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  پيشگفتار
  

  تالشـهاي   نتيجـه  اعالميـه   ايـن .  بشـر اسـت    زنـدگي   متـراآم   بشر تجربه  حقوق  جهاني  اعالميه
  اي جامعـه .  اسـت   و عادالنه  ،اخالقي انساني  يا استقرار جامعه  براي  مشترك  و آرماني  تاريخي

  . وخونريزي  ، ستمگري دور از تبعيض  به
  ايـن . هـا  ملت  همه  براي و مفهوم  بشر است  تمامي  ، از آن نيست  ملتي  هيچ  خاص  اعالميه  اين

،  سـي سيا  هـاي  را در عرصـه   طلبـي  و عـدالت  ، بـرادري  خيرخواهي  تا روح  در صدد است  اعالميه
  . سازد  و ساري  ، جاري جوامع و فرهنگي  ، اجتماعي اقتصادي
  درسـتي  ازآشـورها بـه    در بسـياري   در اعالميـه   شـده   مطـرح   حقـوق   اعظم  بخش  آه  با وجودي

.  اسـت   سياسـتمداران   همـه   مورد توافق در ادعا،  سند، حداقل  اين  آليت  شود، ولي نمي  عمل
و   و معيــار ارزشــيابي  از جوامــع  بســياري  و مــدني  اساســي ور قــوانينمبنــا و محــ  اعالميــه  ايــن

  .شود مي  امروز محسوب  دنياي  ها و دولتهاي تمدن  ، نقد وداوري سنجش
  پايبنـدي   اعالميـه   در ايـن  شـده   مطـرح   و حقـوق   اصـول   حد بـه   حكومتها تا چه  نظر از اينكه  صرف
در   آن  و تـأثيرات   انكـار نيسـت    قابـل   درجهـان   آن  ذيرشاز پـ   ناشـي   دهند، پيشرفتهاي مي  نشان
و   ، اسـتعمار مسـتقيم   داري بـرده   شده  پذيرفته  اصول  درپرتو همين.  مشهود است  آنوني  دنياي

  . است  بربسته  رخت  گيتي  از عرصه نژادپرستي



، نـژاد و   فراتـر از رنـگ  ملتهـا را   اسـت   توانسـته   جهـاني   ميثـاق   يـك   عنوان بشر به  حقوق  اعالميه
  .سازد  رهنمون  وفاق  نوعي  سوي به  مذهب
  خـود را در همـه    آـه  اي آيد، عـده  مي  ميان  بشر به  حقوق  جهاني  از اعالميه  سخن  آه  هنگامي

دارد و   غيردينـي   خواسـتگاه   اعالميـه   اين آه  استدالل  دانند، با اين مي  ديني  متون  به  امور ملتزم
  هستند آه  بشر قايل  را براي  حقوقيًا آنها صرف. آنند مي  مخالفت با آن  است  غير ديني  اصولي
  ،مطلـوب  اسـت   امـر ممكـن    حد اين  تا چه  نظر از اينكه  صرف. باشد  شده  ناشي  وسنت  از آتاب
و   اسـت   قالنـي ع  سـنت   ، يك اعالميه اوال اين  آه  داشت  بايد توجه.  است  تأمل  نيز قابل  آن  بودن
  عادالنـه   تنظـيم   نـاظر بـه    در واقـع . آند  ها را تنظيم انسان بين  افقي  آند ارتباط معقول مي  تالش
بـا    انسـان   عمـودي   رابطـه   بـه   نسـبت   اعالميـه   ايـن .  دنياسـت   در همـين  با انسـان   انسان  رابطه

با خـدا    انسان تا رابطه  د نيستو در صد  است  ، ساآت است  ديني  هاي آموزه  موضوع خداوند آه
  . شود  تلقي  ضد ديني  را مسدود آند تا امري

  درون  با خدا را امري  انسان و رابطه  ديني  بيرون  را امري  با انسان  انسان  رابطه  اصوال اگر آسي
  .باشد  داشته  دين  بشر را از درون تواند انتظار استنباط حقوق بداند، نمي  ديني
  پيروان  منفي  و موضع از ملل  بسياري  انديشه  بودن  غير ديني  به  ، با توجه امكان  بر فرض ،ًاثاني

  از طرف  بشر استنباط شده  حقوق  وجود داردآه  تضميني  ، چه اسالم  به  ديگر نسبت  اديان
قرار   سنت  اهل  مسلمانان  و حتي  و اديان  ديگر ملل ، مورد تأييد شيعيان  هم  ، آن مسلمانان

  گيرد؟
  منفـي   ، موضـع  اسـت   جهـان  اآثر ملل  سند مورد توافق  يگانه  اعالميه  اين  اينكه  به  ، با توجهًاثالث

  بشـري   و صـلح   و وحدت  خواهد ساخت  محروم سودمند آن  ، ما را از نتايج اعالميه  اين  به  نسبت
  . خطر خواهد انداخت  را به
  نقـد و بـاروري    را بـراي  وسـيعي   ، ميدان اعالميه  در اين  انديشه  آزادي  شناختن  رسميت  بهًا رابع

  . است  وجود آورده به  اعالميه  بيشتر اين  هرچه
  نـه   دهد آه مي  نشان  دقيق تأملي  ، ولي جديد است  اعالميه  اين  و جزئيات  مباني  آه  با وجودي
  وجـود دارد آـه    شـواهدي   ندارد، بلكه  تعارضي ديني  و انديشه  با فرهنگ  اعالميه  اين  تنها آليت

  انديشـمند آن   و نماينـدگان   ديـن   شـدگان  و عملكـرد تربيـت    اسـالمي   هـاي  دهد آموزه مي  نشان
  . هستند  اعالميه  مؤيد اين  درمجموع
امـروز   .انـد  تأآيـد آـرده    آن اند و بر اهميـت  گذاشته  صحه  بشري  بر عقالنيت  همواره  الهي  انبياي
هر   و معنوي  اخالقي  و تعالي  در اصالح  مشترك در گفتماني  بشري  توانند در آنار عقل مي  اديان
  .ايفا  آنند  و مكمل  ، هماهنگ مشترك نقش  بيشتر جوامع  چه

  هاي عدالتي ها و بي تبعيض با  و عقايد سياسي  ، جنس نژاد، مذهب  سبب  به  جهان  هنوز مردم
  نداشتن  و دسترسي  غذا و سرپناه  از فقدان  و مرد وآودك  ميليونها زن. رو هستند هروب  گسترده

  همـراه   بـه   مسـلمان   عنـوان  مـا بـه   ١.برنـد  سـر مـي   بـه   در رنـج   وآموزشي  پزشكي  مراقبتهاي  به
  آـريم   قـرآن .  داريـم  مشـترك   هـا مسـؤوليت   عدالتي ها و بي تبعيض  اين  ها در برابر رفع ديگرانسان

  بـه . دانـد  مـي   قسط و ايجـاد برابـري    اقامه ها براي انسان  انبيا را ترغيب  اهداف  از مهمترين  يكي
خود بـر پـا     را در ميان  حق...  آه  است  اين  خداوند بر بندگان واجب  از حقوق«):  ع( موال علي  قول

  ٢».رسانند  يكديگر ياري  آار به دارند و در اين
تنهـا    معاصـر، نـه    گرايـي  درانسـان   شـده   پذيرفته  اصول  دهد آه  نشان  است نوشتار در صدد  اين

  بشـر و اصـول    حقـوق   بـر پـذيرش    ديـن   ذاتـي   هـاي  آمـوزه  ندارد، بلكـه   ديني  با انديشه  مخالفتي
  .گذارد مي  صحه از آن  ناشي  اخالقي
  و فرهنگـي   اجتمـاعي  مناسبات  جديد بر اساس  و اجتماعي  سياسي  مفاهيم  آه  است  درست

  ـ سياسـي    اجتمـاعي   بـر مفـاهيم  ًا وعينـ   است  شده  جديد تنظيم  اي انديشه  و مباني  زمان  اين
  شـده   تنظـيم   گذشـته   و اجتمـاعي   فرهنگـي   مناسـبات  بـر اسـاس    آـه   مسلمانان  ميان  مرسوم
  پيـدا  آـرد آـه     دو آمـوزه  هـر   در اصول  توان را مي  واحدي  و جهت  روح ، ولي نيست  منطبق  است
  . بيشتر آنها با يكديگر است  هر چه  نزديكي باعث
  :از  است  عبارت  است گرفته  بر عهده  ياد شده  اهداف  در راستاي  رساله  اين  آه  اي وظيفه
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  بشر   حقوق  مباني  ـ بررسي١
  معاصر آشور انمسلم  انديشمندان  برخي  سياسي  بشر با فلسفه  حقوق  مباني  ـ مقايسه٢
    ديني  بشر با انديشه  حقوق  آلي  ـ مقايسه٣
  و تربيـت   شـاخص  ، انسـاني ) ع( مـوال علـي    و عملـي   مكتـوب   با سـنت   اعالميه  متن  ـ مقايسه٤

  .خدا  توسط رسول  شده
  

  بشر  حقوق  مباني
  

  خـارج   امري  يا نفي و ناظر بر اثبات  ديگر است  با انسان  انسان  رابطه  بشر تنظيم  حقوق  رسالت
در   خـاص   نگرشـي .  اسـت   مـدرن   سياسـي  بـر فلسـفه    بشر مبتنـي   حقوق.  روابط نيست  از اين

  . است  و اخالقي  فلسفي بر مبنايي  دارد و مبتني  مورد انسان
  را داراي  آنها انسـان .  است آانت  و ايمانوئل  الك  جان  چون  متفكراني  بشر ميراث  حقوق  انديشه
و   شـرافت   و داراي  بـا اخـالق    را موجـودي   هـر دو آنهاانسـان  . اند دانسته  ذاتي  و آرامت  شرافت
  آنـان   دلخـواه   آنچه  برابر دارند و در انجام  وضع  آدميان  همه«:  گفت مي الك  جان. ديدند مي  آرامت
   است

  برخوردارنـد بـدون    مسـاوي  از حـق   چـون   آدميـان  ٣».برابر هسـتند   حق  داراي  قانون  در چهارچوب
هر دو   و آانت  الك ٤.نيز برخوردار هستند  طبيعي  باشند ازآزادي  ديگري  يا فرمان  اراده  تابع  اينكه
.  وسـيله  برخورد آند نـه   هدف  يك  عنوان  به  خود و ديگران  بايد با انسانيت  انسان باورند آه  بر اين
توانـا و خردمنـد     خـالق   پرورده دست اين  و اموال  ، آزادي تندرستي،  زندگي  به  نداريم  حق  بنابراين
  ٥. قرار دهيم  خود يا ديگران  مورد استفاده  حيوان  يك و او را همچون  وارد آنيم  ، صدمه مطلق
شـود و   نمـي   قربـاني   عامـه  مصلحت  در پاي  آه  است  و شخصي  قانوني  بشر امتيازهاي  حقوق
:  اسـت   بخـش   سـه   شـامل   حقـوق   اين ٦.از آنها آزادهستند  استفاده  يا عدم  در استفاده  آدميان
و   و مسـكن   آمـوزش   حـق   مثـل   رفـاهي   حقـوق   ، دوم و رأي  بيـان  آزادي  مثـل   انتخابي  حقوق  اول
  ٧. امنيت  و حق  بر سرنوشت  حاآميت  حق  مثل  اجتماعي حقوق  سوم

معتقـد    يكي;  است  يكديگروجود  داشته  دو تفكر در مقابل  ههموار  آدميان  حقوق  در مورد مباني
  . است  وضعي   حقوق به  قايل  و ديگري  طبيعي  حقوق  به

، و  طبيعـي    برحقـوق   ، مبتنـي  آانـت   انسـان   ذاتـي   ارسـطو و ارزش   ذاتـي   و قـبح   حسـن   نظريه
  ٨. است  ضعيو   برحقوق  روسو، مبتني  و قرارداد اجتماعي  بتنام  سودانگاري
  حـق .  نيسـت   حقـي   هـيچ  داراي  از وضـع   قبل  انسان  باورند آه  بر اين  وضعي  حقوق  به  معتقدان

. دارد او مقـرر مـي    آـه   است  حدودي  همان آند و محدود به مي  وضع  واضع  آه  است  بشر همان
  حـق   واضـع .  است  تكليف  نايمع  به  ، بلكه فرد نيست  در طبيعت امر ثابت  معناي  به  در اينجا حق

ارتباطبـا خداونـد،     ، بـدون  خـاص   فـردي   سـنتي   در جوامـع  ٩.باشد  ديگري  تواندخدا يا شخص مي
. آنـد   يـا حـق    تكليـف   تعيـين  مـردم   او بـراي   باشـد و فـرامين    مـوقعيتي   چنـين   داراي  توانست مي

  بــراي  انــد آــه بــوده  آســاني  تــورانو امپرا ، پادشــاهان ، اشــراف قبايــل  ، رؤســاي ، شــيوخ نياآــان
آنهـا، معمـوال     مصـوبه   قـوانين   آـه   بـا وجـودي  . انـد  آـرده  مـي  وضـع   يـا قـانون    خـود حـق    زيردستان
  مبنـاي  آنـان   معمـوال اراده   ، ولـي  است  بوده  بيشتر خودشان  قدرت  تمرآز و اعمال براي  اي وسيله
  حقـوق   در نگـرش   پـس . اسـت   شـده  مـي   تلقـي   از نـاحق   از بد و حـق   و نيك  از نادرست  درست
ضـد    نـه   اسـت   اخالقـي   موجـودي   نـه ;  اسـت  خنثـي   موجـودي   طبيعـي   صـورت  ، بشـر بـه   وضعي
  چنـين   داراي  عمومي  وجدان  و نه  است  طبيعي  حقي  داراي  مستقل صورت  خود به  نه.  اخالقي
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 .١٦٣  ، ص همان ٨
بشـر،مرآز نشـر اسـراء،      حقـوق   فلسـفه » . خداسـت   ر تنهـا از آن بشـ   حقـوق   تعيين  حق«،  آملي  جوادي  عبداهللا ٩

 .٩١  ، ص١٣٧٥



را غيـر    دادگـاهي  يا حكم  ، عملكرد حاآمان ندارد قانو  حق  جمعي  عقل  فرد و نه  نه.  است حقي
  .دهد  تشخيص  يا نادرست  منصفانه
  اسـت   نهـاده   جهـان  ايـن   پا بـه   آه  انساني  گفت  توان آيا مي: گويند مي  طبيعي  حقوق  به  قايلين
  و آمـوزش   ، تحصـيل  ، مالكيـت  سـرپناه  ، داشـتن  پوشـيدن   ، لبـاس  و آشاميدن  ، خوردن تنفس حق
  شـود؟ آيـا حـق     شـناخته   رسـميت   ديگـر بـه    يـا آدمـي    تنها بايد ازعـالمي   حقي  د؟ آيا چنينندار

،  عمـل  آزادي  داشـتن   ، حـق  و اجتمـاعي   گروهـي   ، ابراز وجود، زندگي ديدن  ومحبت  آردن  محبت
  وي  بـه   حقـوقي   چنـين  ديگـران   آـه   اسـت   شـرطي   بـه   همـه   خصوصـي   زنـدگي   و تنظـيم   امنيت
،  حيـات   حـق .  نيسـت   معقـول   چيـزي   چنـين ًا نمايند؟ مسـلم   او اعالم  باشند و به  داده  اصاختص
  در نهـاد آدميـان    فطـري   صـورت   را خداوند بـه   سعادت  وجوي جست و  ، خودشكوفايي اراده  آزادي
خـود    بقـاي  بـراي   طبيعـي   صـورت  بـه   انسـان . آيـد  دنيـا مـي    بـه   با آدميان  حقوق  و اين  است نهاده

  را بـراي   ، آنچـه  خـويش   ويژه  استعدادهاي به  با توجه. آند مي  تالش  زنده  ديگر موجودات  همچون
و   بـــرداري بهــره   ، حــق  حيــات   حــق   پــس . آورد مـــي  دســت  بداندبــه   نيــز الزم   و آمــال   تعــالي 

  متكـي و  اسـت   آدميـان   و طبيعـي   ذاتي  از حقوق  سعادت  آسب  استعدادها و حق شكوفاسازي
  غيـر قابـل    اسـت   وضـع   غيـر قابـل   آـه   گونه همان  حقوق  اين.  نيست  اي آننده  وضع  هيچ  وضع  به

  .ندارد  هم  نشود محدوديتي  حقوقشان  به  ديگران رسيدن  تا مانع  حقوق  اين.  هست  هم  سلب
  بـراي   سـتقلي معيـار م  صـورت   در ايـن   باشـد چـون    بـر وضـع    مبتنـي ًا تواند صـرف  بشر نمي  حقوق

  اسـتناد آن   تا بـه   نيست  در دست  ازغيرمنصفانه  و منصفانه  از نادرست  درست  حقوق  تشخيص
  . آنيم  داوري  حقوق  در باب
  احسـاس   ديگـر جوامـع   بـه   ، يـا نسـبت   خـود اسـت    جامعـه   و آرمانهاي  ارزش  ما نگران  طبع  اينكه

  هست  آدميان  در سرشت  چيز مطلقي  آه است  نآ  دهنده دارد، نشان  يا دلمشغولي  خرسندي
  همـه   ها و بـين  ها، مكان زمان  در همه  حقوق  اين.  نيست  آن  ياوضع  شرايط متغير جوامع  تابع  آه

ديگر،   خود وجوامع  از جامعه  انسان  معيار داوري. دارد  واحد و مشترك  حكم  و بيش  ،آم اشخاص
  اصـول   اگـر مشـروعيت  . گيرد وگو و نقد قرارمي گفت  مبناي  آه  تاس  طبيعي  امر مستقل  همين

آدمخــوار   جوامــع  اصــول«:  باشــد، بايــد گفــت  واضــع بــر وضــع  مبتنــي  و روابــط اجتمــاعي  اخالقــي
  ١٠».قانونمند امروز  انسان  اعتقادي  اصول  آه  است  آردني  ودفاع  همانقدر سالم

  سـعادت   بشـر را آـه    هاي وفضيلت  ، آرمانها، آماالت لحمصا  عقل.  است  آار عقل  طبيعت  آشف
  عملـي   تجربيـات   براسـاس   آن  بـه   رسيدن  را براي  گيرد وآنچه در نظر مي  است  در گرو آن  آدميان

