
 

   فردي حقوق
  از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالمي

  
  1بيژن بيدآباد

  
  

  چكيده
نگاه  ها موظف به رعايت و استيفاء آنان هستند. اي از حقوق انسانهاست كه دولت حقوق فردي شامل مجموعه

اند.  خود گرفته مكاتب مختلف حقوقي به حقوق فردي بسيار متفاوت است و در جوامع و ازمنة مختلف اشكال مختلفي به
نگرد كه تعالي انساني بشر با توجه به اصالت فرد در جامعه چگونه بايد تنظيم گردد  ميمبحث اينگونه به اين حقوق اسالم 

در اين  كه انسان و جامعة انساني را به خصوصيات طبعي وي منتهي نسازد بلكه منجر به شكوفائي روحاني وي نيز گردد.
پردازيم و از منظر حكمت در عرفان و تصوف  ضوع به شرح مباحث اصلي در حقوق فردي ميمقاله با توجه به اين مو

، آزادي اراده، آزادي عقيده، آزادي فرديترين مباحث در حقوق فردي شامل  عمده كنيم. اسالمي آنها را بررسي مي
، حقوق ناشي از اجراي عدالت ،مساوات در برابر قانون، حكومت قانون، آزادي اجتماعات، آزادي بيان، آزادي مذهب
از اين منظر به آنها خواهيم  باشد كه مي آزادي كار و كسبو  حق تعيين سرنوشت، مالكيتحقوق ، ها آزادي اقليت

هاي افراط و تفريط مكاتب مختلف حقوقي را درباره آنها بررسي نموده و قواعد مستنبط از قرآن كريم  پرداخت و جنبه
   نمائيم. را مطرح مي

 
  ، حكمت، عرفان، تصوف، اسالمحقوق فردي :هاي كليدي اژهو
  

  مقدمه
عطا كرده و چنانچه در محيطي تعريف  فردمنشأ حقوق فردي منتج از حقوق طبيعي است كه طبيعت و خلقت به 
اي زندگي كند  گردد. فردي كه تنها در منطقه شود كه دولت در آن تعريف نشده است شامل همه گونه حق و اختيار مي

دهد. هنگامي كه فرد در  داند و اختيارش را به تصرف هر چه كه هست تعميم مي علي القاعده خود را مختار مطلق مي
شوند و حقوق افراد محدودكنندة  جوار ديگر افراد قرار گيرد به دليل اينكه ديگران نيز همين حق را براي خود قائل مي

آيد و چون دولت و حكومت تشكيل شود، الزاماً افراد  زم ميحقوق ديگران است لذا محدوديت براي حقوق فردي ال
محكوم به ايثار و اعطاي بخش ديگري از حقوق خود به دولت هستند تا يك جامعه سياسي شكل گيرد. از اين جهت 

  گردد. بندي مي د و حقوق منتج از اجراي عدالت طبقهافراهاي آزادي  است كه مباحث اصلي حقوق فردي به بخش
وق طبيعي به حقوق فردي بسيار منطبق با نگاه حقوق الهي به فرد است. حقوق طبيعي حقوق فرد را منتج از نگاه حق

دانان طبيعي را به معناي آن بگيريم كه خالق وجود  داند و اگر واژه طبيعت در دايره لغات حقوق طبيعت و خلقت او مي
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القاعده تفاوت اصلي در اصل معنا مشاهده  ايم. لذا علي دهبشر است در اصل به همان معاني حقوق الهي در خلقت بشر رسي
افزوده نيز به آن خلقت بشر  ازشود كه در حقوق الهي منظور خالق  ير آن اين تفاوت مالحظه ميفسشود و بلكه در ت نمي
رديد كه شما آيا گمان ك«نمايد كه:  گردد. به عبارت ديگر حقوق اسالم اين سوال را عالوه بر حقوق طبيعي مطرح مي مي

  2»شويد؟ را بيهوده خلق كرديم و شما به ما باز گردانده نمي
  

  آزادي فردي
آزادي از جمله حقوقي نيست كه يك انسان به انسان ديگر داده باشد بلكه آزادي از حقوق طبيعي انسان  بطور اعم

حقوق موضوعه اقدام به محدود و  ها د و چه نشناسند. اگر دولتاست چه حكومت و جامعه و ديگران آن را قبول كنن
ها به حقوق  ي حكومتنمايند عمالً براي حفظ جامعه و انتظامات آن است و در غير آن ظلم و تعد كردن اين حق مي

هاي حقوقي مختلف حفظ جامعه و انتظامات آن را به تعابير مختلف تفسير و لذا قواعد حقوق  شود. نظام افراد تلقي مي
گرفته است. اين تفاسير همواره با افراط و تفريط روبرو بوده و افراد جامعه و حكومت ايجاد شده وضعي بر اين مبنا شكل 

اند. اين گونه بوده است كه در جوامع مختلف ميزان آزادي  ير و تفسير كردهعبها ت تعالي جامعه را در نوع اين محدوديت
تعادل در  ندر ديگري جرم شناخته شده است. يافتوناگون يافته و فعل يا عملي در يك جامعه صواب و گفرد تعاريف 

نمايد.  ميترين معيارهاي عقلي است كه مرز محدوديت حقوق فرد و آزادي وي را ترسيم  قانونگزاري مسلماً از پيچيده
الت گنجد و نه تنها اصالت فرد و اص گرا نمي هاي فردگرا و جامعه نگاه اسالم به اين مرز تنها در شرايط تعريف شده نظام

نگرد كه تعالي انساني بشر با توجه به اصالت فرد در جامعه چگونه  دهد بلكه به اين مي نظر قرار مي اجتماع را هر دو مد
بايد تنظيم گردد كه انسان و جامعة انساني را به خصوصيات طبعي وي منتهي نسازد بلكه منجر به شكوفائي روحاني وي 

  نيز منجر گردد.
  

  آزادي عقيده
اند و آن را تائيد  هاي آزاد نيز اين اصل را شناخته هاي فردي آزادي عقيده است. نظام موارد آزادييكي از 

نمايند.  هاي سياسي تبعيضات مختلف را براي افراد با عقايد مختلف وضع مي نمايند. ولي در عوض بسياري از رژيم مي
شود.  يت حقوق افراد بر مبناي ايدئولوژي آنها تعريف ميهايي ايدئولوژيك هستند كه مشروع ها نظام معموالً اينگونه رژيم

يده مبناي تبعيض در حقوق نيست مگر به جهت ترغيب افراد به اعتالي فكري آنها. براي مثال قدر نظام حقوقي اسالم ع
اد و دانند عقالً باطل است و مسلماً ترغيب افر اي را خالق خود مي پرستي كه مجسمه دارندگان اعتقادات شرك و بت

ديد حقوق دارندگان آنها ايشان را به تعمق در عقايد خود حتواند حتي با ت نسبت به اين عقيده سخيف مي هاديد آنحت
ها در  ي بايد گفت كه اينگونه محدوديتري باالتر حركت نمايند. با اين وجود حّتبكشاند تا از آن دست بردارند و به تفكّ

و عدم قبول اسالم به دليل تداوم عقيده و حكومت در گرديد اسالمي تشكيل  ايجاد شد كه حكومت در صدر اسالم زمان
آن دوره خاص به مفهوم عدم متابعت از حكومت بود و شايد نتوان اين قواعد را به ازمنة بعد تعميم و تسري داد زيرا در 

ص بجز چهار سال  ز پيامبر اكرمزم اعتقاد به اسالم و تبعيت از حكومت وجود نداشت چون در دوران بعد االازمنة بعد ت
  د.شع حكومت اسالمي برقرار ن خالفت علي
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هر چند واژة دين در اين آيه معاني  3.»اكراهي در دين نيست« فرمايد: در صراحت آزادي عقيده قرآن كريم مي
عتقاد قلبي ق به اوشود ولي مفهوم اين منط بسياري دارد كه شامل طيف وسيعي از اعتقادات تا روش زندگاني نيز مي

باشد. همچنين در اين  به گوينده اين آيه يا كسي كه به نمايندگي از طرف او اين آيه بر او نازل شده است مينسبت 
  .»و بگو حق از پروردگار شماست هر كس كه خواهد ايمان آورد و هر كس كه خواهد كفر ورزد« 4فرمايد: ارتباط مي

  
  آزادي اراده
ها  ها و كلمات مختلف ابراز شده كه انواع آزادي در مباحث مختلف حقوق به گونهاو ار اراده فرد و اختي نآزاد بود

آزادي تن، آزادي بيان، آزادي عقيده، آزادي اجتماع و نظاير آن از جمله موارد  ،و حقوق ديگر نظير آزادي مذهب
ندارد كه ارادة مشروع و حقوق  برتري رانوع ديگري آن فرد بر  يفرد چآزادي اراده هستند. از لحاظ حقوق اسالم هي

ديگري را از او سلب نمايد مگر طبق آن قرارداد اجتماعي ضمني و حقوق موضوعه مبتني بر آن كه افراد حقوق خود را 
و سلطه بر ارادة افراد به معني سلب  ءو استيال گينمايند. در غير آن حق چير در قبال زندگي اجتماعي به جامعه اعطاء مي

بر آنان چيرگي براي « 5فرمايد: در قرآن كريم خطاب به رسول اكرم(ص) مي فرد است كه نامشروع است.آزادي ارادة 
نمايد و اين حق را نيز به او  و چيرگي بر خلقش منع مي ءو به عبارت ديگر خداوند پيامبرش از اعمال استيال ».تو نيست

  كند. ولي اجازه سلطه به او عطاء نمي 6داند مي مؤمنين اولي نفوسفرمايد، هر چند كه او را نسبت به  نمي ءعطا
اصل آزادي اراده در حقيقت منشعب از حقوق فطري فرد است و اين آزادي را فرد با خلقت خود به همراه 

آورد. ناگفته نماند كه تحميل اراده جامعه طبق موازين حقوق وضعي يا انواع ديگر آن نظير تحميل اراده توسط  مي
  دي است كه توسط جامعه يا فطرت نگاهداري و حفظ فرزندان وضع يا ايجاد شده است.راز جمله مواوالدين به فرزند 

داند نيز در  كشي فرد از فرد را ممنوع مي ديدگاهها و نظريات قرون اخير در فلسفه ماركسيسم و مشابه آن كه بهره
منجر به استثمار ديگران گردد. در ارتباط با اصل وجهي از اصل آزادي اراده است كه نبايد حقي براي فردي قائل شد كه 

گنجد و آن اين  داري نيز قابل طرح است هر چند اين پديده با استثنائاتي در اين مقوله مي اين موضوع مسئله منع برده
داري مستقر بود  است كه اسالم در شرايط قوانين و عرف جامعه آن زمان نخواست شالودة جامعه را كه بر اساس برده

كرد،  اره به هم ريزد و اين موضوع را با وضع قواعدي خاص كه برده شدن را سخت و آزادگي بردگان را سهل مييكب
فرمود عمالً  مي يداري را ملغ ف نمايد. اگر پيامبر اكرم ص در آن زمان بردهذداري را در طول زمان ح حل نمود تا برده

شدند چه كه اين  هاي معيشتي و گذران عمر مي چار آسيبگرفت، منجمله بردگان د ي در جامعه نضج ميمسائل حاد
خود نداشتند و از طرف ديگر دستگاه و تشكيالتي تأسيس نشده بود كه اسرا را سامان  شگروه توان كافي براي اداره معا

 ،م هم نبوددهد و خرج آنها را بپردازد و تحت مراقبت امنيتي و معيشتي قرار دهد و در جنگها و غزوات تعداد آنها نيز ك
لذا از شيوه بردگي در اصل براي سرپرستي آنان استفاده نمود ولي در عوض آزاد نمودن برده يا رقاب را از موارد زكات 
و كفارات و مستحبات مؤكد قرار داد تا به آهستگي خيل بردگان در جامعه همانند ساير شهروندان از حقوق اجتماعي 
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 پيامبر به مؤمنين از خودشان برتر است. ».بِاْلُمْؤِمنيَن ِمْن َأنـُْفِسِهم  النَِّبيُّ َأْولى. «6سورة احزاب، آية  -6



4  

  7.حل گردند در جامعهبتدريج و  مند شود خود بهره
  

  آزادي مذهب
در عالم براي اينكه حكّام را از صرف هزينه در رواج دادن عقايد و مذاهب خاص مانع  جقوانين اساسي مختلف راي

يا عليه صاحبان عقايد مختلف و تقنين در له گردند و از طرفي اقدام به نشوند و موجب تضعيف عقايد و مذاهب ديگر 
آزادي مذهب و آزادي عقيده را به عنوان ركن اصلي در اصول قانون اساسي مطرح نمايند، اصل ناربابان مذاهب 

نمايد.  هاي مختلف در قلمرو عقايد و مذاهب ديگران را سلب مي اند. اين اصل در عمل اجازة فعاليت دولت و گروه نموده
آن دعوت و تشريفات و سنن و مراسم  دهد كه افراد آزادانه عقايد خود را در مالء عام ابراز و ديگران را به و اجازه مي

مذهبي خود را مجري دارند و افراد آزاد باشند تا به مذهب مورد عالقة خود بگروند و دولت و حكومت مانع آن نشود. 
گردد كه برخي آداب و سنن يا احكام مذهبي در حيطة جرم  استثناء بر اين آزادي در حيطة حقوق جزاء مطرح مي

ناقض قانون اساسي و تواند آنقدر گسترده باشد كه حقوق جزا در تعارض  ند اين موضوع نميتعريف شده باشد. هر چ
گردد و روح قانون  حيطة تعريف جرم در حقوق جزاء مطرح مي قرار گيرد بلكه فقط بايد استثنائاتي را بپوشاند كه در

بت هر چند يك رسم مذهبي جاهليت است اساسي نيز مؤيد آن است. براي مثال مراسمي نظير قرباني كردن افراد در پاي 
از آزادي مذهب در قانون اساسي است و به عنوان جرم در حقوق جزاء قابل پيگيري است. اين موراد استثناء  يولي مستثن

شود كه به حق كسي تجاوز يا حقي از ديگري تضييع شده باشد. در اين حالت است كه با  عمالً در جايي قابل بررسي مي
  يابد. در حقوق جزاء مطابقت ميتعريف جرم 

آزادي عقيده و مذهب در اسالم بعنوان يك اصل كلي پذيرفته شده است. آيات متعددي در قرآن كريم بر اين 
ين معني كه ه ادر آزادي مذهب در اسالم منع اسالم دربارة شرك است. بقابل توجه  اصل تصريح دارند. شايد تفاوت

مشخصاً سلب شده تا آنها دست از خرافات خود بردارند. براي مثل آن كس كه حقوقي خاص از صاحبان اين عقايد 
داند عمالً دچار يك نوع نقص فكري است و براي اينكه به او كمك نمود تا  اي را ساخته و آن را خالق خود مي مجسمه

ب برخي حقوق اين عقيده سخيف دست بردارد لذا يك راه حل عمومي در اين ارتباط تحقير اين عقيده و سل از
كم دست از عقيده خود بردارند و  اجتماعي و يا تخفيف اين حقوق براي ايشان است تا افرادي كه به اين عقيده باشند كم

ار ارتقاء فكري شوند. از طرفي راه خروج از اين محدوديت را فقط به اظهار شهادت و نه شهادتين و نه چبه فكر افتند و د
شود، چه به اين  دار ميراز حقوق مساوي ديگران در جامعه برخو ال اله اال اهللاكس بگويد شهادت ثالث قرار داده و هر 

  .و چه در اداي اين اقرار صادق باشد و چه نباشد اقرار خود اعتقاد داشته باشد و چه نداشته باشد
گمان كساني كه  بي« 8فرمايد: اند. قرآن كريم مي در اين ارتباط و برخالف شرك كليه عقايد الهي معتبر تلقي شده

ايمان آورد و عمل صالح كند  آخران هر كس به خدا و روز بئايمان آورند و كساني كه يهودي شدند و نصرانيان و صا
  . »ان است و نه بيمي بر آنهاست و نه آنان اندوهناك خواهند شدرشپس بر ايشان اجرشان نزد پرودگا

 

 
  

الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي از ديدگاه  الملل در اسالم، حقوق بين بيشتر اين موضوع در كتاب مباني عرفاني روابط بين شرح -7
  beynolmelal.pdf-ravabet-erfani-oc/mabanihttp://www.bidabad.com/d حكمت، توسط نگارنده داده شده است. 

