریه و ادامه نقش رهبرىِ اسالم، آن را با پی

تشابه حقوق زن و مرد هستند. این افراد خود را تکلیف گرا و شریعت مدار مى دانند و در بسیارى از مسائل به دنبال حکم فقیهى 
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ه اشکال تبعیض علیه زنان را ـ که از مهم ترین دستاوردهاى مى روند که با دیدگاه آنان سازگارتر است. آنان کنوانسیون محو کلی

فمینیسم قرن بیستم به شمار مى رود ـ در کلیت خود، سندى مترقیانه مى دانند که تنها در موارد جزئى، نیازمند اصالح است. 

ل نشده است. به همین دلیل، آنان اعتقاد محکمى به اسالم دارند، اما اعتقادشان از مرحله ذهنیت به یک برنامه راهبردى تبدی

 .آنان در حوزه اندیشه و عمل، به یک تعارض دچار شده اند

فمینیست اسالمى معتقد است براى مقابله با سکوالر کردن جامعه و اسالم، مى بایست به اسالمى کردن مجددِ جامعه دست زد؛ 

ى. در این میان، زنان نقشى اساسى دارند؛ چون چون خطرِ اصلى غرب براى جامعه اسالمى، فرهنگى است؛ نه سیاسى و اقتصاد

حامالن اصلى فرهنگ تلقى مى شوند. از این رو، حجاب فقط نشانه حجب و حیا نیست؛ بلکه نماد دفاع از اسالم، حفاظت از کیان 

ى، فمینیست اسالمى در صدد حاضر نمودن زن در صحنه مسئولیت هاى سیاس .خانواده و هویت اسالمى جوامع مسلمان است

اجتماعى و فرهنگى و ارائه الگویى از زن است که ضمن حفظ حریم عفاف، مانند مردان حضورى فعال در عرصه مسئولیت هاى 

اجتماعى و سیاسى پیدا کند. این، آرمان و ایده آل طیف زنان مذهبى است؛ اما این که آیا واقعاً در عمل نیز بر این خط مشى 

 .دیده شک و تردید نگریست رفتار کرده اند یا نه، را باید به

 

 اصول ومبانی تفکرات فمینیسم اسالمی 

به اعتقاد آنان، فمینیسم یک نهضت   .در ابتدا، الزم است برداشت فمینیست هاى اسالمى را از جریان فمینیسم بیان کنیم

د گرایشات ایدئولوژیک نیست، مى اجتماعى برابرى طلبانه براى زنان است؛ نه یک جریان ایدئولوژیک؛ و از آن جا که فمینیسم فاق

آنان، فمینیسم غربى را مورد انتقاد قرار   .توان با حفظ هویت اسالمى هم فمینیسم بود و هم از حقوق و آزادى هاى زنان دفاع کرد

اى تمامى زنان مى دهند و با تاکید بر خانواده، به انتقاد از فردگرایى افراطى فمینیست غربى پرداختند و ارائه راهبردهاى واحد بر

  .جهان را، با توجه به شرایط فرهنگى و منطقه اى، غیر ممکن دانستند

 برداشت از دین( 2

فمینیسم اسالمى مى کوشد تا در چارچوب آموزه هاى دینى، به دفاع از حقوق زنان بپردازد. برخى، فمینیسم اسالمى را به روش ها 

به طور کلى، طرفداران فمینیسم   .الب ارزش هاى اسالمى تفسیر کرده اندو رفتارهایى در زمینه مساوات و عدالت جنسى در ق

اسالمى، به ویژه فمینیست هاى خارج از کشور، قائل به جدایى دین از سیاست هستند برخى از آنان به صراحت به جدایى دین از 

 با فرهنگ جدید را تا حدود زیادى تضمین نماید.  سیاست اشاره نکرده اند، اما به قرائتى نواندیشانه از دین پرداخته اند که هم سویى
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از این جا مى توان نتیجه گرفت که پسوند اسالمى پس از نام فمینیسم، قیدى چندان محدود کننده در محتوا نیست؛ یعنى اسالمى 

ته است، بلکه نشانگر بودن فمینیسم به معناى آن نیست که نحله هاى فمینیستى همه آرمان ها و راه کارهاى خود را از اسالم گرف

پى گیرى اهداف فمینیستى که آرمان هاى فمینیستى و راه کارهاى مورد نظر خود را با ادبیاتى کم و بیش دینى پى مى گیرد، نه 

آن که دین را پاالیشگاه اندیشه بشرى بداند. این طیف که تصریح به سکوالریسم نمى کنند، تحول در احکام شریعت را الزمه 

انند و معتقدند باید نگاه خود را از احکام شرعى به اهداف دینى معطوف بداریم و بر اساس آن، به تفسیر مجدد آموزه پویایى مى د

  .هاى دینى بپردازیم

  برداشت از تساوى( 1

آنان در موضع گیرى خود، براى برداشتن  .تساوى مورد نظر فمینیست هاى اسالمى، دقیقاً همان مفهوم تشابه و برابرى است

مرزهاى جنسیتى گام برمى دارند. یعنى تساوى به همان معنایى که میان دو انسان از یک جنس مطرح است، باید به همان معنا 

نه تنها پایگاه دینى ندارد، بلکه بر خالف آموزه هاى روشن دینى است. آن چه دین بر آن این تساوی براى زن و مرد مطرح شود. 

مثل مرد، انسانى است که استعداد برخوردارى از کماالت انسانى را داراست. خداوند بر اساس  اصرار دارد، اقامه عدل است و زن

حکمت، براى سامان دهى به امور اجتماعى، تفاوت هایى را براى زن و مرد، طبق آفرینش در نظر گرفته است و انتظارات مختلفى از 

فمینیست هاى اسالمى داخل کشور،   .آن دو لحاظ کرده است این دو جنس دارد. بر این اساس، خداوند تکالیف مختلفى براى

خواهان زن ساالرى یا تشابه در تمام عرصه ها نیستند. به همین دلیل، آنان بر موقعیت واالى زن در خانه تاکید کرده اند. به عقیده 

 اشد. آنان، هدف جنبش زنان باید تقریب نقش ها و ارج گذارى برابر به وظایف متفاوت زن و مرد ب

 برداشت از آزادى( 9

آزادى، مفهومى است که بیش تر فمینیست هاى اسالمىِ تندرو به آن پاى مى فشارند. از نظر آنان، آزادى پیوندى عمیق با 

      دارندآن چه را تمایل و فردگرایى به مفهوم غربى دارد و برآمده از فرهنگ لیبرالى غرب است. در این دیدگاه، انسان ها آزادند 

انجام دهند ؛ اما تأکید فمینیست هاى اسالمى بر حفظ ارزش هاى ،  وارد نسازدآزادى دیگران خدشه به تا جایى که می توانند 

معنوى، آنان را از دیدگاه هاى لیبرالیستى جدا مى کند. از نظر آنان، خروج زن از خانه به اذن شوهر، هم به دلیل محدود کردن 

 دلیل آن که بر اساس جنسیت و تبعیض گونه است.  آزادى زن، مردود است و هم به

 برداشت از خانواده( 4

فمینیست اسالمى، بر حفظ خانواده و نقش مادرى و همسرى زن ، تاکید مى ورزد و به همین دلیل، مخالفت خود را با همجنس 

آرمان  .رپرستى مرد است، انتقاد مى کنندگرایى اعالم مى دارد. طرفداران این نظر از خانواده سنتى که مبتنى بر سلسله مراتب و س
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آنان خانواده اى بر اساس برابرى نقش ها و نفى سرپرستى مرد است. آنان دمکراسى در خانواده را جایگزین مناسبى براى سرپرستى 

 .مرد مى دانند

زلت اجتماعی زنان های فراوان است و عالوه بر اینکه موجب احیای حقوق و من جنبش فمینیستی دارای کاستیعلی ایحال 

 :گردد هایی از پیامدهای منفی جنبش فمینیستی اشاره می نگردیده، بلکه موجب پیامدهای ناگواری برای آنان شده است. به نمونه

هیچ گونه وفاق مشترکی در خصوص اندیشه فمینیسم وجود ندارد و تفاسیر و نظریات در این زمینه طیف وسیعی دارد و (  الف

های ثابت است و صرفاً به دلیل وجود  اسی، فمینیسم فاقد نوعی جهان بینی منسجم و هرنوع اصول و ارزشبرخالف عقیدة سی

های خودجوش زنان یکی پس از دیگری ظهور و دست به مبارزه  های جنسی در جوامع مدنی غربی، جنبش عدالتی ها و بی تبعیض

 .شرقی نیز به تبع و تقلیدگونه از آنان این مبارزات را احیا کردند اند. زنان مسلمان و یا زنان جوامع جهت احقاق حقوق خود زده

کنند و  داری نوین را سپری می ای دیگر عصر برده متأسفانه امروزه به رغم بهبود وضعیت زنان نسبت به گذشته، زنان به گونه(  ب

الی جنسی در تبلیغات سینمایی، تلویزیونی و وضعیت آنان در جوامع مدنی غربی بسیار رقت بار است. زنان غربی هنوز به عنوان کا

این زنان ابزار توسعۀ اقتصادی و جذب  .شود ایند و از آنها به عنوان ابزاری برای فروش کاالها بهره برداری می مطبوعاتی به شمار می

امر را به عنوان پیروزی سرمایه های داخلی و خارجی جوامع غربی اند، نه موجودی انسانی، جالب این که فمینیست های غربی این 

 .کنند بزرگ مبارزات خود قلمداد می

های  در جوامع غربی با شعار استقالل، آزادی و کسب قدرت زنان در قالب فمینیسم،اساس بنیان خانواده فرو ریخته و ازدواج(  ج

، امروزه بزرگترین دغدغۀ فکری های مکرر و فراوان بنیان فرهنگ و تمدن غربی را متزلزل ساخته است. این امر غیررسمی و طالق

 .دهد اندیشمندان غربی را تشکیل می

شوهرداری،  .پردازد گرایی و مبارزه با تحقیر زنان است، اما این نهضت امروزه، خود به تحقیر زن می گرچه فمینیسم در واقع زن(  ه

ها به شدت مورد حمله قرار  ز سوی فمینیستشد، امروزه ا مادری، فرزندزایی و شیردهی که از کماالت و افتخارات زن محسوب می

اعتبار  ارزش نمودن زنان از سوی مردان بود، اما امروز نقش بی گیرد. هر چند هدف اصلی نهضت فمینیسم مبارزه با تبعیض و بی می

 .اند منزلت ساختن زنان را خود آنان برعهده گرفته و بی

ابل و تضاد شدید میان مرد و زن است. توجه نکردن به فلسفه آفرینش زنان از دیگر پیامدهای منفی نهضت فمینیسم، ایجاد تق(  و

گر  ها تصوری خشن، سلطه های زیستی آنان که در واقع، موجب کمال آنها و نوعی حکمت است، موجب گردیده فمینیست و تفاوت

های خانوادگی و  ینۀ بروز ناهنجاری و نزاعطلب از مرد ارائه دهند و درصدد مبارزه با آن برایند. این خود زم گر و خشونت و خشونت

 .های فراوان و وجود زنان و مردان مجرد را موجب شده است نیز تزلزل بنیان خانواده و وقوع طالق
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عاطفه است. چنین فرزندانی  از دیگر پیامدهای بسیار منفی این نهضت، تزلزل بنیان خانواده و پیدایش فرزندان پرخاشگری بی(  ز

گرم پرمحبت مادران را احساس ننموده اند. والدین آنها نیز با ازدواج در سنین باال مسئولیت گریزی در انجام وظایف هرگز دامان 

مربوط به خانه از سوی زنان و نیز ازدیاد طالق، کاهش میزان ازدواج، رها کردن فرزندان در سنین طفولیت و سپردن آنها به دست 

 .انواده را بیش از پیش تشدید کرده اندمهدهای کودک، فرایند تضعیف بنیان خ

زنان بخشی از با تحقق شعار فمینیستی مبنی بر این که زنان نیز باید دوشادوش مردان روانه بازار کار شوند. به طور معمول (  ح

علت  بهی مجرد بودند و جز نیروی کار خود چیزی برای اشاعه نداشتند و بسیار، کردند  شاغل در بازار که در شهر زندگی می

بنابراین هر چند، به ظاهر زنان به اشتغال روی آوردند اما عمالً پس از اندک زمانی مجدداً با مزد  .نداشتن کار، به فحشا پناه بردند

 .های کار و سرانجام فحشا و سرنوشت محتوم زنان در جوامع مدنی غربی بود کم، بیکاری، دشواری

به  جوامع غربیای سیاسی تبدیل شده است و  به حربه« دفاع از حقوق زنان»و شعار  و سرانجام آن که امروزه تبعیض جنسی(  و

و حتی نقض حقوق بهانه اسکات رقبای خود و از میدان به در کردن آنها، آنها را به نادیده گرفتن حقوق زنان و نقص دموکراسی 

 .متهم می کنندبشر 

 بخش ششم : حقوق کودک در اسالم

شود،  ون الهی که توسط پیامبران و اولیاء خداوند تشریح می گردد و یا قانونی که توسط حکومت وضع میوقتی خداوند و یا قان

مند شده و آن را انجام دهد. مثل حق  انجام کاری را اجازه داده و یا آن را منع نکرده باشد، کودک و یا نوجوان حق دارد از آن بهره

  .نماید ر یا حتی حق بازی که نقش اساسی در خالقیت کودکان ایفا میزندگی، حق دانایی)از طریق تحصیل( یا حق تفک

با توسعه جوامع کودکان حقوق دیگری دارا شدند، مانند حق داشتن هویت، تابعیت، داشتن خانواده، رفاه اجتماعی، آموزش و 

  ...گیری و پرورش)تعلیم تربیت(، آزادی فکر، تصمیم

ی ادیان الهی بر آن تأکید دارند اسالم نیز با گستردگی آن را بیان نموده  نیست بلکه همهالبته این مباحث منحصر به دین اسالم 

 است. 