ــاريخي ــد تشــخيص  و سياســي  ت ــه  مــي  مفي ــد، ب ــوان ده ــوق  عن ــانوني  حق ــار مــي   ق ــد اظه . آن
  عقـل   را برعهـده   حقـوق   ايـن   ، تشخيص شخصي  قلع  خطاهاي  منظور آاهش  به  بشري جوامع
را   وي  طبيعـي   بشـر، حقـوق   طبيعـت   بـا آشـف    جمعـي   عقل.  است  عقال نهاده  يا عرف  جمعي
و   يـا حجيـت    و شخصـي   تـاريخي   سـيال   ،نيازهـاي  بر تمايالت  مبتني  را از آنچه  شناسد و آن مي

و   حقـوق   هـر چـه  . سـازد  متمـايز مـي    است  انيانس  بر طبيعت  غير مبتني اجتماعي  هاي سنت
  .تر هستند تر وبادوام ارزش با  قوانين  تر باشد، آن انطباق  قابل  طبيعي  بر حقوق  موضوعه قوانين
در   آفـرينش   همـراه   خداوندبـه   آـه   بشر اسـت   و ذات  از طبيعت  ناشي  بشر حقوقي  حقوق  پس

برابـر    در بعـد انسـاني    و همه  وسيله  نه  است هدف  انسانيت  از آنجا آه.  است  نهاد او قرار داده
  .برخوردار هستند  حقوق  و برابر از اين  مساوي صورت  به  هستند، همگان

  برتـري   بـراي   اي نبايدوسـيله   از آدميـان   يـك  ، هـيچ  و اجتمـاعي   طبيعـي   تفاوتهـاي   تمام  رغم علي
  ديگر ناديـده   شخص  نفع  به  توان را نمي  ازآدميان  يك چهي  و حق ١١ديگر قرار گيرند  انسان  حقوقي
  .  گرفت

  
   اسالمي  بشر و انديشه  حقوق

  
  بـا فلسـفه    آـه  يافـت   تـوان  را مـي   فراوانـي   ، مباحـث  اسـالمي   علـوم   مختلـف   هاي رشته  در بين

  حصـول ، م بشـر از نظـر فالسـفه    حقوق.  يا همسو است  نزديك  مدرن  حقوق  و فلسفه  سياسي

                                                           
 .١٩  ، ص١٣٧٣،  آگاه  ، انتشارات باقر پرهام  ، ترجمه و تاريخ  طبيعي  ، حقوق لئو اشتراوس ١٠
 .٦٢٥  ، ص١٣٧٩، اول  نو، چاپ  ، طرح اآرمي  موسي  ، ترجمه فلسفي  بر تحليل  ، درآمدي هاسپرس  جان ١١



  ناشي  آه  است  حقيقي  ، از مشهورات منطق  اهل  بشر در بين  حقوق ١٢. است « عملي  عقل«
از   اسـت   بشـر ممكـن    معنـا حقـوق    و اهـل   مفسـران   در ميان ١٣. است عقال در آن  آراي  از تطابق
  نمـوده   الهـام  يآدم  نفس  را به  خداوند آن  باشد آه ١٤ يا پيامبر دروني  الهي  معنوي  آالم مصاديق
  منطبـق   عقلـي   و قـبح   حسـن   توانـد برمبحـث   مي  آالم  علماي  بشر در اصطالح  حقوق ١٥. است
  ١٦.شود
بسـيار    آدميـان   هسـتند بـرارزش    قايل  انسان  آرامت  براي  آه  خاصي  با اهميت  اسالمي  عرفاي
هـر  «: بـود   نوشـته   خرقـاني   ابوالحسن  شيخ بر سردر خانقاه  آه  است  معروف. فشردند مي  پاي
  جـان   بـه   تعـالي   حـق   بر سـفره   آه  آن  مپرسيد، چه  دهيد واز ايمانش  سرا درآيد نانش  بدين  آه

  ».ارزد  نان  به  بوالحسن ارزد بر سفره
و   امـور ذاتـي    عنـوان  بـه  عـدالت   اصـل   بشر و بـه   حقوق  به  توجه«  مطهري  نظر شهيد مرتضي  به

  طبيعي  حقوق  شد، پايه  عنوان  مسلمين  وسيله بار به  ، اولين قراردادي  از قوانين  و خارج  تكويني
را   حقـوق   فلسفه  پايه  عدل  و توضيح  با تبيين  اسالم  علماي«و نيز ١٧».را آنها بنا نهادند  و عقلي

بودنـد،   بـاز آـرده    را آـه   نتوانسـتند راهـي    نـاگوار تـاريخي    در اثر پيشـامدهاي   بنا نهادند،گو اينكه
  دانـد و خـاطر نشـان    مـي   زمين بشر را افتخار مغرب  حقوق  بسط انديشه  ايشان ١٨».دهند  ادامه
  مسـلمانان   هرگز در ميان  غربي  انديشمندان  دربين  طبيعي  حقوق  بحث  گستردگي  آند آه مي
. هـا بـرد   بهـره   آن  ثـار پـر برآـت   آـرد و از آ   را تكميـل   بحـث   ايـن   بود آـه  زمين  مغرب  اين.  نيافت  راه

  هشـت   از تقريـب  ندهند و پـس   آار خود را ادامه)  متكلمين(  بود آه  مقدر چنين«: نويسد اومي
از . دهنـد   خود اختصـاص   افتخار را به آنند و اين  را دنبال  آن  اروپايي  و فيلسوفان  دانشمندان  قرن
ديگـر افـراد و     وجـود آورنـد و از سـوي     بـه   يو اقتصـاد   وسياسـي   اجتمـاعي   هاي سو فلسفه يك

و  هـا  آنها آشـنا سـازند و نهضـت     انساني  و حقوق  و زندگي  حيات  ارزش  ملتها را به و  اجتماعات
   ١٩».آنند  را عوض  جهان  وجود آورند و چهره ها به ها و انقالب حرآت

  . است  و بدي  نيكي نوع  سه  تشخيص  بشر قادر به  ، عقل و شيعي  معتزلي  از نظر متكلمين
،  ، ظلـم  جهل  و بدي  ،عفت ، شجاعت ، عدل علم  نيكي  ، مثل و نقص  آمال  معناي  و بد به  ـ نيك١

  . و هرزگي  ترس
،  ،غـذا، عـزت   ، لـذت  حيـات   نيكـي   ، مثـل  و منـافر طبـع    طبع  و مطابق  ماليم  معناي  و بد به  ـ نيك٢

  . و جنگ  ، ناامني ، ذلت ، گرسنگي ، رنج مرگ  و بدي  و صلح  امنيت
  مسـتحق   آن  دهنـده  گيـرد وانجـام    انجـام   سـزاوار اسـت    ، آنچـه  و ذم  مـدح   معناي  و بد به  ـ نيك٣

.  اسـت   و تنبيـه   ذم  مسـتحق   آن  دهنـده   گيرد وانجـام   انجام  سزاوار نيست  و آنچه  است  تشويق
از   و تــرس  ظلــم  بــه  عمــل  و زشــتي  دشــمن  در مقابــل  وشــجاعت  عــدل  بــه  عمــل  نيكــي  مثــل

   ٢٠. دشمن
سـازوآار  .  است  عملي از عقل  ناشي  سوم  و بخش  نظري  از عقل  ناشي  و دوم  اول  بخش  درك
  آدمـي   درونـي   اسـتعدادها و احساسـات   مطـابق   عقـل   آـه   است  و بد اين  از نيك  سوم  نوع  درك
  نيـك   دارد و در نتيجـه  مـي   نمايـد و محبـوب   مـي   را جـذب   سـت او طبـع   يا ماليـم   آمال  باعث  آنچه
دارد و در  را منفـورمي   آند و آن مي  را دفع  است  وي  طبع  يا منافي  نقص  باعث  شمارد وآنچه مي

  آراي. انـد  نهـاده   نـام  « محمـوده  آراي«ًا امـور را اصـطالح    ايـن . شـمارد  مـي   و مكـروه   زشـت   نتيجه
  . ديگر است  از سوي  و شيعه  و معتزله  طرف از يك  اشاعره ميان  رد اختالفمو  موضوعي  محموده

  مصـلحت   تحصـيل   بـراي  و ذم  مـدح   از جهـت   آـه   است  نيز قضايايي  منطق  در علم  محموده  آراي
عقـال    ، مـورد قبـول   آنهاسـت   در رعايت  جامعه صالح  چون.  است  عمومي  آراي  و مطابق  عمومي

                                                           
 .٣٣٣ ،ص ، قم اسالمي  ، دفتر انتشارات رئاليسم  و روش  فلسفه  ، اصول طباطبائي  محمدحسين ١٢
 .٣٤٧ ، ص١٣٦١،  تهران  ، دانشگاه االقتباس  ، اساس نصير طوسي  خواجه ١٣
 .٣٤٧ ، ص١٣٧٢ وانتشارات  چاپ  ، سازمان قرباني  العابدين  زين  ، گوهر مراد، تصحيح الهيجي  فياض  عبدالرزاق ١٤
 .٨  ، آيه شمس  سوره. و ما سوائها، فألهمها فجورها و تقواها  و نفس ١٥
  ، آتابفروشـي  شعراني ، ابوالحسن حلي  تجريد االعتقاد، عالمه  المراد، شرح  ، آشف طوسي  نصير الدين  خواجه ١٦

 .٢٣٠ ، ص ،اسماعيليان٢و١ ، ج الفقه  و نيز محمدرضا مظفر، اصول ٤٢٢ ، ص١٣٥١،  اسالميه
 .١٢٢  ،ص مدرسين  جامعه  ، انتشارات در اسالم  زن  حقوق  ، نظام مطهري  شهيد مرتضي ١٧
 . ١٢٢  ،  ص همان ١٨
 .١٣٦  ، ص همان ١٩
 .٢٨٢ ، ص١٩٨٩، ٤  ، ج الكتب  المقاصد، عالم  ، شرح تفتازاني  سعدالدين ٢٠



بـا    جـز مطابقـت    ، واقعيتـي  و در عـالم   معتبـر اسـت    آدميـان   زنـدگي  و در حـوزه   اسـت   هقرار گرفت
  .عقال  ندارد آراي

 « عمـومي   عادات«يا   ، حيا وغيرت شفقت  مثل « نفساني  انفعاالت«  و منطقيون  از نظر متكلمين
نظـر    اتفـاق   آن  بـه   نسبتعقال   آه  خاص  غذاو رنگ  و خوبي  لباس  و نوع  ميهمان  به  احترام  مثل

  ٢١.نيستند  سوم  نوع  معناي  به  عقلي و قبح  ندارند، جزو حسن
او   طبـع   را ماليـم   آردنـديا آن   تلقـي   آمـال   انسان  را عقال براي  آنچه  متكلمين  انديشه  بر اساس
عقـال  .  اسـت   داخـل   و قبح  حسن  سوم  معناي و در  است  طبيعي  حقوق  دادند، همان  تشخيص
آننـد   مي  ، تشويق است  آن  در طلب  را آه  آنند و آسي تجويز مي انسان  را براي  حقوقي  چنين
  .دهند قرار مي  را مورد مذمت  آن اعتنا به و بي

و   مورد تأييد عقـال اسـت   و شجاعت  ، علم عدل  مثل  آنچه  اصولي  و فقهاي  متكلمين  بنابر ديدگاه
ًا صـرف   ، بلكـه  خداونـد نيسـت    مولـوي   يـاحكم   شـريعت   آنـد، تأسـيس   مـي   توصيه  آن  به  هم  دين

  ٢٢. است  عقل  حكم  به  يا ارشاد وهدايت  عقل  بر حكم  تأآيدي
او را از   هـا و ابهامـات   آند وپرسش مي  اشاره  حقوق  اين  رعايت  زاي و تقرب  اخروي  نقش  به  دين
  نيازهـاي   بـين   نيـاز را در تعـارض    آـدام   آند آه مي آمك  انسان  به  دين. آند مي  برطرف  حيث  اين

  .بدارد  مقدم  وغير اصيل  و موهوم  و حقيقي  اصيل
  ايـن   بـه   و شـرع  عقـل   حكـم   بـين   مالزمـه   بر اسـاس   اصولي  و فقهاي  و شيعه  معتزلي  متكلمين
خـود قـادر     شـهودي   بـاادراك  باشـد   از پيـامبر و ديـن    اگر محـروم   انسان  اند آه يافته  دست  نتيجه
  مسـؤوليت   حتـي   تشـخيص   از ايـن   پـس  انسـان . دهـد   را تشـخيص   خـود و ديگـران    حقوق  است
  و ذم  بر مـدح   عالوه  عقلي  اصول  به  آدمي  عمل  يا عدم عمل  از نظر آنان. آند نيز پيدا مي  اخروي
  ٢٣. عقال است  رئيس  از عقال بلكه  شارع  دارد، چرا آه  دنبال  نيز به  ، اجر يا زجراخروي دنيوي
و   است  وارد آرده  خويش را در فلسفه  و اصوليين  متكلمين  بحث  همين  طباطبائي  عالمه  مرحوم

  فلسـفه   اصـول «  در آتاب  ايشان.  است  آرده مبدل  سياسي  فلسفه  به  متفاوت  سبكي  را به  آن
  انسـان   و نقـص   ماليمـت   يـا عـدم    و آمـال   با ماليمت  آه  هرآاري: نويسد مي « رئاليسم  و روش
اعتبـار   انسـان   صـورت   در ايـن . شـود  آشـكار مـي    آن  و بدي  يا خوبي  و قبح  شود،حسن  سنجيده

  آدمي  آند و به  را وضع  تاآن  نيست  نيازمند واضع »نبايد«و  »بايد«  اين. آند مي »نبايد«و  »بايد«
  آليـه   بنـابراين  ٢٥. اسـت   آـرده   تفـويض   آدميـان  بـه   بايد و نبايـد را طبيعـت    ناي  بلكه ٢٤نمايد،  ابالغ

  ٢٦.شوند اعتبار مي  ترتيب  همين  به  واجتماعي  فردي  هاي»نبايد«و  »بايد«
  دانـد آـه   مـي   را ازاعتبـاراتي  « و قـبح   حسـن   اصـل «و  « اجتماع  اصل«، « استخدام  اصل«  ايشان
را   و ظلـم   ، عدل انسان  و معتقد است  است را خود اعتبار آرده  آن »ايدنب«و  »بايد«  انسان  عقل
 »بايـد «خواهـد و   سـود خـود مـي     را بـراي   او سـود همـه  . آنـد  سـود خـود اعتبـارمي     تأمين  براي

را   بـودن   ورئـوس   ، رئـيس  مالكيت  حق  ايشان. آند اعتبار مي  سود همه  را براي  اجتماعي عدالت
و بـدها را    خـوب   طباطبـائي   مرحوم.داند مي  اجتماعي  از زندگي  ناشي  عملي  عقل  نيز محصول

  بـر حسـب    اسـت   ممكـن   جامعـه   عقـالي   آـه   معتقداسـت   دانـد، بلكـه   نمي  و ابدي  ثابت  اموري
و   ، رئـيس  و ملـك   مالـك   را در روابـط بـين    اي تـازه   خـود مفـاهيم    فكـري  و تكامـل   اجتماع  پيشرفت
  ٢٧.شود  نحو تأمين  بهترين  به  جامعه  بگذارند تا مصالح  نمايش  معرض  به...و مرئوس
  معاصــر و از جملــه  دردوران  شــده  مطــرح  و بــدهاي  خــوب:  گفــت  تــوان آيــا نمــي  ديــدگاه  بنــابراين
  عقـالي   مـورد توافـق    آـه ...و  ، امنيـت  ، بـرادري  ،برابري ، آزادي حيات  حق  بشر چون  براي  حقوقي
ــر حســن  باشــند آــه  تواننــد از امــوري ، مــي اســت  قرارگرفتــه  بشــري  عجوامــ   و قــبح  عــدالت  ب
بايـد منتظـر     آن مخـالف   باشـد و حتـي    مـذموم   آن  و نقض  ممدوح  آن  و رعايت  داشته  انطباق ظلم
  ديگر باشد؟  خداوند در دنياي  عذاب

                                                           
 . خمس  ت، صناعا ششم  مظفر، باب  و المنطق ٢٢٤ـ٢٢٧  ، ص١ـ٢  ، ج الفقه  اصول ٢١
 .٢٣٩ ، ص فقه  اصول ٢٢
 .٢٧  ،ص١٤٠٧،  ، بيروت العربي  ، دارالكتاب و مصادر التشريع  الحكم  ، نظريه احمد الحصري ٢٣
 .٣٤٤و  ٣١٢  ، ص رئاليسم  و روش  فلسفه  ، اصول طباطبايي  محمدحسين ٢٤
 .٣٢٣  ، ص همان ٢٥
 .٣١٣  ، ص همان ٢٦
 .٣٣٣  ، ص همان ٢٧



ًا را صـريح   آن  مـدرن  معنـاي   بـه بشـر    حقـوق   آـه   معاصـر اسـت    از ديگـر متفكـران    شهيد مطهري
  عنـوان   طبيعـي   حقـوق   آـردن   قبـول  بـه   بـا تلقـي    ايشـان .  اسـت   قـرار داده   و مورد بحـث   پذيرفته
نـدارد،    اجتمـاعي   فلسـفه   اسـالم «  آه  است  اين  طبيعي حقوق  پذيرش  عدم  الزمه:  آند آه مي

تعبــد )  در اســالم(و   اســت  حقــوقي  انيو مبــ  منكــر اصــول  نــدارد، بلكــه حقــوقي  و مبــاني  اصــول
بشـر را بـا     حقـوق  جهـاني   بر اعالميه  حاآم  روح  طور مشخص به  ايشان ٢٨». حكمفرماست محض
  است  بشر اين  حقوق  اعالميه  واحساس  روح:  و معتقد است  دانسته  منطبق  اسالمي  انديشه

و   خلقـت   و در مـتن   برخـوردار اسـت    احتـرام   قابـل   ذاتـي   وشخصيت  حيثيت  نوع  از يك  انسان  آه
  و انتقال  سلب نحو قابل  هيچ  به  آه  است  شده  او داده  ها به و آزادي  حقوق  سلسله  يك آفرينش
  ٢٩. است  شرقي  هاي وفلسفه  ، مورد تأييد اسالم و احساس  روح  اين... باشد و نمي
  يگانـه : گويد داند و مي مي طبيعت  ، بلكه شريعت  ا نهر  طبيعي  از حقوق  اطالع  منبع  يگانه  ايشان
  حـق   اين ٣٠. است  آفرينش  پر ارزش  آتاب  انسان واقعي  حقوق  شناسايي  صالحيتدار براي  مرجع