َلُهْم َأْجُرُهْم ِعْنَد رَبِِّهْم َو ال   ِإنَّ الَّذيَن آَمُنوا َو الَّذيَن هاُدوا َو النَّصارى. «62سورة بقره، آية  -8 َو الصَّابِئيَن َمْن آَمَن بِاللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر َو َعِمَل صاِلحًا فـَ
 ».ْم َو ال ُهْم َيْحَزنُونَ َخْوٌف َعَلْيهِ 
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نيست. زيرا اسالم به معني تسليم است و هر آنكس كه تسليم  »استدين نزد خدا اسالم « 9آيه فوق در تعارض با آيه
امر نبي خود باشد مسلمان است و در حقيقت اين آيه در دنبال شرحي است كه از آية اخيرالذكر آورده شد و به عبارت 

و اهل « 10فرمايد: يه ميگذرد. در دنباله آ ديگر تذكار به پيروان اديان ديگر است كه دنباله راه پيامبران سلف از اسالم مي
كردند و كسي كه به آيات و بغي شان  كتاب در آن، راه مخالفت نپيمودند مگر پس از آنكه بر آنها علم حاصل شد بين

و هر كس غير از اسالم ديني اختيار كند « 11. همينطور است آية:»خدا كفر ورزد همانا خدا سريع حساب كننده است
دهد كه مفهوم اسالم را در اصل  ان را به آخرت نسبت ميي. و ز»آخرت از زيانكاران استهرگز از او پذيرفته نيست و در 

ند او سالمت (تسليم) كرا بر خدا  شبلي هر كس وجه« 12فرمايد: با ايمان منطبق دانسته است. و بلكه بطور كلي مي
  .»وندنيكوكار است پس پاداشش نزد پروردگارش است و بيمي بر آنها نيست و نه اندوهگين ش

رشد (هدايت) از كجراهه مشخص و « 13فرمايد: اصل آزادي در دين در قرآن كريم به صراحت آمده است. مي
ما به آنچه كه « 14فرمايد: . آيات ديگري نيز بر همين موضوع تصريح دارند. مي»آشكار شده و اكراهي در دين نيست

اگر  15فرمايد: . و مي»وعيد بده قرآن تذكر كسي را كه بترسد به پسگويند داناتريم، ليكن تو بر آنها جبار نيستي  كفار مي
خواهي آنان را  آورند، آيا تو براي آنكه مردم ايمان بياورند مي پروردگارت بخواهد همگي مردم در زمين ايمان مي

  . »مجبور كني؟
هدايت خلق به  كند كه عليرغم كوشش انبياء در ت در آيات قرآن كريم به وضوح اين موضوع را مبرهن ميدقّ 

صالح و فالح آنها را در اتخاذ روش و دين خود آزاد گذاشته است. آيات زيادي بر اين موضوع داللت دارند. 
از « 17فرمايد: . و مي»و بگو حق از پرودگار شماست هر كه خواهد ايمان بياورد و هر كه خواهد كفر ورزد« 16فرمايد: مي

كه بصيرت يابد بر خودش است و كسي كه ديده بربندد و من حفظ كننده  پرودگار شما دالئلي بر شما آمد پس هر كس
اگر تو را تكذيب كردند بگو عمل من براي من است و عمل شما براي شما، شما از عملي « 18فرمايد: . و مي»بر شما نيستم
كتابي كه خدا نازل كرده است  و بگو به هر« 19فرمايد: . و مي»كنيد بيزارم كنم بيزاريد و من نيز از آنچه  شما مي كه من مي

ايمان آوردم و مأمور شدم ميانتان عدالت كنم، خدا پروردگار ما و پروردگار شماست، اعمال ما از آن ما و اعمال شما از 
  .»كند و بازگشت به اوست آن شماست، حجتي در بين ما و بين شما نيست، خداوند بين ما را جمع مي

 

 
  

ْسالم. «9سورة آل عمران، آية  -9 يَن ِعْنَد اللَِّه اْإلِ   ».ِإنَّ الدِّ
نَـُهْم َو َمْن َيْكُفْر ِبآي. «9سورة آل عمران، آية  -10  ».ِه فَِإنَّ اللََّه َسريُع اْلِحساباِت اللَّ َو َما اْختَـَلَف الَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِإالَّ ِمْن بـَْعِد ما جاَءُهُم اْلِعْلُم بـَْغياً بـَيـْ
ْسالِم ديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِفي اْآلِخَرِة ِمَن اْلخاِسرين. «85سورة آل عمران، آية  -11 َر اْإلِ  ».َو َمْن يـَْبَتِغ َغيـْ
 ».َأْجُرُه ِعْنَد رَبِِّه َو ال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َيْحَزنُونَ  َمْن َأْسَلَم َوْجَهُه ِللَِّه َو ُهَو ُمْحِسٌن فـََلهُ   بَلى. «112سورة بقره، آيه  -12
 ».ال ِإْكراَه ِفي الدِّيِن َقْد تـَبَـيََّن الرُّْشُد ِمَن اْلَغي. «256سورة بقره، آية  -13
 ».ْر بِاْلُقْرآِن َمْن َيخاُف َوعيدَنْحُن َأْعَلُم ِبما يـَُقوُلوَن َو ما َأْنَت َعَلْيِهْم ِبَجبَّاٍر َفذَكِّ . «45سورة ق، آية  -14
 ».َو َلْو شاَء رَبَُّك َآلَمَن َمْن ِفي اْألَْرِض ُكلُُّهْم َجميعاً َأ فَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتَّى َيُكونُوا ُمْؤِمنينَ . «99سورة يونس، آية  -15
 .»ْؤِمْن َو َمْن شاَء فـَْلَيْكُفرَو ُقِل اْلَحقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن شاَء فـَْليُـ . «29سورة كهف، آيه  -16
 .»َقْد جاءَُكْم َبصاِئُر ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن أَْبَصَر َفِلنَـْفِسِه َو َمْن َعِمَي فـََعَلْيها َو ما َأنَا َعَلْيُكْم ِبَحفيظٍ . «104سورة انعام، آية  -17
ُتْم َبريُئوَن ِممَّا َأْعَمُل َو َأنَا َبري َو َلُكمْ   َعَملي  َو ِإْن َكذَّبُوَك فـَُقْل لي. «41سورة يونس، آية  -18   ». ٌء ِممَّا تـَْعَمُلون َعَمُلُكْم َأنـْ
َنُكُم اللَُّه رَبُّنا َو رَبُُّكْم َلنا َأْعمالُ . «15سورة شوري، آية  -19 َننا َو نا َو َلُكْم َأْعمالُ َو ُقْل آَمْنُت ِبما َأنـَْزَل اللَُّه ِمْن ِكتاٍب َو أُِمْرُت ِألَْعِدَل بـَيـْ َة بـَيـْ ُكْم ال ُحجَّ

َننا َو ِإَلْيِه اْلَمصير َنُكُم اللَُّه َيْجَمُع بـَيـْ  ».بـَيـْ
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 نبر رسول جز رساند« 20فرمايد: فرمايد. و مي ن ميدن و بالغ و تذكر معيخداوند وظيفة رسول خودش را رسان
ة ظيفكنيد پس اگر روي گردانديد بدانيد و و اطاعت كنيد رسول را و حذر ااطاعت كنيد خد« 21فرمايد: . و مي»نيست

ستي تو بر آنان چيره پس تذكر بده و نيست جز اينكه تو تذكر دهنده ه« 22فرمايد: . و مي»رسول ما جز بالغ آشكار نيست
 اگر اعراض كردند تو بر آنها نگهباني نيستي« 23فرمايد: كه بخواهي با اكره يا اجبار آنان را منقاد خود كني. و مي »نيستي

. بلكه وظيفه رسول به همان مأموريت الهي خود منحصر است كه دربارة مردم اينگونه رفتار »بر تو جز ابالغ نيست
ين را به بهترين د. و خداوند دستور دعوت به »باشد خواه كفر ورزد شاكررا به او نشان داديم خواه  ما راه« :24يد كهانم مي

به راه پروردگارت با گفتار « :25كند دارد و به پيامبر خود امر مي وجه آن هم با بيان حكمت و سخن نيكو مقرر مي
و غير از اين نوع مجادله را نهي  26.»جه مجادله كناي به بهترين و حكيمانه و مواعظ نيكو دعوت كن و با آنها به گونه

  . »مگر كساني از آنها كه ظلم كردند ل كتاب مگر به شكلي احسن مجادله مكنهو با ا« 27فرمايد: مي
  

  آزادي بيان
هاي امروزي تحت عنوان اطالعات و گردش آن و نحوه انتقال  بيان وسيله ارتباط ميان موجودات است كه در واژه

و اكمال هاي خود را در اين جهان به اتمام  شود. اصوالً بشر آنقدر عمر ندارد تا اطالعات و يافته نام برده ميآن از آن 
دانش در فرآيند عمر بشريت در هر زمان بر تجارب گذشتگان استوار و تكميل  اني شود، لذغبرساند و بطور مطلق و مست

و اگر اين انتقال اطالعات صورت  گيرد. انتقال اطالعات شكل ميگردد. انتقال اين تجربه در قالب مفهوم بيان يا  مي
چه از طريق افواه و چه از كتابت و چه از  ،شود. بيان دانش بشر متوقف مي نپذيرد عمالً رشد و توسعه فرهنگ و علم و

رساند.  خود مي پيامهاي فرد را به ديگر همنوعان ICT(28( اي و ارتباطي و تكنولوژي اطالعات طريق ساير وسائل رسانه
شود، پديده سنتز را بنا  تز تلقي مي كار شنونده كه آنتيفتيكي بعنوان تز عمل نموده كه با اكبيان در چارچوب فلسفه ديال

گيرد. سنتزها باز در مقام تز از طريق بيان به ديگري منتقل و همان آثار را  كند كه اساس رشد و توسعه بشريت قرار مي مي
راه اين انتقال اطالعات و به عبارت ديگر هرگونه محدوديتي در  رنمايند. هرگونه مانعي د ي خلق ميتر به صورت متكامل

آزادي بيان عمالً ظلم به بشريت است زيرا جريان حركت اطالعات منطبق با تكامل بشر است و توقف اين جريان يعني 
دي بيان بطور عمومي يكي از اصول مهم در . از اين روست كه اصل آزايبشر جامعهتوقف كماالت مادي و معنوي در 

سياسي نيز همين اهميت در جوامع بشري به چشم  ظگردد. از لحا رشد همه جانبة جوامع بشري تلقي ميو توسعه 
توانند  مي ها ها به اتباع آنها باشد و از اين طريق دولت تواند سبب انعكاس يا بازخور رفتار دولت خورد. آزادي بيان مي مي

 

 
  

 ».ما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالغُ . «99سورة مائده، آية  -20
 ». َرُسوِلَنا اْلَبالُغ اْلُمبين  َلُموا َأنَّما َعلىَو َأطيُعوا اللََّه َو َأطيُعوا الرَُّسوَل َو اْحَذُروا فَِإْن تـََولَّْيُتْم فَاعْ . «92سورة مائده، آيه  -21
ْر ِإنَّما َأْنَت ُمذَكِّرٌ . «21-22سورة غاشيه، آيات  -22   ».َلْسَت َعَلْيِهْم ِبُمَصْيِطر. َفذَكِّ
 ». غفَِإْن َأْعَرُضوا َفما َأْرَسْلناَك َعَلْيِهْم َحفيظاً ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَبال. «48سورة شوري، آيه  -23
 ».ِإنَّا َهَدْيناُه السَّبيَل ِإمَّا شاِكرًا َو ِإمَّا َكُفورا. «3سورة انسان، آية  -24
 ». ِهَي َأْحَسن  َسبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َو جاِدْلُهْم بِالَّتي  ادُْع ِإلى. «125سورة نحل، آيه  -25
  .212-214ترجمه، صص  8ده، جلد بيان السعاده في مقامات العبا -26
ُهمْ   َو ال ُتجاِدُلوا َأْهَل اْلِكتاِب ِإالَّ بِالَّتي. «46سورة عنكبوت، آية  -27  ».ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَّذيَن َظَلُموا ِمنـْ

28-Information and Communiation Technology 
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اند و آثار و عواقب وارده بر اجتماع را ارزيابي نمايند و  هاي خود را صحيح يا غلط اتخاذ نموده د كه سياستگزاريدريابن
هاي آزاد و  تمايالت جامعه را بهتر دريابند و نقاط ضعف عملكرد خود را بشناسند. در طيف همه حكومتو ها  هستخوا

كشاند زيرا جريان  ميصالح ت مسه آيند بازتاب اعمال سياسي آنها بها را در فر مستبد وجود چنين جرياني عمالً حكومت
ها  كند. وقتي حكومت ها را در انجام آنچه مخالف فطرت بشري است كوتاه مي صحيح اطالعات عمالً دست حكومت

ر غير الح نمايند دصال اعمال خود اباجازه دادند كه اطالعات به صورت صحيح گردش يابد بايست عملكرد خود را در ق
اين صورت انتقال اطالعات به افكار عمومي اثر اعمال ناصحيح آنها را به نوعي نيروي اجتماعي مخالف دولت شكل 