 

 حقوق کودک   تاریخچه فصل اول :

  ظهور اسالم  در آستانه(2

ی اسالم است و تحت  ی عربستان که خاستگاه اولیه ی شبه جزیره صاً بررسی موضوع در منطقهکه از متون تاریخی خصو آنچنان

ای زندگی می کردند. هم از حیث فراگیری علم  آید، اعراب جاهلی به صورت قبیله عنوان حجاز از آن نام برده شده است، بر می
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و نوشتن نیز محروم بوده اند. از نگاه دیگر اینکه از حیث و دانش در سطح ابتدایی قرار داشتند و اکثر آنان از نعمت خواندن 

جامعه حجاز سابق،  .های غلط به عنوان رسم و رسوم ثابت رواج داشته است اجتماعی هم بسیار محدود بوده و فرهنگ

بایل عرب، ی عربستان را در بر گرفته بود. اکثر ق ی یکپارچه نبوده و قبایل مختلف به اشکال مختلف کل شبه جزیره جامعه

ای به قتل می رساندند و داشتن فرزند پسر را یک شهرت  کودکان دختر را زنده به گور می کردند و به طرز بسیار وحشیانه

ای می  کردند، لذا کشتن فرزند دختر به عنوان یک عادت و سنت در قبایل مرسوم بود و چون به نسب اهمیت ویژه قلمداد می

از طریق پسر)مرد( امتداد پیدا می کرد، در نتیجه نقش فرزند پسر از شأنیت منحصر به فردی دادند و این نسب نیز الزاماً 

برخوردار بود. موضوع کشتن کودکان دختر حتی بعد از ظهور اسالم نیز در برخی از قبایل رواج داشت و به تدریج پس از ظهور 

  .اسالم و گسترش آن منسوخ شد

 

  پس از ظهور اسالم( 1

پیامبر مکرم اسالم)ص( اولین کسی بود که پس از ابالغ دین مبین اسالم در عربستان توانست قبایل مختلف عرب را دور هم 

سال جامعه واحد را در این کشور شکل دهد. اسالم کشتن فرزند را نهی فرمود و پیامبر اسالم)ص(  14جمع کند و در طول 

را را با تفاسیر آیات قرآن کریم به مردم گوشزد نماید. قرآن کریم مالک برتری  نیز به طریق مختلف سعی نمود این عمل زشت

خداوند در قرآن کریم  .دانستند، نهی فرموده است را تقوا و پرهیزگاری معرفی نموده و جنسیت را که برخی مالک برتری می

بیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و ق»فرماید:  می

  22«.ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست متقابل حاصل کنید، در حقیقت ارجمند

بخشیم. آری  از بیم تنگدستی فرزندان خود را نکشید، ماییم که به آنها و شما را روزی می»  :فرماید  قرآن کریم میهمچنین 

  011«.است کشتن آنان همواره خطایی بزرگ

مادر در ایام شیرخوارگی ارجح   وظیفهبر فقه اسالمی بحث حضانت و نگهداری طفل را از مُهمّات و حقوق کودک می داند که 

تر است که طفل را سرپرستی نماید. ولی  سالگی شایسته 2خواهد بود. پس از آن تا دوسالگی نسبت به پسر و برای دختر تا 

پدر و مادر مشترکاً برای ادای تکلیفی که در تعلیم و تربیت کودک و نوجوان   می گردد وظیفهآنچه از تربیت اسالمی برداشت 

  .وجود دارد تأکید شده است
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و مادران بایست دو سال کامل فرزندان خود را شیر دهند آنکس "  :فرماید در بحث نگهداری و حضانت و رضاع قرآن کریم می

صاحب فرزند است که خوراک و لباس مادر را به حد متعارف بدهد هیچکس را   عهدهکه خواهد فرزند را شیر تمام دهد و بر 

ی طاقت نکنند نباید مادر در نگهبانی فرزند به زیان و زحمت افتد و نه پدر بیش از حد متعارف برای  تکلیف جز به اندازه

شوهر به رضایت و مشورت جدایی را قصد  کودک متضرر شود و اگر کودک را پدر نبود، وارث باید نگهداری کند و هرگاه زن و

کردند باکی بر آنها نیست آنگاه اگر بخواهید مادران فرزندان را شیر دهند آنهم روا باشد اگر حقوقی به متعارف بدهید و از خدا 

  ".010بترسید و بدانید که خدا از کردار شما آگاهست

تأکید دارد، کودکان حقوق مسلمی را دارا هستند که می بایست پیامبر)ص( کراراً در روایات خود با استناد به آیات قرآنی 

بدانها توجه نموده و به نحو شایسته به آنان پاسخ داد. حتی در احترام به حقوق کودکان و نقش مهم آن در تربیت فکری، در 

  .نمود می کرد و آن را جزئی از حقوق کودک معرفی وقت ادای نماز که آنان به بازی مشغول بودند ممانعت نمی

زمینی مستعد است که آنچه کاشته شود همان درو خواهد   دل کودک و نوجوان به مثابه»در روایتی از پیامبر)ص( آمده است: 

برای این بر بنی اسرائیل نوشتیم که »همچنین قرآن کریم با توجه به مذموم بودن قتل هر انسان بی گناه می فرماید: « 011شد.

مردم را بکشد و آن کسی که او   در برابر قتل کسی یا تبهکاری در زمین، مانند آن است که همه هر کسی دیگری را بکشد نه

  014«.مردم را زنده ساخته است  را زنده کند، گویا همه

هرگز یتیم را از خود »می فرماید : خداوند توجه به کودکان یتیم و بی سرپرست را مورد یادآوری قرار داده است و 

  011«.مرنجان

و هرگز به مال یتیم نزدیک »کریم تضییع اموال یتیمان و دراز دستی به آن را نهی فرموده است و چنین می فرماید:  قرآن

  012«...نشوید و

و کسی که مومنی را دانسته و : »خداوند می فرمایدهمچنین در نکوهش عمل قتل بی گناه )چه کودک و چه بزرگسال( 

ان در آن و خدا بر او خشم آورد و دورش کند و)خود را( برای عذابی بزرگ آماده خواسته بکشد، پس کیفرش دوزخ است، جاود
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  016«.کند

در واقع آیات قرآن کریم قتل انسان را به ناحق مورد نکوهش قرار داده و مرتکبین آن را مستوجب عذاب دردناک وعده داده 

  .است

ی معصومین)ع( همچنان که از  و در روایات اسالمی از ائمه ی کوثر را نازل کرد خداوند سبحان به احترام و منزلت دختر سوره

  .فرزند پسر تحت عنوان نعمت یاد شده است از کودک دختر تحت عنوان رحمت یاد می کند

بر اساس فقه اسالمی در صورتی که مادر با دیگری ازدواج کند و دارای فرزند باشد حق حضانت او ساقط می شود در تشریح 

اند که ممکن است شوهر آن زن دارای اخالق شایسته نباشد و در تربیت طفل  الق و تربیت را مطرح نمودهموضوع بحث اخاین 

از نظر فقه امامیه گفته شده که چنانچه کودک دزدی نماید حد جاری نمی شود و در صورت داشتن سایر شرایط   .قصور نماید

  .استعدم مسئولیت کودک   تعزیر و تأدیب خواهد شد که این نشانه

 

 از حقوق کودک حمایت دوم : فصل 

است و حقوق او از آن جهت که  انسانتوان به دو بخش تقسیم کرد: حقوق او از آن جهت که  حقوق کودک را در یک نگاه کلی، می

  .کودک است

 حقوق دائمی برابر با بزرگساالن -2

باشد و  اعم از حقوق فردی، اجتماعی و اقتصادی، با حقوق بزرگساالن یکسان می، آن جهت که انسان هست  حقوق کودک از

ترین حق هر انسان   ترین و اساسی  برخالف نوع دوم، موقت )ویژه دوران کودکی( نیست. مثالً در برخورداری از حق حیات که مهم

تی ندارند. براین اساس، کیفر سلب این حقوق هم در مورد هر دو یکسان است، و نیز حق سالمت جسمانی، کودک و بزرگسال تفاو

تدریج )به موازات رشد  و به را دارد البته به صورت ناقص( ) شدن از حقوق  برخوردارانسان از حرمت و نیز اهلیت  جنینحتی  .است

شود. جنین حاصل از راه غیر شرعی نیز واجد حرمت و مشمول این حقوق است. با تمام اهمیتی که اجرای  تر می او( حقوق او بیش

نسبت به مادرش به  تعزیرجرای حدود، قصاص یا هرگونه دارد، آنجا که حیات جنین یا نوزاد به سبب ا اسالماحکام کیفری در 

 بارداریافتد )حتی در صورتی که جنایت پیش از  به تأخیر می شیردهیمخاطره افتد، اجرای حکم تا هنگام زایمان یا تا پایان دوره 

 ( .رخ داده باشد یا بارداری مورد تردید یا از راه نامشروع باشد
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  24  آیه، نساء  مبارکه  سوره  

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86
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  داشتن نام

رود.  ترین عامل شناسایی و هویت مستقل هر فرد به شمار می  از جمله حقوق مهم انسان، از جمله کودک، داشتن نام است که مهم

رو در  ای بر او دارد؛ از این ست و تأثیر اجتماعی و تربیتی ویژهو حتی پس از مرگ، همراه و مالزم فرد ا مرگنام، همواره از تولد تا 

نیز انتخاب نام برای کودک و نیز ثبت آن همراه  قوانین ایراندر  .اسالمی بر انتخاب نام نیکو برای کودکان تأکید شده است احادیث

نام و  هر کودک بایستی دارای یک ش، 0422با مشخصاتی دیگر از جمله حقوق کودک است. براساس قانون ثبت احوال مصوب 

باشد و والدت وی، تاریخ آن و نام انتخاب شده، ظرف پانزده روز پس از تولد به سازمان ( خانوادگی پدر خانوادگی )مطابق نام یک نام

ثبت احوال کشور یا مأموران کنسولی ایران )در خصوص ایرانیان مقیم کشورهای دیگر( اعالم شود تا برای کودک شناسنامه صادر 

یکی از حقوق کودک و مرتبط با  توان، براساس کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی ایران، عیت را نیز میگردد. داشتن تاب

  .هویت او به شمار آورد

 

  نسب مشروع

ای اعتباری است که از  و معین برای کودک است. نَسَب، رابطه نَسَب مشروعاز جمله حقوق کودک از جهت انسان بودن، برقرار شدن 

شود و با توافق، تفاهم و انعقاد قرارداد این رابطه قابل تغییر نیست. وجود رابطه زناشویی میان پدر و مادر بر  پیدایش فرزند انتزاع می

شروع در زمان انعقاد نطفه، نخستین شرط مشروعیت فرزند آنهاست؛ بنابراین کودکی که از رابطه آزاد جنسی میان زن پایه ازدواج م

  .شود و مرد پدید آید، فرزند مشروع و قانونی شناخته نمی

 

 جایگاه کودکان نامشروع در جامعه اسالمی

روند و ضمن برخورداری از  به شمار می امت اسالمی، از اعضای رغم محرومیت از نسب مشروع و آثار قانونی آن کودکان نامشروع به

ه محکمه پسند اثبات شودــ تنها از معدودی از ها با ادل حقوق عام فردی و اجتماعی ــ در صورتی که نامشروع بودن نسب آن

این محدودیتها نیز، نه به قصد آزردن چنین کودکانی، بلکه با هدف  شوند  محروم شمرده می مشاغل اجتماعی، از جمله قضاوت،

چی پدر و مادر از گونه فرزندان در خارج از نهاد خانواده و نیز مکافاتِ سرپی پیشگیری از رواج روابط نامشروع و پدید آمدن این

http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%DA%AF
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%B3%D8%A8_%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%AA_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
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که تنها راه داشتن فرزند، تشکیل خانواده و تنظیم  دستورات شرع و نظام حقوقی جامعه مقرر شده است و تأکیدی است بر این

 .012روابط خانوادگی است

 ها حقوق فرزندخوانده

که نگهداری و  رو با این شود؛ از این حاصل می رضاعهایی معین ، از جمله نَسَب و  ، رابطه ابوّت و فرزندی تنها از راهاسالمدر شرع 

ها کاری بسیار پسندیده به شمار آمده و بر آن تأکید شده است؛ ولی میان این  سرپرست و تربیت آن یا بی یتیمحمایت از کودکان 

به رسمیت شناخته نشده و آثار ناشی از قرابت  فرزندخواندگیشود و  کودکان و سرپرستان آنان هیچگونه قرابت نَسَبی ایجاد نمی

  .نَسَبی، مانند وراثت، محرمیت )از جمله حرمت ازدواج( و والیتِ قهری را نیز در برندارد

گونه  به منظور تأمین منافع مادی و معنوی ایناز اینرو  .شود فرزندخواندگی با صدور حکم سرپرستی از سوی دادگاه آغاز می، ایراندر 

های داوطلب و  وجب آن، خانوادهبه تصویب رسید که به م "حمایت از کودکان بدون سرپرست"ش قانون 0424سال کودکان، در 

توانند سرپرستی این کودکان را احراز  و پس از گذراندن دوران آزمایشی )به مدت شش ماه( می دادگاهواجد شرایط، با صالحدید 

و نفقه و احترام،  تربیتوظایف و تکالیف سرپرست و طفل تحت سرپرستی او از لحاظ نگاهداری و »قانون این  00کنند. مطابق مادّه 

و نمایندگی قانونی  اموال، اداره کردن به عالوه، به استناد تبصره مادّه یاد شده«. نظیر حقوق و تکالیف اوالد و پدر و مادر است

که دادگاه ترتیب دیگری اتخاذ کند. این آثار به  کودک پس از صدور حکم سرپرستی به عهده سرپرست )به عنوان قیم( است جز آن

  .نیز وصیّ او قابل تعمیم یا انتقال نیست  اشخاص ثالث مانند پدر و فرزندان سرپرست و

و سرانجام پس  هاما با سپری شدن سالهای طوالنی از تصویب و اجرای قانون مذکور ، ضرورت بازنگری در این قانون احساس گردید

قانون  به تصویب مجلس شورای اسالمی رسید . بر اساس 0421قانون جدید فرزند خواندگی در سال از مباحث طوالنی و فنی 