   ٣١. است  قرار داده  است  شرع  بر قانون  مقدم  آه و آفرينش  خلقت  را قانون
،  بشـري   همگـاني   واسـتعدادهاي   است  ر حقينشانگ  ، هر استعدادي بنابر نظر شهيد مطهري

  داشـته   و تكـاملي   مثبـت   جهتـي   آـه   اسـت   ايـن  شـرط آن   و يگانـه   است  همگاني  حقي  آبستن
و   بينـي  بـا روشـن    خلقـت   دستگاه  آه  از آنجا پيدا شده  وفطري  طبيعي  از نظر ما حقوق«. باشد
ــه  توجــه ــه  ،موجــودات هــدف  ب   اســتعداد آنهــا را در وجــود آنهــا نهفتــه   آــه  آمــاالتي  ســوي  را ب
 « سند طبيعي» و يك  است « طبيعي  حق«  يك  مبناي  هر استعداد طبيعي. دهد مي  سوق است
را مـا    حقـوقي   چنـين   آـه   اسـت   ايـن   مطلـب   بر ايـن   شاهد ايشان ٣٢».آيد شمار مي  به  آن  براي
  از ايـن   هـايي  نمونـه . در آنهـا وجـود نـدارد     دادهايياستع چنين  ، چون نيستيم  قايل  حيوانات  براي

  . است  آزاد داشتن  و اراده  داشتن  ، رأي ، فكر آردن و دانا شدن  ،خواندن استعداد و حقوق
  آدميان  او همه. ندارد  رجحان بر ديگري  آس هيچ  طبيعي  ، در حقوق معتقد است  مطهري  مرحوم
دارنـد    ، حق هم  مثل  افراد بشر، همه: گويد و مي  آرده معرفي  قوقح  اين  برابر داراي  صورت را به

ــد  اســتفاده خلقــت  از مواهــب ــل. آنن ــد   حــق  هــم  مث ــار آنن ــد آ ــل. دارن ــد در   حــق  هــم  مث دارن
  ازمقامهـاي   دارنـد خـود را نـامزد هـر مقـام       حـق   هـم   مثـل   همـه . آننـد   شـرآت   زندگي مسابقه
  مثـل   همـه . آننـد   آوشـش   مشروع از طريق  آن  آوردن  دست و به  تحصيل  بكنند و براي  اجتماعي

   ٣٣.وجود خود را ظاهر آنند و عملي  علمي  دارند استعدادهاي  حق  هم
  تصاحب  خود آند و براي مطامع  به  رسيدن  را وسيله  ندارد ديگران  حق  آس هيچ  مطهري  در نگاه
توانـد   نمـي   دارند، آسي  حق  بالقوه  همه  چون«.شود  ديگران  حق  استيفاي  مانع  ديگران  حقوق

  بـين   ايشـان  ٣٤».دهـد   خـود اختصـاص    را بـه   بشـود و همـه    ديگـران  استيفاي  ، مانع عنوان  يك  به
ــوق ــي  حق ــوق طبيع ــاوت  اآتســابي  و حق ــل  تف ــوق  اســت  قاي ــي  و حق ــه  طبيع   آســب  را زمين
افـراد    آند آه مي بشر ثابت  در احوال  مطالعه: گويد مي  زمينه  او در اين. داند مي  اآتسابي حقوق

آـارگر و صـنعتگر يـا اسـتاد يـا        آدام هيچ.اند نشده  آفريده  يا مرئوس  رئيس  آدام هيچًا بشر طبيعت
جـزو    آـه   اسـت   اينهـا مزايـا و خصوصـياتي   .  اسـت   دنيانيامـده   يا افسر يا سرباز يا وزيـر بـه    معلم
را   بايـد آن   افـراد در پرتـو لياقتهـا و اسـتعداد و آـار و فعاليـت        ، يعنـي  بشراست  اآتسابي  حقوق

و   عقـل   انسـان « ٣٥.آنـد  افراد واگذارمي  آنها را به  قراردادي  قانون  با يك  بگيرد و اجتماع  ازاجتماع
ندهــد   خــود را انجــام  بايــدآار آنــد، لهــذا تــا تكليــف  و اراده  و عقــل  تكليــف  دارد و بــا نيــروي  اراده
نحـو اسـتيفا آنـد      چـه   را بـه   حقـوق   ايـن   ، اينكـه ...آنـد   خود استفاده خدادادي  تواند از حق نمي
بر اثر   شوند وحقوق يكديگر مي  ، ضميمه و حق  تكليف  آه  است  مرحله  در اين.  است دوم  مرحله
  ٣٦».رسد د ميخو  اختصاصي حق  به  آند و هر آس پيدا مي  ، فعليت و وظيفه  تكليف  انجام

                                                           
 .٤٣  ، ص مدرسين  جامعه  گفتار، انتشارات  ، بيست مطهري  شهيد مرتضي ٢٨
 .١٤١  ، ص در اسالم  زن  حقوق  نظام ٢٩
 .١٤١  ، ص همان ٣٠
 .٤٧  گفتار، ص  بيست ٣١
 .١٤٢  ، ص در اسالم  زن  حقوق  نظام ٣٢
 .١٤٣  ، ص در اسالم  زن  حقوق  نظام ٣٣
 .٥٠  گفتار، ص  بيست ٣٤
 .١٤٤  ، ص در اسالم  زن  حقوق  نظام ٣٥
 .٥٠ـ  ٥١  گفتار، ص  بيست ٣٦



و   آـرده   موضـوع   نيـز بـه   دينـي   درون  نگـاهي   خـويش   دينـي   مبسوط بيرون  بحث  دنبال  به  ايشان
  آار شود و قبـل   به  بكند و دست  بشربتواند فعاليتي  از آنكه  قبل  آريم  از نظر قرآن:  معتقد است

  انسـان   و ارتباط بين  عالقه  د، نوعيبشو  اعالم  مردم  پيغمبر به  وسيله به دين  دستورهاي  از آنكه
  خلق: فرمايد مي اينكه  ، مثل است  انسان  و حق  انسان  مال  مواهب  اين.  هست  خلقت  ومواهب

  ٣٧). است  شده  شماآفريده  براي  است  در زمين  آنچه( ًاجميع  االرض  ما في  لكم
.  اسـت   و تشـريع   تكـوين  ، تطـابق  يعـت و طب  شريعت  آردن  در منطبق  مورد نظر ايشان  فرض پيش

هـر دو از    ، قـرار داد و چـون   اسـت   شـرع   برقـانون   مقـدم   ، آه و آفرينش  خلقت  را قانون  حق  اين«
  قـانون .  مقـرر فرمـوده    و خلقـت   فطرت  قوانين  را هماهنگ  دين  ، خداوندقانون خداوند است  جانب
  از مالزمـه   ديگـري  بيـان   فـوق   آالم ٣٨». گر مقرر نفرمودهدي  را طوري  شرع  و قانون  را طوري خلقت
  بـه   حكم  العقل  به  ما حكم  آل«  شكل به  آه  توسط متكلمين  شده  مطرح  و طبيعت  شريعت  بين

  .  است  شده مي  بيان « الشرع
  :  ير استز  ، اصول مورد تأييد شهيدمطهري  و شرع  عقل  و مالزمه  بر شريعت  طبيعت  تقدم  الزمه

  .هستند  جمع  با يكديگر قابل  و شريعت  جا طبيعت  ـ همه١
  تـوان  مـي   آند آـه  مي  حكم ، عقل در شريعت  وجود آن  و عدم  طبيعي  حق  تشخيص  ـ در صورت٢
  . شد  ملتزم  طبيعي  حق  به
و بايد   است  طبيعي  باحقوق  و تقدم  اولويت  شريعت  و احكام  طبيعي  حقوق  تعارض  ـ در صورت٣

  .آرد  و يا تأويل  ، تدوين توجيه  قطعي طبيعي  حقوق  را بر اساس  شريعت  ظاهر قانون
،  نيز هست  و اخروي اثر معنوي  داراي  بر اثر دنيوي  ، عالوه عقلي  زشتي  و ترك  نيكي  به  ـ عمل٤
  جهـنم   عـذاب  و  ذم  هـا مسـتحق   حسـن  و نـاقض   بهشـت   ها، مستحق حسن  فاعل  آه  نحوي  به

  ٣٩٣٩. است
  

  بشر  حقوق  به  ديني  نگاهي
  

  و ثابـت   محقـق   خـاص  يـا عقيـده    ، نـژاد، ديـن   ، رنـگ  ، مجـرد از جـنس   انسان  براي  طبيعي  حقوق
. نگـذارد   صـحه   انسان  فطري  تواند بر حقوق نمي فطري  و دين  است  طبيعت  همان  فطرت.  است
ــن  هــم ــوق فطــرت  و هــم  دي ــداي  مخل ــا شكوفاســازي   هــدف.  اســت  واحــدي  خ ــاري  انبي   اختي
  . است  و عقالنيت  فطرت همين
  دارند، بايـد دانسـت    گرايي وانسان  دينداري  در تمايز ميان  سعي  همواره  اي عده  اينكه  رغم علي
  اديـان   هـاي  در آمـوزه .  اسـت   بـوده   الهـي   اديـان   همه سخن  انساني  و حقوق  تأآيد بر اخالق  آه

  مخلوقـات   او را اشـرف  ٤٠. اسـت   آـرده   خـود خلـق    منظـور جانشـيني   رابـه   ، خداونـد آدم  توحيدي

                                                           
 .٤٦  ، ص همان ٣٧
 .٤٧  ، ص همان ٣٨
در   اندلسـي   حـزم  ابـن . پذيرند رانمي  مالزمه  اين  حزم و ابن  اشعري  چون  ظاهرگراياني. ٢٣٦ـ٢٣٧ ، ص الفقه  اصول ٣٩

چيـز    باشد و هيچ  ساخته  خداوند قبيح  ، مگر آنچه نيست چيز قبيح  هيچ: نويسد مي  و النحل  الملل بين  الفصل  آتاب
ندارد و خداوند بر   مسؤوليتي  آس  هيچ  خداوند در مقابل  جهت  همين  به. آند  اعالم خدا نيك  ، مگر آنچه نيست  نيك
  وانبيـا را در آتـش    و مالئكـه   طاعـت   اگر خداونـد اهـل  .  است  ساخته  واجب  را آه  ندارد جز همان  حجتي  آسي هيچ

  سـازد آـار وي    جـاودان   و آفـاررا در بهشـت    اگر شيطان.  است  عدل  عين  و آار وي  با اوست  د حقبسوزان  جاودانه
امـا  .) ٤٧٩ ، ص ناشـرون   لبنان  ، مكتبه١ ، ج دغيم  ، سميع آالم علم  مصطلحات  موسوعه. ( است  عدل  و هم  حق  هم

  و شرع  عقل  حكم  بين  نيز مالزمه  اخباريين.  عدل  و نه داند مي  حق  خدا نه  رابراي  عملي  چنين  عقل;  از نظر شيعه
  ديگـري   بسـا مـالك   ، چه احكام  تامه  علل  نه  است  احكام  ، مقتضاي مالآات  آنند آه مي  آنها استدالل. پذيرند رانمي

در .) ٢٠٨ ، ص لهـادي ، نشر ا مشكيني  ،علي االصول  مصطلحات.(نباشد  آن  درك  قادر به  عقل  باشد آه  وجود داشته
ــه  پاســخ ــن  ب ــد گفــت  اشــكال  اي ــادات:  باي ــبح  ، حســن اوًال جــز درعب ــور اقتصــادي  و ق و   ، اجتمــاعي ، سياســي ام
  حفظ نظـام   براي  عمومي  مصلحت  به  عقل  هر چه«: ثانيًا. ندارد  عقل  براي  درك  غيرقابل  غيبي  مالك  شناختي روان

  عقـال و خـالق   رئـيس   ، بلكـه  اسـت   عاقـل   شارع  آند چون را تأييد مي  نيز آن  مقدس  عداد، شر  تشخيص  نوع و بقاي
  توانـد چنـين   نمـي   ، آسـي  تفصـيل   با ايـن .) ٢٣٦ـ٢٣٧ ، ص الفقه اصول(» .باشد  مخالف  تواند با آن و نمي  است  عقل

. انكـار نمايـد    شـرع   عنـوان  آنـد را بـه   مـي   بـات اث  مالزمـه  ايـن   بشر از طريق  عقل  آنچه  به  را بپذيرد و عمل  اي مالزمه
ديگـر    همچـون   آن  نظر داشتند رعايت  اتفاق  شد و عقال بر آن  بشرنزد عقال ثابت  حقوق  عنوان به  اگر چيزي  بنابراين
 . است  ضروري شرعي  احكام

 ٣٠،  بقره ٤٠



او و مسخر   چيز رابراي  همه ٤٢.آنند  بر او سجده  آه  است  داده  فرمان  فرشتگان  و به ٤١ قرارداده
  به  خداوند بر قابيل  آه  روست  ازهمين ٤٤. است  قايل  ويژه  او آرامتي  براي ٤٣. است  قرار داده  وي

را   ديگــران  حقــوق  پيشــگان گيــرد و ســتم مــي  خشــم هابيــل  حيــات  حــق  گــرفتن  ناديــده  جهــت
و   بشــر از ظلــم  و رهــايي  بــا جهــل  آنــان  مبــارزه  انبيــا، داســتان  زنــدگي داســتان. بخشــايد نمــي

  . است   بيدادبوده
  بسـتر بـاروري    انساني  واخالق  حقوق  تحقق  ندارد، بلكه  تعارضي  تنها با ديانت  نه  گرايي انسان
  و تجربـه   توحيـدي   بـذر فطـرت    آـه   اسـت   قسـطو عـدل    در عرصـه .  است  بيشتر دينداري  هر چه
  پيـامبران . شـود  زنـد و شـكوفا مـي    مـي   با خداونـد جوانـه    انسان  عاشقانه و ارتباط  اصيل  ايماني
را نيـز    نبودندبگيرنـد و مـردم    قايـل   حقـي   آنان  براي  آه  را از آساني  آدميان  اند حق بوده  درتالش
  خواهـان   اسـت   آنـان   طبيعـي   حقوق  اساس را آه  قسط و عدل  خود برپايي  آنند آه  تربيت  چنان

بشـر    حقـوق   آوردن  دسـت  بـه   بـراي   تـالش   ، هـم  بـاوران  دين  براي پس ٤٥.آورند  دست  شوند و به
  .سازد مي  خدا را ناممكن  به  بشر تقرب  با حقوق  الفتمخ  و هم  است ديني  امري

  
   علوي  بشر و سنت  حقوق  جهاني  اعالميه

  
آذر  ١٩  مطـابق  ١٩٤٨ دسامبر سال ١٠در   دوم  جهاني  از جنگ  بشر پس  حقوق  جهاني  اعالميه
  . و انتشار يافت٤٦رسيد تصويب  به  ملل  سازمان  عمومي  در مجمع ١٣٢٧
بشـر را    حقـوق   آلـي  اسـاس   آن  اول  دو مـاده .  اسـت   مـاده  ٣٠و   مقدمـه   يـك   داراي  هاعالمي  اين

و   مـدني   حقـوق   ، حـاوي ٢١تـا   ٣مـواد   ، يعنـي  از مواد اعالميـه   مجموعه  اولين. دهد مي  تشكيل
  نبايـد از آ   هر انساني  آه  است  فكر و عقيده  بيان  وآزادي  فكر و عقيده  آزادي  همچون  سياسي

،  اساسي مساوي  حقوق  تشريح  به ٢٧تا  ٢٢مواد   از مواد يعني  مجموعه  دومين.برخوردار باشد
و   سـومين . پـردازد  دربرابـر آنهـا مـي     هـا و تكليـف   انسان  ، و فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي مدني
  اسـت   تـري  وسـيع   حمـايتي   چارچوب  بيني  پيش  ،مربوط به٣٠تا  ٢٨مواد   يعني  مجموعه  آخرين
  اجتمـاعي  زنـدگي   بايد در ساختن  برخوردار باشند و اينكه  از آن  بايستي  طورعام ها به انسان  آه

  .باشند  داشته  مشارآت  همگان
ناپـذير   و انتقـال   يكسـان  حقـوق   شـناختن   رسـميت   بـه   آـه   است  شده  اشاره  اعالميه  در مقدمه
  منجـر بـه    آن  شـناختن   رسـميت   بـه   وعـدم   اسـت   هـاني ج  و صـلح   ، عدالت آزادي  اساس  آدميان
  قـانوني   شـكل   را بايـد بـه    انسـاني   حقـوق . شـود  انسـانهامي   عليـه   و عصـيان   وحشيانه  اعمال
توسـط حكومتهـا نـا اميـد شـوند،        خـويش   انساني  حقوق  از تحقق  مردم نمود زيرا وقتي  مراعات
  . محفوظ است  آنان  براي  اقدام  آخرين  عنوان  به  ستم  عليه  قيام حق

  
  بشر  حقوق  جهاني  اعالميه  متن

  
   مقدمه

ناپـذير    و انتقـال   يكسان و حقوق  بشري  خانواده  اعضاي  آليه  ذاتي  حيثيت  شناسايي  از آنجا آه
  دهد، مي  تشكيل را در جهان  و صلح  و عدالت  آزادي  اساس  آنان

  و روح  اسـت   گرديـده  وحشيانه  اعمال  به  بشر منتهي  قير حقوقو تح  شناسايي  عدم  از آنجا آه
و فقـر    آزاد و از ترس  عقيده  افرادبشر در بيان  در آن  آه  ، ظهور دنيايي واداشته  عصيان  بشر را به

روابـط    توسـعه   بـه   اعالميـه   در ادامـه .  است  شده  بشر اعالم آمال  باالترين  عنوان  باشند به  فارغ
  زنـدگي   و مرد جهـت   زن  حقوق  بشر و تساوي  حقوق  به  احترام  وگسترش  المللي بين  ستانهدو

  : است  پرداخته  اعالميه  بهتر اجراي  هاي شيوه  و در آخر به  است  بهترتأآيد شده

                                                           
 ١٤،  و مؤمنين ٤،  تين ٤١
 ١١،  اعراف ٤٢
 ٢٠،  و لقمان ٢٩،  بقره ٤٣
  ٧٠اسراء،  ٤٤
 .٢٥  حديد، آيه سوره. بالقسط  الناس  ليقوم  و الميزان  الكتاب  و انزلنا معهم  لقد ارسلنا رسلنا بالبينات ٤٥
 . ٥ امروز، ص  بشر در جهان  متحد، حقوق  ملل  سازمان  رساني اطالع  اداره ٤٦