نمايد و مرتكبين و افعال  دهد. علت اين موضوع در اين است كه بيان عمالً مانند نورافكني در محل وقوع فعل عمل مي مي
ي پذيرفته شده و قوانين مورد قبول جامعه و هنجارها ها رمنُهر چيز كه خالف  دهد و آنها را در مالء ديد ديگران قرار مي

كاري و  ها و بدكاري و كم است با وجود آزادي بيان به افكار عمومي منتقل و جامعه را در تقابل با تخلفات و سوءاستفاده
  . دهد كميت قرار ميارفتار ح سوء

تواند سبب انزواي  ميشده و شوق و اشتياق افراد جامعه وب سبب سركچنانچه آزادي بيان محصور گردد عمالً 
آميز منجر به اقدامات خشن و انقالبات  سياسي يا اجتماعي افراد گردد كه بازتاب اين به انزواكشيدن يا در رفتار خشونت

محدوديت شود. هر دو شق اين  گي جامعه ميدگردد و يا حس كنجكاوي و پويايي افراد را تضعيف و منجر به خمو مي
شود كه نتيجه آن جز تضعيف جامعه و در نتيجه بشريت  ميگر  جلوهعوارض و ابتالئات سوء براي جامعه صورت  نهايتاً به

   .دبوچيزي نخواهد 
طرفداران آزادي بيان آنقدر بر اين اصل تأكيد دارند كه هر نوع محدوديت براي آن را موجب اضمحالل اركان 

هاي ايدئولوژيك  باورند كه آزادي بيان بايد به صورت مطلق مورد توجه قرار گيرد. در نظام دانند. لذا بر اين جامعه مي
ها را از  گيرد. يعني حاكميت ارزش آزادي بيان در چارچوب ايدئولوژي پذيرفته شده جامعه مورد قبول حاكميت قرار مي

دهد كه فرد در  اجازه نمي اند و لذك قبل با ايدئولوژي حاكم تعريف و خوب و بد را با معيارهاي آن مشخص مي
گيرند آزادي بيان داشته باشد. همين امر در جوامع ديگر با ارزشهاي عرفي  هايي كه در زمرة ارزشهاي بد قرار مي زمينه

پذيرد و جامعه اعمال و رفتار و بيان آنها كه هماهنگ و سازگار با آداب و سنن جامعه نباشد را تقبيح  جامعه صورت مي
توان در جهت  يد. به هر حال محدوديت آزادي بيان مخالف با مصالح جامعه است ولي چون از ابزار آزادي بيان مينما مي

واند بطور مطلق منجر به صالح و ت منحرف كردن افكار عمومي جامعه نيز استفاده كرد، لذا بايد گفت آزادي بيان نمي
 توانند با تحريف واقعيات افكار عمومي را به اي مي ارهاي رسانهها و ابز فالح جامعه و حكومت گردد زيرا صاحبان رسانه

ديگر صاحبان عقايد و مذاهب و  خالف بر عليهنشر مطالب اكاذيب و سازي و  اين سو و آن سو كشانيده و نهايتاً با دروغ
حقوق حقه ديگران ضرر آراء و يا با نشر مطالب قبيحه و تحريك ارتكاب افراد به جرم موجبات منافع خود را فراهم و به 

شود و استثنائاتي آن را  هاي حقوقي همواره وضعيت آزادي بيان به صورت موسع تعريف نمي برسانند. لذا در تمام نظام
هاي مختلف همانطور كه اشاره شد متفاوت است. مسلماً آنچه كه صحيح است  گرداند ولي شدت ضيق در نظام مضّيق مي

د باشد كه موجب تضييع حقوق حقة ديگران نشود و بايد تا آنجا آزاد باشد كه موجب توهين آزادي بيان بايد تا آنجا آزا
را فراهم ننمايد و بايد تا آنجا آزاد باشد كه اخالق فطري بشر در جامعه را مورد تهديد قرار ندهد و  يو استهزاء ديگر

ع آن روشن سازد. و مسلماً آزادي بيان بايد در بايد تا آنجا آزاد باشد كه تا عمق عمليات حكومت را بتواند براي اتبا
حقايق  ياحيطة حقيقت باشد و نه كذب و بايد به آن گونه باشد كه شنونده يا خواننده را دچار درك غلط از واقعيات 
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شود و نه در قلمرو دروغ و تحريف و  نكند. به عبارت ديگر آزادي بيان در چارچوب صدق و راستگوئي تعريف مي
توهين و افترا. همچنين آزادي بيان نبايد موجب افشاي اسرار و اطالعاتي گردد كه متعلق به جامعه است مثالً  استهزاء و

نظامي كه ابزار و سپر دفاع جامعه است جزء موارد آزادي بيان  هاي جنگي يا دفاعي جامعه و بيان اسرار برمال كردن نقشه
ن مسئله ورود به حريم خصوصي اد. از موارد محدودكننده آزادي بينوش د و در زمرة خيانت شمرده مينشو بندي نمي طبقه

مين دو نظر متفاوت مطرح است. ورود به حريم خصوصي افراد از كافراد است كه در اين باره دربارة افراد عادي و حا
شد و اطالعات بدست اين لحاظ ممنوع شمرده شده مگر اينكه قانون به دليلي قوه مجريه يا قضاييه را مجاز به آن كرده با

در قوانين بسياري از كشورها به منظور رسيدگي به حسن عمل مجريان و بل انتشار عمومي نخواهد بود. اآمده از اين راه ق
صاب تهاي آنان قبل و بعد از ان حكام و مأمورين دولتي و بررسي دارائيورود به حريم خصوصي مأمورين دولتي اجازة 

  استفاده حكّام از اختيارات اعطاء شده به آنان است. ه منزله روش جلوگيري از سؤسمت مقرر شده و اين امر ب
اصل آزادي بيان با مالحظاتي كه به آن اشاره شد در اسالم نيز تشريع شده و آيات قرآن و رفتار و سنت پيامبران و 

ت و نبي خبر آوردنده است لذا در طول اء به معني خبر آوردن اسبباشد. بطور كلي ان اولياء الهي نيز مؤيد اين آزادي مي
 سدقم اند و گرچه خبر عظيم كه در قرآن به آن اشاره شده وجود تاريخ بشريت پيامبران به لفظ انبياء خوانده شده

اء موارد عديده ديگر از اكتشافات و اختراعات و ابداعات علمي دانشمندان باست ولي ذيل مراتب ان هصاحبان واليت كلي
شود و وظيفة انبياء نبوت يعني خبر دادن است و اينكه  يعني اخبار به موضوعات جزئي را نيز شامل ميين آن تر تا پائين

د. و چنانچه اين امر نهاي اين طبيعت و جهان و هستي است آگاه نماي هاي آنان كه همان نادانسته افراد را به نادانسته
مانع رشد  ه،ار گرفته عمالً منجر به عدم اشاعه حقايق در جوامع شدها قر همانطور كه در تاريخ مورد هجمة مخالفان نبوت

ارادة الهي درباره رشد جامعه است.  امقابله ب فرهنگي آنها گرديده است. لذا از اين جهت بايد گفت بايكوت خبري عمالً
گردد كه اصل  ميزيرا عمالً علم و اطالع و دانش و تجربه است كه سبب حصول كماالت مادي و معنوي جامعه بشري 

ها گردد در اصل در تقابل با فطرت تكامل بشر قرار گرفته  اي مانع انتقال اين دانش قّن در دين است و هرآينه هر وسيلهيمت
ه نيست و هر اطالع و خبري عمالً از ديدگاه دانشمندان علوم ارتباطات همين صشخاست. و دانش منحصر به علوم م

اطالعات كوچكترين جزء يك  هنتها شدت و ضعف اثر آن متفاوت است. از لحاظ نظريخواهد داشت م خاصيت را در بر
شوند.  هاي اطالعاتي در نهايت به علوم و دانش بشر ختم مي و مجموعه بيتشود،  خوانده مي اطالعاتي 29خبر يك بيت

مادي و معنوي جوامع  آزادي بيان در جهت همين اصل است كه از اصول اساسي رشد و توسعه ،لذا از تمام جهات كلي
  باشد. مي

اي است كه براي افراد جامعه مقرر شده  از سوي ديگر عدم كتمان حق به خودي خود از لحاظ قرآن يك وظيفه
. »دانيد كنيد در حالي كه شما مي كنيد و حق را كتمان مي اي اهل كتب چرا حق را به باطل ملبس مي« 30فرمايد: است. مي

كتمان كنيد و (در حاليكه) شما  احق را به باطل ملبس نكنيد و حق ر« 31فرمايد: ديگر ميو در همين ارتباط در جاي 
  . »دانيد مي

كنند و با توجه به  موارد عمومي و مشخص بررسي ميعمالً پديدة خبررساني و منع تحريف خبر را در اين آيات 
 

 
  

29 Bit 
ُتْم تـَْعَلُمونَ يا َأْهَل اْلِكتاِب ِلَم تَـ . «71سورة آل عمران، آية  -30  ».ْلِبُسوَن اْلَحقَّ بِاْلباِطِل َو َتْكُتُموَن اْلَحقَّ َو َأنـْ
ُتْم تـَْعَلُمون. «42سورة بقره آية  - 31   ». َو ال تـَْلِبُسوا اْلَحقَّ بِاْلباِطِل َو َتْكُتُموا اْلَحقَّ َو َأنـْ
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ل و حوش اين موضوع است ولي با استفاده از اء به واليت است اين فرمايشات حوباينكه بزرگترين خبر در مقام نبوت ان
پنهان را توان دريافت كه قرآن كريم از اينكه حق به باطل آميخته شود نهي فرموده و اينكه حق  همين كالم به راحتي مي

  گنجد. ده و همة اينها داللت بر جريان صحيح اطالعات و اخبار دارد كه در مبحث آزادي بيان ميكرد نيز نهي ننماي
كنيد او پرودگار ما و پرودگار شماست،  بگو آيا درباره خدا با ما مجادله مي« 32فرمايد: از در جاي ديگري ميو ب

اگر با تو « 33فرمايد: . در آيه ديگري مي»ورزيم اعمال ما براي ما و اعمال شما براي شماست و ما براي او اخالص مي
بگو آيا اسالم و اميين ام و به اهل كتاب  خدا تسليم كردهبه را كردند، بگو روي خود و كسي كه تبعيت كند جه محا

  . »اند و اگر پشت كردند بر تو جز رساندن نيست و خدا بر بندگان بصير است اند هدايت يافته ايد؟ اگر اسالم آورده آورده
  

   آزادي اجتماعات
رساني سنتي و مدرن  هاي اطالع ه) تا ساير شيويبر(سا ها از مطبوعات و مكتوبات در فضاهاي حقيقي و مجازي رسانه

از جار زدن در كوي و برزن تا استفاده از ماهواره و اينترنت و راديو و تلويزيون و ساير وسائل سمعي و بصري همه در 
ها تشكيل اجتماعات است و  گيرند. يكي ديگر از اين شيوه هاي خبررساني قرار مي راستاي اصل آزادي بيان بعنوان شيوه

اي براي تحقق اصل آزادي  ل اطالعات از فرد به فرد ديگر شده و بعنوان وسيلهااجتماعات عمالً سبب انتق شركت فرد در
باشد.  شود، آزادي اجتماعات نيز مشروع مي ان مشروع تلقي مييشود و نتيجتاً به همانگونه كه آزادي ب بيان تلقي مي

ز تشكيل آنها تشريك مساعي و تقابل آزاد و يا ايجاد شود و هدف ا اي تشكيل مي هداف ويژهااجتماعات معموالً با 
گردد و  ان تلقي مييباشد و لذا تشكيل اجتماعات بعنوان محملي براي آزادي ب وحدت نظر در موارد مورد نظر افراد مي

  محدود نمودن تشكيل اجتماعات به معني محدود ساختن آزادي بيان است.
نزاع در تعاريف حقوقي آنها نيست و تشكيل  ودي تعزادي آشوب، مسلماً مفهوم آزادي اجتماعات به معناي آ

معبر و شارع عام كه منجر به تضييع حقوق ديگران شود عرفاً و  دسها با ايجاد اختالل و يا  جلسات و راه انداختن دسته
نظارت  عقالً و از لحاظ حفظ حقوق عامه خودبخود مذموم است. معموالً اين تنظيمات در كشورهاي مختلف تحت

شود كه  هاي خاصي براي اين امر اختصاص داده مي ها و مكان گيرد و در كشورهاي مختلف زمان پليس صورت مي
ها بدون ايجاد مزاحمت براي سايرين امكانپذير باشد. اين موضوع در حقوق اسالم نيز  ا راهپيمايييتشكيل اجتماعات و 

  اط با آشوب توسط شركت كنندگان مد نظر قرار دارد.ي در ارتبغمطرح و در شارع عام و معبر و همچنين ب
  

  حكومت قانون
كند و  رابطة افراد و حكومت را قانون تعيين مي هاصل حكومت قانون در حقوق اساسي اشعار بر اين موضوع دارد ك

ختيارات حاكم نه حكام. حكام و افراد همه ملزم به رعايت مفاد قانون هستند و حاكميت مجاز به تخطي از قانون نيست. ا
و فرمانروا در هر سطح و مقطعي از تشكيالت سياسي كشور بر مبناي آن چيزي است كه قانون تعيين نموده و اعمال اراده 

شود. مقام قضائي نيز مجاز نيست اراده  حاكم بيش از اختيارات اعطاء شده به وي توسط قانون تخطي و جرم محسوب مي
 

 
  

  ».رَبُّنا َو رَبُُّكْم َو َلنا َأْعمالُنا َو َلُكْم َأْعماُلُكْم َو َنْحُن َلُه ُمْخِلُصونَ  ُقْل َأ ُتَحاجُّونَنا ِفي اللَِّه َو ُهوَ . «139سورة بقره، آية  -32
ُتْم فَِإْن َأْسَلُموا فـََقِد اْهَتَدْوا َو َأ َأْسَلمْ فَِإْن َحاجُّوَك فـَُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي ِللَِّه َو َمِن اتـَّبَـَعِن َو ُقْل ِللَّذيَن ُأوتُوا اْلِكتاَب َو اْألُمِّيِّيَن . «20سورة آل عمران، آيه  -33

  .»ِإْن تـََولَّْوا فَِإنَّما َعَلْيَك اْلَبالُغ َو اللَُّه َبصيٌر بِاْلِعباد
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بيني شده و  اكمات مجري دارد مگر تخفيفات و تشدداتي كه در متن قانون پيشو نظر خود را خارج از قانون در مح
و  »حكم از آن خداست« 34گيردكه قاضي مخير به اعمال آن باشد. فلسفه حكومت قانون در اسالم از اين منبع نشأت مي