 سه، که بودند   سال افزایش یافته و این در حالی است که در قانون پیشین کودکانی قابل واگذاری 08سال به  01سن فرزندخواندگی از مذکور 

 .یافته است سال کاهش  دوسال از سرپرستی آنها در بهزیستی گذشته باشد و این زمان در قانون جدید به 

 

سال از ازدواج آنها گذشته باشد و صاحب فرزند  2، که حداقل گردید   ه فقط به والدینی داده می، فرزندخواندپیشین در قانون 

هایی که یک فرزند داشته باشند، اما  جدید باز هم اولویت اول با این گروه است، اما در اولویت دوم خانواده قانوننشده باشند، اما در 

                                                             
، کودکی که ناشی از روابط آزاد جنسی است فرزند طبیعی 0426تیر  4در رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور مورخ   117

و  رثتوااند، هر چند رابطه  )عرفی( پدر و مادر خود قلمداد شده و آن دو مکلف به گرفتن شناسنامه برای او و حضانت و پرداخت مخارج او شده

 .گونه والدین تکلیف دارند ولی حقی ندارند نیز والیت میان فرزند و والدین منتفی است؛ بنابراین، این

 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9
http://www.wikifeqh.ir/%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB
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 جایگاه و موقعیت از که  زنان و دختران مجردیهمچنین   .نند فرزند خوانده بگیرندتوا شوند نیز می به عللی دیگر صاحب فرزند نمی

اند، در اولویت بعدی دریافت فرزندخوانده هستند و در این  اجتماعی برخوردارند، اما به هر علت ازدواج نکرده و اقتصادی مطلوب

  .شود مورد شناسنامه کودک به نام فامیل مادر برای کودک صادر می

عده زیادی از کودکان بهزیستی دارای پدر، مادر یا جد پدری هستند که به هر دلیل به علت زندانی ایتأ اینکه طبق قانون پیشین نه

مطابق قانون امکان  و گردیدند بهزیستی نگهداری میاماکن وابسته به بودن آنها، طالق، نداشتن صالحیت و یا هر علت دیگر در 

 .118است مرتفع گردیده ، این مسأله جدید که در قانون  داشت قت وجود نواگذاری به صورت سرپرستی مو

 تفاوت حقوق جنین با بزرگساالن

برد و از  ، نیز هیچ تفاوتی میان کودک و بزرگسال نیست. حتی جنین نیز ارث میوصیتو  ارثدر برخورداری از حقوق مالی، مانند 

بر این اساس در فقه اسالمی، کودک از ابتدای دوره جنینی  . االرث جنین نیز با بزرگسال یکسان است شود. سهم وصیت منتفع می

باره دو نکته،  یا سن خاصی از زندگی اختصاص ندارد برخوردارست؛ ولی در این اصوال از همه حقوق انسان که ماهیتآ به بعد از تولد

که کودک،  که اهلیت جنین در برخورداری از این حقوق، مشروط به زنده متولد شدن اوست؛ دیگر آن درخور توجه است: نخست آن

حقوق را در دوره کودکی ندارد؛ ولی چنانچه به آن ) گرفتن( شدن از حقوق را دارد؛ ولی اهلیت استیفای  ) برخوردار(اهلیت متمتع

براساس قوانین ایران نیز کودکان،  .تواند در بزرگسالی )پس از بلوغ( آن حقوق را استیفا کند هر علتی حقوق او استیفا نشود خود می

توانند حقوق مالیِ خود  مانند بزرگساالن، جز شماری از حقوق سیاسی، از همه حقوق مدنی برخوردارند ولی تا رفع محجوریت، نمی

شود و  گفتنی است که در قوانین شماری از کشورها، جنین تا زمان تولد، قسمتی از بدن مادر )حامل( قلمداد می .را اعمال کنند

  .گونه حق قانونی مستقلی ندارد هیچ
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 مجلس شورای اسالمی 0421فرزندخواندگی براساس قانون مصوب  شرایط  

 

 .زن و شوهر داوطلب سرپرستی، ایرانی و مقیم ایران باشند

 .ته و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشندپنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذش

 .سن یکی از زوجین حداقل سی سال باشد

 .زوجین دارای محکومیت جزائی مؤثر بعلت ارتکاب جرائم عمدی و مهجور نباشد

 .زوجین دارای صالحیت اخالقی باشند

 .زوجین یا یکی از آنها دارای تمکن مالی باشند

 .نباشندزوجین مبتال به بیماری صعب العالج 

 .زوجین معتاد به مواد الکلی یا مواد مخدر و سایر اعتیادات مضر نباشند

 .به عهده دادگاه است 4و  1هرگاه زوجین پزشکی نتوانند صاحب فرزند شوند معافیت از شرایط 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%AB
http://www.wikifeqh.ir/%D9%88%D8%B5%DB%8C%D8%AA
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 دوران کودکیحقوق موقت برابر با  -1

  .های جسمی و روحی کودک است ران کودکی و ناظر به محدودیتبخش دوم از حقوق کودک، موقت است؛ یعنی، محدود به دو

  حضانت

در تعالیم اسالمی عالوه بر  یابد. ترین این حقوق، حضانت )نگاهداری و تربیت( اوست که از بدو تولد وی ضرورت می  از جمله مهم

فرزندان کمال همکاری را داشته باشند. لذا در تکالیف عمومی که زن و شوهر نسبت به یکدیگر دارند باید به مبانی خانواده و تربیت 

آید. از نظر تعالیم اسالمی نگهداری و تربیت طفل را حضانت  فقه اسالمی نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف به شمار می

ء کامل تمایالت مناسب برای بقاء، نمو، بهداشت روانی و جسمی، ارضا  نگهداری طفل عبارت است از ایجاد زمینهبنابراین   .گویند می

باطنی کودک و توجه به تمام جهات شخصیت او فقط در محیط خانواده میسر است. آغوش گرم مادران و دامن پر مهر پدران 

 .  012تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد می

 .اند ت ارجح دانستهسال مادر را از نظر حضان هفتسال را بطور مطلق با مادر و برای دختر تا دو از نظر وجه نظری حضانت تا 

دو یا فوت هر دو به چالشی جدّی  ویژه در موارد جدا شدن والدین از یکدیگر یا فوت یکی از آن موضوع حضانت در بسیاری موارد، به

شود. در قوانین ایران نیز مسئله حضانت کودک، مورد توجه خاص قرار گرفته و دو سویه بودن این حق، پذیرفته شده  تبدیل می

ترین مصادیق حضانت کودکان چنین ذکر شده است: به کار بردن وسایل الزم   قانون مدنی ایران، مهم 0022تا  0068مواد  است. در

های  برای بقا، نموّ و بهداشت جسمی و روحی کودک، مانند تأمین غذا و پوشاک، تمیز نگاه داشتن بدن و لباس کودک، مراقبت

 .سن کودک است طور کلی هر آنچه که مقتضای به  پزشکی و

  نفقه

اجداد پدری است. در   است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او نفقه بر عهدهشده پدر دانسته   اوالد بر عهده  فقه اسالمی، نقه در

 مادر خواهد بود. )پدر، جد و یا اجداد پدری، مادر، جد و یا اجداد  صورن نداشتن اجداد پدری و یا عدم قدرت به آن، نفقه بر عهده

 (  ...مادری و

  تغذیه مناسب

اند که در  که نخستین غذای هر کودک شیر است، مادران توصیه شده یکی از حقوق مهم کودک، تغذیه مناسب است. با توجه به این

ار تر فقها تکلیف الزامی او به شم المقدور شیر خود را خوراک او قرار دهند، هر چند این کار به نظر بیش دوره شیرخوارگی، حتی

                                                             
 26به تبلیغات اسالمی سال  سید علی محمد یثربی قمی،  حقوق خانواده در قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران، نشر چاپ و نشر وابسته   119



113 
 

قانون مدنی ایران بر ملزم نبودن مادر به شیردادن بچه  .نرفته است و در مواردی او برای این کار حق درخواست اجرت هم دارد

تأکید کرده است. با این همه، به منظور رعایت حقوق کودک و تأمین سالمتی او، در صورتی که تغذیه طفل به غیر از شیر مادر 

  .مرده استممکن نباشد، آن را الزامی ش

  تعلیم و تربیت

، خواندن و نوشتن احکام شرعیو  قرآنویژه بر آموزش  های دینی، تعلیم و تربیتِ کودک در زمره حقوق او معرفی شده، به در آموزه

براساس قوانین ایران، تعلیم کودک حق مسلّم  .های عملی و رزمی به او تأکید شده و گاه واجب به شمار رفته است و برخی مهارت

 جمهوری اسالمیام قانون اساسی  بق اصل سیاند. از سویی، مطا اوست و دولت و اولیای کودک، همگی در این مسئولیت شریک

 . نمایدفراهم ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه را برای همه ملت 

 

 اشتغال کودکان

به کار گماردن افراد »قانون کار،  22ای منظور شده است. مطابق مادّه  کودکان و نوجوانان مقررات ویژه اشتغالدر قوانین ایران برای 

کارفرمایان متخلف از این قانون، با کیفر جزای نقدی و در صورت تکرار تخلف، با حبس «. ل تمام ممنوع استکمتر از پانزده سا

 این قانون، کارگران پانزده تا هجده ساله را کارگر نوجوان نامیده است. همچنین قانون کار  81ماده (. 026شوند )مادّه  مجازات می

کاری و کار در شب را به آنان ممنوع کرده و برای  وزارت کار و امور اجتماعی، اضافهآور، به تشخیص  سپردن کارهای سخت و زیان

 ها مقرراتی وضع کرده است.  سایر کارها و نیز مقدار کار روزانه آن

 

 کودک حقوق و تکالیف کیفریسوم : فصل 

 از جمله مباحث مهم در زمینه حقوق کودک، حقوق و تکالیف کیفریِ اوست که در دو عرصه قابل بررسی است:

 :بر کودک واقع شود جرمیهنگامی که  -2

  موارد مؤثر نبودن در شدت و تخفیف جرم

علیه(، تأثیری در میزان مجازات مجرم ندارد و کیفر جرائم ارتکابی، چه برضد  اصوالً سن کسی که جرم علیه او واقع شده )مجنی

ربایی، کودک بودن  ای جرائم، مانند انسان دکان ــحتی در دوره جنینی ــ چه برضد بزرگساالن، یکسان است حتی در پارهکو

 شود  علیه سبب محکومیت مجرم به اشد مجازات می مجنی

  موارد مؤثر در تخفیف جرم

http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D8%B1%D9%85
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گردد، مثالً زنای زن مُحْصنه با نابالغ  رم میعلیه در برخی موارد معدود سبب تخفیف مجازات مج در فقه اسالمی، کودک بودن مجنی

دهد و به نظر  میزان حدّ را از رجم به یکصد ضربه تازیانه تقلیل می و نیز بر پایه قوانین ایران  )شیعه( امامیبه نظر مشهور فقیهان 

شود همچنین نابالغ بودن کسی که به زنا یا لواط متهم شده براساس  برخی از فقیهان اهل سنّت اصوال موجب سقوط اجرای حد می

. سبب تخفیف مجازات در این دو مورد، خروج 001کننده است نه اجرای حدّ قذف قذف تعزیرموجب  و قوانین ایران  فقه اسالمی 

( و قذف بوده است؛ به عبارت دیگر، در مورد نخست، زنای محصنه و بلکه )به نظر برخی زنای محصنهموضوعی این موارد از حکم 

توانسته تحقق یابد، زیرا از  اط نمیدر مورد دوم نیز اساسآ زنا یا لو صورت نگرفته زیرا یکی از شروط تحقق آن، بلوغ زانی است زنا

جمله شروط تحقق هر دو بلوغ فاعل است؛ در نتیجه، متهم شدن نابالغ )غیرمکلف( به زنا یا لواط، بدنامی فاحشی برای او در پی 

  .ندارد و قذف، موضوعیت خود را از دست داده و درواقع شبه قذف صورت گرفته است

  موارد مؤثر در شدت جرم

هایی سنگین شده است از  ، انجام دادن برخی کارها در مورد کودکان عنوان مجرمانه یافته و گاه مشمول مجازاتایراندر قوانین 

دیگر نهادن یا متعلق به زنی غیر از مادرش وانمود  جمله: ربودن یا مخفی کردن کودکی که تازه متولد شده یا او را به جای کودکی

گیری، چه  هایی چون مطالبه وجه یا ثروت یا انتقام کردن؛ ربودن کودک به عنف یا تهدید یا حیله یا از هر راهی دیگر با انگیزه

زند خردسال خود یا دیگری شخصآ و چه با مباشرت فردی دیگر؛ رها کردن کودک، به ویژه در محلی خالی از سکنه؛ و استفاده از فر

 یا در اختیار دیگری قرار دادن فرزند خود بدین منظور تکدیبرای 

 

  هنگامی که کودک مرتکب جرمی گردد: -1

  تعزیر کردن

شود،  میز باشد به سرپرست تحویل داده شده و بر لزوم تربیت وی تأکید میبه موجب قوانین کیفری ایران، کودک بزهکار، اگر غیرم

که فاقد سرپرست باشد یا سرپرست او صالحیت نداشته باشد که به تشخیص دادگاه، برای مدتی به کانون اصالح و تربیت  مگر آن

که سرپرست  م شرع )دادگاه( عالوه بر آنشود حاک که مشمول حدود و قصاص نمی شود؛ ولی کودک بزهکار ممیز، با این فرستاده می

تواند او را تعزیر )نوعی مجازات قانونی که میزان آن تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده  کند می قانونی او را به تربیت او وادار می

تأدیب و تعزیر کودک،  است( هم نماید. حتی در شماری از جرائم، از جمله قذف کردن، دادگاه موظف به تعزیر کودک ممیز است 

                                                             
برخی  .شود دانسته می جرمایران  حقوق کیفریاسالمی و  فقهو در  است لواطیا  زناو به معنای متهم کردن شخصی به  دشنامنوعی  قذف  111

است. قانون مجازات  مقرر شده به شالق (رض 21) کمتر از تعزیرها  ه نشده و برای آندانست ضربه شالق ( 81) بیشتر ازحداز موارد قذف مشمول 