  آخـرين   عنـوان   آـرد تابشـر بـه     حمايـت   قـانون   را بايد با اجراي  انساني  حقوقًا اساس  از آنجا آه
  و فشار مجبور نگردد،  بر ضد ظلم  قيام  به  عالج

  قرار داد،  را موردتشويق  ملل  بين  روابط دوستانه  توسعه  است  الزم ًااساس  از آنجا آه
و   فـرد انسـاني    وارزش  بشر و مقام  اساسي  حقوق  خود را به  متحد ايمان  ملل  مردم  از آنجا آه
  بـه   انـد آـه   گرفتـه   راسـخ   انـدو تصـميم   آـرده   در منشـور اعـالم   ًامجـدد   مـرد و زن   حقـوق   تساوي
  وجود آورند،  به  بهتري  زندگي  آزاد وضع آنند و در محيطي  آمك  اجتماعي  پيشرفت
  هـاي  بشر و آزادي  حقوق واقعي  و رعايت  جهاني  احترام  اند آه عضو متعهد شده  دول  از آنجا آه
  .آنند متحد تأمين  ملل  سازمان  را با همكاري  اساسي
  تعهد آمال  اين  آامل  اجراي ها براي و آزادي  حقوق  به  نسبت  مشترآي  تفاهم  حسن  از آنجا آه
  تمـام   بـراي   مشترآي  بشر را آرمان  حقوق  جهاني  اعالميه  ، اين عمومي  را دارد، مجمع  اهميت
 مد نظـر ًا را دايم  اعالميه  اين  اجتماع  ارآان  همه افراد و  آند تا جميع مي  اعالم  ملل  و آليه  مردم
  ها توسعه و آزادي  حقوق اين  احترام  و تربيت  تعليم  وسيله  به  آنند آه  باشند و مجاهدت  داشته

  در ميـان   آنهـا، چـه    و حياتي  واقعي  واجراي  ، شناسايي المللي و بين  ملي  يابد و تدابير تدريجي
  .گردد  باشند، تأمين در قلمرو آنها مي  آه  آشورهايي مردم  در بين  چهعضو و   خود ملل

  
و   آنـيم  ذآـر مـي   ترتيـب   را بـه   ، مواد اعالميـه ) ع( موال علي  با ديدگاه  مواد اعالميه  مقايسه  براي

  . دهيم قرارمي را مورد بحث)  ع( علي  ، ديدگاههاي مناسبت  به  سپس
  

   اول  ماده*  
  

و   عقـل   داراي  همـه . برابرند با هم  و حقوق  آيند و از لحاظ حيثيت دنيا مي  بشر آزاد به افراد  تمام
  .رفتار آنند  برادري يكديگر با روح  به  باشند و بايد نسبت مي  وجدان
بشـر،    ، آزادگـي  اسـت  شـده   اشـاره   چنـد نكتـه    به  اعالميه  اين  اول  شد در ماده  مالحظه  چنانكه
  . و برادري  ، برابري انسان  آرامت

  
  بشر  آزادگي)  الف

  
  يـاد وصـيت   ترديد به بدون ».آيند دنيا مي  افراد بشر آزاد به  تمام«  آه  بند از اعالميه  اين  با خواندن
خـدا    ، آـه  مبـاش   ديگـري   بنـده «: فرمـود  آـه   افتـيم  مي)  ع( حسن  امام  فرزندش  به)  ع( موال علي

ديگـــر را   انســـان  در مقابـــل  انســـان  و ذلـــت  ، بردگـــي خداوندبنـــدگي ٤٧». اســـت  آفريــده   آزادت
هـا   هـا، حقيقـت   هـا، فضـيلت   زيبـايي   مطلـق  « بنـده «را تنهـا    خواهد انسـان  مي پسندد بلكه نمي
  .ببيند  خودش  يعني  مطلق  وآمال

  
   انسان  آرامت)  ب

  
  بـر قايـل    مبتنـي   انساني انهايآرم  تحقق.  است  انسان  و آرامت  حرمت  بشر باور به  حقوق  روح

  بـاور بـه  .  اسـت   انسـان   حقيقـي   وحيثيـت   حرمـت   شناختن  رسميت  و به  ذاتي  آرامت  به  شدن
  آرامـت   او، بـا اعتقـاد بـه     و ديد تحقيرآميـز بـه    انسان  ديدن ، متهم آلودگي  ، گناه سرشت  ناپاآي
  . سازگار نيست  وي  طبيعي و حق  و فطري  ذاتي

  پـاك   او بـر فطـرت   ٤٩. اآتسـابي   آرامـت   و هـم ٤٨دارد  ذاتـي   آرامـت   هـم   انسان  آريم  نظر قرآناز 
  از تقوا نزد خداونـد و در قيامـت    ناشي حقوق.  او تقواست  اآتسابي  و آرامت  است  شده  آفريده
  .خواهد آرد  تجلي
  و روان  ، جسـم  آرامـت   صلا بر اساس.  است  ديگران  خود و آرامت  حفظ آرامت  به  موظف  آدمي
  بـه .  اسـت   و گنـاه   جـرم   انسـان   خصوصـي   حـريم  بـه   تعرض.  است  تعرض  ممنوعه  منطقه  انسان

                                                           
 . ٢٠٣  ص، ٣١  ، نامه البالغه نهج. حرًا  اهللا  و قد جعلك  عبد غيرك  ال تكن ٤٧
 .٧٠  اسراء، آيه  سوره ٤٨
 .١٣  ، آيه حجرات  سوره ٤٩



و   ، نــاموس ، آبــرو، عقــل ، مــال حفــظ جــان  در جهــت  دينــي  دســتورات اعظــم  بخــش  دليــل  همــين
  باشـد وبـه   هـا مـي   سـان ان  همـه   واقعـي   اراده  ديـن   گـويي .  اسـت   شـده   تشريح  انسان سالمت
  .آند حفظ مي  آن  و درقالب  است  آشانده  شريعت  حيطه  آنها را به  بشر حقوق  از آل  نمايندگي

از رفتارهـا    و بعضـي  عملـي   و گـاه   است  آن  دهنده گفتارها نشان  و برخي  است  زباني  ، گاه ذلت
  و باعـث   آننـده   تحقير فـرد مـدح    را مايه  پسندد وآن را نمي  دولتمردان  موال مدح.  است  آن  گوياي
  فريفتـه   ديگـران   از سـتودن   آـه   بسـيار آسـان    چـه «: فرمايـد  داندلـذا  مـي   مي  دولتمردان  لغزش
   ٥٠».اند شده   وگمراه
مبـادا خـود را در   «: فرمايـد  مـي ) ع( مـوال علـي  .  در رفتار نيز مورد پسند موال نيست  و ذلت  زبوني
. باشـد )  ع( خود موال علي  چون  با عظمتي  پيشواي شخص  ولو اين ٥١». سازي  ذليل  مردم  مقابل

  بـود، پيـاده    سـوار بـر اسـب     امـام   آـه   در حـالي   احتـرام   بـراي  « شـبامي  سرحبيل«  آه  هنگامي
وغـرور پيشـوا و     فريـب   ، موجـب  مـن   تو در رآاب  رفتن  پياده. باز گرد«: فرمود  آرد، امام مي حرآت
از شـهر انبـار     عبـور امـام    درزمـان   حادثـه   همـين   شـبيه  ٥٢».خواهد شـد   مؤمنان  خواري و  مذلت
  آـه   اسـت   آـاري   ايـن «:  مكدر شـد و گفـت    خويش در جلو رآاب  مردم  از دويدن  امام. افتاد  اتفاق

  بــه  افكنيــد و در آخــرت مــي  مشــقت  بــه  شــما خــود را در زنــدگي. ســودنبرند  از آن  پيشــوايانتان
  ٥٣».باشد  عذاب  آن  در پي  آه  مشقتي  زيانبار است  چه. آنيد گرفتار مي بدبختي

  
   حرمت  تساوي)  ج

  
  نظــر آــه  ازآن  مــردم  همــه.  بشــر اســت  حقــوق  اعالميــه  مهــم  از اصــول  انســان  آرامــت  برابــري
در   مطـرح   ذاتـي   مـت آرا. برابر دارند و حقوق  مساوي  ندارند و احترام  اند با يكديگر تفاوتي انسان
  ميـان   رابطـه   بـه   از تقواسـت   ناشـي   آـه   هم  اآتسابي  آرامت. نيست  چيزي  مقيد به  آريم  قرآن

  .خود قرار دهد  الشعاع را تحت  با انسان  انسان  و نبايد رابطه  و خدا مربوطاست  انسان
و   ومـرد آفريـديم    هـا را از زن  فرمايـد مـا شـما انسـان     خـدا مـي    آـه   آيـه   ايـن   با خواندن)  ع(  علي

  بـر مسـلمان    مسـلماني   هيچ«: فرمايد مي. شماست  شما در نزد خدا با تقواترين  ارزشمندترين
  نـازآي   چـوب   آـه   ، در حـالي  حقـوق   تساوي  مخالفان  به  دراعتراض  حضرت ٥٤».ندارد  ديگر برتري

  حتـي  اي فاصـله   و هـيچ   آردم  را مطالعه  رآنق  تمام  من«: بود، فرمود  خود قرار داده  انگشتان  بين
  ٥٥». نيافتم  و اسحاق  اسماعيل  فرزندان  بين  چوب  اين  اندازه  به

  تـرين  و آوچـك   دانسـته   جانبه را همه  آدميان « تساوي«  خويش  از آارگزاران  يكي  به  موال در نامه
  را بـا گوشـه    يكـي   مبـادا آـه  «: ويسـد ن مـي   ايشـان . نيسـت   آنها قايل  انساني  در حقوق  تفاوتي
را بـا درود    و يكـي   پاسـخگويي   اشـارت   را بـه   ، يا يكـي  آني  نگاه  راروياروي  و يكي  بنگري  چشم
  ٥٧».باشد  دارند در نزدتو يكسان  آه  در حقي  بايد آار مردم« ٥٦». باش  يكسان  با همگان.  وتحيت

  آـه   اسـت   آن  مـن   عهده شما به  حق«: فرمايد و مي آنند قلمداد مي  حق  را نوعي  موال تساوي
  المـال  از بيـت   نـاحق   مـدتها بـه    آـه  مخالفـاني   مخالفـت   انگيـزه   امـام  ٥٨». دهم  را مساوي  حقتان
در   در اينجـا مـردم    بودنـد آـه    دريافته  آنان«:  داند آه مي بودند را همين  برده  حساب بي  هاي بهره

  ٥٩».برابرند  برابر حق
يــا   مســلمان  انســان ايــن  آــه  نيســت  ديگــر تفــاوتي  اســت  انســان  از آن  آرامــت  وقتــي  در واقــع

  همـه . باشـد   خـاص   و قبيلـه   يـا رنـگ    نژادخـاص   ، داراي يـا آوچـك    يا مرد، بزرگ  ، زن غيرمسلمان
  .برابر هستند  و ارزش  آرامت  صاحب

                                                           
 .٤٥٠  ، ص٤٥٤  ، حكمت البالغه نهج ٥٠
 .٤٣٩  ، ص١٤١٤،  ، بيروت ، الداراالسالم٢٨  ، آالم البالغه نهج  ، تمام موسوي  سيدصادق ٥١
 . ٤٢٢  ، ص٣١٤قصار   ، آلمات البالغه نهج ٥٢
 . ٣٦٢  ، ص٣٧قصار   ، آلمات همان ٥٣
 .٣١٦ـ٣١٧  ، ص٤١  ، خطبه البالغه نهج  تمام ٥٤
  .٨٢ ،ص٢ ، ج١٣٥٦،  و نشر آتاب  ترجمه  ، بنگاه آيتي  ، ابراهيم يعقوبي  تاريخ;  يعقوب  احمدبن ٥٥
  .٣١٧ ، ص٤٦  ، نامه البالغه نهج ٥٦
 .٣٣٩ ، ص٥٩  ، نامه همان ٥٧
 .٣٢٠  ، ص٥٠  ، نامه البالغه نهج. سواء  الحق  في  تكونوا عندي  ان ٥٨
 .٣٤٨  ، ص٧٠  ، نامه البالغه نهج.  اسوه  الحق  عندنا في  الناس  و علموا ان ٥٩



  
   برادري) د

  
  باور رسيده  اين  و به ها پذيرفته انسان  همه  براي  طور مساوي را به  اخالقي  آرامت  آه  اي جامعه

  نخواهد آرد، بلكه  احساس  آدميان  بين  اي يافاصله  ، تفاوت است  را آزاد آفريده  خداوند انسان  آه
  آند مي  احساس  آنچه

وسـط پيـامبر   ت  درمدينـه   آن  تشـكيل   از ابتـداي   اسـالمي   شـعار جامعـه  .  اسـت   و برادري  يگانگي
 ٦٠ اخــوه  انمــا المؤمنــون  قرآنــي در تفســير بيــان)  ع( مــوال علــي.  اســت  بــوده  بــرادري)  ص( اآــرم
 ٦١».دو برادر با يكديگر دارنـد، دارنـد    آه  برادر يكديگر هستند وآنها روابطي  مؤمنين«: فرمايند مي

. آننــد رفتــار مــي  نيو صــفا و مهربــا  دارنــد و بــا يكــديگر بــا صــلح  ولطــف  محبــت  هــم  بــه  نســبت
در   آنهـاو لطـف    داشـتن   و دوسـت   رعيـت   به  مهرباني«: فرمايند اشتر مي  مالك  به  خطاب حضرت
  آنهـا را غنيمـت    حقوق  خوردن  آه مباش  درنده  حيواني  چونان. خود ساز  را شعار دل  ايشان  حق

  ٦٢».تو هستند  همچون  در آفرينشتو هستند و يا   اند يا برادرديني دو گروه  زيرا آنان.  شماري
  

   صلح) ه
  

  صـلح .  اسـت   شده دانسته  اعالميه  نهايي  هدف « صلح«بشر   حقوق  جهاني  اعالميه  در مقدمه
  . يكديگر است  ها به انسان  برادرانه  نگاه  نتيجه
غلـط    به  در تصور بعضي  هم جهت  همين  متعدد شد و به  جنگهاي  موال مجبور به  اينكه  رغم علي
  . است  بوده  ايشان  اصلي  از اهداف  صلح  ،ولي است  آرده  افروز جلوه  و جنگ  خشن  فردي
  آرد تمـام  مي  سعي  همواره جنگ  آنندگان  شروع  نكرد و در مقابل  را شروع  جنگي  گاه هيچ  امام

. داد مـي   دفـاع   به  اجبار تن  ، به از صلح  ازنااميدي  او تنها پس. آند  آميز را طي  مسالمت  راههاي
  آــه  تــا آنگــاه  مــن«: فرمايــد مــي  در برخــورد بــا دشــمن  خــويش  حكومــت در مــورد شــيوه  حضــرت

  ، دفـاع  نيـابم  اي چـاره   و چـون   داشت  برخواهم  مدارا از ميان  را به  با دشمن  سودمندافتد، مقابله
را   باطـل «: فرمـود  لـذا مـي   خواسـت  مـي   صـلح   را بـراي   جنـگ   امـام  ٦٣». اسـت   عالج  آخرين  آردن
  ٦٤». آشكار نمايم  آن  را از پهلوي  حق  تا چهره  درم مي

  بـا آسـي  «: فرمـود  ،مـي  آـرده   سفارش  صلح  لشكر را به  و فرماندهان  آارگزاران  همواره  حضرت
تـو را    تاگـر دشـمن  «: فرمايند اشتر مي  مالك به  موال خطاب ٦٥».با تو بجنگد  مگر آنكه  مكن  جنگ
  سـبب   صـلح .  اسـت   نهفتـه   خـدا در صـلح    خشـنودي   آـه   برمتـاب  روي  فراخواند، از صلح  صلح  به

  ٦٦».بخشد  را امنيت  برهاند و آشورت  و رنج  شود و تو را از غم  سپاهيانت برآسودن
  جنـگ «: دفرمايـ  مـي   معاويـه  با يورش  مقابله  خود براي  اعزامي  نظامي  فرمانده  به  خطاب  ايشان
و   فرا خـواني   اطاعتشان  به  از آنكه  پيش  تو را وادارنكند آه  آنان  آينه. با تو بجنگد  مگر آنكه  مكن
،  برخـورد بـا لشـكر معاويـه      هنگـام   مـوال بـه   ٦٧». را آغـاز نمـايي    ،جنـگ  آنـي   تمـام   بر آنـان   حجت
  و لشكريانش  او،معاويه  ز لشكريانا  اي شنيد عده  از آنكه  نيز بود، پس  دشمنانش  ترين شقي آه

ما و آنها را از   بار خدايا، خونهاي«: دهيد،بگوييد  دشنام  آنكه  جاي  دهند، فرمود به مي  را دشنام
بنما تا هـر    هستند راه  گمراهي  در اين  انداز، آنها را آه  آشتي  ما وايشان  دار و ميان  نگه  ريختن
   ٦٨».درا بشناس شناسد آن نمي را  آه
  

   دوم  ماده*  

                                                           
 .١٠  ، آيه حجرات  سوره ٦٠
 .٤٥٥   ،ص٤١  ، آالم البالغه النهج  تمام.  اخيه  من  اخ  اثر عند آل  و الشئي  اخوه  المؤمنون ٦١
 . ٣٢٣  ، ص٥٣  ، نامه البالغه نهج ٦٢
 ١٧٩  ، ص١٦٧  ، خطبه البالغه نهج ٦٣
 .٣٧ ، ص٣٠  ، آالم همان ٦٤
 .٢٧٨ ، ص١٢  ، وصيت همان ٦٥
 .٣٣٤  ، ص٥٣  ، نامه وصيت ٦٦
 .١٧٨ـ٢٧٩ ، ص١٢  ، وصيت همان ٦٧
 .٢١٦ ، ص١٩٧  ، آالم همان ٦٨



  
،  ، مـذهب  ، زبـان  ،جـنس  نـژاد، رنـگ    از حيـث ًا تمايز مخصوصـ   گونه هيچ  تواند بدون مي  هر آس) ١

يـا هـر     ، والدت ، ثـروت  اجتمـاعي   ،وضـع  مليـت   ديگـر و همچنـين    يـا هـر عقيـده     سياسـي   عقيده
منـد   بهـره   اسـت   حاضر ذآر شده  در اعالميه  آه  هايي آزادي و آليه  حقوق  ديگر، از تمام  موقعيت
  .گردد
يـا    و قضايي  اداري ، سياسي  بر وضع  مبتني  نخواهد آمد آه  عمل  به  تبعيضي  هيچ  عالوه  به) ٢