و آمدند ميانشان حكم نهادگان بر دروغند، خورندگان حرامند. پس اگر نزد ت گوش« :35دارد كه قرآن كريم تصريح مي
كن يا از ايشان رويگردان شو و اگر رويگردان شوى هيچ به تو زيانى نرسانند. و اگر ميانشان حكم كنى به عدالت حكم 

دهند، در حالى كه تورات كه حاوى حكم  پيشگان را دوست دارد. چگونه تو را داور قرار مى كن كه خدا عدالت
اند. ما تورات را كه در آن هدايت و  شوند و اينان ايمان نياورده و رويگردان مىخداست در نزد آنهاست؟ سپس از حكم ت

روشنايى است، نازل كرديم. پيامبرانى كه تسليم فرمان بودند بنا بر آن براى يهود حكم كردند و نيز خداشناسان و 
سيد، از من بترسيد و آيات مرا به دانشمندان كه به حفظ كتاب خدا مأمور بودند و بر آن گواهى دادند، پس، از مردم متر

بهاى اندك مفروشيد. و هر كه بر وفق آياتى كه خدا نازل كرده است حكم نكند، كافر است. و در تورات بر آنان مقرر 
داشتيم كه نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و 

اى خواهد بود. و هر كه به آنچه خدا نازل  را قصاصى است. و هر كه از قصاص درگذرد، گناهش را كفارههر زخمى 
كننده توراتى بود كه  كرده است حكم نكند، از ستمكاران است. و از پى آنها عيسى پسر مريم را فرستاديم كه تصديق

از او بود به او داديم كه در آن هدايت و روشنايى بود كننده تورات پيش  پيش از او فرستاده بوديم و انجيل را كه تصديق
اى. و بايد كه اهل انجيل بر وفق آنچه خدا در آن كتاب نازل كرده است داورى  و براى پرهيزگاران هدايت و موعظه

نازل كنند. زيرا هر كس به آنچه خدا نازل كرده است داورى نكند، از نافرمانان است. و اين كتاب را به راستى بر تو 
اند. پس بر وفق آنچه خدا نازل كرده است در ميانشان  كننده و حاكم بر كتابهايى است كه پيش از آن بوده كرديم تصديق

حكم كن و از پى خواهشهاشان مرو تا آنچه را از حق بر تو نازل شده است واگذارى. براى هر گروهى از شما شريعت و 
ساخت. ولى خواست در آنچه به شما ارزانى داشته است  را يك امت مى خواست همه شما روشى نهاديم. و اگر خدا مى

كرديد  بيازمايدتان. پس در خيرات بر يكديگر پيشى گيريد. همگى بازگشتتان به خداست تا از آنچه در آن اختالف مى
ايشان بپرهيز كه آگاهتان سازد. ميانشان بر وفق آنچه خدا نازل كرده است حكم كن و از خواهشهاشان پيروى مكن و از 

مبادا بفريبندت تا از بعضى از چيزهايى كه خدا بر تو نازل كرده است سرباز زنى. و اگر رويگردان شدند بدان كه خدا 
خواهد آنان را به پاداش برخى گناهانشان عقوبت كند، و هر آينه بسيارى از مردم نافرمانند. آيا حكم جاهليت را  مى

 

 
  

 ». ِإِن اْلُحْكُم ِإالَّ ِللَّه. «67و  40و سورة يوسف آيات  57سورة انعام، آية  - 34
ُهْم فـََلْن َيُضرُّوَك شَ َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب أَ « .42-50سوره مائده، آيات  -35 ُهْم َو ِإْن تـُْعِرْض َعنـْ نَـُهْم َأْو َأْعِرْض َعنـْ ْيئًا َو ِإْن كَّاُلوَن لِلسُّْحِت فَِإْن جاُؤَك فَاْحُكْم بـَيـْ

نَـُهْم بِاْلِقْسِط ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسطين التـَّْوراُة فيها ُحْكُم اللَِّه ثُمَّ يـَتَـَولَّْوَن ِمْن بـَْعِد ذِلَك َو ما ُأولِئَك َو َكْيَف ُيَحكُِّموَنَك َو ِعْنَدُهُم   َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَيـْ
َزْلَنا التـَّْوراَة فيها ُهدًى َو نُوٌر َيْحُكُم ِبَها النَِّبيُّوَن الَّذيَن َأْسَلُموا ِللَّذيَن هاُدوا َو الرَّ   بِاْلُمْؤِمنين َما اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكتاِب اللَِّه َو كانُوا َعَلْيِه بَّانِيُّوَن َو اْألَْحباُر بِ ِإنَّا َأنـْ

ْفَس بِالنـَّْفِس َو َكَتْبنا َعَلْيِهْم فيها َأنَّ النـَّ   َثَمناً قَليًال َو َمْن َلْم َيْحُكْم ِبما َأنـَْزَل اللَُّه فَُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُرون  ُشَهداَء َفال َتْخَشُوا النَّاَس َو اْخَشْوِن َو ال َتْشتَـُروا ِبآياتي
َتَصدََّق بِِه فـَُهَو َكفَّارٌَة َلُه َو َمْن َلْم َيْحُكْم ِبما َأنـَْزَل اللَُّه فَُأولِئَك ُهُم  َو اْلَعْيَن بِاْلَعْيِن َو اْألَْنَف بِاْألَْنِف َو اْألُُذَن بِاْألُُذِن َو السِّنَّ بِالسِّنِّ َو اْلُجُروَح ِقصاٌص َفَمنْ 

ْنجيَل فيِه ُهدًى َو نُورٌ   َو قـَفَّْينا َعلى  الظَّاِلُمون قًا ِلما بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن التـَّْوراِة َو آتـَْيناُه اْإلِ قاً ِلما بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن التـَّْوراِة َو ُهدًى آثارِِهْم ِبعيَسى اْبِن َمْرَيَم ُمَصدِّ  َو ُمَصدِّ
َزْلناَو َمْوِعَظًة ِلْلُمتَّقيَن َو ْلَيْحُكْم َأْهُل  ْنجيِل ِبما َأنـَْزَل اللَُّه فيِه َو َمْن َلْم َيْحُكْم ِبما َأنـَْزَل اللَُّه فَُأولِئَك ُهُم اْلفاِسُقوَن َو َأنـْ قًا ِلما  اْإلِ ِإَلْيَك اْلِكتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ

نَـُهْم ِبما َأنْـ  شاَء اللَُّه  َزَل اللَُّه َو ال تـَتَِّبْع َأْهواَءُهْم َعمَّا جاَءَك ِمَن اْلَحقِّ ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َو ِمْنهاجًا َو َلوْ بـَْيَن َيَدْيِه ِمَن اْلِكتاِب َو ُمَهْيِمنًا َعَلْيِه فَاْحُكْم بـَيـْ
ُلوَُكْم في نَـُهْم ِبما َأنـَْزَل اللَُّه ما آتاُكْم فَاْسَتِبُقوا اْلَخْيراِت ِإَلى اللَِّه َمْرِجعُ   َلَجَعَلُكْم أُمًَّة واِحَدًة َو لِكْن ِلَيبـْ يُـَنبُِّئُكْم ِبما ُكْنُتْم فيِه َتْخَتِلُفوَن َو َأِن اْحُكْم بـَيـْ ُكْم َجميعاً فـَ

اللَُّه َأْن ُيصيبَـُهْم بِبَـْعِض ُذنُوِبِهْم َو ِإنَّ َكثيرًا ِمَن النَّاِس  َلْم َأنَّما يُريدُ َو ال تـَتَِّبْع َأْهواَءُهْم َو اْحَذْرُهْم َأْن يـَْفِتُنوَك َعْن بـَْعِض ما َأنْـَزَل اللَُّه ِإَلْيَك فَِإْن تـََولَّْوا فَاعْ 
ُغوَن َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ُحْكماً ِلَقْوٍم يُوِقُنونَ   ».َلفاِسُقوَن َأ َفُحْكَم اْلجاِهِليَِّة يـَبـْ
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  . »اهل يقين هستند چه حكمى از حكم خدا بهتر است؟جويند؟ براى آن مردمى كه  مى
از آن انجيل  پسشد  آيات فوق مبين اين است كه تا آنگاه كه تورات كتاب الهي بوده حكم بايد از آن استنباط مي

و سپس در دوران ظهور اسالم حكم از كتاب قرآن بايست استخراج شود. مسلماً بر اساس آيات فوق سنتي كه منطبق با 
ص يا ائمه عليهم السالم تشكيك كرد.  باشد صحيح است و در غير اينصورت بايد در انتساب آن به پيامبر اكرم قرآن

   36توان به عنوان قانون و حتي منبع حقوق در اسالم دانست مگر اينكه كامالً منطبق با قرآن كريم باشد. ت را نمييعني سنّ
قانون ملزم به رسيدگي به تظلمات افراد حاكميت طبق فه كرد و بايد به اين مبحث حق دادخواهي افراد را نيز اضا

خدا بلند كردن صدا را « :37فرمايد است. خداوند اجازه فرموده كه فردي كه به او ظلم شده صداي خود را بلند نمايد. مي
فراد حق . اين موضوع به معناي اين است كه ا»به بدگويى دوست ندارد، مگر از آن كس كه به او ستمى شده باشد

  نيز موظف به پيگيري و اعاده حق مظلوم است.اسالم دادخواهي داشته و چون اين حق تشريع شده دولت 
  

   مساوات در برابر قانون
هاي حقوقي فعلي جهان  اكثر نظامدر ي شناخته شده اساس اصل تساوي افراد در برابر قانون يكي از اصول حقوق

طرف هر شخص و مقامي بايد همانند ساير افراد مورد بررسي قضائي و عقوبت  باشد. بر اساس اين اصل وقوع جرم از مي
نمايند نبايد به دليل خصوصيت خاص مقام و سمت افراد دچار  بر افراد وضع ميكه  يواقع شود. همچنين كلية حقوق دولت

آميز از لحاظ اين  تبعيضهاي  ذيصالح گردد و گزينش متقاضيانتبعيض شود. براي مثال استخدام افراد بايد شامل همة 
شود بايد بر تمام اعضاء آن طبقه مالياتي يكسان عمل گردد و اگر مقام قضايي  اصل مردود است. اگر ماليات وضع مي

اع جامعه باشد و بكند بايد بدون توجه به اينكه جرم از ناحيه چه شخصيتي صورت گرفته همانند ساير ات احكامي صادر مي
  باشد. گنجد كه شامل موارد بسيار عديده مي همه در ذيل اصل تساوي افراد در برابر قانون مي موارد ديگر از اين دست

اصل برابري افراد نه به منزلة اين است كه همة افراد همواره يكسان و مساوي هستند بلكه به منزلة اين است كه 
م است كه افراد در احراز صالحيت در مسلّ يض بين آنان ناشي از هويت خانوادگي يا سياسي يا سمت آنان نيست. زيراعتب

انجام امور همواره متفاوتند و شايد نتوان دو فرد مساوي يكديگر كه از لحاظ صالحيت انجام امور مساوي باشند در 
اي از جامعه بر طبقة ديگر  طبقه چجامعه پيدا نمود. بطور كلي اصل تساوي در برابر قانون بر اين امر تأكيد دارد كه هي

ري ندارد و افراد تمام طبقات ملزم به اجراي قانون و تابع آن هستند و قانون تمييز و امتيازي خاص درباره گروه يا برت
 

 
  

  ن به منابع زير رجوع كرد:توا انگيزي است كه دربارة بخشهايي از آن مي اين موضوع مبحث بسيار بحث - 36

 .1383بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني اقتصاد اسالمي، پول، بانك، بيمه و ماليه از ديدگاه حكمت.  •

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf   

 . 1384الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي از ديدگاه حكمت.  الملل در اسالم، حقوق بين دآباد، بيژن، مباني عرفاني روابط بينبي •

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf  

 .   1388بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني علوم سياسي در اسالم، سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت،  •

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 

 .1388هاي حقوقي، حقوق جزا از ديدگاه حكمت،  عرفاني حقوق در اسالم، حقوق تطبيقي، نظام بيدآباد، بيژن، مباني •

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-hoqooq.pdf   

 .1388سفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومي از ديدگاه حكمت، بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني حقوق اساسي در اسالم، فل •

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-hoquqe-asasi.pdf 
 ».ْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلمَ ال ُيِحبُّ اللَُّه اْلَجْهَر بِالسُّوِء ِمَن ا. «48سوره نساء ، آيه  -37
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قانوني كه شهروندان ديگر  هشود و محاكم نيز بالتبع ملزم به پيروي از آن هستند و مجاز نيستند ك قائل نميخاص اي  طبقه
  .فراد يا گروهاي ديگر ملغي يا معاف بشمارندملزم به تبعيت از آن هستند را نسبت به ا

افراد از لحاظ اينكه پدر و مادر آنها از گروه يا  مساوات افراد از لحاظ فطري به اين معني است كه همة 
در آيات مختلف  چندشود. اين اصل هر  هاي خاصي باشند سبب تفاوت آنها از لحاظ حقوق اجتماعي نمي شخصيت

داري به  اسالم برده قبل ازحاظ برخي گروههاي اجتماعي به توضيح بيشتر دارد. در زمان اشارات مشخصي دارد از ل
يرا اگر در زنسخ نفرمود  يكجاص اين پديده را  شدت رايج بود و از قواعد پذيرفته شدة اجتماعي بود ولي رسول اكرم

تر  دانش اجتماعي در سطوح پائين شد آزادي خيل عظيم بردگان كه از لحاظ ة آن روز اعراب اين قاعده نسخ ميعجام
توانستند موجب صدمات حاد به  شدند بلكه مي معيشتي براي خود مي جامعه بودند نه تنها سبب ايجاد مشكالت حاد

م سرپرستي اآورد ولي نظ ديگران نيز باشند چون رها كردن عدة زيادي برده مسلماً عواقب اجتماعي زيادي به بار مي
ها  هريشد. از طرفي در جنگها و غزوات و س به كلي از بين برده مينه شد و  اي اصالح مي د به گونهداري آن روز باي برده

شدند و در آن زمان كه  اي سرپرستي مي شدند كه بايد به گونه هر بار تعدادي افراد به دست جنگجويان مسلمان اسير مي
داري آن روز بود كه اسراء را بين  ز نظام سرپرستي بردهبهترين راه استفاده ا و مهيا نبودسيستمي براي نگهداري اسرا 

سرپناه و خوراك و پوشاك شدند كه معاش آنان را نيز تأمين نمايند و  كردند و مسلمين موظف مي مسلمين تقسيم مي
 حضرت داشتند. لذا بودند كه صاحبان آنها مقرر مي يآن بردگان موظف به انجام امور ايشان را تأمين نمايند و در قبال

داري را مستقيماً لغو نفرمود بلكه قواعدي مقرر داشت كه اين پديده به  ص با مالحظه اين موارد نظام سرپرستي برده
داري را به صورت  هاي آن دفعتاً نباشد و به حداقل برسد. از اين لحاظ برده تدريج در طول زمان از بين برود تا آسيب

ك و خروجي آن زياد باشد به اين ترتيب كه قواعدي سخت مقرر كرد ي آن انددروويك سيستمي شكل داد كه در 
اي شناخته شده  به بردگي بگيرد زيرا در عرف آن زمان اگر هر فردي تعلق به خانواده تواند فرد ديگري را كه هركس نمي

حصر نمود و ص اين را به اسراي جنگي و فرزندان بردگان من شد ولي حضرت رسول به اسارت بردگي گرفته مي داشتن
اره گناهان خود بتوانند با فاره بسياري از گناهان قرار داده شد كه افراد براي كفاز طرفي اصل رقاب را وضع كرد كه ك

مستحبات مؤكده قرار داد كه هركس كه  آزادكردن بندگان تخلف خود را جبران نمايند و رقاب را بعنوان يكي از
رها سازد. تداوم او را اي از فردي ابتياع نمايد و  آزاد كند و يا برده اده خود رتواند بر بخواهد عمل نيكي انجام دهد مي
از اين بابت بايد گفت كه اصل فطري 38تي ديگر برده شرعي در عمل وجود نداشتاين سياست باعث شد كه بعد از مد .