 .ضربه شالق معین کرده است 21اسالمی تعزیر را همواره تا 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B0%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B0%D9%81
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%86%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B2%D9%86%D8%A7
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%AA%DA%A9%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%DA%A9%DB%8C%D9%81%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B1
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مردگی یا کبودی شود؛ در غیر این  ریزی، خون اگر مستلزم تنبیه بدنی او باشد، نباید شدید و غیر متعارف باشد و موجب خون

زیرا هر چند در فقه اسالمی و قوانین ایران به منظور تربیت و شود.  بپردازد و گاه حتی مجازات می دیهصورت، مرتکب آن باید 

  تأدیب کودک و بازداشتن او از تکرار رفتارهای ناپسند، حتی به اولیا و سرپرستان کودک اجازه تنبیه محدود او داده شده است، ولی

  .حد متعارف تأدیب فراتر رودطور کلی تنبیه کودک باید متناسب با روحیات و محیط اجتماعی او باشد و نباید از  به

  پرداخت دیه

بستگان ذکور نَسَبی به ترتیب طبقات ارث: پدر، )  عاقلهاگر کودک نابالغ، مرتکب قتل، جرح و ضرب شود پرداخت دیه بر عهده 

المال است؛ ولی در  ، پسران برادر، عمو و پسران عمو( و در صورت نبود عاقله یا استطاعت نداشتن او برعهده بیتبرادراجداد پدری، 

 . دیده را جبران کند  یانخصوص اتالف مال اشخاص، خود کودک ضامن است و ولیّ او باید از اموال کودک، خسارت ز

آورند.( و  البته سن شرعی بلوغ را سن مسئولیت به حسب می در متون فقهی اسالمی اصل بر عدم مسئولیت کیفری کودکان است)

  ی کودکان اجرا نشود ولی در فقه اسالمی کلمه حقوق کیفری کودکان اقتضاء می کند که کیفرهایی نظیر حدود و قصاص بر علیه

  .تعزیر در حد مناسب و پرهیز از افراط و تفریط برای تربیت کودکان با توجه به شرایط کودک بکار برده شده استتأدیب یا 

  :کودکان از نظر فقه اسالمی به سه گروه تقسیم می گردند

 

  .ستندی تشخیص کامالً فاقد مسئولیت کیفری ه گروه اول کودکان یک تا هفت ساله می باشند که به جهت نداشتن قوه -0

  .سال تا سن بلوغ که از نظر جزایی مسئولیت در صورت ارتکاب جرم را ندارند ولی تأدیب خواهند شد هفتکودکان باالتر از  -1

  .اند و در صورت ارتکاب جرم همانند بزرگساالن با آنان رفتار خواهد شد کودکان بالغ یعنی کودکانی که به سن شرعی رسیده -4

اند. حنفیه بلوغ پسر را در  سال گفته 02سال و مالکیه  02 ل سنت شافعیه و حنابله سن بلوغ را در زن و مرداز بین فرق اسالمی اه

سال تمام قمری  2سال و در دختر  02سال ذکر نموده است. فقه امامیه غالباً سن بلوغ را در پسر  02سالگی و در دختر  08

اند. برخی از فقهای امامیه بر همین  سالگی هم محقق شمرده 04ران را در اند. اگرچه برخی از متأخرین شیعه بلوغ دخت دانسته

  .اند منوال اجرای کیفر را عالوه بر شرط سنی، رشد را نیز الزم دانسته

در حقیقت بر اساس تعالیم و ضوابط اسالمی قدرت تمیز و اختیار در ارتکاب عمل و انتساب آن بر اعمال و مسئولیت کیفری 

  .استکودکان ضروری 

مشهور بر آنند که تمام »گردد که:  آن، چنین برداشت می  آنچه که از مبانی فقه و حقوق اسالمی در بحث تکلیف و شرایط عامه

تکالیف الهی ، در مقام فعلیت، مشروط بر چند شرط است. قدر مسلم از آن شرایط عبارت است از: بلوغ، عقل، قدرت و التفات که 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AF%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%84%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B1
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 « 000کودک، دیوانه و ناتوان، از آنجام دادن تکلیف و غافل حکم فعلی وجود ندارد.  پس درباره .ه می شوندتکلیف نامید  شرایط عامه

  .ی تکلیف محسوب می شوند همچنین مراد از کمال در فقه، بلوغ و عقل است که از شرایط عامه

ی اطفال فاقد خصوصیات اجرای  به وسیله اند و جرایم ارتکابی کودکی را یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری دانستهبنابراین 

اطفال در صورت ارتکاب جرم، مبرا از مسئولیت کیفری هستند و »نیز  آمده است:  اسالمیمجازات توجیه نمود. در قانون مجازات 

 « 001باشد. االقتضاء کانون اصالح و تربیت اطفال می سرپرست اطفال و عند  تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده

 دانند.  د با حقوق کودک در جوامع اسالمی متفاوت است. در برخی از کشورها هنوز هم فرزندان ذکور را بر اناث ارجح میبرخور

سال تمام قمری می داند. برخی کشورهای  02سال قمری و سن بلوغ دختران را  2به جهت اینکه فقه اسالمی سن بلوغ دختر را 

سال)پسر( را دارای سن مسئولیت می  02سال )دختر( و  2می دهند و کودکان دارای اسالمی موضوع را به سن مسئولیت ارتباط 

                                                             
 

 416، انتشارات دانشگاه تهران، صدکتر علیزضا فیض ، مبادی فقه و اصول  111
 :گردندبه سه دسته تقسیم می  دارندسال سن  08در قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار، اطفالی که کمتر از   112

 .می باشندسال که این گونه کودکان چنانچه مرتکب جرمی می شدند، از مجازات معاف  6اطفال تا سن   -0

 .دو مجازات برای آنها در نظر گیرد د، دادگاه می تواناست سال  01 کمتر ازال و س 6اطفالی که سن آنها بیش از   -1

 .طفل اخالق حسن در مواظبت و تربیت به تعهد اخذ با سرپرست یا اولیا به تسلیم –الف 

 .تورهای دادگاهتسلیم به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که دادگاه به مصلحت طفل یا نوجوان بداند با اخذ تعهد به انجام دس –ب 

   تصمیمات زیر اتخاذ ، ، بر حسب مورد گردند، این گونه اطفال هر گاه مرتکب جرمی استسال تمام  02تا  01اطفالی که سن آنها بین   -4

 :می گردد

 .طفل اخالق حسن در مواظبت و تربیت به تعهد اخذ با سرپرست یا اولیا به تسلـیم –الف 

 .دادگاه اضیق وسیله به نصیحت و سرزنش –ب 

 .سال حبس است 4سال یا بیش از  4ماه تا یک سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن  4نگهداری در کانون اصالح و تربیت از  –ج 

 :شود های زیر اجرا می سال تمام خورشیدی است مجازات 08سال و تا  02درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از  -1

 4ریال ، در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن تا  میلیونح و تربیت تا یک سال و یا پرداخت جریمه نقدی تا یک حبس در کانون اصال -الف 

 .سال حبس یا مجازات دیگری غیر از حبس باشد

 .باشد سال حبس 4سال یا بیش از  4سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن  4ماده تا  6حبس در کانون اصالح و تربیت از   -ب 

 .سال در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد 8سال تا  1حبس در کانون اصالح و تربیت از  -ج 

مصوب مجلس شورای اسالمی در خصوص بزهکاران نوجوان بایستی   مجازات اسالمی قانون جدیدضمنأ براساس اصالحات صورت گرفته در 

سال در  08رتکبین جرائم در اکثر موارد تفاوتی بین پسر و دختر قائل نشده است و ثانیاً نسبت به افراد کمتر از اوالً نسبت به ماشاره داشت : 

های مقرره، قائل به مسئولیت نسبی کیفری شده و در جرائم موجب حد یا قصاص نیز با شرایطی، آنها را از  جرائم تعزیری با توجه به مجازات

  .نسته استمسئولیت کامل کیفری معاف دا

در شهر تهران و به تدریج در مشهد و شیراز و چند شهر دیگر تأسیس شد و  0412کانون اصالح و تربیت برای اولین بار در آذر ماه سال 

با نظر مستقیم دادگاه اطفال و مدیریت سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و زیر تحت این کانون جانشین دارالتأدیب گردید، 

 گردد.حرفه ای اداره می  همکاری عده ای پزشک، روانپزشک، مددکار اجتماعی، آموزگار و آموزگار 
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سالگی غالباً تفکر کودکانه و احساسی حکمفرا است و در این سنین کودک به تفکر عقالنی نرسیده است.  02دانند. در حالی که تا 

  .اند سال ذکر نموده 08برخی از کشورها سن مسئولیت کیفری را همچنان 

تحول حقوق کودک در اسالم با اهمیت است،، که اندیشمند فرانسوی به نام شارل ریموند در کتابی به نام حقوق   ن نکته در حوزهای

حقوق جزای اسالم دوازده قرن از حقوق ممالک »گوید:  اسالمی پیرامون پیشرفت حقوق کودک و عدم مسئولیت کیفری اطفال می

نمودیم در جزای اسالمی اصل عدم مسئولیت  نی که ما حیوانات و اجساد را محاکمه و مجازات میتر است، زیرا زما اروپایی پیشرفته

 « 004ی شخصی بودن مجازات پایگذاری گردیده است. کودکان و افراد فاقد عقل و اختیار پذیرفته شده و مهمتر اینکه قاعده

اطفال   ای کشورها اصالح شده و مرجع رسیدگی دادگاه ویژهه در بحث مراجع رسیدگی، به جرایم اطفال نیز ضوابط و مقررات دادگاه

تعیین گردیده است. هدف از اعمال چنین روشی و ایجاد مرجع جداگانه برای کودکان و نوجوانان، ناشی از شرایط شخصیتی آنان 

ردد که سازمان ملل نیز به موفق و تاریخی موضوع به کشورهایی نظیر امریکا، اتریش و برخی کشورهای دیگر بر می گ  است. پیشنیه

های اطفال را خواستار شد، که سبب  بینی پلیس اطفال و دادگاه های کودک ضرورت پیش ها و قطعنامه نامه تبع آن طی پیمان

  .توسعه این حق برای کودکان و نوجوانان در اکثر کشورهای جهان، از جمله کشورهای اسالمی گردید

ر موارد قبلی که بیان شد، غیر علنی و ساده بودن تشریفات دادرسی به جهت جلوگیری از از دیگر تحوالت حقوق کودک عالوه ب

نماید. این موضوع نیز از  های روحی و روانی است که اطاله دادرسی در شرایط سنی کودکان و نوجوانان ایجاد می لطمات و خسارت

شورهای اسالمی نیز به تبع آن خود را با سایر تابعان حقوق ها درخواست و ک ها و قطعنامه نامه المللی در پیمان طرف مجامع بین

 .الملل همراه نمودند بین

های حقوق بشری است که در معرض کمترین تعارض و تقابل بوده است. به همین دلیل است که تا  حقوق کودک از آن دسته بحث

های گوناگون از  رغم مواجه شدن با شروط و تحفظ علی( 0282)المللی در حد کنوانسیون حقوق کودک  به امروز، هیچ معاهده بین

طوری که از میان اعضای ملل متحد، تنها دو کشور  مورد اقبال و پذیرش جامعه جهانی قرار نگرفته است؛ به - سوی اعضای آن

ای  عاهده لطمهشمولی این م )امریکا و سومالی( عضو این معاهده نیستند، که بدیهی است عدم عضویت این دو کشور، به وجهۀ جهان

  .کند وارد نمی

متولی و متصدی ( مناسبت نیست که نهاد مستقلی در سازمان ملل، به نام یونیسف )صندوق کودکان ملل متحد ذکر این نکته بی

های  های بهداشت و آموزش است و بخش قابل توجهی از بودجه آن از طریق کمک پیشبرد حقوق کودکان به خصوص در زمینه

                                                             
 پارگراف دوم 021نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان، ناشر آموزش و سنجش، ص  ،دکتر علی نجفی توانا  113
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گردد. درحالی که بودجه سایر نهادهای ملل  های خیریه و افراد خیّر تأمین می و داوطلبانه و یا توسط برخی بنگاه دوستانه انسان

 شود. های فراوان تقبل می زنی ها و آن هم پس از مذاکرات پیچیده سیاسی و چانه متحد معموالً توسط دولت

 

 در اسالم حقوق اقلیت ها بخش هفتم :  

 اقلیتو مفاهیم  یاول : مبانفصل 

 های گروه از دسته آن برگیرنده در است همراه مذهبی و دینی ، قومی ، زبانی چون هایی ویژگی با غالباً که اقلیت اصطالح      

، اقتصادی و ی ، سیاسیاجتماع حال عین در و کمیتی فرودستی از ناشی موقعیتی در و ای حاشیه شرایطی در که است انسانی

فرهنگی به سر می برند. شاید بتوان گفت اقلیت ها بیشتر با این صفت شناخته می شوند که در میان طبقات اجتماعی، در مقابل 

اکثریت ، از حیث سیاسی ، فرهنگی و اقتصادی منزلت و جایگاه فرودستی دارند و دست یابی آنان به پاره ای از مناصب و منزلت ها 

ص امکان پذیر نیست و یا این که بسیار مشکل خواهد بود. به عبارتی مشارکت در ساز و کار حکومتی با در یک جامعه خا

 محدودیت ها و موانع گسترده ای همراه است.

به باور برخی ، امروزه دیگر واژه اقلیت آن معنای محدود پیشین را ندارد و کاربرد گسترده تری پیدا کرده است . در این نگاه مفهوم 

روزی اقلیت ، مفهومی شمارشی و عددی نیست، بلکه این اصطالح در مورد همه گروه هایی به کار می رود که در یک جامعه ام

زندگی می کنند اما به علت وابستگی قومی ، دینی، مذهبی، زبانی و رفتار و عادات از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند. ممکن 

شند و یا از مشارکت در امور سیاسی جامعه کنار گذاشته شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار است این گونه افراد زیر سلطه با

گیرند، اما اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت به شمار می روند. در واقع این احساس جمعی ، بیشتر 

مشابهی هستند از سوی اکثریت حاکم ، تحت فشار و مورد  هنگامی به وجود می آید که این افراد، که دارای اعتقادات و تعلقات

 تبعیض قرار گیرند و یا از دست یابی به منصب و مقامات سیاسی منع شوند.