،  آشـور مسـتقل    ايـن   دارد، خـواه   تعلـق   آن  بـه   شـخص   باشد آـه   آشور يا سرزمين  المللي بين
  .باشد  محدود شده  شكلي  به  آن  ميتياحاآ  يا غير خود مختار بوده  قيموميت  تحت
،  ، مليـت  سياسـي  ، عقيـده  ، مـذهب  نـژاد، رنـگ    بشـر و تسـاوي    حقوق  به  بند از اعالميه  در اين
  . دارد  ها اشاره وآزادي  از حقوق  برداري در بهره  ، ثروت اجتماعي  موقعيت

  
  بشر  حقوق

  
،  امـر ثابـت    بـه   حـق .دارد  آاربرد فراوان  نسانا  و عملي  شناختي  در حيطه  مناسبت  به  حق  واژه

هر   به.  خداوند است  است  نام  اين شايسته  آه  تنها موجودي. شود مي  مستقر و فناناپذير گفته
  اطالق  رفتاري  ، به رفتاري  در حيطه  حق. شود مي  گفته نيز حق  با واقع  و مطابق  ، ثابت امر ذاتي

  نمازآـه   باشند، مثل  آن  انجام  به  و مكلف  موظف  باشد و ديگران  ثابت  آسي نفع  به  شود آه مي
  او داده  به »بايد«  آه  است ديگري  به  متعلق  مال  الناس و حق  است  واجب  آن  و اداي « اهللا  حق«

  خلقـت   مثـل . شـود  مي  گفته « حق«گيرد نيز   انجام و حكمت  غايت  بر اساس  آه  آاري  به. شود
  در معـاني   حـق   بـه   اميـر المـؤمنين    در آلمـات   حـق   بيشتر آاربردهاي.« باطل«  در مقابل  حق  به

اخـذ    اخـالق  را از  و حـق   اسـت   ضروري  تكليف  زبان  و اخالق  حقوق  در بيان  دين  زبان. است  فوق
و   سـي ، جن ، مـذهبي  سياسـي  هـاي  هـا و خصـومت   ستم  ساختن  متوقف  آند اما بشر براي مي

  .آند مي  استخراج  را از حق  آند و تكليف مي استفاده  انتخابي  حق  امروز از زبان  در دنياي  نژادي
  شـود آـه   مـي   گفتـه   واستعدادي  قوه  آارگيري به  افراد براي  درخواست  به  امروز، حق  در فرهنگ

  آـه   اسـت   خاصـي   يا مصونيت  ادعا، امتياز، قدرت نوعي ٦٩.باشد  قرار گرفته  اجتماع  مورد پذيرش
  ديگر يا اشيا اشخاص  به  نسبت  آدمي

در   جديـد آن   معنـاي  بـه   حـق .  و بيـان   انديشـه   آزادي  ، حـق  مالكيـت   ، حـق  حيـات   حـق   دارد، مثل
  اسـالم   در ذاتيـات   تـوان  را مـي   آن  روح شـود ولـي   نمي  ديده  گذشته  اجتماعي  سياسي  فرهنگ
  . گرفت  سراغ
از   حقـوق   اين  صاحبان  برداري دربهره  و آزادي  حقوق  احقاق  جز براي  توسط امام  حكومت  پذيرش
  اجـراي   فرصـت   آـه   اسـت   در همـين   داري حكومـت   ارزش از نظـر مـوال    در واقع.  خود نيست  حق

خـود    آفش آردن  وصله  موال مشغول  روزي. شود مي  فراهم  حق  احقاق  براي  وتكليف  مسؤوليت
  بـه   خود خواست  و با نگاه  آرده تعجب  از آار امام  عباس  احتماال ابن. وارد شد  عباس  ابن  بود آه
  آفـش   يـك   دارد، بهتر اسـت   در دست  آه  يا اموالي  حكومتي مهم  بفهماند با وجود آارهاي  امام

  ؟ وي چقدراسـت   آفـش   ايـن   ارزش«: فرماينـد  مـي   عبـاس  ابن  به  خطاب  حضرت. آند نو خريداري
بيشـتر از    در نـزد مـن    آفش  اين خدا سوگند ارزش  به: فرمايند مي  حضرت.  هيچ: دهد مي  پاسخ

  ٧٠». را بر افكنم  يا باطلي  را بر پادارم  حقي  آه مگر آن  بر شماست  حكومت
لشكر خـود    ندهانفرما  به خطاب  ايشان.  است  مردم  حقوق  حكومتها اداي  ، رمز دوام از نظر امام

نمودنـد تـا     محـروم   را از حقوقشان  شدند زيرا مردم از شما بودند هالك  پيش  آه  آنان«: گويد مي
  هـم   آشانيدند و مردم  باطل  راه  را به  مردم  آنان. آورند  دست  خود را به ، حق رشوه  با دادن  مردم
  ٧١».رفتند  ايشان  ازپي

  افراد عـادي   در چشم  وغيره  ، ثروت ، مذهب ، عقيده ، زبان ، جنس گنژاد، رن  علت  به  آه  آساني
  بـه   آـه   افـرادي . هسـتند   باشـند ذليـل    حـق   اعتنابـه  اگر بي  رسند از نظر حضرت نظر مي  برتر به

  آنـان   رسـند، اگـر حـق    نظـر مـي    بـه   آوچك  مردم  در چشم  اجتماعي و  تاريخي  لحاظ موقعيتهاي

                                                           
 .١٤٠٣  ، ص وفرهنگي  علمي  ، انتشارات رامين  ، علي٣  ، ج سياسي  انديشه  لنكستر، خداوندان. و.  لين ٦٩
 .٣٩ ،ص٣٣  ، خطبه البالغه نهج. باطال  حقًا او ادفع  اقيم  اال ان  امرتكم  من  الي  احب  لهي  و اهللا ٧٠
 .٣٥٣  ، ص٧٩  ، نامه البالغه نهج ٧١



بـاز   آنـان   شـود و بـه    گرفته  آنان  حق  آه  عزيز هستند تا زماني)  ع( در نزد علي باشد شده  پايمال
  تا حقش  عزيزو ارجمند است  در نزد من  اي ستمديده  هر ذليل«: فرمايند مي  امام. شود  گردانده
را   انستمديدگ  تا حق  و حقير است  ناتوان  در نزدمن  و هر نيرومند سرآش  او دهم  و به  را بگيرم

  ٧٢». از او بستانم
  

   حقوق  تساوي
  

در   شـده   پذيرفتـه  امـر از اصـول    ايـن .  است  مساوي  صورت  و به  آحاد جامعه  همه  به  متعلق  حق
ــود در تقســيم  دســتور داده صــريح)  ع(  علــي  امــام.  اســت)  ع( مــوال علــي  و عمــل  انديشــه   ب

  مـوالي   در زمـره   و آنكـه   آزاد اسـت   آـه   و آسـي  و غيرعـرب   مهاجر و انصـار، عـرب    بين  المال بيت
  ٧٣.نشود  گذاشته  تفاوت  است داشته  بردگي  و سابقه  است

  
   سوم  ماده*  

  
  .دارد  شخصي  و امنيت  ، آزادي زندگي  حق  هرآس
بنـد    در اين  آه  بشراست  اساسي  از حقوق  عمده  حق  سه « امنيت«و  « آزادي«، « حيات«  حق

  . است  شده  يكديگر قرار داده در آنار
  

   حيات  حق)  الف
  

  اشـتر بـر پـاس     مالـك  بـه   خطـاب )  ع( اميرالمـؤمنين .  است  حيات  بشر حق  طبيعي  حق  مهمترين
بپرهيـز، زيـرا     نـاحق   و خـونريزي   از خـون «:نويسد آند و مي مي  توصيه  آدميان  حيات  حق  داشتن
نگردد   را سبب  شود و بازخواستش آيفر خداوند نمي  موجب  ناحق به  از خونريزي  چيز بيش  هيچ

  خونهـايي   بـه   خداوند درقيامـت   داوري  نخستين. عمر را نبرد  نكشد و رشته  زوال  را به  ونعمتش
  تقويـت   نـاحق   خـون   خـود را بـا ريخـتن     حكومـت  مبـادا . اند از يكديگر ريخته  مردم  آه  مربوط است

بـردارد    را از ميان  آن  سازد بلكه  و سست  را ناتوان  تنها حكومت  نه هايي ونخ  چنان  ريختن.  آني
، زيـرا   در برابـر مـن   و نـه   در برابر خدا معذوري  ، نه عمد شوي  قتل  اگر مرتكب. سپارد  ديگري يا به
  سـلب   و غيـر قابـل    اساسـي   حقـي  حيـات   از نظـر مـوال حـق    ٧٤». است  قصاص  عمد موجب  قتل
  جنـگ   در جريان  ايشان. شود مي  محسوب  جرم  ترين بزرگ انسان  حيات  حق  و سلب  قتل.  است
شـمابر    خـون   ريختن«: آند مي  اعالم  گونه را اين  همگاني  حق  اين  لشكر دشمن به  خطاب  جمل
  ». بر شما حرام  من  خون  و ريختن  است  حرام  من

  مسـلمانان   و سـكون   سكوت حضرت. آند  حق  اين  به  حتراما  به  بايد خود را متعهد و ملزم  انسان
را   گنـاه  بـي   مـردم   بـه   و تعرض  در بصره  حكومتي  آارگزاران به  و تعرض  جمل  اهل  جنايات  در وقوع
  ،حتـي  خدا قسـم   به«: فرمايد مي  بصره  مردم  به  داند و خطاب مي  ونابخشودني  فاحش  خطايي
  لشكر بر مـن   آن  بودند، آشتارهمه  آشته  جرمي  هيچ  عمد و بي  را به  اناناز مسلم  تن  اگر يك
  دست  اند و به او را منكر نشمرده  اند وآشتن مرد حاضر بوده  آن  در آشتن  آنان  زيرا همه; روا بود
  ٧٥».اند نكرده  را ياري  مظلوم  و زبان
  از نظـام   مـوال علـي  .  اسـت  حكومـت   يك  گيمعيار شايست  ترين و بديهي  ترين ابتدايي  حق  رعايت

آنـد   انتقاد مـي   شدت  داند به نمي  را محترم آدميان  امنيت  و حق  حيات  حق  آه  معاويه  سياسي
  آنـان   نـاموس   تجاوز به. داند مي  را حالل  مسلمانان  خون  ريختن بر شام  حاآم  نظام«: گويد و مي

                                                           
  ، ص٣٧  ، خطبـه  البالغـه  نهج. منه  آخذ الحق  حتي  ضعيف  عندي  ، و القوي له  آخذ الحق  عزيز، حتي  عندي  الذليل ٧٢
٤٣. 
 .١٥٢  ص'  ه١٤١٣مفيد،   شيخ  آنگره  ، چاپ ختصاصمفيد، اال  شيخ ٧٣
 ٣٣٦ـ٣٣٥ ، ص٥٣  ، نامه البالغه نهج ٧٤
 . ١٨٣ ، ص١٧١  ، خطبه همان ٧٥



از   آـه   نيسـت  و حريمـي   خانـه   و هـيچ   است  ساخته  را حالل  ممرد  و مال  شراب. داند را جايزمي
  ٧٦».باشد  مانده  مصون  آنان  تعرض

  
   آزادي  حق)  ب

  
  متجلـي   بـر دو نـوع    است ممكن  آزادي.  است  بشري  حق  ترين مهم  حيات  بعد از حق  آزادي  حق
.  اسـت   و بيرونـي   دروني  از موانع  افتني  رهايي در واقع  آه »از  آزادي«يا   منفي  آزادي  يكي. گردد

ــع ــي  موانـ ــل  درونـ ــواهي مثـ ــاي  خودخـ ــاني  و هواهـ ــع  نفسـ ــي  و موانـ ــل  بيرونـ ــتبداد،   مثـ اسـ
  ديگر، آزادي نوع. هستند  انسان  رشد و تعالي  از موانع  همگي  استثمار،استحمار و استعمار آه

در امـور    آزادي.  اسـت   بـالقوه   تعدادهاياسـ  شـكوفا سـاختن    معنـاي   بـه   آه »در  آزادي«يا   مثبت
،  و مـدني   در امور اجتمـاعي   و آزادي  انديشه  ، بيان مذهبي  ،ايمان تفكر و انديشه  چون  شخصي

  آدميـان   رشـد وتعـالي    عامـل   همگـي   آـه   است... و  ، آموزش ، امنيت ، شغل مسكن  انتخاب چون
  . است

  نفسـاني   هواهـاي   يعنـي  دروني  از موانع  اراده  رهايي  عنايم  بيشتر به  آزادي  مفهوم  در گذشته
آنـد    خـود را تـرك    شـهوات   هر آسـي «: فرمايد موالمي  مثال  براي.  گرفت قرار مي  مورد استفاده

 »در  آزادي«و   بيرونـي   موانـع  »از  آزادي«  بيشتر در معنـاي  « آزادي» مفهوم  امروزه ٧٧». آزاد است
  . گيرد قرار مي  مورد استفاده  و اجتماعي  فردي  يانسان  حقوق احقاق

.  اسـت   ، نزديـك  آن  امـروزي  ، در معناي آزادي  مفهوم  به  وجود دارد آه  سخناني)  ع( امام  در بيانات
آزاد   همــه  آدميــان. دنيــا نيامــد ويــا آنيــز بــه  بنــده  ، آســي ، از پــدر مــا، آدم مــردم  اي«;  عبــارات
  عوامـل  »از  آزادي«  بـه   در واقـع  ٧٩». اسـت   خدا تورا آزاد آفريده  آه  ر نباشغي  بنده«، ٧٨».هستند
  .دارد  اشاره  بيروني

خـود    صـورت   در غير ايـن  چون  نيست  مطلق  فرهنگي  در هيچ  و مدني  امور شخصي »در  آزادي«
. افتـد  يخطـر مـ    بشـر بـه    و حقـوق   ، عدالت صلح بشر چون  اساسي  هاي و ديگر آرمان « آزادي«

  تصـويب   قـانون   صـورت   بـه   حقـوق   آن  مـردم   توسط عامـه   آه  است ممكن  هنگامي  حقوق  اعمال
  را آـه   آزادي  نـوع  آن  قـانون . محدود شـود   عادالنه  قانوني  هم  و آن  بايد با قانون »ها آزادي«.شود
  .ردپذي نمي شود  ملي  يا منافع  ديگران « آزادي«  خطر افتادن  به  باعث

از . آزاد بگـذار   قانون  را درچهارچوب  مردم  آنند آه مي  اشتر توصيه  مالك  خود به  موال در عهدنامه
:  اسـت   مـردم   رنـج   مايـه   آزادي  و عـدم   دولـت   به  بيشتر مردم هرچه  جذب  موجب  آزادي  نظر امام

از  و آاسـتن   مـردم   به  آردن  يكينمايد، ن مي  دولت  به  را متمايل  افكار عمومي آه  چيزي  بهترين«
  آـه   حكـومتي  ٨٠». نيسـتند وادارنسـازي    ملـزم   آنچـه   را بـه   مردم  اينكه  يعني; باشد آنها مي  رنج
  و رضـايت   عمـومي   اراده  براسـاس   نـدارد آـه   جـز ايـن    اي آند چـاره   ها حكومت خواهد بر قلب مي

شـما    تـوانم  نمي  من«: فرمايد مي  خويش  امت  نافرماني  موالدر مقابل. آند  گيري تصميم  جامعه
  ٨١».خواهيد خود نمي  آه  وادارم آاري  را به
  . دايمي  و برخي  است  ، موقت آزادي  محدودآننده  قوانين  برخي

  آن  رفـتن   بـا از بـين    البتـه .افـراد گـردد    هـا در آزادي  محـدوديت   برخي  موجب  است  شرايط ممكن
پرسـيدند   مـي   آـه   انتقـاد گروهـي    به  در پاسخ حضرت. گردد مي  ز برطرفها ني شرايط، محدوديت

در : داد  آند، پاسـخ  نمي  خود را رنگ  صورت  نمود، موي  وضع) ص(پيامبر  آه  با قانوني  چرا مطابق
ــود  ضــعيف  اســالمي  جامعــه زمــان  آن ــان. ب ــانمي  خــود را رنــگ  محاســن  يهودي ــذا  و حن ــد ل آردن

  خـود را رنـگ    خودنگردنـد، محاسـن    دشـمنان   آننـد يـا شـبيه     جلـوه   جوان  اينكه  براي  مسلمانان

                                                           
  اال دخلـت   المسـلمين  بيـوت   مـن   ، فال يبقـي  الحرام  و المال  و الخمر الحرام  الحرام  و الفرج  الحرام  فيستحلوا الدم ٧٦

 .٣٨٣ ، ص٦٠  ، خطبه الغهالب نهج  تمام.  مظلمتهم  عليه
 .١٠٠  ،ص١٣٥٥،  اسالميه  علميه  ، انتشارات العقول  ، تحف الحراني  شعبه  ابن  ابومحمد الحسن ٧٧
  ، دار التعـارف  الكافي  ،روضه آليني  محمد يعقوب. احرار  آلهم  الناس  ، و ان يلد عبدًا و ال امه  لم  آدم  ان  ايها الناس ٧٨

 ٦٢  ، ص٨  ، ج١٩٩٧،  للمطبوعات
 .٣٠٢  ، ص٣١  ، نامه البالغه نهج ٧٩
 .٣٢٥  ، ص٥٣  ، نامه همان ٨٠
 .٢٠٧  خطبه.  ما تكرهون  علي  احملكم  ان  لي  ، ليس٢١٦ ، ص١٩٩  ، آالم همان ٨١



ــد مــي ــدارد و   ومحــدوديت  ضــرورت  آن  در شــرايط فعلــي. آردن ــه  مــردم«وجــود ن ــار خــود   ب اختي
  .خواهند آرد  خود عمل  خواست  بر اساس  مواردمردم  در اين ٨٢».هستند

  
   امنيت  حق)  ج

  
: فرمايـد  آـارگزار خـود مـي    بـه   داند و خطـاب  مي  اصل  يك  شهروندان  همه  ايرا نيز بر  امنيت  امام

  و امنيـت   آرامـش   مـردم   بـراي .  روا داري  ظلـم  ذمـه   يا بـر اهـل    نمايي  طغيان  مبادا بر مسلمانان«
  رسـيده   مـردم   بـه   از امـرا نسـبت    يكـي   و تندي  از بدخويي  آه گزارشهايي  در پي ٨٣.»نما  فراهم
را از  نا امني  هستي  تو موظف«: نويسند مي  فرماندار خود در بصره  عباس ابن  به خطاب  ، امامبود