مه گردد از اصول مسلّ مي مساوات افراد كه در قرآن صريحاً به آن اشاره شده و در ذيل اصل كرامت انساني مطرح
اي مردمان هرآينه آفريديم شما را از يك مرد و يك زن و شما را به صورت « :39فرمايد اسالمي است. قرآن كريم مي

ارترين شماست، همانا خداوند دانا گا نزد خداوند پرهيزشمترين  ها قرار داديم تا بشناسيد هرآينه گرامي ها و قبيله جماعت
همه براي ايجاد  ... ها و اي، زبان، چهره بارت ديگر تفاوت در رنگ، نژاد، خصوصيات قومي و قبيله. به ع»و خبير است

 

 
  

، 19داري در اسالم، مجله عرفان ايران، شمارة  براي شرح بيشتر اين موضوع نگاه كنيد به: حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده، برده -38
الملل  روابط بين. و همچنين كتاب مباني عرفاني 10-18، صفحات: 1382گردآوري و تدوين دكتر سيد مصطفي آزمايش، انتشارات حقيقت، 

  الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي از ديدگاه حكمت، توسط نگارنده.  در اسالم، حقوق بين
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf  

َو َجَعْلناُكْم ُشُعوبًا َو قَباِئَل لَِتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعليٌم   يا َأيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثى. «13حجرات، آيه سوره  -39
 ».َخبير
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د خداوند و نه نزد جامعه تقوا و زي نرتفاوت در افراد براي شناختن همديگر است و نه عامل برتري بلكه عامل برت
   باشد.  يم درستكاري فرد

اى مردم، بترسيد از پروردگارتان، آن «: 40فرمايد گردد. مي ر ميمتذكّ ي فطري افراد راواتسآيات ديگري نيز همين 
كه شما را از يك تن بيافريد و از آن يك تن همسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسيار پديد آورد. و بترسيد از آن 

  » دا مراقب شماستخواهيد و زنهار از خويشاوندان مبريد. هر آينه خ خدايى كه با نام او از يكديگر چيزى مى
لي با توجه به همين اصل بايد وداللت بر اصل تساوي فطري افراد دارد.  41همة اين آيات و همچنين آيات ديگر

ي واتسي به معني اين نيست كه صالحيت افراد همه مساوي يكديگر است. آيات متعددي عليرغم اينكه تساوگفت كه 
هاي آنان را از لحاظ تالش و كوشش آنان در برخورداري  دهد تفاوت رار مينظر ق فطري افراد را از لحاظ نوع انساني مد

و كور و « :43فرمايد و مي »دانند دانند و آنانكه نمي آيا مساويند آنان كه مي« :42فرمايد شمرد. مي ش و تجربه برميناز دا
  . »ندگان و مردگانها و نه نور و نه سايه و نه آتش و مساوي نيستند ز بصير برابر نيستند و نه تاريكي

همينطور است كه در برابر قانون افراد بايد حقوق مساوي قضائي داشته باشند و مقام قضائي موظف به رعايت قسط 
ايد، به عدالت فرمانروا باشيد و براى خدا شهادت دهيد، هر چند به  اى كسانى كه ايمان آورده« :44فرمايد شده است كه مي

ويشاوندان شما چه توانگر و چه درويش بوده باشد. زيرا خدا به آن دو سزاوارتر است. پس، زيان خود يا پدر و مادر يا خ
بازى كنيد يا از آن اعراض كنيد، خدا به هرچه  نفس پيروى مكنيد تا از شهادت حق عدول كنيد. چه زبان ياز هوا
   »كنيد آگاه است. مى

حق گفتن را بر پاى خيزيد و به عدل گواهى دهيد.  ايد، براى خدا، اى كسانى كه ايمان آورده« :45فرمايد و مي
دشمنى با گروهى ديگر وادارتان نكند كه عدالت نورزيد. عدالت ورزيد كه به تقوى نزديكتر است و از خدا بترسيد كه 

و آنگاه كه گفتيد پس به عدالت رفتار كنيد كه گرچه « :46فرمايد  همچنين مي . و»كنيد آگاه است او به كارى كه مى
. و خداوند فرموده »كند همانا خداوند شما را به عدل و احسان امر مي« :47فرمايد . و بطور كلي مي»ويشاوند شما باشدخ
و اگر حكم كردي پس بين « 49فرمايد: و مي. »دارد ميهمانا او عدالت پيشگان را دوست با آنها به قسط رفتار كنيد « :48كه

 

 
  

ُهما رِجاًال َكثيرًا َو ِنساًء َو اتـَّ يا َأيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا . «1سوره نساء، آيه  -40 ُقوا اللََّه الَّذي رَبَُّكُم الَّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس واِحَدٍة َو َخَلَق ِمْنها َزْوَجها َو َبثَّ ِمنـْ
 ».َتسائـَُلوَن ِبِه َو اْألَْرحاَم ِإنَّ اللََّه كاَن َعَلْيُكْم َرقيباً 

  همانا فرزندان آدم را گرامي داشتيم.».  آَدم  َلَقْد َكرَّْمنا بَني وَ «فرمايد:  مي 70در سوره اسراء آيه  -41
 ». َهْل َيْسَتِوي الَّذيَن يـَْعَلُموَن َو الَّذيَن ال يـَْعَلُمون. «9سوره زمر، آيه  -42
 ».َال الظِّلُّ َو َال اْلَحُروُر َو ما َيْسَتِوي اْألَْحياُء َو َال اْألَْمواتُ  َو اْلَبصير َو َال الظُُّلماُت َو َال النُّوُر وَ   َو ما َيْسَتِوي اْألَْعمى. «19-22سوره فاطر، آيات  -43
ُفِسُكْم َأِو اْلواِلَدْيِن َو اْألَقْـَربيَن ِإْن َيُكنْ   يا َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاميَن بِاْلِقْسِط ُشَهداَء ِللَِّه َو َلْو َعلى. «135سوره نساء، آيه  -44 َغِنيًّا َأْو َفقيرًا فَاللَُّه  َأنـْ

 ».َأْن تـَْعِدُلوا َو ِإْن تـَْلُووا َأْو تـُْعِرُضوا فَِإنَّ اللََّه كاَن ِبما تـَْعَمُلوَن َخبيراً   ِبِهما َفال تـَتَِّبُعوا اْلَهوى  َأْولى
َو اتـَُّقوا   َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأقْـَرُب ِللتـَّْقوى  داَء بِاْلِقْسِط َو ال َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعلىيا َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاميَن ِللَِّه ُشهَ .. «8سوره مانده، آيه  - 45

 ». اللََّه ِإنَّ اللََّه َخبيٌر ِبما تـَْعَمُلون
  ». ِإذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َو َلْو كاَن ذا قـُْربىو . «152سوره انعام، آيه  -46
ْحسان. «90سوره نحل، آيه  -47  ». ِإنَّ اللََّه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َو اْإلِ
  ». َو تـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسطين.. «8سوره ممتحنه، آيه  -48
نَـُهْم بِاْلِقْسِط ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ ا. «42سورة مائده، آيه  -49  ».ْلُمْقِسطينَ َو ِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَيـْ
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و اگر دو گروه از مؤمنان با يكديگر « 50فرمايد: و مي». دارد ا دوست ميآنها به قسط حكم كن كه خدا عدالت پيشگان ر
به جنگ برخاستند، ميانشان آشتى افكنيد. و اگر يك گروه بر ديگرى تعدى كرد، با آن كه تعدى كرده است بجنگيد تا 

ه خدا عادالن را دوست به فرمان خدا باز گردد. پس اگر بازگشت، ميانشان صلحى عادالنه برقرار كنيد و عدالت ورزيد ك
  »دارد.

اصل مساوات  »(اي پيامبر) بگو جز اين نيست كه من بشري مثل شما هستم« :51در تكميل اين مبحث اشاره به آيه
ص كه در آن زمان رئيس حاكميت و فرمانرواي سياسي نيز بود  رساند كه پيامبر خدا افراد جامعه را در اسالم به اتمام مي

فرمايد كه اين موضوع را اعالم بدارد كه همه بدانند پيامبر خدا  شود و خداوند به او امر مي لمداد ميافراد ق رسايعداد در 
. و همچنين آيه استي براي او مطابق با سايرين واسي منجر به حقوق مواتسبشر و اين  ابناءنيز بشري است مثل ساير 
  .»؟تي كه رسول استبشري نيسجز آيا تو « 52فرمايد كه ديگر نيز همين را تاكيد مي

  
   حقوق ناشي از اجراي عدالت

هاي آن با  رافتظهمانطور كه به آن اشاره شد صراط مستقيم و باريك و تيزي است كه در جامعه مفهوم عدالت 
كند،  ها و دعاوي و كشمكش طرفين همواره بر روشن شدن آن كمك مي گردد و نزاع تكامل اجتماعي جوامع آشكار مي

تهاي آن را درك و به انسان يادآور فراظبشر تحت عنوان وجدان نهفته شده چنانچه بيدار باشد همة  دنها ه كه درچولي آن
توان به تعريف قسط و عدل پرداخت زيرا مصداق عدل  ادينه شده در بشر است كه ميهد. بر اساس همين فطرت نوش مي

همواره مرز قسط و عدل را روشن وجدان ضاوت كند مجاز به ق ادر وجدان انساني وجود دارد و اگر انسان وجدان خود ر
  نمايد. مي

منبعث از همين قوه در انسان است كه استنباط قضاء و اجراي عدالت و حقوق ناشي از اجراي عدالت تبلور 
نمايد كه منطبق با اصولي است كه وجدان آزاد بر آن حكم  اي تعريف و برقرار مي يابد و اصول موضوعه اجتماعي مي

   53.ت كاملي در اين موضوع دارداد. قرآن كريم نيز صراحنه مي
جرم با اصولي برخورد نمود كه اين مات بايد با زلذا بر اين اساس است كه در مراحل تعقيب و محاكمه و مجا

جرم هستند و اثبات محاكمه كه هنوز مراحل تحقيق  و اصول همواره مورد تأئيد وجدان فردي و اجتماعي است. تعقيب
تعصب و سختي باشد و نبايد اثبات جرم به تهديد يا اجبار يا با استفاده از ادوات آزار و شكنجه و يا از الي د خيبا

ام وارد هبازداشت مخفيانه و اعمالي از اين دست صورت گيرد. اصوالً اثبات تقصير بر عهده كسي است كه به متهم ات
دستگاه پليس حق در قانون ي كه اتمگر در استثنائ -ضائي نموده و همچنين بازداشت افراد بدون دستور كتبي مقام ق

ت بازداشت منع شده است. و پليس ملزم است كه فرد بازداشتي را براي رسيدگي به علّ -اشخاص را داردموقت  فيقتو

 

 
  

نَـُهما فَِإْن بـََغْت ِإْحداُهما َعَلى اْألُْخرى. «49سورة حجرات، آيه  -50 َأْمِر   َء ِإلى َحتَّى َتفي  تـَْبغي  َفقاتُِلوا الَّتي  َو ِإْن طائَِفتاِن ِمَن اْلُمْؤِمنيَن اقْـَتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
نَـُهما    ».بِاْلَعْدِل َو َأْقِسُطوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسطينَ اللَِّه فَِإْن فاَءْت فََأْصِلُحوا بـَيـْ

  ».ُقْل ِإنَّما َأنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكمْ . «110سوره كهف، آيه  - 51
  ».َهْل ُكْنُت ِإالَّ َبَشرًا َرُسوال. «93سوره اسراء، آيه  - 52
نظر مذهبي به اعالمية «حضرت حاج سلطانحسين تابنده، نيد به: نگاه ك در شرح مواد پنجم تا هفتم اعالمية حقوق بشردر همين ارتباط  - 53

 . 52-54صص » حقوق بشر
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بازداشت شده است و دستگاه پليس حقي  دفر توي به محكمه آورد و دادگاه است كه موظف به تعيين تكليف وضعي
از  رها اقاريري توأم با اجبار يا اكراه يا تهديد يا رفتار خشن يا ارعاب يا آزا ن موضوع ندارد و حق ندارد در بازجوييدر اي

س مسكن يا محل كار يا اقامت فرد متهم باشد، پليس بدون متهم اخذ نمايد و چنانچه در جريان بازجويي نياز به تجس
د و قاضي نيز براي صدور اين مجوز بايد دالئل قانع كننده داشته باشد. اجازه دادگاه حق اين تفحص و تجسس را ندار

هاي مجازي اينترنت و استماع مذاكرات و كنترل  ها و مكاتبات و مكتوبات اعم از كاغذي يا در محيط حتي بازرسي نامه
نع كننده براي اين تفحص باشد و قاضي و با وجود دالئل قا هو البد بايد با اجاز مخابرات و مكالمات و ارتباطات افراد االّ

 آورد در اختيار افراد غيرمسئول در پرونده متهم و يا دستگاه پليس مجاز نيست اطالعاتي را كه از اين طريق بدست مي
عموم جامعه قرار دهد. و محكمه مجاز نيست كه محاكمه را تكرار نمايد و متهم مبرا از جرم را مجدداً  تعقيب يا محاكمه 

اسناد جديدي به پرونده متهم اضافه شود كه لزوم تجديد محاكمه را به ادلة كافي در بر داشته باشد و قاضي  نمايد مگر
مجاز نيست قانون جديد را در مورد متهم عطف به ما سبق كند و بطور كلي قانونگذار از عطف به ما سبق كردن قانون 