موضوع اقلیت ها ، با هر تعریفی که از آن پذیرفته شود ، امروزه بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از حکومت ها با این مسئله به 

ک درگیر و از سوی جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشر ـ به هر دلیل ـ تحت فشار هستند تا با اقلیت طور مستقیم و از نزدی

های موجود در کشورشان با مدارا و برابری بیشتری رفتار کنند. ممکن است گروهی بپندارند که موضوع اقلیت ها در پاره ای 

وابسته به یک دین و مذهب خاص نیست تا سخن از حقوق اقلیت ها  حکومت ها اساسا مطرح نیست ؛ زیرا حکومت ، ایدئولوژیک و

 مجموع از ویژه به.  ساخت وارد جدی  به میان بیاید، مگر اقلیت سیاسی . این البته ادعایی است که می توان بر آن نقض های

http://thelawportal.persianblog.ir/post/693/
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ندان و متفکران غربی قرار دارد د ، می توان حدس زد که این بحث در کانون توجهات اندیشمدار جریان غربی جوامع در که مباحثی

بحث کردن در باب اقلیت ها در واقع اندیشیدن به مسئله ای  . و تفسیرهای جدیدی از این بحث توسط آنان ارائه شده است

 اساسی، ملی و بین المللی است که تاثیرات فراوانی را بر جامعه و نظام سیاسی بر جای می گذارد.

از آن جا که به ناگزیر در هر کشوری بخشی از جمعیت آن را اقلیت  .اقلیت های دینی و مذهبی است،  جامراد از اقلیت ها در این 

هایی تشکیل می دهند که با قومیت ، زبان، دین و مذهب اکثریت اختالف دارند، پاره ای از سیاستگذاری ها و قوانین در رابطه و 

 تعامل با آنان شکل می گیرد.

 مفهوم اقلیت 

ن ملل متحد و نهاد های تخصصی آن تالش های زیادی جهت ارائه تعریف دقیق و کامل از اقلیت به عمل آمده است از سوی سازما

. لیکن ، هیچ یک به نتیجه ای مؤثر نرسیده است . زیرا ، تا کنون توافق عام بر سر گروه هایی که باید در این فرضیه گنجانیده شود، 

 تحت عنوان  0212دسامبر  12ین جهت یادداشت دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ حاصل نگردیده است  نخستین اقدام در ا

در عمل نمی توان به ارائه ی مفهومی ادبی برای تعریف » ... است که در متن آن آمده است : « تعریف و دسته بندی اقلیت ها » 

اجتماعاتی را که در داخل کشور زندگی می کنند از جمله اصطالح اقلیت اکتفا کنیم . در این صورت می باید در واقع تقریبا تمامی 

      خانواده ها ، طبقات اجتماعی ، گروه های فرهنگی ، اشخاصی که به زبان های محلی صحبت می کنند و سایر گرو های مشابه

ا وابسته به کمیسیون گزارش گر ویژه ی کمیسیون فرعی مبارزه علیه اقدامات تبعیضی و حمایت از اقلیت ه«. نامید« اقلیت » 

... گروهی که از لحاظ کمیت  »: است کرده تعریف طی گزارش نهایی خود اصطالح اقلیت را این گونه  0221حقوق بشر در سال 

کمتر از باقی جمعیت یک کشور بوده و در وضعیتی غیر حاکم قرار دارند که اعضای آن از نقطه نظر قومی ، دینی یا زبانی دارای 

هستند که با باقی جمعیت متفاوت است و خصوصا دارای نوعی احساس همبستگی هستند که با آن، فرهنگ ها ، ویژگی هایی 

با توجه به تعریف مزبور برای اینکه جمعیتی به عنوان اقلیت شناخته شود باید . « سنت ها ، دین و زبانشان را پاسداری می کنند 

 دارای ویژگی های زیر باشد: 

 .باشند کمتر دارند، دست در را حکومت که جمعیت اقشار سایر از دبای تعداد لحاظ از (0

 باشند نداشته دست در را حاکمیت (1

 .باشند داشته دیگران با مذهبی تفاوت یا و فرهنگی ملّی، نژادی، تفاوت (4
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 مستأمن یا ندهپناه شامل نتیجه، در و شوند می محسوب دارند، تعلق آن به که کشوری تبعهشامل  اقلیت، که است بدیهی البته، 

 . شد نخواهد

 در حکومت اسالمی حقوق اقلیت ها دوم : فصل 

 آزادی عقیده

ابط اجتماعی انسان ها حاکم سازد. آیات اسالم با آیات و بیّنات روشن خود برای هدایت جامعه انسانی آمد تا امنیّت و صلح را بر رو

  . ای پیامبر ما تو را گواه, بشارت دهنده و بیم دهنده فرستادیم "قرآنی بر این حقیقت تأکید می کند: 

ما تو را ای "زندگی انسان ها آمده است: ن اسالمی در پیام اسالم, پیام رحمت است و پیامبر اسالم برای تحقّق بخشیدن به این آرما

  .مبر جز آن که رحمتی برای عالمیان باشی نفرستادیمپیا

اوّلین خانه ای که برای مردم ساخته شد همان است "خانه کعبه که محور اجتماع دل هاست جز برای هدایت ساخته نشده است: 

  .که در مکه است با برکت است و برای عالمیان هدایت بخش است

در دین اکراه نیست راه حق و رشد از راه باطل و "در مبانی عقیدتی خود آزاد است:  در عقیده هیچ نوع اکراهی نیست و هر انسانی

 .گمراهی جدا شده است

تو ای پیامبر یاد آوری کن چرا که تو تنها تذکّر دهنده ای و "هیچ کس حق ندارد دیگری را بر پذیرش عقیده اسالمی اکراه کند: 

  .تحمیل کننده نیستی

االترین مقام حکومتی را در اسالم دارد, تذکّر دهنده می داند و بر احدی مسلّط نیست و ایشان را قرآن کریم, پیامبری که ب

اگر خدایت بخواهد همه کسانی که در زمین اند ایمان می "راهنمایی می کند که از اکراه و فشار در القای عقاید دینی بهره نگیرد: 

هر فرد و گروهی حق دارد با  .واهی که مردم را مجبور سازی تا ایمان آورندآیا تو می خ "ولی خداوند چنین نخواسته است"آورند 

اختیار خود هر عقیده ای را برگزیند بدون آن که جبر و اکراهی در کار باشد. البته باید نظام حاکم را در نظر گیرند و پذیرفته شده 

لی خویش نشان داد و اوّلین کاری که پس از تأسیس اکثریت مردم را احترام نهند. پیامبر)ص( این آزادی و حق را در روش عم

  .حکومت اسالمی بدان پرداخت قرار صلح و سازش با اهل کتاب و توجّه به مرامشان بود

قانون اساسی . آزادی عقیده و اعطای ِحرّیت در مرام از حقایقی است که همه مسلمانان در طول تاریخ اسالم بدان پای بند بوده اند 

ی در اصل سیزدهم, حق آزادی عقیده و انجام مراسم دینی را برای ادیان مختلف که در سایه جمهوری اسالمی جمهوری اسالم

http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/013/06.htm#f2
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ممنوع  تفتیش ِعقاید"زندگی می کنند به رسمیت شناخته است. در اصل بیست و سوم هم در مورد همه افراد کشور می گوید: 

  ".ِتعرّض و مؤاخذه قرار داد و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن ِعقیده ای مورداست 

 حق اظهار نظر و آزادی بیان

آزادی بیان  غیر مسلمانان حق دارند در همه زمینه های مختلف عقیدتی, فکری و قانون گذاری و سیاسی اظهارنظر کنند و از

برخوردار باشند. آنان می توانند به دور از هرگونه فشار و ترس بحث و گفت و گو داشته باشند و اسالم این حق را در حکومت خود 

اسالم هرگز از این  .در راستای مبانی و اهدافش در استفاده از عقل و اندیشه با استدالل و نیروی دلیل و برهان تثبیت کرده است

قرآن به رسول خدا دستور داده است تا با حکمت و   .رأیش را آزادانه بدون تقلید و تبعیّت بسازد, جلوگیری نکرده استکه انسان 

به سوی راه پروردگارت با حکمت و پند نیکو بخوان و بهترین شیوه گفت و گو با "جدال احسن, انسان ها را به اسالم دعوت کند: 

  ".آنان را برگزین

ِمفید آن است که انسان در گفته و عقیده خود آزاد باشد و قرآن صریحاً می گوید که میدان برای بحث و  طبیعت بحث و جدل

بگو ای اهل کتاب توجّه کنید به سخنی که پذیرفته ما و شماست و بیایید به سوی این که جز خدا را نپرستیم "اظهارنظر باز است: 

خدایان خویش نگیریم و اگر روی گرداندند به آنان بگویید که بر مسلمان بودن و هیچ چیزی را شریک او نسازیم و کسان دیگر را 

  .ما شاهد باشید

ای اهل کتاب چرا درباره ابراهیم "اهل کتاب با مسلمانان در ارتباط با بعضی از مفاهیم و معتقدات دینی بحث و گفت و گو داشتند: 

 :از مبانی عقیدتی, فکری و سیاسی اجتماعی خویش دفاع می کردندهم چنین آنان حقّ تبلیغ داشتند و  ...بحث می کنید که

یکی از نمودهای اجرای این حق در  .گویند یا یهودی و یا نصرانی باشید تا هدایت یابید ;وقالوا کونوا هوداً او نصاری تهتدوا "

حث و جدل می کردند با این که رسول سال های نخست اسالم این بود که غیرمسلمان ها اعمّ از اهل کتاب و کفار با رسول خدا ب

 در دولت اسالمی بود و پیامبر به آنان آزادی کامل می داد تا نظریات خود را بازگو کنند.قدرت  باالترین خدا

قانون اساسی در ماده شصت و چهار بر شرکت اقلیت های غیر مسلمان در مجلس شورای اسالمی  پس از پیروزی انقالب اسالمی

ان حق دارند دیدگاه های خود را درباره همه شؤون دولت و جامعه اسالمی بیان دارند. هم چنین حق اعتراض و تأکید دارد. آن

  .پیشنهاد دادن و حق رأی دارند

http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/013/06.htm#f3
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البته این حق, قیودی دارد که تنها مخصوص غیر مسلمانان نیست, بلکه مسلمان هم باید به حقوق دیگران توجه کند و از اتهام 

آسیب رسانی و خالف گویی برحذر باشد. آزادی ِاندیشه و بیان مقیّد به قیود ِاخالقی و عرفی است, در نتیجه غیر  زدن به دیگران و

  :از جمله این قیود عبارت است از .مسلمان هم نمی تواند به مبانی اعتقادی اسالم و مقدّسات این دین جسارت کند

  ;به کتاب خدا اهانت نکنند و آن را تحریف ننمایند (0

  ;پیامبر را به دروغ متهم نسازند و از او عیب جویی نکنند (1

  .از دین اسالم بدگویی نکنند (4

اسالم نیز, مسلمانان را به پای بندی به همین قیود ملتزم ساخته است, مسلمانان نیز نباید به مقدّسات دیگران اهانت کنند و تنها 

و برهان و با هدف دست یابی به حقیقت و با توجّه به اصول مورد قبول باید به هنگام بحث گفت و گو به اظهارنظر بر مبنای دلیل 

  .در بحث و گفت و گو اکتفا کنند

 حق قانون گذاری

ت که انسان ها در پذیرش احکام آزاد باشند, هر گروه و یا دینی تشریع ویژه ای دارد اسالم بر پایه آزادی عقیده و بیان پذیرفته اس

   که هرگز دولت اسالمی در تغییر و دگرگون سازی آن دخالتی نخواهد داشت و هرگز شیوه اسالمی ای که دولت بر آن حرکت 

آنان حرام دانسته اند حالل نمی سازد, بنابراین در  می کند آن چه را صاحبان ادیان حالل می دانند حرام نمی کند و هر آن چه را

اینان باید به قوانین دین خود پای بند باشند و اگر از دولت  .روابط درونی خودشان, حالل آنان حالل و حرامشان حرام است

م آن دین بر آنان ثابت هر گروهی که به دینی معتقدند احکا"فرمود:  اسالمی خواستند باید در امورشان دخالت کند. امام صادق )ع

  ." خواهد شد

در پرتو پذیرش این حق, اسالم عبادت آنان را پذیرفته است. آنان حق دارند آن گونه که در شریعت خود واجب می دانند عبادت 

گرچه آن عمل از دیدگاه اسالم حرام باشد و احدی از مسلمانان حق  ;آنان حق دارند بر طبق شریعت خود رفتار کنند . کنند.