  ٨٤». بزدايي  مردم  را از دلهاي  و هراس  و بيم  سازي  آن ريشه  جامعه
  

   چهارم  ماده*  
  

  ممنـوع باشـد    آـه   هـر شـكلي    بـه   و داد و ستد بردگان  داشت نگه  در بردگي  توان را نمي  احدي
  . است
   بردگي  نفي

از   و دوم  و اجتمـاعي   تـاريخي  واقعيت  يك  از زاويه  اول;  نگريست  توان مي  را از دو زاويه « بردگي«
  .  و انساني  ارزشي  موضوع  يك  زاويه
  زنـدگي   اعظـم   دربخـش  « غلـب   لمن  الحق«شعار   بر اساس  زورمدارانه  مناسبات  ـ در گذشته١

  داري بـرده . وجـود آورد   بـه   بردگـي   عنـوان  را تحـت   اي پديده  مناسبات  اين.  جود داشتها و انسان
و   تجـارت . بـود   مالـك   ملـك   برده  اساس  بر اين.  قرار گرفت  موردپذيرش  در جهان  رويه  يك  عنوان به

. بـود   وجود آمـده  به زمينه  در اين  اي ويژه  مجاز بود و فرهنگ  مانند ديگر مايملك  برده  خريد وفروش
  آيـد و نـه   دنيـا مـي    بـه   بـرده   نـه   ،انسـان  مردم  اي«: آند مي  بيان  گونه را اين  واقعيت  اين)  ع( امام
  مسـلط ســاخته   را بـر ديگــران   اي روزگــار عـده   شـوندولي  هـا آزاد متولـد مــي   انســان  همـه . آنيـز 
  ٨٥». است

را نپـذيرد،    آس  هيچ بندگي  انسان  آند آه مي  ابايج  انسان  و آرامت  ، عزت لحاظ ارزشي  ـ به٢
و   نـامطلوب   امـري   عـاقلي   از نظر هـر انسـان   و بردگي  اسارت.  است  زيرا خداوند او را آزاد آفريده

  نماينـد آـه   مـي   شماتت  جهت  اين  را به  فرعوني  حاآميت  موالعلي.  است  انساني  شأن  خالف
خـود را از   نگرانـي   اي در نامـه   حضـرت   حتـي  ٨٦».گرفتنـد  مـي   بردگـي   را بـه   اسـرائيل  بني فراعنه«

  در خـدمت   بـرده   سان خدا را به بندگان  آنان«:  آنند آه ابراز مي  جهت  همين  به  اميه بني  حكومت
  ٨٧».اند خود در آورده  شخصي  منافع
. ديگر بود  و جوامع  ستانعرب و اقتصادي  اجتماعي  زندگي  جزو بافت  ظهور اسالم  در زمان  بردگي
  بود لذا مبارزه  جامعه  از درآمدهاي  زيادي  بخش  آن  شد وتجارت مي  محسوب  مردم  از اموال  برده
دار  ريشــه  چنــين  اجتمــاعي  بــا موضــوع  برخــورد راديكــال  اســالم. نبــود  ممكــن  راحتــي  بــه  بــا آن
  رويه  ، بلكه ساخت آن ريشه  يكباره  توان يرا نم  اجتماعي  هاي پسنديد و معتقد بود معضل رانمي
مـورد    تـا حقـي  .  دانسـت  تر مـي  ترو موفق آار عملي  اين  را براي  گام  به  گام  و سياست  تدريجي
ابتـدا بايـد   .  پـذير نيسـت   امكان  حق  آن  را نپذيرد تحقق آن اعمال  نشود و جامعه  واقع  جامعه  قبول
  و مرورزمـان   حـوادث   طي  از انسان  استثمار انسان  تا زشتي. شود  تفهيم  جامعه به  موضوع  قبح
  برده  ابتدا اسالم  جهت  همين به. وجود ندارد  آن  برچيدن  نشود امكان  روشن  افكار عمومي  براي

ــوع  مســلمان  گــرفتن ــا گــرفتن  جنگــي اســراي  ســپس. آــرد  را ممن ــولي  را ب ــه  پ ــا بهان آزاد   اي ي
تـا    ، پـذيرفت  آفـار وجـود نداشـت     جنگي  اسراي  نگهداري  براي سازماني  جا آهاز آن.  ساخت مي

                                                           
 .٣٥٧  ، ص١٧قصار   ، آلمات البالغه نهج ٨٢
، ٧ ، وصـيت  البالغـه  الـنهج  تمـام .  و امـنهم   النـاس   سكن... الذمه  اهل  ، و ال تظلم القبله  اهل  علي  و ال تبغ  يا معقل ٨٣
 .٥٧٦ ص
 .٢٨٢  ، ص١٨  ، نامه البالغه نهج.  قلوبهم  عن  الخوف  عقده  واحلل ٨٤
 .٣١٦،  البالغه نهج  تمام ٨٥
 . ٢٦٢  ، ص٢٣٤  ، خطبه البالغه نهج ٨٦
 .٣٤٢  ، ص٦٢  ، نامه همان ٨٧



آزاد   مرورزمـان   آشنا شـوند و بـه    ديني  آنند و با تربيت  زندگي  مسلمان  هاي خانواده آفار در بين
  .گردند

  بـه   مبـادرت   خدوز  از آتش  خداوند ونجات  به  تقرب  افراد براي. شد  تلقي  عبادت  بردگان  آزاد آردن
خـود    شخصـي   ، از دسـترنج ) ع( مـوال علـي    اسـت   آمده در تاريخ. آردند مي  بردگان  خريد و آزادي
در   بردگــان  آــاهش  مــرور موجــب  بــه  حســنه  هــاي ســنت  ايــن  تــرويج ٨٨.را آزاد نمــود  هــزار بــرده

. آننـد  را نيـز آسـب    دولتـي   مهـم   و موقعيتهـاي   مقـام   توانستند حتي  آنان. شد  اسالمي جامعه
  واجـب   و صـدقه   ، ظهار،نـذر، گناهـان   ، حـج  روزه  آفـاره   چـون   متعـددي   احكام  در قالب  آنان  آزادي
  و آزادي  مالكـان   منظـور متضـرر نشـدن     به ٨٩آنها،  آزادشدن  جهت)  مكاتبه(قرارداد   بستن. گرديد
  المال ازبيت  بزرگي  رقم  ، آه زآات  رفمص  سهم  از هشت  سهم  يك  ، صرف ارباب از مرگ  پس  آنان

را در   داري بـرده   نظـام   سـرعت  بـه   بـود آـه    هـايي  از شـيوه   ، همه بردگان  خريد و آزادي  بود جهت
  . آرد  منقرض  اسالمي  جوامع

ــا بردگــان   موظــف  مســلمانان ــد ب . باشــند  داشــته  انســاني  افــراد آزاد، برخــوردي  همچــون  بودن
  آـار حتـي    در ايـن . آننـد   تـأمين   درحد متعارف  و مسكن  غذا، پوشاك  نها را از حيثآ  نيازمنديهاي
  و برخـي   برداشـت   هـا را از آنـان   از محـدوديت   بخشـي   اسالم ٩٠.گذاشتند مي  منت  نبايد بر آنان

 ٩١. ساخت آنها فراهم  خانواده  تشكيل  براي  تسهيالتي.  اجرا گذاشت  به  ها را درمورد آنان تخفيف
  .از تولد فرزند آزاد گردند  پس زنان  و مقرر داشت ٩٢را صادر آرد  با آنان  مسلمانان  جواز ازدواج

  
   پنجم  ماده*  

  
  انسانيت  و يا بر خالف ظالمانه  قرار دارد آه  يا رفتاري  يا مجازات  شكنجه  تحت  توان را نمي  احدي

  .باشد  يا موهن  بشري  و شؤون
  

   خشونت  نفي
  
  مـردم   بـه   نسبت  وتندي  بايد از خشونت. آميز باشد و مودت  بايد برادرانه  و ملت  دولت  بين  بطهرا

.  اسـت   انسـاني   شـؤون   و خـالف   قبيح  عملي و رفتار ظالمانه  و مجازات  شكنجه. شود  خودداري
  و نرمخـوي   روي و گشـاده   فـروتن   بـا مـردم  «: آـرد  مـي   مكـرر توصـيه   خـويش   آـارگزاران   به  حضرت
  بــامردم  آنــي  آنهــا حكمــي  دربــاره  آــه  درآينــد و آنگــاه  مجلســت  بــه  مــردم  آــه  آنگــاه« ٩٣». بــاش

   ٩٤».بپرهيز  و از خشم  رو باش گشاده
  در حـق   و لطف  مردم  داشتن ودوست  مهرباني«: فرمايد اشتر مي  مالك  خود به  موال در عهدنامه

  را غنيمــت  مــردم  خــوردن  آــه  مبــاش  درنــده  حيــوان  چونــان.خــود سرشــار ســاز  را در دل  ايشــان
خطاها   از آنان. هستند  تو در آفرينش  تو و يا همانندان  يا همكيشان. اند دوگروه  زيرا آنان  شماري

از عفـو و  . آننـد  مي  عمد يا خطالغزشهايي  به. خواهد شد  عارضشان  سر خواهد زد و علتهايي
  خداونـد نيـز از عفـو و بخشـايش      آه  داري  دوست آه  گونه همان  ده  نصيبشان  خويش  بخشايش

   ٩٥».دهد  خود تو را نصيب
آنـد   مي  توصيف  صورت  اين  به جمل  جنگ  خود را در جريان  حكومت  برخورد مخالفان  موال داستان

  مخالفـان  از  ايشـان  ٩٦».عهـد و مكـر    ، نقـض  بغـي  اسـت   آمـده   آار پـيش   سه  مرا با برادران«:  آه
و  »عهــد  نقــض«  بيعــت  ، شكســتن« بغـي «  مســلحانه  مبــارزه بــه  خــود آـه   ـ نظــامي    سياسـي 

                                                           
، ٤  ، ص١٦  ، ج چهـارم  ، طبـع  ، تهـران  االسـالميه   ، مكتبـه  الشـيعه   ، وسـائل  حر العاملي  الحسن  محمد بن  الشيخ ٨٨

 . ٦و٣  حديث
 .٣٢  نور، آيه  سوره ٨٩
 .٧١  ، آيه نحل  سوره ٩٠
 .٣١  نور، آيه  سوره ٩١
 .٢٨  نساء، آيه  سوره ٩٢
 .٣١٧  ، ص٤٦  ، نامه البالغه نهج ٩٣
 .٣٥١  ، ص٧٦  ، وصيت همان ٩٤
 . ٣٢٣  ، ص٥٣  ، نامه البالغه نهج ٩٥
 .٤١٨  ، ص الفتوح ٩٦



  امـام . آنـد  بـرادر مـي    بودنـد تعبيـر بـه     ورزيـده   ، مبـادرت »مكر«موال   حكومت به  نسبت  گري حيله
زبيـر    چـون هم  دشـمني  شدن  بر آشته  آند بلكه نمي  عمل  انصاف  تنها خالف  خود نه  بامخالفان

  خـود سـفارش    سـپاهيان   بـه   امام ٩٧.آند مي تجليل  اسالم  به  خاطر خدماتش  گريد و از او به مي
گريزد،  و مي  آرده  پشت  را آه  آسي«: فرمايد جنگند و مي اومي  با دولت  آند آه را مي  آساني
  ٩٨».مزنيد  را زخم  مجروح. مرسانيد  آسيب  است  افتاده  از پاي  راآه  آن. نكشيد
و يـا شمشـير و     زدي تازيانـه   آسـي   خطـا بـه    اگر به«: نويسد اشتر مي  مالك  به  در نامه  حضرت
،  را آشـتي   خطـا آسـي    بـه   و يا اينكه زدي  مشت  آسي  يا به  از حد گذشت  در عقوبت  دستت

ز نظـر مـوال آزار و   ا ٩٩». را بپـردازي   دم  اوليـاي   حـق   شـودآه   مانع  و غرور قدرت  مبادا  گردنكشي
از   انســـاني  شـــؤون  خـــالف  و رفتارهـــاي  و غيـــر قـــانوني  غيـــر عادالنـــه ، مجازاتهـــاي شـــكنجه
  شـان  شـكنجه  ساختند و سـخت  خود مي  را برده  مردم  فراعنه«:  است  فراعنه  حكومت ويژگيهاي

و   بـا خـواري    همـواره   مـردم . ريختنـد  مـي  آامشـان   بـه   جرعـه  جانگداز، جرعه  نمودند و شرنگ مي
   ١٠٠».بودند  آنان  و مقهور قهرو غلبه  گريبان  به  دست  هالآت
  شود، لـذا حضـرت    ها انجام ونظام  و قدرت  سالح  صاحبان  از جانب  است  ممكن  و ستم  خشونت

  از ديگـران   آزار نرسانند و گزنـد خـويش    آسي  به  آه ام آرده  سفارش  سپاهيان  به«: فرمايند مي
  ســتم  بــه  دســت  را آــه  آســي. رســانند  مــردم  بــه  ســپاهيان  آــه  ازآســيبي  بيــزارم. رنــدبــاز دا
  ١٠١».آيفر دهند  ستمش  ميزان  همان گشايد به مي

و   اســت  نگــران انســاني  شــؤون  و خــالف  رفتــار ظالمانــه  دليــل  بــه  مســلمانان  از آينــده  حضــرت
خود   خدا را ميان  مال  آنان. خرد و تبهكارشود بي  گرفتار مشتي  امت  اين«  آند آه مي  بيني پيش
را   در پيكار شـوند و فاسـقان    گيرند و با نيكان  خدمت خدا را به  گردانند و بندگان  دست  به  دست
  ١٠٢».خود  سازند  ياران

 :فرماينـد  مـي   آينده  به  نسبت و با نگراني  دانسته  اميه بني  رفتار را حكومت  بارز اين  موال مصداق
  را بـه   و فرودسـتان   ها را خواهند آشت برترين.خواهند آشانيد  تباهي  شما را به  و دنياي  دين«

ــدگي ــويش  بن ــد وا مــي  خ ــاي.دارن ــراي   گنجه ــود اســتخراج   شــما را ب ــرد و   خ ــد آ  ١٠٣»...خواهن
ترهـا   آنند و بـر آوچـك   نمي  احترام  افراد مسن  به. شوند برشما مسلط مي  سخت  گران سلطه«

. آننـد  نمي  تقسيم مساوي  صورت را به  المال بيت. گذارند نمي  احترام  عالمان  به. نمايند نمي رحم
. سـازند  مـي   هـا را نـا امـن    آننـدو جـاده   مـي   راهزنـي . آننـد  مي  و شكنجه  و شتم  را ضرب  مردم

   ١٠٤»...بلعند و قويترها ضعفا را مي
  مجـازات   ، هـر گونـه   ودشـمن   رد بـا دوسـت  ، در برخـو  اسـالمي   در انديشـه   فرهنـگ   با وجود اين

  .شود  ديگر جايگزين  و يا با مجازات  شده  تواندمنع بشر مي  حقوق  مخالف  و خشن  رحمانه بي
  

   ششم  ماده*  
  

  قـانون   درمقابـل   انسـان   يـك   عنـوان   جـا بـه    او در همـه   حقـوقي   شخصـيت   دارد آه  حق  هر آس
  .شود  شناخته

  
   نسانا  حقوقي  شخصيت

  
  از بنـدگان   يـك   هـيچ « مـوال   فرموده  بنا به.  است  مساوي  ها در برابر قانون انسان  همه  شخصيت

  از رسـول   خداونـد و پيـروي    از قـانون   اطاعـت  جهـت   ندارد مگر بـه   و برتري  فضل  خداوند بر ديگري
: گويـد  نمايد و مي مي  را نفي  و نسبي  ، خوني ، نژادي ، قومي ،ملي جنسي  تبعيض  حضرت ».او

                                                           
 .٤٢٨  ، ص همان ٩٧
 .٢٨  ، ص١٤  ، نامه البالغه نهج ٩٨
 .٣٣٥  ، ص٥٣  ، نامه همان ٩٩
 . ٢٦٢  ، ص٢٣٤  ، خطبه همان ١٠٠
 . ٣٤٠  ، ص٦٠  ، نامه البالغه نهج ١٠١
 .٣٤٢  ، ص٦٢  ، نامه همان ١٠٢
 .٣٩٥  ، ص البالغه نهج  تمام ١٠٣
 .٤٠٨  ، ص همان ١٠٤



  ونژادهــاي  و از ملــت  و مــرد آفريــديم  ، مــا شــما را از زن مــردم  اي: فرمايــد مــي  خداونــددر قــرآن«
  شــما بــا تقــواترين  برتــرين. و متمايزشــويد  از يكــديگر شــناخته  اينكــه  بــراي  قــرار داديــم  گونــاگون
خـدا    رسـول   خدا و سـنت   يا در آتابآ...ندارد  ديگربرتري  بر مسلمان  مسلماني  هيچ... شماست

در   برتـري   مايـه   تقوا هـم  ١٠٥»و تقوا؟  طاعت  يا به  است  شده  قرار داده برتري  و نسب  حسب  به
  برديگـري   از نظـر حقـوقي    تقوا آسـي   دليل  به  اسالمي  شود در جامعه نمي  و باعث دنيا نيست

و در نـزد    در قيامـت   متقـين  بـراي   نيك   و سرانجام  پاداش«: فرمايد مي  امام. باشد  داشته  برتري
  ١٠٦».در دنيا  نه  است  خداوند منظور شده

برابر   قانون  در مقابل اجتماعي  و طبقه  و مذهب  ، دين ، جنس افراد از هر نژاد، سن  همه  بنابراين
  .بايد تغيير يابد  برابري  عدم  هستند و در صورت

  
   هفتم  ماده*  

  
  قــانون  ازحمايــت  و بالســويه  تبعــيض  دارنــد بــدون  هســتند و حــق  مســاوي  ابــر قــانوندر بر  همــه

  حاضـر باشـد و عليـه     اعالميـه   ناقض آه  هر تبعيضي  دارند در مقابل  حق  و همه. برخوردار شوند
  . مند شوند بهره  قانون  از حمايت  تساوي  آيد به  عمل به  تبعيضي  چنين  براي  آه  هر تحريكي

  هـر نـوع    وخواستار نفـي   قرار داده  و مردم  دولت  برخوردهاي  را مبناي  عدالت  بند از اعالميه  اين
  .  است  تبعيض