يا تجديد بدوي  هاي زجويي در دادسرا و محاكمه در دادگاهمنع شده است و در كليه مراحل دعوي از زمان بازداشت و با
  متهم حق داشتن وكيل دارد. عالي تر نظير ديوان  استيناف در محاكم عالي ونظر 

همانطور كه ذكر آن رفت ورود به حريم خصوصي افراد و انتشار اطالعات خصوصي آنها به عنوان يك اصل كلي 
حقوق اسالم نيز اين اصل كلي بدين شكل مطرح است كه به در ته شده است. هاي مختلف حقوقي پذيرف حقوقي در نظام

    :54نيز صراحت دارد.طور كلي تجسس ممنوع گرديده است. قرآن كريم در ارتباط با منع تجسس 
شود خواه با وسائل و تجهيزات جاسوسي و خواه بدون  اي كه باشد تجسس محسوب مي عمل تجسس به هرگونه

با هيچ ابزاري نبايد در حريم خصوصي افراد وارد شود. ورود به حريم خصوصي افراد نه تنها ورود با  وسيله و متجسس
اي ممنوع است. در  است بلكه با هر وسيلهيا بازبيني مكاتبات و مراسالت و شنود مخابرات قدم يا نگاه يا استراق سمع 

اي غير از خانة خود بي آنكه اجازت طلبيده و بر ساكنانش  هايد، به خان اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  سورة نور مي
سالم كرده باشيد داخل مشويد. اين براي شما بهتر است، باشد كه پند گيريد و اگر در خانه كسي را نيافتيد داخل مشويد 

كنيد  كاري كه ميتر است و خدا به هر  تا شما را رخصت دهند و اگر گويند باز گرديد، بازگرديد. اين براي شما پاكيزه
داند هرچه را  هاي غيرمسكوني كه متاعي در آن داريد داخل شويد و خدا مي آگاه است. بر شما گناهي نيست اگر به خانه

توان دريافت كه ورود به حيطة شخصي افراد به هر طريقي بدون اجازة  از مفاد اين آيه مي 55»سازيد. پنهان يا آشكار مي
نبايد با دوربين يا ميكروفن يا هر وسيلة استخباري ديگر يا با طرقي كه در فضاي مجازي  فرد ممنوع است. مثالً حتّي

شود وارد حريم خصوصي ديگران شد. استفاده از اين ابزار به  ناميده مي... و  58گيري ، ماحي57، اسنيف56هك ،اينترنت
ها  پسنديده نيست كه از پشت خانه«فرمايند:  ها. در قرآن كريم مي ها وارد شدن است و نه از درب خانه معني از پشت خانه

 

 
  

سلطانحسين تابنده، نظر مذهبي به اعالميه حقوق بشر، صص  حضرت حاجنگاه كنيد به:  اعالمية حقوق بشر 12در اين ارتباط در شرح ماده  -54
57- 55. 

َر بـُُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َو ُتَسلُِّموا َعلىيا َأيـَُّها الَّذِ « ،27 – 29سورة نور آيات  -55 ٌر َلُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن فَِإْن   يَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بـُُيوتًا َغيـْ َأْهِلها ذِلُكْم َخيـْ
َلُكْم َو اللَُّه ِبما تـَْعَمُلوَن َعِليٌم لَْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌح َأْن َتْدُخُلوا بـُُيوتاً   وا فَاْرِجُعوا ُهَو َأزْكىَلْم َتِجُدوا ِفيها َأَحدًا َفال َتْدُخُلوها َحتَّى يـُْؤَذَن َلُكْم َو ِإْن ِقيَل َلُكُم اْرِجعُ 

َر َمْسُكونٍَة ِفيها َمتاٌع َلُكْم َو اللَُّه يـَْعَلُم ما تـُْبُدوَن َو ما َتْكُتُمونَ    .»َغيـْ
56 - Hack 
57 - Sniff 
58 - Phishing 
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  59»شوند. ها وارد مي ها به خانه كنند و از درهاي خانه به آنها داخل شويد ولي روش كساني پسنديده است كه پروا مي
در شود  و از طرفي چنانچه عيوب افراد كشف شد اجازه انتشار آن كه تحت عنوان تشيع فحشاء از آن نام برده مي

كسانى كه آن دروغ بزرگ را « :60فرمايد و درباره منع تشيع فحشاء چه تهمت و افترا و چه غيبت ميشده  نهياسالم 
اند گروهى از شمايند. مپنداريد كه شما را در آن شرى بود. نه، خير شما در آن بود. هر مردى از آنها بدان اندازه از  ساخته

ا آن كه بيشترين اين بهتان را به عهده دارد به عذابى بزرگ گرفتار گناه كه مرتكب شده است به كيفر رسد، و از ميان آنه
د. چرا هنگامى كه آن بهتان را شنيديد مردان و زنان مؤمن به خود گمان نيك نبردند و نگفتند كه اين تهمتى آي مى

اند، در نزد خدا در زمره دروغگويانند.  آشكار است؟ چرا چهار شاهد بر ادعاى خود نياوردند؟ پس اگر شاهدانى نياورده
گفتيد شما را عذابى بزرگ  ود، به سزاى آن سخنان كه مىب اگر فضل و رحمت خدا در دنيا و آخرت ارزانيتان نمى

رانديد كه در باره آن هيچ  گرفتيد و چيزى بر زبان مى رسيد. آن گاه كه آن سخن را از دهان يكديگر مى درمى
پنداشتيد كه كارى خرد است، و حال آنكه در نزد خدا كارى بزرگ بود. چرا آن گاه كه اين سخن  دانستيد و مى نمى
دهد  يد نگفتيد: ما را نشايد كه آن را بازگوييم، پروردگارا تو منزهى، اين تهمتى بزرگ است؟ خدا شما را اندرز مىشنيد

كند. و خدا دانا و حكيم  كه اگر از مؤمنان هستيد، بار ديگر گرد چنان كارى مگرديد. خدا آيات را براى شما بيان مى
ن تهمت زنا شايع شود، در دنيا و آخرت عذابى دردآور مهياست. خدا است. براى كسانى كه دوست دارند در باره مؤمنا

بود؟ و اگر نه اين بود كه  شد اگر فضل و رحمتى كه خدا به شما ارزانى داشته است نمى دانيد. چه مى داند و شما نمى مى
و هر كه پاى به جاى  ايد، پاى به جاى پاى شيطان مگذاريد. خدا مهربان و بخشاينده است؟ اى كسانى كه ايمان آورده
دهد. و اگر فضل و رحمتى كه خدا بر شما ارزانى داشته است  پاى شيطان گذارد، بداند كه او به فحشا و منكر فرمان مى

سازد. و خدا شنوا و  ديد. ولى خدا هر كس را كه بخواهد پاكيزه مى بود، هيچ يك از شما هرگز روى پاكى نمى نمى
گشايشى در كار آنهاست، نبايد سوگند بخورند كه به خويشاوندان و مسكينان و مهاجران داناست. توانگران و آنان كه 

خواهيد كه خدا شما را بيامرزد؟ و خداست آمرزنده مهربان.  در راه خدا چيزى ندهند. بايد ببخشند و ببخشايند. آيا نمى
اند و برايشان عذابى  دنيا و آخرت لعنت شده زنند، در خبر از فحشا و مؤمن تهمت زنا مى كسانى كه بر آنان پاكدامن و بى

اند شهادت دهند. آن روز  كرده است بزرگ، روزى كه زبانشان و دستهايشان و پاهايشان به زيانشان بر كارهايى كه مى
كه خدا جزايشان را به تمامى بدهد و بدانند كه خدا حقيقت آشكار است. زنان ناپاك براى مردان ناپاك و مردان ناپاك 

 

 
  

 .»َو ْأُتوا اْلبُـُيوَت ِمْن َأْبواِبها  َو َلْيَس اْلِبرُّ بَِأْن تَْأُتوا اْلبـُُيوَت ِمْن ظُُهورِها َو لِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَّقى« .189قره، آيه سورة ب - 59
ْفِك ُعْصَبٌة مِّنُكْم َال َتْحَسُبوُه َشرًّا لَُّكم« .11-26سوره نور، آيات  -60 ْثِم َوالَِّذي  ِإنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا بِاْإلِ ُهم مَّا اْكَتَسَب ِمَن اْإلِ ٌر لَُّكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّنـْ َبْل ُهَو َخيـْ

ُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم. َلْوَال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت بِأَنُفِسهِ  َرُه ِمنـْ ًرا َوقَاُلوا َهَذا ِإْفٌك مُِّبيتـََولَّى ِكبـْ ٌن. َلْوَال َجاُؤوا َعَلْيِه بَِأْربـََعِة ُشَهَداء فَِإْذ َلْم ْم َخيـْ
َيا َواْآلِخَرِة َلَمسَُّكْم ِفي َما َأَفْضُتْم ِفيِه َعَذاٌب عَ يَْأُتوا بِالشَُّهَداء فَُأْولَِئَك ِعنَد اللَِّه ُهُم اْلَكاِذبُوَن. َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه ِفي ال نـْ ِظيٌم. ِإْذ تـََلقَّْونَُه دُّ

َوَلْوَال ِإْذ َسِمْعُتُموُه قـُْلُتم مَّا َيُكوُن َلَنا َأن نـََّتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا . يمٌ بِأَْلِسَنِتُكْم َوتـَُقوُلوَن بَِأفْـَواِهُكم مَّا َلْيَس َلُكم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبونَُه َهيـًِّنا َوُهَو ِعنَد اللَِّه َعظِ 
يَن َويـُبَـيُِّن اللَُّه َلُكُم اْآليَاِت َواللَُّه َعِليٌم َحِكيٌم. ِإنَّ الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َأن َتِشيَع اْلَفاِحَشُة ِفي الَّذِ . يَِعُظُكُم اللَُّه َأن تـَُعوُدوا ِلِمْثِلِه َأَبًدا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنينَ . بـُْهَتاٌن َعِظيمٌ 

َيا َواْآلِخَرِة َواللَُّه يـَْعَلُم َوَأنُتْم َال تـَْعَلُموَن. َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه وَ  آَمُنوا َلُهْم َعَذاٌب َألِيمٌ  نـْ يَا َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّبُعوا . َأنَّ اللَّه َرُؤوٌف َرِحيمٌ ِفي الدُّ
َأَحٍد َأَبًدا َوَلِكنَّ اللََّه يـُزَكِّي َمن  ْيطَاِن فَِإنَُّه يَْأُمُر بِاْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلْوَال َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َورَْحَمُتُه َما زََكا ِمنُكم مِّنْ ُخُطَواِت الشَّْيطَاِن َوَمن يـَتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّ 

ُتِحبُّوَن َأن َعِة َأن يـُْؤُتوا ُأْوِلي اْلُقْرَبى َواْلَمَساِكيَن َواْلُمَهاِجرِيَن ِفي َسِبيِل اللَِّه َوْليَـْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَال َوَال يَْأَتِل ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسَّ . َيَشاُء َواللَُّه َسِميٌع َعِليمٌ 
َيا َواْآلِخَرِة َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ ِإنَّ الَِّذيَن يـَْرُموَن اْلُمْحَصَناِت اْلَغاِفَالِت اْلُمْؤمِ . يـَْغِفَر اللَُّه َلُكْم َواللَُّه َغُفوٌر رَِّحيمٌ  نـْ يـَْوَم َتْشَهُد َعَلْيِهْم َأْلِسَنتُـُهْم . َناِت لُِعُنوا ِفي الدُّ

اْلَخِبيثَاُت ِلْلَخِبيِثيَن َواْلَخِبيُثوَن ِلْلَخِبيثَاِت َوالطَّيَِّباُت .قُّ اْلُمِبينُ يـَْوَمِئٍذ يـَُوفِّيِهُم اللَُّه ِدينَـُهُم اْلَحقَّ َويـَْعَلُموَن َأنَّ اللََّه ُهَو اْلحَ . َوَأْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم ِبَما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
 »..ِللطَّيِِّبيَن َوالطَّيُِّبوَن ِللطَّيَِّباِت ُأْوَلِئَك ُمبَـرَُّؤوَن ِممَّا يـَُقوُلوَن َلُهم مَّْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكرِيمٌ 
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گويند منزهند.  شان مى اى زنان ناپاك و زنان پاك براى مردان پاك و مردان پاك براى زنان پاك. آنها از آنچه در بارهبر
  »آمرزش و رزق نيكو براى آنهاست.

مورد استثناء درباره غيبت ذكر  سهيبت و بازگويي عيوب ديگران غدر متون فقهي با توجه به موارد نهي فوق از 
(كم فروش) است. اين سه  عمل و گرانفروش سه مورد فرد مجاز به بيان عيوب حاكم ظالم، عالم بي شود كه در اين مي

 فعل غيبتاع جامعه از فشود كه عقالً نيز آزادي بيان در اين سه مورد سبب انت شمرده مي تگروه از استثنائات غيب
  گردد.  مي

برائت به معني اين است كه افراد در خارج از محدوده در ادامه اين مبحث بايد به اصل برائت نيز اشاره كرد. اصل 
سوءظن قرار گرفته باشند  ضمعر شود كه افراد را نبايد فقط به اينكه در و همچنين از اين اصل استنباط مي دقانون آزادن

صل ك اصل پذيرفته شده است و حقوق اسالم نيز اين ايهاي حقوقي جهان به عنوان  مجرم دانست. اين اصل در نظام
 در تكليف باطل، رفع وكيل كيفر و محق وكيل ، پاداشپذيرفته است. همچنين در ارتباط با عطف به ماسبق نشدن قانون

، )حرج و عسر( مه، تسهيل در فورس ماژورمختو امر ، اعتبارفطري حكم به جهل در آن رفع عدم و تشريعي حكم به جهل
به  عقيده و احترام تحميل به جواز ، عدمزور شهادت و حق كتمان ممنوعيت و خطا به اقرار و صحت به شهادت الزام
 دفع و ، تحيت  استهزاء يا توهين به جواز بهتان، عدم و دروغ كالم، جعل عقايد، ممنوعيت تفتيش منع و ديگران عقيده
 و دولتي انمأمور امور در تجسس وجوب خصوصي افراد و در مقابل امور در تجسس ، ممنوعيتاحسن جزاء و حسن

همگي قابل طرح در مبحث حقوق ناشي از اجراي عدالت  و مواردي از اين دست جرايم كشف و دشمن و بيگانگان
است كه قبالً در مجلدات ديگر اين مجموعه به آن پرداخته شد و از توضيح بيشتر دربارة آنها در اينجا خودداري 

  61شود. مي
  

  ها آزادي اقليت
باشد كه به  مي ي مختلفدر كشورها افرادها نيز از جمله موارد مطرح در حقوق اساسي  حقوق و آزاديهاي اقليت
شود.  اند و در حال حاضر به عنوان يكي از اصول حقوقي در قوانين اساسي به آن توجه مي انحاء مختلف به آن پرداخته

اد باشند تا به رويه و سنت و عادات ها به معناي اين است كه گروههاي قومي، نژادي، فرهنگي و مذهبي آز آزادي اقليت
  د و دولتها در اين راستا موانعي براي آنها ايجاد ننمايند.كننو فقه خود سلوك 

خواست همة مردم روي زمين  و اگر پروردگار تو مي« :62فرمايد در قرآن كريم خطاب به پيامبر اكرم (ص) مي
. به عبارت ديگر خداوند پيامبر خود را سرزنش !»ه مؤمن باشندداري ك آوردند، آنگاه بر مردم اكراه مي جميعاً ايمان مي

در عقايد و سالئق خود آزاد بگذارد. اين اشارت  انمايد كه به مردم درباره ايمان آوردن اكراه هم نوزرد و آنان ر مي
ديد حنيز درباره ت باشد كه حتي پيامبر خدا هاي قومي خودشان مي ها بر مبني عقايد و ويژگي مبناي آزادي و حقوق اقليت

  شود. اين حقوق سرزنش مي
برخي دانند  ها قرآن براي اعتالي فكري و سوق دادن افرادي كه جمادات را خالق خود مي در ارتباط با حقوق اقليت

 

 
  

مت، الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي از ديدگاه حك الملل در اسالم، حقوق بين وابط بينشرح اين موارد در كتاب مباني عرفاني ر -61
  fbeynolmelal.pd-ravabet-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani توسط نگارنده داده شده است.