و اگر  .اعتراض ندارد, مگر این که به آن عمل حرام تجاهر کنند که در این صورت به مقتضای شریعت اسالم با آنان رفتار می شود

یدگاه آنان حرام است انجام دهند حاکم اسالمی مختار است که در این ارتباط بر پایه شریعت کاری را که هم از نظر ما و هم از د

اسالم حکم کند یا آن که آنان را به حاکم خود ارجاع دهد. از باب نمونه آنان می توانند شراب بنوشند و هیچ کیفری در این 

  .ار در هر دو صورت کیفر می شودچه در نهان و چه در آشکمسلمان شراب خورد خصوص ندارند, ولی اگر
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آنان   .چون به حالل بودن آن معتقدند, در نتیجه می توانند در خانه ها و معابدشان بنوشند ,بنابراین شراب برای آنان حرام نیست

گرچه در می توانند آن چه را که مسلمان مالک نمی شود, مالک شوند و هیچ کس حق ندارد آنان را از تملّک این اشیا باز دارد 

اسالم این حق را برای غیر مسلمانان قائِل است که به احکام شرعی خود در مسائل   .نباشد  ,اسالم, ملکیّت آن اشیا پذیرفته شده

ازدواج پای بند باشند گرچه آن احکام در دیدگاه مسلمانان نادرست است و در نتیجه کارهایی که انجام می دهند اگر از دیدگاه 

د از نظر اسالم صحیح محسوب می شود و باز اسالم حق ارث و وصیّت برای آنان قائل است به همان گونه که خودشان صحیح باش

 .معتقدند و همین طور در موارد ملکیّت

 اعیبرخورداری از عدالت اجتم

برخورداری از عدالت حق همه افرادی است که در سایه حکومت اسالمی زندگی می کنند ـ مسلمان باشند یا غیر مسلمان ـ اسالم 

به پیاده کردن عدالت در میان همه مردم بدون توجّه به گرایش های عقیدتی و فکری آنان فرا خوانده است. آیات ِقرآنی ِهم درباره 

 خداوند به شما دستور می دهد که امانت ها را به صاحبانشان باز "قیدتی ندارد: عدالت هیچ گونه قید ع

قرآن کریم, مسلمانان را مأموریت داده تا تحت تأثیر ستمی  .گردانید و هر زمان که بین مردم حکم می کنید به عدالت حکم کنید

آنان به دیگران ستم نکنند. اسالم مسلمانان را به اجرای که از سوی مخالفان عقیدتی خود می بینند قرار نگیرند و در پاسخ به ستم 

ای مؤمنان برای خدا پایدار و استوار بمانید و به حق و عدل گواهی دهید و دشمنی با "عدالت و پای بندی به آن فرا می خواند: 

 .تر است گروهی باعث نشود که به عدالت رفتار نکنید, عدالت پیشه سازید چرا که او به تقوای الهی نزدیک

کتاب عظیم به انسان نگاه انسانی دارد و بس, بدون این که عقیده ای یا گرایشی را در زمینه پیاده کردن عدالت و محکم سازی این 

 آن در میان مردم ـ چه مسلمان و چه غیر مسلمان ـ مورد توجه قرار دهد. روش پیامبر )ص( بر پایه همین دیدگاه استوار بود

دولت جمهوری اسالمی ایران و مسلمانان موظف اند  …" :تصریح دارد کهجمهوری اسالمی ایران اساسی اصل چهارده قانون 

  "…نسبت به افراد غیر مسلمان با اخالق حسنه و قسط و عدل اسالمی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند

اقامه عدالت و رعایت حقوق و پایان دادن به اختالف ها و  اسالم به غیر مسلمانان حقّ دادخواهی, داوری و حمایت قضایی در جهت

نزاع ها داده است. بنابراین آنان می توانند برای داوری و حکم نزد حاکم اسالمی بروند و حاکم اسالمی مختار است که بپذیرد, یا 

هم فتوا داده اند که حاکم فقیهان .  براساس مصلحتی که می داند داوری را نپذیرد, ولی اگر پذیرفت باید به قسط و عدل حکم دهد

اسالمی به هنگام داوری و قضاوت مختار است که موافق حکم اسالم قضاوت کند, یا آنان را به حاکمان خود بسپارد تا آن چه حکم 

رند دینشان هست درباره آنان جاری شود. و شهادت آنان علیه یکدیگر پذیرفته می شود و به همان چه در دینشان سوگند می خو
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قسم داده می شوند و هر کس به خانه آنان هجوم برد می توانند او را بیرون کنند و هرکس برای نگاه به آن چه آنان پوشیده می 

دارند سرکشد و بر آنان وارد شود آنان می توانند او را دور سازند, بترسانند و با سنگ و غیر آن او را بزنند تا بیرون رود و اگر آن 

  .حمله ها بمیرد دیه و قصاص بر آنان واجب نمی شود کس بر اثر این

و هر زمان که ذمّی از پرداخت دیه در قتل خطایی مسلمان عاجز باشد  در احکام پرداخت دیه مسلمان و غیرمسلمان یک سان اند 

  .دیه مسلمان از بیت المال پرداخت می شود

 

 حقوق مالی و اقتصادی

اسالم حقوق مالی و اقتصادی غیرمسلمانان را پذیرفته است و تجاوز به اموال آنان و آن چه را مالک اند, حرام کرده است. و بر آنان 

  .می کند مالیات دیگری واجب نکرده است جز جزیه و آن چه که در برابر حمایتی که اسالم از آنان در برابر دشمن

هم چنان که از مسلمانان زکات و خمس گرفته می شود, اسالم در گرفتن جزیه رعایت تفاوت های اقتصادی اهل ذمه را کرده است 

معافیت  پیرمردان کهن سال و بیماران جسمی و عقلی را معاف دانسته است. این ,به گونه ای که فقیران, بچه ها, زنان, بردگان

  مورد پذیرش همه فقیهان است و واجب است برطبق شروطی که مورد اتّفاق طرفین است عمل شود

را در برابر تجاوز به اموال اهل ذمّه وضع کرده است, پس هرکس چیزی از اموال آنان را تلف کند ضامن است  "ضمان"اسالم قانون 

اصالً مال محسوب نشود, بنابراین اگر شراب یا آلت لهو آنان را از بین برد گرچه آن چیز از نظر مسلمانان ارزشی نداشته باشد یا 

  .البته در صورتی که ذمّی پنهان سازی را رعایت می کرده است ;تلف کننده گرچه مسلمان باشد ضامن است

ان در این خصوص برای اهل ذمّه حق کار در سرزمین های اسالمی است و هرگز بر انجام یک کار مشخص مجبور نمی شوند. آن

آزادند و هیچ قیدی در کار ندارند و اسالم این حق را برای آنان پذیرفته است و مشارکت آنان با مسلمانان را در کارهای مختلف 

تجاری, زراعی پذیرفته شده و دولت اسالمی همیشه از آنان در ارتباط با کارها و مشاغلی که شرط آن اسالم نیست کمک می 

  .گرفته است

ون اسالمی هم حق اختیار کار, برای ساکنان کشور اسالمی ـ مسلمان و غیرمسلمان ـ قائل شده است و بر حکومت و دولت قان

  .اسالمی واجب کرده تا به این مسئولیت حکومت با زیاد کردن فرصت های شغلی برای همه بپردازد

اجتماعی از نظر بازنشستگی, بیکاری, پیری, از کار  برخورداری از تأمین"اصل بیست و نهم این قانون تصریح کرده است که: 

افتادگی, بی سرپرستی, در راه ماندگی, حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت های پزشکی به صورت بیمه 

  ".…و غیره حقی است همگانی
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 حقوق شخصی و مدنی

اسالم همه حقوق شخصی و مدنی غیرمسلمانان را به عهده گرفته است. قرآن کریم همه انسان ها را تکریم کرده است و اهانت به 

لمان و نیز تجاوز به آبرو و هم چنین به کارگیری دروغ, نیرنگ, غش و تدلیس با غیرمس .مسلمان و غیرمسلمان را اجازه نداده است

کرامت آن را چون اتهام به زنا زدن حرام دانسته و ورود به خانه ها را بدون اذن تحریم کرده است. دین ما به پای بندی به عقدها و 

طالق, پیمان ها در بین مسلمانان و غیرمسلمانان, فرمان داده است و همه حقوق شخصی و مدنی غیرمسلمانان را هم چون ازدواج, 

 است وصیّت و ارث برای آنان پذیرفته

خدا عقد ازدواج مشرکان و طالقشان را به رسمیت شناخت و حق وصیّت را برای آنان در نظر گرفت و حق صدقه دادن به پیامبر

امامان اهل بیت)ع( این حقوق را برای غیرمسلمانان نیز ثابت دانسته اند: امام صادق )ع(  . .یکدیگر را بر ایشان منظور داشته است

را برای غیرمسلمان پذیرفته, چراکه این عمل در نزد  "که یکی از آن ها جمع بین بیش از چهار همسر است"همه مسائل ازدواج 

هم چنین مردم  .قد اعتراف کرده گرچه مهرشان شراب یا چیزی که نزد مسلمانان مالیت ندارد باشدآنان جایز است و به درستی ع

 را از متّهم ساختن غیرمسلمان به زنا ـ گرچه با محارم خود ازدواج کرده باشد ـ باز داشته و 

ی ساختن معبدِ یهودیان و مسیحیان و آنان می توانند اموال خود را برا .مسائل مختلف ارث بری را در میانشان جاری دانسته است

خانه آتش ِ زردشتیان وقف کنند و نیز جایز است که مسلمان مال خویش را بر پدر و مادر و خویشاوندان کافر خود وقف کند. و نیز 

اب وصیّت آنان به هم کیشان خودشان نافذ است و از یکدیگر نیز ارث می برند و وکیل یکدیگر می توانند بشوند و حقّ شر

  .خواری ِپنهانی را نیز دارند

 حق امنیّت و مصونیّت

اند و در  یکی از مسؤولیّت های دولت اسالمی, گسترش امنیّت و حمایت از غیر مسلمانانی است که در تابعیّت حکومت اسالمی

تعرض به آنان و آزارشان را به هر شکل منع کرده است.  ,محدوده حکومت اسالمی سکونت دارند, و از همین سو منش اسالمی

هر کس ذمّی را آزار دهد مرا آزار داده "پیامبرخدا )ص( فرمود:  .بنابراین تجاوز به شخصیّت, جان, عرض و اموالشان جایز نیست

  .است

  :غیر مسلمانان امنیّت جانی و مالی دارند اگر به شرایط ذمّه پای بند باشند و شرایط ذمه از این قبیل است اسالماز دیدگاه 

 

 کردن کاری که بر ضدّ امنیّت است مرتکب نشود همانند تصمیم به جنگ با مسلمانان داشتن و مشرکان را یاری (0

http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/013/06.htm#f8
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/013/06.htm#f8
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/013/06.htm#p74
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/013/06.htm#p74
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/013/06.htm#f5
http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/013/06.htm#f5


116 
 

  ;تظاهر و تجاهر به منکر در کشور اسالمی نداشته باشند (1

ای احکام مسلمانان در حق خود تن دهند, حق دیگران را بدهند, حرام را ترک کنند, حدود الهی و احتیاط آن به اجر (4

  ;است که این موارد با آنان شرط شود

  .زنا کردن با زنان مسلمان و دزدی کردن و پناه دادن به جاسوس مشرکان و جاسوسی کردن, مسلمانان را آزار ندهند (1

پای بندی به آن الزم است و اگر رعایت نشود  ,ه اقتضای امان است و دیگر شرایط اگر در امان قید شودگفتنی است شرط اوّل ب

  .عهد ذمّه نقض خواهد شد

در حمایت قانون قرار دارند و  یکسانهمه افراد ملت, اعم از زن و مرد, "اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسالمی هم می گوید: 

و اصل بیست و دوم قانون  ".اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالم برخوردارند ,یاز همه حقوق انسانی, سیاس

حیثیت, جان, مال, حقوق, مسکن و شغل ِاشخاص از تعرض مصون است, مگر در مواردی که قانون تجویز " :اساسی می گوید

  ".کند

 حقوق اقلیت هااهل ذمه، بحثی فقهی در حوزه 

فقهی به غیر مسلمانانی اطالق می شودکه در پناه اسالم و حکومت اسالمی زیست می کنند. مقصود اصلی از  اهل ذمه در اصطالح

تشریع پیمان ذمه، ایجاد محیط امن و مفاهمه در زندگی جمعی و هم زیستی مسالمت آمیز میان اقلیت های مختلف دینی و 

ه مثابه پیمانی ملی است که همه قشرهایی را که در گستره حکومت مذهبی در قلمرو حکومت اسالمی است. در واقع قرارداد ذمه، ب

       دینی زندگی می کنند به یکدیگر پیوند می دهد و از سویی نوع رابطه آن ها با یکدیگر را نیز تبیین می کند و همه موظف 

 می شوند بر اساس این قانون به تعامل با همدیگر بپردازند.

یعنی یهودی ها، مسیحی ها و زردشتی ها می شود و سایر ادیان، فرق و مذاهبی که خود را در  اهل ذمه تنها شامل اهل کتاب

 بت مشرکان، و حربی کفار نظیر مذاهب و ها آیین دیگر اما  شمار یکی از این سه قرار دهند نیز اهل کتاب شمرده می شوند

روان صاحب کتاب باشند، یا کسانی که در اصل دارای یکی از ه پرستان و .... خواه عرب یا عجم و خواه منتسب به پیستار پرستان،

این سه دین نبوده و بعد از اسالم و نسخ کتاب های آن ها به یکی از این سه مذهب در آیند پذیرفته نیست و در شمار گروه های 

مار نمی روند و طبیعی است حربی اند. باید توجه داشت که مذاهب چهار گانه اسالمی، یعنی اهل سنت ، در شمار اهل ذمه به ش

 که وضعیت آنان بسیار متفاوت از سایر اقلیت ها است. 
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چنان چه پیروان ادیان سه گانه به شرایط ذمه ملتزم و متعهد گردند، به رسمیت شناخته می شوند و در عوض مالیاتی که از آنان 

سالمت زندگی می کنند. از جمله شرایط ذمه این اخذ می شود در حکومت اسالمی به شرط پای بندی به شرایط ذمه، در امن و 

در تبیین و تحلیل مطالب فوق گفتنی است با  است که به انجام کاری که با امنیت جامعه اسالمی ارتباط دارد، مبادرت نورزند. 

دی برخوردارند و توجه به مباحثی که نقل گردید، اقلیت های دینی و به عبارتی اهل ذمه در نظام سیاسی اسالمی از حقوق شهرون

با توجه به پیمانی که با آنان بسته می شود به تعامل با حکومت می پردازند و تضییع حقوق آنان روا نیست. از این رو آنان در کنار 

 دیگر شهروندان از حقوق قانونی برخوردارند.