  
   عدالت)  الف

  
و   اسـت   عـدالت  ، از آزادي  بشـر پـس    از حقـوق   از پاسـداري   بشـر، هـدف    حقوق  از نظر اعالميه

  بدانيم  حق  هر صاحب  حق  را اعطاي عدالت  عنايم  چنانكه.  است  عدالت  نيز نتيجه  تبعيض  نفي
  ، عدالت بشر نيز برابر است  طبيعي  قرار نگيرد، حقوق  درتعارض  ديگران  با حقوق  آه  شرطي  به

  . روا نداريم  تبعيضي  حقوق  اين  در دادن  آند آه مي حكم
.  اسـت   و عـام   بـانزد خـاص  ز مـوال در ابعـاد مختلـف     عـدالت .  اسـت  « عدالت«  اسطوره  موال علي

  از تشـكيل   هـدف )  ع( مـوال علـي    بنـابر فرمـوده  . داننـد  مـي   عـدالت   راه  او را آشته  آه  اي گونه به
افتخـار حكومتهـا     بهتـرين «: ديگـر مـوال    بنـا بـر فرمـايش   .  اسـت  حـق   صاحبان  حق  تأمين  حكومت
  روش و هـم   حاآميـت   هـدف   د هـم بايـ  « عـدالت «از نظر مـوال   ١٠٧». در آشور است عدالت  برپايي

بـا هـر     هـدف   ايـن   اجـراي  ١٠٨».رسـيد   عـدالت   بـه   نتوان  از ستم«: فرمايد باشد لذا مي  حاآميت
  .  نيست  مطلوب  و روشي  وسيله

  
   تبعيض  نفي)  ب

  
و   اجتمـاعي   مختلـف   هـاي  برابر هستند لذا موقعيـت   حقوق  افراد داراي  همه  انساني  در جامعه

  .باشد  بر تبعيض نبايد دليلي  و جنسي  ، نژادي ، مذهبي ديني  هايتمايز
در   شـانه   هـاي  دندانـه  انـد و چـون   شـده   شناخته  رسميت  به  بشري  افراد جامعه  همه  در اسالم
.  نيسـت   پذيرفتـه   انسـاني   در حقـوق  تبعيضـي   گونـه  هـيچ . هسـتند   برابر و مسـاوي   قانون  مقابل

  منظـري   را از هـيچ   تبعـيض   حضرت. زند مي  موج  اميرالمؤمنين و عبارات  ماتدر آل « تبعيض  نفي«
  پذيرد و نمي

در   اسـت   ممكن  را آه هايي تبعيض. داند برابر مي  از هر حيث  و عدالت  را در برابر حق  شهروندان
،  و مـردم   رهبـران   بين  تبعيض: آرد  تقسيم چند بخش  به  توان گيرد مي  صورت  سياسي  نظام  يك

  اقشار مختلف  بين  ، تبعيض آنها و مردم  خويشان  بين  ، تبعيض ومردم  رهبران  خانواده  بين  تبعيض

                                                           
 .٣١٧و٣١٦  ، ص٤١  ، خطبه هالبالغ نهج  تمام ١٠٥
 .٣١٧  ، ص٤١  ، خطبه همان ١٠٦
 .٣٢٧  ، ص٥٣  ، نامه البالغه نهج ١٠٧
 . ١٣١  ، ص١٢٦  آالم. ٣٣٩  ، ص٥٩  ، نامه همان ١٠٨



)  ع( مـوال علـي  . و افراد عـادي   مجرمين  بين  ، تبعيض دولت  و موافقين  مخالفان  بين  ،تبعيض جامعه
  .شمارد مردود مي راها  تبعيض  نوع  اين  اجماال همه  عدالت  سمبل  عنوان  به
هسـتند و    يكسـان   در برابرقانون  شهروندان  همه)  ع( از نظر علي:  و مردم  رهبران  بين  ـ تبعيض١

  بـا ديگـر افـراد جامعـه      حيـث   او از ايـن .  اسـت  قـانون   مشـمول   ، خود رهبـري  بر همه  مقدم  حتي
آنـد تـا در    نمـي   ايجـاب   ارگزارانآـ   و قضـايي   ، اداري ،اجتمـاعي  سياسـي   موقعيت. ندارد  تفاوتي
ــين  مــوردي ــه  مــوال خطــاب. شــود  روا داشــته  تبعــيض  آنهــاو ديگــران  ب ــر آــه  طلحــه  ب ــه  و زبي   ب
  فرسايشـان   طاقـت  و زحمات)  ص(پيامبر  به  شان خانوادگي  ، نزديكي خود در اسالم  ديرينه سابقه
ــرداري بهــره  جهــت  اســالم  پيشــرفت  بــراي ــاتبيشــتر ازامك  ب ــد،  مــي  اســتدالل  دولتــي  ان نمودن
  مـوارد پيشـينه    در ايـن   ، مـن  بيشـتر اسـت    بـرداري  بهـره  شـما گفتيـد دليـل     اگر آنچـه : فرمود مي

و   من  نصيب«:  ولي  نيز هستم  اسالمي  رهبر آشور بزرگ  بر اين  عالوه. از شما دارم  تري روشن
  ١٠٩». بريم مي  بهره  طور مساوي رد، هر دو بهندا  با هم  تفاوتي  هيچ  المال از بيت آارگر من

  اي«: فرمايـد  مـي   مـردم  بـه   خطـاب   ايشـان .  است  قانون  اجراآننده  اولين  رهبري)  ع( از نظر علي
  آن  انجـام   خـود بـه    جز آنكه  آنم نمي  ترغيب فرماني  هيچ  شما را به  من  خدا سوگند آه  به  مردم

از شـما از    خود، پـيش   جز آنكه  آنم نمي  نهي  معصيتي  را ازهيچشما .  گيرم مي  بر شما پيشي
روادارد   تبعيضـي   خود و مردمش  بين  تنها حاضر نيست  نه)  ع( علي ١١٠». ايستم مي باز  آن  انجام
  حفـظ آـرده    حكـومتش   تحـت  مـردم   تـرين  خود را با ضعيف  گيرد تا تساوي مي  بر خود سخت  بلكه

متـذآر    حنيـف   بـن  عثمـان   بـه   اي در نامـه   حضـرت .نـرود   از يـادش   مـردم   تباشد و فقـر و محروميـ  
  در سـختيهاي   گوينـد و بـا مـردم     مـرا اميرالمـؤمنين    آـه   باشـم  راضـي   همـين   آيـا بـه  «: شود مي

مـوال  ١١١»؟ نشـوم   مقتدايشـان   زنـدگي   در سـختي   ، يـا آنكـه   باشـم   نداشته  مشارآت روزگارشان
  بـا مـردم    خـود رادر معيشـت    آـه   اسـت   دادگـر مقـرر فرمـوده     پيشـوايان  خداوند، بر«: فرمايد مي

  حضـرت  ١١٢».گردد  هالآتش  نياورد و موجب هيجان  به  بينوايي  برابر دارند تا بينوا را رنج  تنگدست
را  همگان  را آه  ، چيزي دهي  خود اختصاص  به  بپرهيز از اينكه«: فرمايند اشترمي  مالك  به  خطاب
داد   آـه   خواهد شـد و ببينـي   برداشته  از برابر ديدگانت  حجاب  آه  زود است...  است  حقي  در آن
  ١١٣».ستانند را از تو مي  مظلوم

  روا نباشـد بـه    تبعـيض  و مـردم   رهبـري   بـين   آـه   هنگامي:  و مردم  رهبري  خانواده  بين  ـ تبعيض٢
  مـوال حاضـر نشـد يـك      جهـت   همـين   بـه . اهـدبود برابر خو  رهبر نيز با ديگران  خانواده  اولي  طريق
  آـارگزار حكومـت   ١١٤.بپـردازد   برادر عيالوار خود عقيل  به  ازديگران  بيش  گندم  آيلويي  سه  پيمانه

: نويسـد  او مي به  اي در نامه  بود امام  و فرار آرده  را برداشته  المال بيت ١١٥، عباس  بن موال،عبداهللا
  مـدارا و مصـالحه    بـا ايشـان    زدنـه  سـر مـي    آـاري   چنين  و حسين  حسنخدا سوگند اگر از   به«

  را از ايشـان   حـق   آـه   تـا آنگـاه    ساختم مي  رابرآورده  هايشان از خواسته  يك  هيچ  و نه  نمودم مي
  ١١٦». بزدايم  است  پا گرفته  ايشان از ستم  را آه  و باطلي  بستانم

از   آـه   عبـاس   بن باعبداهللا  شد امام  مالحظه  چنانكه:  مردم و  ، مسؤوالن خويشان  بين  ـ تبعيض٣
  قـوم   ايـن   و اموال  از خدا بترس«  او نوشت  برخورد آرد وبه  با قاطعيت  گونه بود اين  امام  خويشان

زور از تـو    و بـه  ١١٧« خواهـد سـاخت    خداوند مرا بر تـو چيـره    نكني اگر چنين  آه  آنها برگردان  را به
  دورتـرين  بـراي «: فرمايـد  مـي   خصـوص   اشتر در همـين   مالك  به  خطاب  حضرت.  گرفت اهمخو  پس
را   همـه   حـق   اند آـه  ازتو خواسته. برخوردارند  از آن  ترين نزديك  آه  است  حقي  تو همان  به  مردم
خويشـاوند و    باشد، چـه   هر آه  را درباره  حق  اجراي«١١٨». آني  ، نيكو رعايت از دور و نزديك  اعم
  تـــو زيـــان  و نزديكـــان  خويشـــاوندان  بـــه  عـــدالت  هـــر چنـــد در اجـــراي...بـــدار الزم  بيگانـــه  چـــه

                                                           
 .٤٨٩ ،ص١٠٧ ، آالم البالغه النهج  ، تمام واحده  اال بمنزله  هذا المال  هذا في  ما انا و اجيري  فواهللا ١٠٩
 .١٨٥  ، ص١٧٤  ه، خطب البالغه نهج ١١٠
 .٣١٥  ، ص٤٥  ، نامه همان ١١١
  .٢١٧  ، ص٢٠٠  ، آالم همان ١١٢
 .٣٣  ، ص٥٣  ، نامه همان ١١٣
 .٢٣٤  ، ص٢١٥  ، خطبه همان ١١٤
 .١٢١ ، ص٢ ، ج يعقوبي  تاريخ ١١٥
 . ٦١٦  ، ص٢٢  ، نامه البالغه نهج  تمام ١١٦
 . ٣٢١  ، ص٤  ، نامه البالغه نهج ١١٧
  .٣٣١  ، ص٥٣  ، نامه همان ١١٨



  داري مـي  دوسـتش   را آـه   ، هـر آـس   و از افـراد رعيـت    خويشـاوندانت   خـواص   دربـاره «١١٩».رسد
آنـد    دا سـتم خـ   بـر بنـدگان   و هـر آـه    اي آـرده   ستم  آني  چنين  اگر نه  آه  نماي  را رعايت  انصاف
   ١٢٠».او خواهد بود  ، خدا نيز خصم بر بندگان  افزون

  و گرايش  نظربنگرد و ميل  يك  را به  مردم  بايد همه  سياسي  حاآم:  اقشار جامعه  بين  ـ تبعيض٤
  اسـودبن «  بـه   اي مـوال در نامـه  . باشـد   نداشـته  از جامعـه   خاصـي   و يا جريان  گروه  يك  به  نسبت
  و هـواي   ميـل   افـراد جامعـه    بـه   نسـبت   والـي   هـر گـاه  «: نويسـند  مـي  حلـوان   انروايفرمـ  « قطبه

دارند در نزد تو  آه  در حقي  بايد آار مردم  پس. ماند باز مي  عدالت  باشد از اجراي  داشته گوناگون
  تسـاوي   معتقـد بـه    هـم   بـا مـردم    و برخوردعـادي   آردن  در نگاه  حتي  حضرت ١٢١».باشد  يكسان
.  و نرمخـو بـاش    روي ، گشـاده  فـروتن   با مـردم «: نويسد آارگزار خودمي  به  در نامه  ايشان.  است

ــه  ــادا آ ــي  مب ــه  يك ــري  چشــم  گوشــه را ب ــي  نگ ــاروي  و يك ــاه  را روي ــي  نگ ــي  آن ــا يك ــه  ، ي   را ب
  طمـع   هنفـوذ بـ   تـا صـاحبان    بـاش   يكسان  با همگان.  را با درود و تحيت  و يكي  پاسخگويي اشارت

در   ايشـان  ١٢٢».تـو نوميـد گـردد     ازعدالت  برانگيزند و ناتوان  بر ناتوان  آردن  ستم  نيفتند و تو را به
شـما    حق  من«: فرمايد شود، مي نمي  ويژه  آنها توجه  چرابه  و زبير، آه  طلحه  اعتراض  به  پاسخ

ــوده ــران .  ام را ادا نم ــمابا ديگ ــي  ش ــن    و حت ــود م ــا خ ــاوتي  ب ــه    تف ــما در چ ــد، ش ــزي  نداري   چي
، خـود را بـر    وعطـايي   نصيب  آدام  ؟ در تصرف ام داشته  را از شما دريغ  آن  من  ايد آه داشته حقي

  مـن   آه  است  چيزي  ، اين دارم روا مي  مساوات آردن  چرا در تقسيم  اينكه...؟ ام داده  شما ترجيح
)  ص( اهللا رسـول   آـه   ايم و شما ديده  من.  ام نكرده  اوتقض  در آن  نفس هواي  خود يا از روي  راي  به

  ١٢٣»؟ است  آرده  عمل  و چگونه  آورده  حكمي  چه  باب در اين
آنـد   مي  را ترغيب  نمايد و مالك مي جلب  همگاني  و عدالت  انصاف  اشتر را به  مالك  توجه  حضرت

  آـاري   در چـه   هـر يكـي    نظـر دار آـه   در  همـواره «: نشـود  زايـل   از آسي  باشد و حقي  تا مراقب
  و آمتـر از رنـج    نگـذاري   ديگـري   حسـاب   بـه   آـرده   تحمـل   يكـي   را آه  اند تارنجي آرده  رنج  تحمل

  رنـج   تـو را وانـدارد آـه     آسـي   و بزرگـي   شـرف .  مده  او را پاداش  است  آرده  تحمل  آه  وسختي
  حسـاب   را خـرد بـه    بـزرگش   رنـج  و را وا نـدارد آـه  ت  آسي  و فرو دستي  شماري  را بزرگ  اندآش
  ١٢٤». آوري
انـد،   شـده   مرتكـب  آـه   جرمـي   علـت   ها معمـوال بـه   انسان:  و افراد عادي  مجرمان  بين  ـ تبعيض٥

  رفتـار منصـفانه    ايـن   آه  شوند در حالي مي نيز محروم  اجتماعي  ، از حقوق از آيفر قانوني  جداي
  خود را ديـده   عمل  مجازات  آه  آسي.  است  مجازات  مستحق جرمش  انميز  به  هر آس.  نيست
و   سـختگيري  نـوع   ايـن )  ص(پيـامبر   سـنت   بـه   موال با اشـاره . شود  مؤاخذه  از آن  نبايدبيش  است
  شـده   مرتكـب   آـه   گنـاهي   سـبب  را بـه   مـردم )  ص(خدا  رسول«: شمارد را نيز مردود مي  تبعيض

  بـراي   اسـالم   آـه   پيامبر از سـهمي .  ساخت مي  آرد و حد خدا را بر آنهاجاري مي  بودند مؤاخذه
  ١٢٥».نكرد  حذف  مسلمانان  را از ميان  و نامشان  نساخت  بودمحرومشان  آرده  آنها معين

  هنر حكومـت   ولي  است اآثريت  نفع  به  حكمراني  حكومت  وظيفه:  مخالفان  به  نسبت  ـ تبعيض٦
  مـردم   همچـون   با مخالفـان   اسالمي  برخورد دولت از نظر موال مالك.  است  مخالف  حقوق  رعايت
  شـهروندمخالف   جـاي   خود را به  بايد همواره  حكومتي  آارگزاران  اينكه  يعني. است  انصاف  عادي
ا بـا آنهـ    بودنـد، دولـت    انتظـار دارنـد اگرمخـالف     آـه   برخـوردي   قرار دهند و همـان   سياسي  نظام

  محمـد بـن    بـه   موال در عهدنامه. باشند  برخوردرا داشته  خود نيز همان  باشد با مخالفان  داشته
  خـود و خـانواده    بـراي   آـه   باش  داشته  را دوست  همان  مردم  هاي توده براي«: نويسد ابوبكر مي
.  داري خود پرهيز مي هخود و خانواد  براي  پرهيزدار آه  آنها از همان  به  و نسبت  داري  خوددوست

   ١٢٦». است  مردم  براي  روش  وبهترين  در برابر خداست  حجت  بهترين  سياستي  چنين

                                                           
 .٣٣٣  ، ص٥٣  ، نامه همان ١١٩
 .٣٢٣  ، ص٥٣  ، نامه همان ١٢٠
 .٣٣٩  ، ص٥٩  ، نامه همان ١٢١
 . ٣١٧  ، ص٤٦  ، نامه البالغه نهج ١٢٢
 . ٢١٥  ، ص١٩٦  ، خطبه همان ١٢٣
 . ٣٢٧  ، ص٥٣  ، نامه همان ١٢٤
 .١٣٢ ، ص١٢٧  ، خطبه البالغه نهج ١٢٥
 .٧٠٦ ، ص البالغه نهج  تمام ١٢٦



  شـهروندان   حقـوق   گـرفتن  ناديده  به  ، نسبت ، فرماندار خود در بصره عباس ابن  به  در نامه  حضرت
  موال در جنـگ   با حكومت شدند و مي  محسوب ايشان  سياسي  از مخالفان  آه  بصره  مردم  يعني
  ابلـيس   فـرود آمـدن    جايگـاه   بصـره   آـه   بـا وجـودي  «. دهـد  آردندهشدار مي نمي  همراهي  جمل
را از   وهـراس   نمـا و بـيم    خوشدل  آردن  نيكي  آنجا را به  ها و آشوبها، مردم فتنه  وآشتگاه  است
جـزو    آـه   در مورد مشرآين  خودحتي  اراناز آارگز  يكي  به  در نامه  ايشان ١٢٧».ساز  زايل  آنان  دل

  آنها چـون «: نويسد آردند، مي مي  زندگي  اسالمي  در نظام  بودند، ولي  نظام  عقيدتي  مخالفان
  ١٢٨». روا داري  ستم  يا بر ايشان  را براني  آنان  هستند،نشايد آه  اسالم  در پناه