 .»َيُكونُوْا ُمْؤِمِنين  َو َلْو َشاَء رَبَُّك َالَمَن َمن فِى اْألَْرِض ُكلُُّهْم َجِميًعا َأ فَأَنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحتىَ «. 99سوره يونس،آيه  -62
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نگي نمايند. لذا هتا دست از عقايد منحط خود بردارند و رشد فر نمايد از آنها سلب ميمشركين را حقوق اجتماعي 
ايد، مشركان نجسند و از سال بعد نبايد به مسجد الحرام نزديك شوند. و اگر از  اى كسانى كه ايمان آورده« :63فرمايد مي

. و اين استثناء »نيازتان خواهد كرد. زيرا خدا دانا و حكيم است. ترسيد، خدا اگر بخواهد به فضل خويش بى بينوايى مى
گيرد. برخي فقها اهل كتاب را  الهي و اهل كتاب را در بر نميد و به هيچ وجه پيروان اديان وش فقط شامل مشرك مي

و يهود گفتند: عزَير پسر خداست و نصارى گفتند: « :64كنند كه دانند و اين موضوع را از اين آيات استنباط مي نجس مي
ديكى و مشابهت رانند و با گفتار و كيش كافران مشرك پيشين نز مسيح پسر خداست! اين سخنى است كه تنها بر زبان مى

(ع) آمده است  . و يا در خطاب به حضرت عيسي»گردانند؟!روي را (از حق) چآنها را هالك كند! آنان  ونددارند، خدا
و آنگاه كه خدا به عيسى بن مريم گفت: آيا تو به مردم گفتى كه مرا و مادرم را سواى اللَّه به خدايى گيريد؟ « :65كه

نسزد مرا كه چيزى گويم كه نه شايسته آن باشم. اگر من چنين گفته بودم تو خود  كنم تو را. گفت: به پاكى ياد مى
خبرم. زيرا تو داناترين كسان به  گذرد دانايى و من از آنچه در ذات تو است بى دانستى زيرا به آنچه در ضمير من مى مى

حقيق آنان كه گفتند كه خدا همان مسيح به ت« :66كنند كه به اين آيه استناد مي نصارا. و يا درباره نجاست »غيب هستى.
پسر مريم است، كافر شدند. مسيح گفت: اى بنى اسرائيل، اللَّه پروردگار من و پروردگار خود را بپرستيد. زيرا هر كس 

. »كه براى خداوند شريكى قرار دهد خدا بهشت را بر او حرام كند، و جايگاه او آتش است و ستمكاران را ياورى نيست.
آنان كه گفتند: اللَّه « 67 فرمايد: نمايد. مي اي كه در مورد نصارا بوجود آمده است را رفع مي بعد آية فوق شبهه در آية

آنان كه از  رايب نهي نشوندگويند  سومين سه است، كافر شدند. در حالى كه هيچ خدايى جز اللَّه نيست. اگر از آنچه مى
از « فرمايند: است. ميشرك نصارا شرح اين آيه نيز مؤيد رفع شبهه ». .بودعذابى دردآور خواهد ورزيدند  كفرايشان 

اخذ كرد كه مفهوم را توان اين را  از آيات فوق نمي ،هافقبرخي برخالف استنادات  68شود شرح آيات مذكور مستفاد مي
د كه شرك آنها كنن ولي استدالل مي كنند نفي نمياند و حتي برخي از فقها مسئله شرك را  نجسمشرك و اهل كتاب 

د مطرح شده توسط يشود تا نجس باشد. آيات فوق عمالً نجاست را بر خرافي بودن عقا شرك نميمن دبدني نيست زيرا ب
داند و نه يهوديت يا مسيحيت موحد. بلكه پيروان آنها از خود مطالبي مادي به جنبه  برخي پيروان يهود يا نصارا مي

ايشان گشته، برخي پيروان عقيدة گفتار و نه اند كه اين امر موجب اختالط در  دهمتصل كرخود الوهيت والئي پيامبران 
داللت بر پاك ي صراحتاً با اين وجود آيات ديگرهمانطور كه از آيات فوق اين موضوع به صراحت قابل دريافت است. 

 

 
  

َلًة َفَسْوَف يـُْغِنيُكُم اللَُّه ِمن يَأَيـَُّها الَِّذيَن َءاَمُنوْا ِإنََّما اْلُمْشرُِكوَن نَجٌس َفَال يـَْقَربُوْا . «28سوره توبه، آيه  - 63 اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بـَْعَد َعاِمِهْم َهَذا َو ِإْن ِخْفُتْم َعيـْ
  ».َفْضِلِه ِإن َشاَء ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َحِكيم

ٌر اْبُن الّلِه َوقَاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح ا. «30سوره توبه، آيه  - 64 ْبُن الّلِه َذِلَك قـَْوُلُهم بَِأفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُؤوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قـَْبُل َوقَاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـْ
  ».قَاتـََلُهُم الّلُه َأنَّى يـُْؤَفُكونَ 

ِمن ُدوِن اللَِّه  قَاَل ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن لِى َأْن َأُقوَل    ِإَالَهينْ  َو ِإْذ قَاَل اللَُّه يَاِعيسَى اْبَن َمْرَيَم َء َأنَت قـُْلَت ِللنَّاِس اتخَُّذونِى َو أُمِّىَ . «116سوره مائده، آيه  - 65
ُم اْلغُ   َما َلْيَس لِى ِبَحقّ   ».ُيوبِإن ُكنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه  تـَْعَلُم َما فِى نـَْفسِى َو َال َأْعَلُم َما فِى نـَْفِسَك  ِإنََّك َأنَت َعالَّ

ِإْسرائيَل اْعُبُدوا اللََّه رَبِّي َو رَبَُّكْم ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك بِاللَِّه   َلَقْد َكَفَر الَّذيَن قاُلوا ِإنَّ اللََّه ُهَو اْلَمسيُح اْبُن َمْرَيَم َو قاَل اْلَمسيُح يا بَني. «72سوره مائده، آيه  - 66
 ».ِللظَّاِلميَن ِمْن َأْنصارٍ  فـََقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اْلَجنََّة َو َمْأواُه النَّاُر َو ما

ُهْم َعذاٌب َلَقْد َكَفَر الَّذيَن قاُلوا ِإنَّ اللََّه ثاِلُث َثالثٍَة َو ما ِمْن ِإلٍه ِإالَّ ِإلٌه واِحٌد َو ِإْن َلْم يـَْنتَـُهوا َعمَّ . «73سوره مائده، آيه  - 67 ا يـَُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَّذيَن َكَفُروا ِمنـْ
 ».َأليمٌ 
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اهل كتاب بر شما حالل است و  امروز چيزهاى پاكيزه بر شما حالل شده است. طعام« :69فرمايد د. مينبودن اهل كتاب دار
طعام شما نيز بر آنها حالل است. و نيز زنان پارساى مؤمنه و زنان پارساى اهل كتاب، هرگاه مهرشان را بپردازيد، بطور 

گيرى، بر شما حاللند. و هركس كه به اسالم كافر شود عملش ناچيز شود و در آخرت از  زناشويى نه زناكارى و دوست
است و كلمه طعام ص اشاره به روزهاي پاياني رسالت حضرت ختمي مرتبت  »امروز«. و اشاره به »بود. زيانكاران خواهد

شود دليلي واضح بر پاك بودن اهل كتاب است و صراحتاً حالل بودن زن گرفتن از  كه شامل اطعمه و اشربه هر دو مي
  هست. نيز  آيات فوقاز  مستنبطهآنان داللت بر پاكي ايشان دارد. اين آيه عمالً ناسخ شبهات 

هاست. و همانطور كه شرح آن در جاهاي ديگر داده شد جزيه  جزيه نيز از ديگر موارد در ارتباط با حقوق اقليت
بود و عدم قبول اسالم به معناي عدم تبعيت از برقرار بعنوان مالياتي در زمان صدر اسالم بود كه حكومت اسالمي 

ام مدني براي مخالفين از قواعد جاري كشور برقرار باشد جزيه وضع شد. مسلماً اين آيه حكومت بود و لذا براي اينكه الز
ندارد و  او حكومت برقرار شود و در ازمنة ديگر قابليت اجرنبوي زماني قابل اجراست كه شرط فوق يعني تطابق اسالم 
با كسانى از اهل كتاب « :70آيه نازل شده كهيابد. در اين ارتباط اين  زماني كه پيامبر خدا در رأس حكومت باشد معني مي

كنند و دين  آورند و چيزهايى را كه خدا و پيامبرش حرام كرده است بر خود حرام نمى كه به خدا و روز قيامت ايمان نمى
  . »ت جزيه بدهند.پذيرند جنگ كنيد، تا آنگاه كه به دست خود در عين مذلّ حق را نمى

  
  مالكيت

در است.  امور عمومي هادارترين مباحث قابل طرح در  ترين و مبنايي ترين، پيچيده ليمبحث مالكيت يكي از اص
كند. به عبارت ديگر تعريف قبول شده  دولت و ملت را تعريف ميميان ل معمالً تعريف مالكيت مرز تعاحقوق عمومي 

نمايد. تعريف مالكيت حيطة  ي ميگذار ها را در يك نظام سياسي بنيان قوانين و چارچوب ةاز مالكيت است كه بناي كلي
كند. زيرا دولت صاحب و مالك  دخالت دولت در امور خصوصي افراد و همچنين حمايت ملت از دولت را مشخص مي

آن حقي است كه از ايثار ملت در اختيار وي قرارداده شده است. جمله اخير مبناي ايدئولوژيك قوي در اسالم دارد و 
شود كه مردم بپذيرند. يعني آراء،  واجباب و محرمات تا آن حد وارد امور داخلي مردم ميحكومت اسالمي پس از تعيين 

رد جمعي جامعه مبناي جدا كردن حق از افراد و اعطاي آن به حاكميت به عنوان خجمعي بر مبناي  تصميمات و نظر
  نماينده جامعه است.

هاي  حقوق مالكيت افراد مداخله نمايند در نظام توانند در عمالً از لحاظ قانون مي ولتهاميزان و حدودي كه د
هاي سياسي جوامع و  حقوقي مختلف متفاوت است. موارد مداخله دولت معموالً بر اساس ايدئولوژي و آرمان

هاي با گرايش سوسياليستي معموالً مالكيت بسياري از تأسيسات و منابع و  هاي مختلف متفاوت است. در نظام حكومت
گيرد  به دولت تعلق مي يهاي خدماتي عمومي نظير بانكها، حمل و نقل و همچنين بنگاههاي توليد سيستمذخائر معدني و 

 

 
  

ْحَصَناُت ِمَن الْمْؤِمَناِت َو الْمْحَصَناُت َو المُ   مْ َو َطَعاُمُكْم ِحلٌّ لهُّ    كمُ اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َو َطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَّ . «5سوره مائده، آيه  -69
ْبِلُكْم ِإَذا َءاتـَْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ مُحِصِنيَن َغيْر ُمَساِفِحيَن َو َال مُ  َو فِى تَِّخِذى َأْخَداٍن  َو َمن َيْكُفْر بِاْاليَماِن فـََقْد َحِبَط َعَمُلُه َو هُ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن قـَ

 ».اَالِخَرِة ِمَن الْخاِسرِين
ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا    ِخِر َو َال يُحرُِّموَن َما َحرََّم اللَُّه َو َرُسولُُه َو َال َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقّ تُِلوْا الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو َال بِاْليَـْوِم اآلاقَ «، 29سوره توبه، آيه  - 70

  ».يـُْعُطوْا اْلِجْزيََة َعن َيٍد َو ُهْم َصاِغُرون  َحتىَ  اْلِكَتابَ 
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ه كه در غالب چها هستند. آن هاي سياسي ليبرال فعاالن بخش خصوصي مجاز به تملك اين نوع دارايي ولي در نظام
مشترك است يكي وصول  هاافراد براي دولتهاي سياسي از لحاظ تصرف و تملك و همچنين مداخله در امور مالي  نظام

ماليات است. وصول ماليات توسط دولتها بر اين اصل بنا شده كه افراد بايست هزينة دولت را تأمين و همواره هزينه 
گري دولت و  هاي الزم براي امر تصدي را بپردازند. اين دو گروه هزينه يعني هزينهآن خدمات ارائه شده توسط 

بخش عمده از علل وصول ماليات است. افراد يك جامعه  وعمران يا ارائه خدمات دولتي د ،براي توسعه هاي الزم هزينه
نمايند و چنانچه نهادهاي مدني قوي باشند افراد  گري دولت را تائيد مي ضمني تصدي طورعمالً با پرداخت ماليات ب

هاي  ل برند و دست حكومت را در انجام فعاليتتوانند مشروعيت حكومت را زير سؤا جامعه با عدم پرداخت ماليات مي
هاست عمالً اجازه  تر از عمر دولت تر و باقي معموالً طوالني قوانينگري خود محدود سازند. چون عمر و اثر  تصدي
  ها بپردازند.  دولتبا دهد كه افراد بتوانند با عدم پرداخت ماليات به برخوردهاي مقطعي سياسي  نمي