 ل در اسالملبخش هشتم : حقوق و روابط بین الم

 لل در اسالمفصل اول : تاریخ ادوار روابط بین الم

 روابط بین المللى در عصر رسالت الف (

ابتدا سعى کرد تا روابط قبایل عرب را، که هر کدام  ;در زمینه برقرارى روابط بین المللى، عنایت ویژه اى داشت(  ص پیامبر اکرم)

از قبایل مختلف عرب، قدرت واحد به عنوان واحد سیاسى مستقل بودند، به وجه نیکو تنظیم کند. ادامه این اقدام سازنده سرانجام، 

 :بالمنازعى ساخت. آن حضرت پیمان هاى متعددى با قبایل عرب منعقد کرده است

  منشور مدینه -0

منشور مدینه از مهم ترین و جامع ترین پیمان هایى است که آن حضرت به عنوان حاکم اسالمى با جوامع یهود مدینه امضا کرد و 

، تعاون و تفاهم بین المللى صحّه گذاشت. مفاد این پیمان، جامعیت و مطابقت آن با اصول انسانى به موجب آن، بر اصل همزیستى

 .قابل تأمّل هستند. منشور مزبور براى تنظیم روابط داخلى و خارجى مدینه تنظیم شده است

 معاهده صلح حدیبیه -1

سلمانان و قریش منعقد شد. به موجب آن، طرفین باید این معاهده با توجه به ضرورت هاى زمان در اوضاع و شرایط خاصى بین م

  .به مدت ده سال جنگ علیه یکدیگر را ترک مى کردند تا امنیت و صلح عمومى در شبه جزیزه عربستان مستقر شود
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 پیمان صلح دایمى با نصاراى نجران -4

مسیحیان نجران متعهد شدند سالیانه مبلغى  این پیمان بین حکومت اسالمى و نصاراى نجران به طور دایم منعقد شد. مطابق آن،

به عنوان مالیات )جزیه( به حکومت اسالمى بپردازند. در برابر، حکومت اسالمى دفاع از آنان و تأمین آزادى دینى شان را به عهده 

 .این در واقع، نوعى تحت الحمایگى یا پیمان حمایت نظامى است .گرفت

روابط میان قبایل عرب و سامان دادن امور داخلى حکومت اسالمى، ارتباط با دولت ها و  ( پس از تنظیم و اصالحصپیامبر اکرم)

حکومت هاى مجاور را آغاز کرد و با اعزام نماینده، فرستادن پیام و انعقاد قرارداد با سران حکومت ها و دولت ها باب ارتباط را 

فرستادن پیام و سفیر نزد امپراتوران روم و ایران در آن  .ترش دادگشود و روابط دوستانه و صلح آمیز دولت اسالمى را با آنان گس

شرایط از حوادث و جریان هاى عادى نبود، بلکه این ابتکار آن حضرت در ایجاد و توسعه روابط بین الملل از رویدادهاى نادر تاریخ 

مپراتورى بزرگ روم و ایران نشانه توفیق روابط بین الملل به شمار مى آید. تماس با کشورهاى کوچک به رغم حساسیت هاى دو ا

( به زمامداران آن روز و دعوت آنان به یکتاپرستى و صنامه هاى رسول خدا) .در ایجاد روابط صلح آمیز است (صپیامبر اکرم)

  .همزیستى مسالمت آمیز بهترین سند گویا و زنده در این زمینه است

 روابط بین المللى در عصر خلفا ب(

روابط بین المللى گسترده اى را از سال ششم هجرى با جوامع و ملت ها و دولت ها برقرار کرد. آثار عمده آن پس  )ص(پیامبراکرم

از وفات آن حضرت در دوران خلفا به ظهور پیوست. سقوط امپراتورى روم از مناطق شام و فروپاشى امپراتورى ایران در زمان خلیفه 

سقوط  .( در سال هاى آخر عمر خویش در زمینه توسعه روابط بین الملل اتخاذ کردصپیامبر)دوم، بازتاب سیاسى شیوه اى بود که 

سلطنت هفت صد ساله قیصر روم، آزادى سرزمین هاى عراق و ایران به دست لشکر فاتح اسالم و سقوط قدرت ساسانى و تاج و 

( در زمینه روابط بین المللى اتخاذ صاست که پیامبر) تحت کیانى و انزواى امپراتورى روم در مدت کوتاه، ثمره شیوه حکیمانه اى

114کرده بود
.

 

                                                             
 042، ص 4ج ، 0424عباسعلى عمید زنجانى، فقه سیاسى، چ دوم، تهران، امیرکبیر،   114
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به بیان دیگر، این پیروزى ها نمى توانند بازتاب عملیات نظامى و نتیجه لشکرکشى و تهاجم جنگى باشند، بنابراین، ریشه این 

زیرا تمامى این  ;مللى جستجو کرد(در عرصه بین الصتوسعه روزافزون قلمرو حکومت اسالمى را باید در علمکرد سیاسى پیامبر)

 .پیشرفت ها تبلور و بازتاب سیاستى بود که سنگ بناى آن به دست تواناى آن حضرت گذاشته شد

اما در مجموع، در عصر خلفا، از آن ابتکار و تحرّک که در زمان رسالت در زمینه روابط بین المللى آغاز شده بود، چندان جلوه اى 

ارتباط دولت ها یا قبایل با دولت  .هاى داخلى دولت اسالمى را از توجه به روابط بین المللى بازداشتند زیرا جنگ ;دیده نمى شود

( در عصر ص(ایجاد شده بود. ولى نکته مهم آن که سیره پیامبر)صاسالمى به دلیل زمینه هایى بود که قبال در زمان حیات پیامبر)

عالوه بر ابتکار عملى، در عرصه بین المللى، اصول و معیارهاى الهى در حد  در عصر رسالت،هرچند  .خلفا تا حدى محفوظ ماند

زیربناى سیاست بین المللى ، ایمان، قاطعیت، اعتماد به نفس و توکّل به خدا و رعایت سیادت و کرامت انسانى حفظ مى گردید

به جالل و  ولی ین روند تا حدى محفوظ ماند، اعلیرغم اینکه در دوران خلفا،  ولی ( را محکم و استوار ساخته بودصپیامبراکرم)

 .دوران خلفا، به تدریج انحراف در سیاست بین المللى مسلمانان پدید آمد و پس از شکوه عصر رسالت نبود

بود، در خارج عینیت پیدا نکند. کسانى روى  (صشرایط به گونه اى فراهم شد تا حکومتى که مرضى خدا و رسول اکرم) بنابراین

حکومت کامال  ;ند که برنامه حکومتشان اغلب با دستورات اسالم مغایر بود. سیاست بنى امیّه و بنى عبّاس ضد اسالمى بودکار آمد

 .سلطنتى شد، و در دوره هاى بعد نیز به همان صورت ادامه پیدا کرد

 روابط بین المللى در عصر امپراتورى عثمانى(  ج

ى ظهور کرد، به تدریج عمق بیش ترى یافت. امپراتورى عثمانى در دوران خود،ضربه انحراف از مسیر اسالم، که در لباس پادشاه

زیرا از یک سو خشونت بى منطق امپراتورى عثمانى در قبال کشورهاى همسایه، که متّکى به قدرت و  ;هاى فراوانى به اسالم زد

ز سوى دیگر تصویر بسیار نادرستى از سیاست بین کشورگشایى بود، دراوج شکوفایى خود و انعطاف ذلیالنه آن در دوران ضعف و ا

همین تصویر غلط موجب شد تا عده اى گمان کنند پذیرش وجود  .المللى اسالم در اذهان جهانیان، به ویژه غربیان، ترسیم کرد

ست جدیدى بود کشورهاى غیراسالمى در صحنه بین المللى و برقرارى روابط سیاسى با آنان بر مبناى همزیستى مسالمت آمیز، سیا

 .که به وسیله عثمانى ها وارد جهان اسالم و نظریه بین المللى آن گردید 
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هجرى( به دلیل اقتدار سیاسى ـ نظامى قدرت هاى مسلمان و ضعف  01) یالدیم 02روابط دنیاى اسالم با جهان غرب تا قرن 

ز موضع اقتدار و رقابت آمیز صورت مى گرفت و معموال با کینه ها و انتقام جویى ها و برد و باخت سیاسى ـ اجتماعى اروپاییان، ا

هاى متقابل همراه بود. مسلمانان حالت تهاجمى نسبت به غرب داشتند و غربیان و اروپاییان در موضع دفاعى قرار داشتند. از قرن 

 0684و توقف پیش روى آن ها در اروپا )« وین»پس از ناکامى در تسخیر  م به بعد، این جریان کامال به عکس شد. عثمانى ها 02

 .غرب تهاجم گسترده خود را به جهان اسالم آغاز کرد .هـ.( در موضع ضعف و دفاعى قرار گرفتند 0121م / 

رفت از نظر فرهنگى، هـ. پس از یک دوره ترّقى و پیش 00م /  06عوامل بیرونى و درونى باعث شدند که جهان اسالم از همان قرن 

تعالیم اسالمى با خرافات و بدعت هاى گوناگونى درآمیختند، تفکر دینى، سیاست  .علمى، اقتصادى و اجتماعى، دچار انحطاط شود

( و خلفاى راشدین به تاریخ مسلمانان عطا صو حکومت و اقتصاد اسالمى به عینیت نرسیدند، خیزش و شتاب اولیه اى که پیامبر)

، از سوى حکّام بعدى در جهت سرپوش گذاشتن بر خطاها و انحرافات شخصى خویش مورد استفاده قرار گرفت. در کرده بودند

نهایت، خطا و انحرافى که از طریق ملوکیت آغاز گردیده بود، رو به فزونى گذارد و ناگزیر جامعه مسلمانان را به سوى انحطاط 

 .اخالقى ـ سیاسى، نظامى سوق داد

تمامى  ) جنگ جهانی اول (0208تا  0201ریباً صد ساله پیش از شکست دولت عثمانى، در جنگ سال هاى طى یک دوره تق

از اواخر سده هجدهم میالدى تعرضّات  .این نفوذ تثبیت گردید 0202جهان اسالم زیر نفوذ اروپاییان درآمده بود. پس از سال 

حمت و مصیبت کرد و اروپاییان تحصیل منافع آنى را بر این که طبق دولت هاى غربى به کشورهاى اسالمى براى مسلمانان ایجاد ز

 .مساوات و مصالح متقابل با مسلمانان رفتار کنند، ترجیح دادند

 روابط بین المللى جهان اسالم در عصر حاضر دوم:فصل 

قلب سرزمین اسالم  غربیان سلطه خود را بر0202م( و انحالل امپراتورى عثمانى در سال  0208ـ0201پس از جنگ جهانى اول )

در جهان عرب تا تقسیم و تبدیل آن به حکومت هاى وابسته به غرب تثبیت نمودند. طرح نقشه جدایى سیاست از دین و گرایش 

حاکمان جدید کشورهاى اسالمى به نظام سیاسى ـ حقوقى غرب، دولت و قانون در این کشورها، از شریعت تفکیک و دولت هاى 

نظام سیاسى ـ حقوقى جدید در جهت تثبیت و تحکیم سلطه همه جانبه سیاسى،   .جایگزین آن شدند ملّى و نظام حقوقى غرب

اقتصادى و فرهنگى غرب بر کشورهاى اسالمى در سایه تفکر ملیّت گرایى به عنوان جایگزین تفکر دینى و عامل جدایى جهان 

بدهد. به تدریج، پس از جنگ جهانى دوم، تأثیر عمیق نظام  اسالم اعمال گردید تا به حاکمیت نظام حقوقى ـ سیاسى اسالم خاتمه
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سیاسى ـ حقوقى غرب بر نظام کشورهایى اسالمى امید تجلّى دوباره حاکمیت اسالم را بیش از گذشته در هاله اى از ابهام و 

اسالم با غیر آن به تدریج از  ناامیدى فرو برد، معیار و مناسبات در روابط بین المللى براساس تفکر غربى شکل گرفت و تمایز جهان

.بین رفت
002

  

با تشکیل کنگره هاى اسالمى براى تأمین « پان اسالمیسم»در کنار این حرکت غربگرا، جنبش هایى در قرن نوزدهم تحت عنوان 

حرکت هاى  مانند .وحدت جهان اسالم و احیاى مجدّد اصول اسالمى در زمینه روابط بین الملل جهان اسالم با غرب به وجود آمدند

جدیدى که براى اتحاد کشورهاى مسلمان و احیاى امپراتورى اسالمى به شکلى که در صدر اسالم عملى مى شد، صورت 

.گرفتند
006

همه این حرکت هاى پیشرو به دلیل ضعف هاى نظرى و شیوه هاى عملى که داشتند، به بار ننشستند و در شبکه  

 .شدت سرکوب شدندساختارها، روابط و مناسبات قدرت حاکم، به 

 روابط بین المللى جهان اسالم پیش از پیروزى انقالب اسالمى ایران ( الف

براى وحدت دنیاى اسالم و احیاى مجدّد اصول  «پان اسالمیسم»چنان که گفته شد، در قرن نوزدهم، جنبش هاى اسالمى با نام 

 :ین جا، اشاره به بعضى از آن ها ضرورى استاسالمى در زمینه روابط بین المللى جهان اسالم به وجود آمدند. در ا

 جنبش مهدى سودانى  -0

استعمارگران انگلیسى، حکّام و »از ناحیه چند گروه تحت فشار و ستم قرار داشت:  یالدیم02سودان تا اوایل دهه هشتاد قرن 

یج، زمینه ساز قیام عمومى مسلمانان این فشارها و ستم ها به تدر« مأموران ترک و مصر، ملّاکان و تجّار بزرگ محلّى و منطقه اى.

 محمدم آغاز گردید، با  0880رهبرى جنبش، که عمال از سال  .نام گرفت« مهدى سودانى»سودان گردیدند که در نهایت، جنبش 

                                                             

/ نورمن اندرسون، تحوالت حقوقى جهان اسالم، ترجمه فخرالدین  0421سیداحمد موثّقى، جنبش هاى اسالمى معاصر، تهران، سمت،   002

 .0426اصغرى و دیگران، دفترتبلیغات اسالمى،

، 01علوم سیاسى، دانشگاه تهران، ش ، نشریه دانشکده حقوق و «روابط بین المللى اسالم در دوره امپراتورى عثمانى»حمید بهزادى،   006

  (0420)زمستان 
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بود. پیروان محمد را اقشار گوناگون اجتماعى، از جمله روحانیان، تشکیل مى دادند که « مهدى سودانى»معروف به بن احمد 

 .استار حکومت اسالمى بودندخو

از یک سو به تعالیم تصوّف و طریقت هاى صوفیانه با گرایش هاى اصالحى و اجتماعى، « مهدى سودانى»ریشه هاى فکرى جنبش 

« مهدى سودانى»برمى گردند.  اسدآبادی سید جمال الدین، و از سوى دیگر، به تعالیم و نظریه هاى محمّد غزالىبه ویژه تعالیم 

به نحوى با این جنبش در ارتباط بوده اند و  شیخ محمد عبدهو  سید جمال .ار سال در خدمت سیّد، تحصیل علم کرد.مدت چه

از مبارزات مهدى تجلیل نموده و مسلمانان را به حمایت از این جنبش عروة الوثقى در شماره هاى متعدد نشریه سیدجمال 

.دعوت کرده است
002

  

لیه و احیاى آن، رفع ستمگرى هاى موجود، برقرارى عدالت، برادرى، وحدت اسالمى و جهانى و این جنبش مردم را به اسالم او

او با این باور، که دعوتش جهانى است، به تقلید از پیامبر اکرم)صلى اهلل  .حکومت اسالمى بر مبناى قرآن و سنّت دعوت مى کرد

در هر  .پادشاه حبشه، نامه فرستاد و آنان را به اسالم دعوت کرد ،یوحناى چهارمعلیه وآله( به پادشاهان دیگر کشورها، از جمله 

در آزادسازى سودان و تشکیل حکومت اسالمى توفیق داشت، اما به دلیل اختالفات داخلى و اوضاع خاص بین  مهدىحال، جنبش 

ولت هاى اروپایى، بخصوص انگلیسى، المللى و به ویژه رقابت هاى استعمارى در افریقا و برترى نظامى و تسلیحاتى و توانایى هاى د

 .سال دوام بیاورد 04در آن دوران نتوانست بیش از 

 جنبش هندى خالفت -1

با توجه به تعالیم اسالمى و سابقه دیرینه فرهنگ و تمدن اسالمى و قدرت سیاسى مسلمانان، طبیعى بود که مسلمانان هند سلطه 

قعیت توجه داشتند. از این رو، همواره در صدد تضعیف و حذف عوامل قدرت انگلیسى ها نیز به این وا .انگلیسى ها را نپذیرند

سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى مسلمانان بودند. در این زمینه در یک سیاست تفرقه افکنانه، هندوها را در برابر مسلمانان 

جاى گزینى زبان انگلیسى به جاى زبان  با تصرف اوقاف، تعطیل مدارس دینى هندو یالدیم 0842تقویت کردند. آنان از سال 

فارسى، که سال ها زبان رسمى هند بود و منع تجارت مسلمانان، اقداماتى در جهت تضعیف مسلمانان انجام دادند. براى مقابله با 

« الفتهندى خ»توطئه انگلیسى ها به تدریج، جنبش هاى اصالحى در بین مسلمانان هند به وجود آمدند و در نهایت، به جنبش 

م است. همان گونه که  0214و فعالیت عمده آن تا سال  0202از سال « هندى خالفت»تاریخ رسمیت یافتن جنبش  .انجامید
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گفته شد، حقیقت این است که این جنبش عمال مدت ها پیش از شروع جنگ جهانى اول، آغاز شده بود که در دو مرحله قابل 

 :بررسى است

م حوادثى در صحنه بین المللى رخ دادند که موجب تقویت  0201میسم و خالفت در هند، تا سال در مرحله اول جنبش پان اسال

م( و  0212م(، طرح تقسیم ایران بین روس و انگلیس ) 0822از جمله جنگ یونان و امپراتورى عثمانى )در سال  ;جنبش گردیدند

ش مسلمانان هند را متوجه سیاست هاى بین المللى کردند و بر عواملى که بیش از پی ;تشدید اشغالگرى اروپاییان در شمال افریقا

 .بدبینى آنان نسبت به غرب افزودند

م را در بر مى گیرد، حوادثى نظیر حمله ایتالیا به لیبى و اشغال آن سرزمین اسالمى  0211م تا  0201در مرحله دوم، که از 

م( و به 0200)ى اشغال نظامى ایران از سوى روس و انگلیس م(، حت 0201ـ0204م(، جنگ هاى بالکان علیه عثمانى ) 0200)

)علیه السالم( به دست روس ها و سپس جنگ جهانى اول و رویارویى متفقین با عثمانى  توپ بسته شدن حرم مطهّر امام رضا

تقویت کنند.  م( رخ داد که موجب شد جنبش پان اسالمیسم هند وفادارى شان را به دیگر مسلمانان بیش از پیش 0208ـ0201)

این احساسات به تدریج، به یک آرمان اساسى مبتنى بر اتحاد مسلمانان و نجات آن ها، از جمله مسلمانان هند و خالفت عثمانى از 

م تا  0211م آغاز گردید، تا سال  0202که عمال از سال « هندى خالفت»سلطه استعمار و امپریالیسم غرب مبدّل شدند. جنبش 

.زه و احساسات مردمى را تحریک کند و به آن ها جهت دهد، اما عمال به جایى نرسیدحدى توانست انگی
008

  

 تالش محمدعلى جناح براى تشکیل یك کشور اسالمى -9

یعنى کشورى که بتوانند در آن برطبق قانون خاص خود و  ;قائد اعظم پاکستان مى گفت: مسلمانان پاکستان را مى خواهند

وى در موارد متعددى بر ایجاد یک کشور اسالمى مبتنى بر  .و مقررّات اسالمى شان حکومت کنندبراساس رشد فرهنگى، سنّت ها 

احکام اسالمى تأکید ورزیده است. در مجموع، دیدگاه او در مورد پاکستان، اسالمى بودن آن بود و این امر به صراحت در مقدّمه 

.، نیز حفظ شده است0264گردیده و در قانون اساسى مصوّب م( درج  0261م( و اصالحیه آن ) 0226قانون اساسى پاکستان )
002

  

 اسالمى کنفرانسسازمان  -4
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سازمان کنفرانس اسالمی دومین سازمان بین دولتی پس از سازمان ملل است و تمام کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسالمی، 

االجرای  ها و مصوبات الزم ت اجرا برای قطعنامهاین سازمان فاقد ضمان  شوند و این در حالی است که عضو سازمان ملل محسوب می

 121تشکیل شد 0262سپتامبر  12سازمان بر اساس تصمیم اجالس تاریخی که در رباط، پادشاهی مغرب در   .خود است

نژادى  تفاهم و همکارى بین المللى، تالش در راه تأمین صلح و امنیت بین المللى، رفع تبعیض اهداف بین المللى سازمان عبارتند از

.و استعمار، ترویج همبستگى اسالمى و حمایت از مبارزات اسالمى
010

 

زمینه هاى تاریخى، سیاسى، فرهنگى که ایجاد چنین سازمانى را موجب شدند بسیار قابل تأمّل مى باشند که عمده ترین آن ها 

:عبارتند از
011

 6ت هاى اسالمى، شکست اعراب در جنگ نیاز به همبستگى و تفاهم بین کشورهاى اسالمى از سوى مسلمانان و دول 

( که در 0418مرداد  41/  0262اوت  08« )مسجداالقصى»( و رویداد تلخ آتش سوزى عمدى در 0262روزه با اسرائیل )ماه ژوئن 

« سازمان کنفرانس اسالمى»واقع، آغاز یک توطئه حساب شده از سوى اسرائیل علیه مقدّسات جهان اسالم بود. بدین روى، ایجاد 

 .در واقع، واکنش و پاسخ به افکار عمومى دنیاى اسالم بود
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اند. جز آلبانی که کشوری  قاره جهان پراکنده 1در  (OIC) عضو سازمان کنفرانس اسالمیعضو است  22سازمان کنفرانس اسالمی دارای   

آورد و سورینام که عضو آمریکایی سازمان است، دیگر اعضای سازمان از قاره  اروپایی است و ترکیه که خود را کشوری اروپایی به حساب می

 .شوند که از لحاظ جغرافیایی به سه گروه آسیایی و آفریقایی و عرب تقسیم می آسیا یا آفریقا هستند

 

جمهوری آذربایجان، افغانستان، اندونزی، ایران، برونئی، بنگالدش، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ترکیه و  :کشورهای آسیایی

  .مالزی

 

، بورکنیافاسو، توگو، چاد، تانزانیا، سنگال، سیرالئون، کامرون، کومور، گابن، گامبیا، گینۀ بیسائو، مالدیو، مالی، اوگاندا :های آفریقایی گروه

  .موریتانی، موزامبیک، نیجر و نیجریه

 

عودی، عمان، اردن، الجزایر، امارات متحد عربی، بحرین، تونس، جیبوتی، سودان، سوریه، سومالی، عراق، عربستان س :گروه کشورهای عربی

 .دولت فلسطین، قطر، کویت، لبنان، لیبی، مراکش، مصر، مورتیانی و یمن

 

سورنیام از قاره آمریکا نیز  .به سازمان کنفرانس اسالمی ملحق شد 0224الزم به ذکر است، کشور آلبانی تنها کشور اروپایی است که در سال 

 - )رباط 0262زمان کنفرانس اسالمی از زمان نخستین اجالس سران در سال سا .به سازمان کنفرانس اسالمی پیوسته است 0226در سال 

اجالس عادی در سطح وزیران خارجه برگزار کرده است. اجالس وزیران خارجه، هر سال و  41اجالس در سطح سران و  01مغرب( تاکنون 

 .جالس رسمی مورد تأیید قرار گیردشود. میزبانی هر کشور باید از سوی ا اجالس سران، هر سه سال یک بار، برگزار می
121
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 ارزیابى عملکرد سازمان کنفرانس اسالمى

اصول سیاسى مشترکى تصویر مى کند که نه تنها در کشورهاى اسالمى، بلکه در جامعه جهانى « سازمان کنفرانس اسالمى»منشور 

نى بودن کارکرد آن بر دین به عنوان عامل فرامنطقه اى است. در تنها وجه متمایز سازمان مبت .تعهدى به آن ها وجود دارد

 .یعنى بر محتواى حقوق متعارف و منشور سازمان ملل تأکید مى کند ;حقیقت، منشور سازمان نوعى ارزش تأکیدى یا بیانى دارد

سی و هشتمین اجالس شورای سازمان کنفرانس اسالمی بود. و در  1100تا سال  0262نام این سازمان از زمان تاسیس در سال 

ژوئن در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار شد نام سازمان کنفرانس اسالمی به  41تا  18وزیران امورخارجه این سازمان که 

 .سازمان همکاری های اسالمی تغییر یافت و نشانه آن نیز عوض شد

ش  0462م /  0221است که در سال « یه حقوق بشر اسالمىاعالم»، تدوین وقت  از مهم ترین کارهاى سازمان کنفرانس اسالمى

به تصویب رسید. این جدیدترین و رسمى ترین اعالمیه حقوق بشر اسالمى به شمار مى آید و در واقع، تالشى از سوى جهان اسالم 

قوقى است که افراد انسانى براى نشان دادن هویّت اسالمى خود در سطح بین المللى. این اعالمیه بیانگر دیدگاه اسالم در مورد ح

این اعالمیه نوآورى هایى دارد که جاى آن ها در حقوق  .مى توانند از آن بهره مند باشند و حکومت ها باید آن را تضمین نمایند

عدم »بارزترین مشخصه اعالمیه حقوق بشر اسالمى ربط دادن حقوق بر مبناى شرعى و اسالمى و قید  .بشر غربى، خالى است

  .است. همچنین بر فراهم آوردن محیط معنوى و دینى تأکید دارد« آن با احکام شرعىمخالفت 

 المللی عدالت اسالمی دادگاه بین

 

 0282این رکن جدیدترین رکن سازمان و مقر آن در شهر کویت است. این رکن پس از اجالس پنجم سران در کویت در سال 

در اساسنامه    .اساسنامه آن هنوز به اسناد تصویب الزم دست نیافته است تأسیس شد. هر چند این حرکت تحول جالبی است ولی

عالوه بر آن برخی شعبات فرعی نیز در آن وجود   .است که دادگاه عدل اسالمی از هفت قاضی تشکیل شود  بینی شده پیش

 .پذیرد  خواهند داشت. انتخاب قضات دادگاه در کنفرانس وزرا صورت می
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 ى جهان اسالم پس از پیروزى انقالب اسالمى ایرانروابط بین الملل( ب

ش به  0422انقالب اسالمى ایران یکى از بزرگ ترین رخدادهاى تاریخ قرن معاصر به شمار مى رود که با پیروزى آن در بهمن 

ت انحطاطى سیر قهقرایى و حرک ;و برپایى حکومت اسالمى تاریخ اسالم، وارد مرحله نوینى شد رهبرى امام خمینى)قدس سره(

انقالب اسالمى ایران معمار  جهان اسالم تا حدودى متوقّف گردید و دنیاى اسالم ادراک تازه اى از اهداف و منزلت خود پیدا کرد. 

ایجاد حکومت اسالمى است که در قریب هزار سال گذشته سابقه نداشت و اولین حکومت از این نوع است. رهبرى این انقالب را 

ت که در هیچ شرایطى تعهد خود را در قبال اسالم و مسلمانان نادیده نگرفت. اجتهاد امام خمینى)قدس سره(بر مردى به عهده داش

طبق روش اصولیان، چنان عمل نمود که عمال شکاف بین مذاهب شیعه و سنّى را در امور حکومتى و سیاسى پر کرد و نیروى 

 .د و انتظارات مسلمانان را در مورد آینده امّت اسالمى باال بردجدیدى در جنبش جهان اسالم در سراسر جهان به وجود آور

بنابراین، شک نباید کرد که انقالب اسالمى ایران از همه انقالب ها جداست، هم در پیدایش و هم در کیفیت مبارزه و هم در "

ب خداوند منّان بر این ملت مظلوم و انگیزه انقالب و قیام، و تردیدى نیست که این یک تحفه الهى و هدیه غیبى بوده که از جان

".غارت زده عنایت شده است
014
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