در امور مالي افراد سلب مالكيت از فرد از طريق انتقال مالكيت به نفع مصالح عمومي  هاخله دولتديگر از موارد مدا
ها به  است. اين مورد در تصرف اجباري و الاقل خريد اجباري به قيمت عادالنه توسط اركان دولتي نظير شهرداري

  شوند. تصرف حقوق ملكي افراد مي وضوح قابل مشاهده است كه دولتها براي احداث تأسيسات يا معابر ملزم به
ها با  نظارت دولت بر امور عام المنفعه نيز از اشكال مداخله دولت در امور مالي افراد است كه از اين طريق دولت

جامعه نمايند تأمين احتياجات افراد  ي افراد ضروري است سعي ميمتأسيساتي كه براي امور عمو صاحبانمداخله در امور 
ار داده و آنها را حفظ نمايند. مواردي نظير ارتباطات، برق، آب و مشابه آن از اين گروه است. البته مسائل را مد نظر قر

گذاري كاالها و خدمات عمومي مطرح است كه ديدگاههاي مختلف  متعددي در اين ارتباط باالخص دربارة قيمت
ن نظرات از مصادره بنگاههاي مولد خدمات اي يفسياسي در جوامع مختلف نظرات متنوعي در اين ارتباط دارند. ط

  . شود ديده ميعمومي تا استقالل و مالكيت مطلق آنها 
نظر گرفته شده  هايي براي آن در فقط ويژگيو نشده  صوردر اسالم مالكيت محترم است و حدود مالكيت نيز مح

احصاء شده باشد و داشتن مال نيز مورد شروع مدر اين ارتباط مال بايد از محل  شود. كه منبعث از منشاء حصول مال مي
هاي شرعي متداول محدوديتي  اند ولي حكماً جز ماليات عدم انفاق را سرزنش نموده قرآن تاشكال نيست هرچند آيا

مرز اين اساس مرز مالكيت  بر قانوني و شرعي كه مستمسكي براي جلب و مصادره اموال ديگران باشد ذكر نشده است.
مشخص در عدم تعرض به مالكيت فردي است كه محدوده فعاليت افراد ملت و دولت را م در اسالمشخصة مهمي 

هاي سياسي و تقنيني بايد براي جابجايي  مكانيزم تغيير اين محدوده بايد براساس توافق عمومي صورت پذيرد و .كند مي
  حقق پذيرد.يكسويه حاكميت نبايد تنظر جابجائي اين مرز با و مسلماً اين مرز تعبيه نمود. 

مداخله كلي اسالم در امور مالي افراد بر مبناي اصول مشخص استوار است از جمله موارد احترام به مالكيت افراد 
در داشتن اموال كسب شده از راه مشروع  اكه آزادي انسانها ر اي منتج از حقوق طبيعي افراد است ها به گونه در همة زمينه

كند تا اموال مملوك خود را  افراد را ترغيب مي هرات اخالقي مكملي وجود دارد كنمايد. ولي در عوض دستو ن ميابي
كنز ننمايند و در حد ميسور در جهت رفاه عمومي جامعه و حمايت از اقشار و افراد ضعيف جامعه بكار برند و كفاره 

  اند كه بدان عمل نمايند.  دهبسياري از گناهان و استحباب بسياري از اعمال در اين ارتباط تعريف و افراد تشويق ش
هاي كسب شده از برخي طرق را غيرمشروع  يكي از اصول ديگر نهي مالكيت در موارد خاص است. لذا دارائي

شود. براي مثال منع ربا يا توليد  ديده مي ادر حقوق ساير كشوره هد عالوه بر موارد غير مشروعي است كرداند اين موا مي
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 گيرند و كه در قلمرو معامالت ممنوع قرار مي در و ساير كاالهاي حرام از اين قبيل استو تجارت مسكرات و مواد مخ
  .اند اسالم منع شدهدر 

احتكار ارزاق عمومي در سالهاي  يتعونمسازد م مورد ديگر كه مداخله دولت در حقوق مالي افراد را مطرح مي
شود كه در اين زمان دولت  ي خشكسالي محدود ميقحطي است. و اين مورد فقط به ارزاق عمومي و آن هم در سالها

مجاز به شكستن انبارها و توزيع ارزاق عمومي در ميان مردمان است و چنانچه اين شرايط نباشد مجاز به اين كار نيست. و 
ان ار گندم كه رزق عمومي افراد جامعه براي بقاي آنكدر اينكه ارزاق عمومي در چيست غالب نظرات فقهي به مسئله احت

تواند متفاوت باشد مثالً در كشور  شود. البته رزق عمومي در كشورهاي مختلف مي در هنگام قحطي است منحصر مي
شود. در غير  شود كه در آنجا در عوض نان گندم از نان ذرت ارتزاق مي مكزيك ذرت به عنوان رزق عمومي تلقي مي

شود هر چند برخي به استناد به  خدمات مستند قرآني ديده نميگذاري كاالها و  اين مورد مداخله در بازار حتي در قيمت
صحيح بنظر شمرند كه با توجه به اين آيه قرآن  سنت برخي مداخالت در قيمت گذاري كاالها و خدمات را بر مي

ارتي باشد ايد اموالتان را بين خودتان به باطل مخوريد مگر اينكه تج اي كساني كه ايمان آورده« :71فرمايد ميكه آيد  نمي
و هر كس از روى دشمنى و ستمگرى چنين  و خودتان را نكشيد همانا خداوند به شما رحيم است ديكه از آن راضي باش

. اين آيه مبين اين است كه عدم رضايت »كند، پس او را به زودى در آتش دوزخ درآوريم، و اين براى خدا آسان است.
باشد و مسلماً مداخله شخص ثالث مانند  ي طرفين شرط صحت آن ميدر تجارت به معني باطل بودن آن است و تراض

يعني اگر دولت اقدام به قيمت گذاري نمايد هر چند طرف خريدار خشنود  .گردد دولت منجر به باطل شدن تجارت مي
كل أود رود و اگر معامله انجام ش گذاري باشد ولي به دليل عدم رضايت فروشنده شرط تراضي از بين مي از اين قيمت
  گردد.  باطل تلقي مي

اى فرزندان آدم، زيورهاى خود را در مقام « :٧٢شود كه مأمور به ابالغ ميص آيه ديگر در قرآن كريم پيامبر اكرم   در
دارد. بگو: چه كسى  مسرفان را دوست نمى وندهر عبادت به خود برگيريد و بخوريد و بياشاميد و اسراف مكنيد، كه خدا

كه براى بندگان خود آفريده حرام كرده و از صرف رزق حالل و پاكيزه منع كرده؟ بگو: اين نعمتها هاى خدا را  زينت
در دنيا براى اهل ايمان است و خالص اينها (يعنى لذات كامل بدون الم، و نيكوتر از اينها) در آخرت براى آنان خواهد 

كنيم. بگو كه خداى من هر گونه اعمال زشت را چه  بود. ما آيات خود را براى اهل دانش چنين مفصل و روشن بيان مى
در آشكار و چه در نهان و گناهكارى و ظلم به ناحق و شرك به خدا را كه بر آن شرك هيچ دليلى نفرستاده است و اين 

 يدنباتوان گفت كه دولت  اين آيه مي د. باستنا».دانيد به خدا نسبت دهيد، همه را حرام كرده است كه چيزى را كه نمى
اري موجب مداخله در جريان ذگ طريق وضع تعرفه بر آنان يا قيمت را ممنوع نمايد يا از دكاالهايي كه مباح هستن

  معامالت آنان شود و بطور كلي بايد دولت در اين امور عملكردي خنثي داشته باشد. 

 

 
  

َنُكْم بِاْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتجارًَة َعْن َتراٍض ِمْنكُ . «29-30سوره نساء، آيات  - 71 ُفَسُكْم ِإنَّ اللَّ يا َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تَْأُكُلوا َأْمواَلُكْم بـَيـْ َه  ْم َو ال تـَْقتُـُلوا َأنـْ
 ».كاَن ِبُكْم َرحيماً َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك ُعْدواناً َو ظُْلماً َفَسْوَف ُنْصليِه نارًا َو كاَن ذِلَك َعَلى اللَِّه َيسيراً 

ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة الّلِه الَِّتَي  .ِإنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ يَا بَِني آَدَم ُخُذوْا زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكُلوْا َواْشَربُوْا َوَال ُتْسرُِفوْا « .31-33سوره اعراف، آيات  - 72
َيا َخاِلَصًة يـَْوَم  نـْ ُقْل ِإنََّما َحرََّم رَبَِّي اْلَفَواِحَش . َلُمونَ اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نـَُفصُِّل اآليَاِت ِلَقْوٍم يـَعْ َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهي ِللَِّذيَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَياِة الدُّ

َها َوَما َبَطَن َواِإلْثَم َواْلبَـْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوَأن ُتْشرُِكوْا بِالّلِه َما َلْم يـُنَـزِّْل ِبِه سُ   ».ْلطَانًا َوَأن تـَُقوُلوْا َعَلى الّلِه َما َال تـَْعَلُمونَ َما َظَهَر ِمنـْ
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لق به شماست نه ستم كنيد و نه كنيد اصل اموال شما متع هو اگر توج« :73فرمايد بلكه همانطور كه در سورة بقره مي
مكانيزم عرضه و تقاضا را . به عبارت ديگر اين اصل از لحاظ ابعاد اقتصادي شرايط تعادل و قيمت بازار در »ستم بپذيريد

ا خدمت ياگر دولت اقدام به قيمت گذاري كاال  74نمايد كه يكي از مفاهيم اساسي اقتصادي است. اقتصاد مطرح ميدر 
كننده و خريدار منتقل  ا توليد را از گروه توليدكننده و فروشنده به گروه مصرفيابع و سود تجارت نمايد عمالً من

  و ظلم در اسالم ممنوع است. گردد لم به توليدكننده و عرضه كننده تلقي ميظنمايد و اين  مي
  

  حق تعيين سرنوشت
هاي دموكراسي امروز است. اين اصل  عمده مباحث نظام ين سرنوشت جامعه خود ازيمشاركت سياسي افراد در تع

دهد تا سرنوشت جامعة خود را خود تعيين نمايند. اين اصل نيز در حقوق اسالم  به همة مردم به صورت مشترك اجازه مي
و همچنين  »دهد مگر آنكه خود آنها آن را تغيير دهند قومي را تغيير نمي چخداوند سرنوشت هي« :75با طرح آياتي نظير

  نها واگذاشته است.آعمالً تعيين سرنوشت افراد جامعه را به خود  »آنها شورا بين خودشان استامر « :76آيه
  

  آزادي كار و كسب
و حتي در تكميل اين اصل افراد  تاسمطرح هاي حقوقي اشتغال به كسب و كار براي افراد جامعه  در تمام نظام

در داشتن شغل را نيز خالف اصل جنسي ا حتي تبعيض جامعه حق برخورداري مساوي از شغل دارند و بسياري از كشوره
دانند. لذا مردان و زنان را در احراز مشاغل مختلف در همه  تساوي افراد در برخورداري مساوي از مشاغل جامعه مي

  اند. سطوح يكسان در نظر گرفته
ى است كه زمين را براى شما او آن خداي« :77فرمايد اين اصل نيز در حقوق اسالم مد نظر قرار دارد. قرآن كريم مي

هاى آن حركت كنيد و از روزى او خوريد و (بدانيد كه) بازگشت همه  نرم و هموار گردانيد پس شما در پست و بلندى
برداري از زمين را بطور كلي  . لفظ اين آيه هر چند اشاره به كار و شغل ندارد ولي آزادي بهره»خاليق به سوى اوست
ت هض بين افراد بشر در اين حق قرار نداده است. برخي استثنائات شغلي مبني بر حرمت و يا كرامطرح ساخته و هيچ تبعي

حصول روزي  78آن پرداخته شد.جاي ديگر به است كه در بمشاغل در فقه اسالم ذكر شده كه از آن جمله مسئله ر
محرمات، قوادي و  هقت، معاملنامشروع نيز منع شده است، مثالً روشهاي كسب درآمد نظير تقلب، كالهبرداري، سر

تر افراد به آن اشتغال داشته باشند از اين امور منجمله ممشابه آن نهي شده و برخي امور شغلي نيز مكروه دانسته شده تا ك
تكدي، قصابي، شكار، غسالي و مشابه آن است. در ساير موارد خداوند بصورت تنبيهي مانع اشتغال را مورد عتاب قرار 
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هاي خداوند از روزي پاك كه  بگو كيست (يعني چه كسي حق دارد!) كه زينت« :79فرمايد كه پيامبر خود مي دهد و به مي
نبايد هيچ منعي براي توليد، انتقال و تجارت  ي. يعني از لحاظ اقتصاد»(مانع شود) براي بندگانش قرار داده حرام دارد

  كاالها كه خداوند آنها را پاك قلمداد نموده ايجاد نمود.
  
  منابع

، گردآوري و تدوين 19داري در اسالم، مجله عرفان ايران، شمارة  حضرت آقاي حاج دكتر نورعلي تابنده، برده •
  .10-18، صفحات: 1382دكتر سيد مصطفي آزمايش، انتشارات حقيقت، 

، تهران. 1345، نظر مذهبي به اعالميه حقوق بشر. انتشارات صالح، حضرت حاج سلطانحسين تابنده •
http://www.sufism.ir/ 

اهللا رياضي و  ترجمه حشمت بيان السعادة في مقامات العبادة. ،حاج مالّ سلطانمحمد بيدختي گناباديحضرت  •
، تهران. 1377محمدآقا رضاخاني، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 

http://www.sufism.ir/  
  http://www.bidabad.comبيدآباد، بيژن، تعادل در اقتصاد اخالق.  •

 .1383بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني اقتصاد اسالمي، پول، بانك، بيمه و ماليه از ديدگاه حكمت.  •

 http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf   

الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي از  الملل در اسالم، حقوق بين بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني روابط بين •
  beynolmelal.pdf-ravabet-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani . 1384ديدگاه حكمت. 

 .   1388بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني علوم سياسي در اسالم، سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت،  •

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 

. 1388هاي حقوقي، حقوق جزا از ديدگاه حكمت،  بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني حقوق در اسالم، حقوق تطبيقي، نظام •
hoqooq.pdf-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani   

بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني حقوق اساسي در اسالم، فلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومي از ديدگاه حكمت،  •
1388 . asasi.pdf-hoquqe-erfani-d.com/doc/mabanihttp://www.bidaba 

 .1365كاتوزيان، ناصر، فلسفه حقوق، انتشارات بهنشر،  •

 

 
  

 ». َأْخَرَج ِلِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزق  ْن َحرََّم زيَنَة اللَِّه الَّتيُقْل مَ . «32سوره اعراف، آيه  - 79