  
   هشتم  ماده*  

  
  قـانون   وسـيله  بـه  حقـوق   فرد را مورد تجـاوز قـرار بدهـد و آن     اساسي  حقوق  آه  در برابر اعمالي

  ملـي   محـاآم   مؤثر به  رجوع  ،حق باشد هر آس  شده  او شناخته  براي  ديگري  يا قانون  اساسي
  . دارد  صالحه

  
   دعاوي  حق

  
  احقـاق   براي  قضايي محاآم  به  رجوع.  است  حكومت  بخشهاي  ترين از حساس  يكي  قضاييه  قوه
: فرمايـد  خود مي  حقوق  در مورد احقاق موال علي.  است  تكليف  بلكه  تنها حق  نه  در اسالم  حق

  بـراي   صـورت   ، در غيـر ايـن   خـوب   مـا دادنـد، چـه     بـه   آسـاني  را بـه   اگر آن;  است  ما حقي  براي«
هــر   در مقابــل  مــردم ١٢٩».آــرد  خــواهيم  را تحمــل  و مشــقت  رنــج  هــر گونــه آن  آوردن  دســت بــه

  مـوال دربـاره  . آنند شكايت  صالحيت  ربط و صاحب ذي  مراجع  توانند به خود، مي  حقوق  به تجاوزي
شـود    آشته  مظلوم  هر آس«: فرمايد مي آريم  استناد قرآن  شود به  آشته  ناحق  به  آه  آسي
  بـه   شـود و قاتـل    دادخـواهي  بايـد   نـاحق   خـون   رادارند و سـرانجام   وي  خون  طلب  او حق  اولياي
  ١٣٠».خود برسد اعمال  سزاي
  مـردم   و آارهاي  حقوق  به رسيدگي  عدم  را مسؤول  حكومت  و رهبري  دولت  رئيس  شخص  امام
  هـاي  حرفهـا و شـكايت  . سـازند   فراهم  مردم  دعاوي طرح  بايد شرايط را براي  مسؤوالن. داند مي
  خـود بـه    در نامـه   ايشـان . آننـد   رسيدگي  آن  بشنوند و به  مانعي  وبدون  طور مستقيم را به  آنان
از هـر    فـارغ   در آن آـه   آن  معين  تو نياز دارند زماني  به  آه  آساني  براي«: فرمايد اشتر مي  مالك
  همگـان   آـه   مالقـاتي .  بـاش   داشـته   عمـومي  مالقات  ديدار با آنها يك  براي  بپردازي  آنان  به  آاري

تـا    بفرمـاي .  بـاش   فـروتن   بـا آنـان    آفريـدگار توسـت    آـه   خـدايي  بـراي . حاضر شـوند   بتوانند در آن
  زبــان  لكنــت و بــي  هــراس  آنهــا بــي  باشــند تــا ســخنگويي  بيــرون  و نگهبانــان و يــاران  ســپاهيان

  آـه   اي امعـه ج نيسـت   و آراسته  پاك:  گفت مي  آه  شنيدم)  ص( اهللا بارها از رسول  من. شود انجام
  ١٣١».بستاند  باالدست  خود را ازقوي  حق  زبان  لكنت  نتواند بدون  زيردست  امت  در آن

  مـوال بـه  . باشـد   بازدارنده دور از تشريفات  و به  واسطه بايد بي  و رهبران  مردم  ارتباط بين  بنابراين
جـز    مـانعي   و هـيچ   جـز زبانـت    نيرسـا   ، پيام تو ومردم  ميان«: فرمايد خود مي  از آارگزاران  يكي
  و از اداي  داري  پنهـان   روي  چرا بايد از مردم« ١٣٢».را از خود باز مدار نيازمندي  هيچ. نباشد  رويت
يـا    از سـتم   خواهنـد ياشـكايت   از تو مـي   زيرا آنچه... ؟ نمايي  دريغ  توست  برعهده  آه  واجبي حق

   ١٣٣». است  در معاملتي  عدالت  درخواست
  از مـردم   والـي   طـوالني   داند وغيبت مي  ضروري  مردم  اجتماع  را در متن  حضور مسؤوالن  حضرت

  آننـده   آنها و برطـرف   مشكالت  آشف  بايد در پي مالك  اي«: فرمايد مي  دانسته  آفرين  را مشكل
توانـد    پوشـد، چگونـه  ب  رخ  از مـردم   اگـر والـي  ...درازا نكشد  به  از مردم پوشيدنت  روي;  باشي  آن

                                                           
 .٢٨٢ ، ص١٨  مه، نا البالغه نهج ١٢٧
  ٢٨٢  ص ١٩  ، نامه البالغه نهج ١٢٨
 .٢٢  ، حكمت همان ١٢٩
 . ٤٤٦ ، ص الفتوح. شود مي داده   المال او از بيت  موال ديه  قول  به  نگشت  نيز معلوم  اگر قاتل. ٤٤٤ ، ص الفتوح ١٣٠
 . ٣٣٢  ، ص٥٣  ، نامه البالغه نهج ١٣١
 .٣٤٦  ، ص٦٧  ، نامه همان ١٣٢
 .٣٣٣  ، ص٥٣  ، نامه همان ١٣٣



  آه  مردم  آارهاي تواند به و نمي  است  انسان  هم  والي. شود  آگاه  آنان  ها و رنجهاي ازشوربختي
  ١٣٤».گردد  آگاه  مانده  از نظر او پنهان

  بـا اينكـه  . باشـند   ستمديدگان هستند لذا بايد پناه  مردم  دعاوي  به  رسيدگي  ، تنها مراجع قضات
از   ريختـه   نـاحق   بـه   هـاي  خون  چه«: موال  قول  اندو به جا نگذاشته از خود به  خوبي  معموال تجربه

   ١٣٥».نالند او مي  از ظلم  شده  تقسيم  ناحق به  هاي آورند وميراث جور او فرياد مي
  مالـك   بـه   در نامـه )  ع( علـي .دهـد   نشـان   ويـژه   از خود حساسيت  قاضي  بايد در انتخاب  حكومت
فشـرد و   مـي   پاي  اند، سخت از آنها ياد آرده « العدل قضات«  عنوان  به  ، آه قاضي  ر صفاتاشتر ب

را   ، آسـي  مـردم   در ميـان   داوري  بـراي «; فرمايـد  تأآيـد مـي    مـردم   ازجانـب   قاضـي   مقبوليـت   به
. باشـد   رانبرتـر ازديگـ    و سـخاوت   و ورع  و حلـم   از نظـر علـم    در نزد تو و خود مردم  آه  آن انتخاب

. نيز برآيد  آار قضاوت  آارها بر او دشوارنيايد و از عهده  آه  است  آسي  مسؤوليت  اين  شايسته
شـود بـر     خطـايي   اگر مرتكـب . نكنند  خود را بر او تحميل  رأي ، با ستيز و لجاج مدعيان  آه  آسي

  آزمنـدي  بـه   نمايـد و نفسـش  ن  درنـگ   آن  بـه   در گـرايش   را شـناخت   حقيقـت   چون. اصرارنورزد  آن
  حقيقـت   در آشـف ... نكنـد   برسدبسنده  حقيقت  عمق  به  آنكه بي  فهم  اندك  نگردد و به  متمايل

  او را بـه   و سـتايش   زبـاني   چرب. دهد  رأي  آشكار شود قاطع حكم  باشد و چون  شكيباتر از همه
  ١٣٦».نشود  متمايل  از دو طرف  يكي  به  ديگران  و ترغيب  از تشويق. نكشاند خودپسندي

او   را بهتربشناسـد و حكـم    ديگـر مـوارد شـبهه     از هـر آـس  «:  داند آـه  مي  را فردي  ، قاضي امام
قـرار دهـد، لـذا      نفـس   هـواي   رابـر پايـه    او نبايـد قضـاوت   ١٣٧».باشد  متكي  دليل  به  از همه  بيش
بـر    را آـه   را بر نياورد و آنچـه   يد و نيازتانشما نزدا  اندوه مبريد آه  آسي  به  شكايت«: فرمايد مي

ــرم  ــم  شــما مب ــا رأي  اســت و محك ــض    ب ــود نق ــرده  فاســد خ ــرت ١٣٨».باشــد  آ را   آســي  حض
  ١٣٩».گردد  و ناراحت  ملول  دعوا آمتر از ديگران  صاحبان  از مراجعه«  آند آه مي توصيه
هـا   اشتر از فقها و حقوقدان مالك هب  در عهدنامه  حضرت.  تجديد نظر نيست  غير قابل  قاضي  حكم
  پنـدارد آـه   نمـي «. آنـد  انتقاد مـي   خود رأي  موال از انسان.نمايند  نظارت  خواهد بر آار قضات مي

او   آنچــه  ســوي  آن  بينــد آــه و نمــي  اســت  دانشــي  اســت  جاهــل  بــدان  آــه را در چيــزي  ديگــري
آننـد و   مي  زندگي با جهالت  آه  خدايا از مردمي...  است  و نظري  را رأي  ديگري  يافته  دست بدان

  ١٤٠». آنم مي  ميرند شكوه مي  در گمراهي
آنـد   مـي   سفارش  مردم به  ايشان. آنند  باالتر شكايت  مقام  به  متخلف  توانند از قاضي مي  مردم
: نــدآن  خــود مــوال شــكايت  ســر زد بــه خالفــي  آــار آنــان  بــه  او در رســيدگي  اگــر از عــامالن  آــه

را جـز    آن  دفع  و توان  شما رسيده  به  از ايشان  سختيها آه رسانيد و آن  من  خود به  شكايتهاي«
.  آنم و اصالح  سازم  را دگرگون  خدا آن  ياري  نهيد تا به  در ميان  نداريد با من  من خدا يا به  ياري  به
  ١٤١». شاء اهللا ان
  

   نهم  ماده*  
  

  . يا تبعيد آرد  ، حبس توقيف  سرانهخود  توان را نمي  احدي
  

   غير قانوني  مجازات  نفي
  

  به.  يا گروهي  شخصي منافع  تحكيم  براي  باشد نه  و قضايي  قانوني  بر داليل  بايد متكي  مجازات
  ابوذر، تـو بـراي    اي«: او فرمود  به  آرد و خطاب اباذر اعتراض  تبعيد غير موجه  موال به  دليل  همين
  دنيـاي   اينهـا بـراي  .  اي شده  او خشمگين  براي  بند آه  اميد در آسي پس  شدي  ا خشمگينخد

                                                           
  .٣٣٣  ، ص٥٣  ، نامه همان ١٣٤
 .٢٤ـ٢٥ ، ص١٧  ، آالم البالغه نهج ١٣٥
 .٧١٥ ، ص البالغه نهج  تمام ١٣٦
 .٣٢٨ ، ص٥٣  ، نامه البالغه نهج ١٣٧
 .١٠٤  ، ص١٠٥  ، خطبه همان ١٣٨
 . ٣٢٨  ، ص٥٣  ، نامه همان ١٣٩
 .٢٤ـ٢٥ ، ص١٧ ، آالم البالغه نهج ١٤٠
 .٣٤٠  ، ص٦٠  ، نامه همان ١٤١



  داشـتند و اگـر ازدنيـا چيـزي     مـي   تو را دوست  پذيرفتي آنها را مي  اگر دنياي...خود از توترسيدند
  ١٤٢».داشتند مي  تو را در امان  گرفتي برمي
  از نظر  مردم  عليه  قانوني و غير  ضابطه ، بي ، ظالمانه خودسرانه  عمل

  مـردم «: فرمـود  مـي   توصـيف  را چنـين   نظام  اين  وضعيت  حضرت.  است  فرعوني  نظام  موال ويژگي
از   نداشـتند و در دفـاع    اي چـاره   آنـان   از سـتم  سر بر تـافتن   ، براي فرعونيان  و غلبه  مقهور سلطه
  ١٤٣».شناختند نمي  خود راهي

  
   دهم  ماده*  

  
و   ، منصفانه وبيطرفي  مستقل  دادگاه  وسيله به  دعوايش  دارد آه  حق  آامل  با مساوات  هر آس

او   بـه   آـه   جزايـي   او يـا هـر اتهـام     والزامات  حقوق  درباره  دادگاهي  بشود و چنين  رسيدگيًا علن
  .بنمايد باشد، اتخاذ تصميم  پيدا آرده  توجه

  
   قضايي  در حقوق  تساوي

  
دانـد و   مـي   فرد و جامعه اصالح  اساسي  را عامل  در قضاوت  از تبعيض  و عاري  بط عادالنهموال روا
  حـق   ، ابزار گـرفتن  قضاوت  چون  نظر آن  پاك  بانيتي  مردم  در بين  قضاوت  موضوع  به«: فرمايد مي

اجـرا    بـه   ريـق ط  از ايـن   هـا و قـوانين   و سـنت   حدود الهـي .  است  از ظالم و مظلوم  از قوي  ضعيف
   ١٤٤».شود مي  اصالح  خدا و جامعه  بندگان  طريق  شود و از اين مي گذاشته

  آنـد آـه   مـي   سـفارش   همـه  به  خصوص  موال در اين.  است  و عدالت  انصاف  ديني  شعار حكومت
  تاس  اين  ديگر آحاد مردم  همچون  حاآم  وظيفه١٤٥».آنند  را رعايت  انصاف  با مردم  در معاشرت«
  باشـد اهميـت    آسـي   چـه   يـا مظلـوم    ظـالم   اينكـه  ١٤٦».باشـد   ظالم و خصم  مظلوم  حامي«  آه

  . برسد  صاحبش  به  حق  آه  است  دارد اين  اهميت ندارد، آنچه
افراد در   مساوي  حقوق  آند بايدبه  عادالنه  قضاوت  مردم  خواهد در مورد حقوق مي  آه  دادگاهي
مـرز    عـدالت   اجـراي . نخواهـد بـود    ممكـن   عدالت  صورت  باشد در غير اين  اشتهباور د  برابر قانون

  بـه   نسـبت   عـدالت   از اجـراي   نبايد مانع  آسي  هيچ  و اجرايي  اجتماعي شناسد و موقعيت نمي
،  ، فـروتن  ، بـامردم  قضـاوت   هنگـام «: فرمايـد  بكـر مـي   ابـي   محمـدبن   بـه   موال در عهدنامه. اوشود
  بـه   نگريسـتي   چشـم   گوشـه   رابـه   اگـر يكـي  . بنگـر   را يكسـان   همـه .  رو باش گشاده و  نرمخوي
تـو نـا     از عـدل   و نـاتوان   آنـي   ستم  بر ناتوان  از تونخواهند آه  تا بزرگان  مكن  رو در رو نگاه  ديگري

ر سـاز مگـر   برقـرا   آنهـا صـلح    بـين   اگـر بتـواني  .  قسـم   و از متهم  بخواه  دليل از مدعي. اميد شود
در   آـه   طوري  به  متعددمكن  واحد قضاوتهاي  در موضوع...گردد  حالل  و حرامي  حرام  حاللي اينكه

  ١٤٧».شود  حاصل  آار تو تناقض
را   آننـد قاضـي   مـي   هستند وسعي  عدالتي بي  دنبال  ، به و غير ديني  ديني  با توجيهات  اي عده

سـر    بـا ظرفـي    ، مـردي  شـبي «: فرماينـد  مـي   اي خاطره ضمنموال در . آنند  خارج  انصاف  از جاده
  ؟ اگـر زآـات   يـا صـدقه    يا زآـات   است  هديه  اين:  گفتم...بود  معجوني  درآن  آمد آه  نزد من  بسته
  ديـن   بگريد، آيا از راه در عزايت  مادرت:  گفتم.  است  هديه:  گفت.  است  بر ما حرام  است  ياصدقه
  به  است  در زير آسمان  و هر چه  عالم  اقليم خدا سوگند اگر هفت  به... اي آمده  نم  فريب  خدا به
.  پـذيرفت   نخـواهم   بربـايم   اي را از مورچـه   جـوي   پوسـت   ،آنقدر آه خدا آنم  دهند تا نافرماني  من

تـو و   بـين   حفـظ آن   تـا بـراي   ١٤٨». جود، حقيرتر است مي  ملخي  آه  از برگي  من  شمابراي  دنياي
  . بگذارم  تفاوت  ديگري

  

                                                           
 .١٣٥  ، ص١٣٠  ، آالم مانه ١٤٢
 .٢٦٢ ، ص٢٣٣  ، خطبه البالغه نهج ١٤٣
 .٧١٥ ، ص البالغه نهج  تمام ١٤٤
 .٥٢  ، نامه انفسكم  من  فانصفوا الناس ١٤٥
 .٣١٨ ، ص٤٧  ، نامه البالغه نهج  تمام. عونا  خصما و للمظلوم  آونا للظالم ١٤٦
 .٧٠٥ـ٧٠٦ ، ص البالغه نهج  تمام ١٤٧
 .٢٣٥  ، ص٢١٦  ، خطبه البالغه نهج ١٤٨



   يازدهم  ماده*  
  
  در جريـان   آـه   خواهد شد، تاوقتي  محسوب  گناه  باشد بي  شده  متهم  بزهكاري  به  هر آس) ١
باشـد، تقصـير او     شـده   او تـأمين   دفـاع  براي  الزم  هاي تضمين  آليه  در آن  آه  عمومي  دعواي  يك
  . محرز گرددًا قانون
  ملـي   حقوق  موجب به  عمل  آن  ارتكاب  در موقع  آه  عملي  انجام  يا عدم  انجام  براي  آس هيچ) ٢

  مجازاتي  هيچ  طريق  همين  به. نخواهد شد محكوم  است  شده نمي  شناخته  جرم  المللي يا بين
  .نخواهد شد  مالاع  احدي  درباره  گرفت مي  تعلق  بدان  جرم  ارتكاب  در موقع  آه  شديدتر از آنچه

  
   البرائت  اصالت

  
  اين.  است  انسان  روح   وسالمت  آرامت  از باور به  ناشي  آه  است  عقاليي  اصل  يك  برائت  اصل
  شناسـد مگـر اينكـه    آلود مـي   و خطاآار و گناه  رامجرم  همه  آه  است  ديدگاهي  بر خالف  نگرش
آــارگزار مــورد پســند خــود را    ديــدگاه  همــين  اسبــر اســ)  ع( مــوال علــي.شــود  ثابــت  آن  خــالف
  اصل  ايشان ١٤٩».نزند آنها تهمت  نخواند و به  را نرنجاند و دروغگويشان  مردم«  داند آه مي آسي

  بپرس  از مردم«: فرمايد گيرد مي مي  ماليات از مردم  آه  آسي  به  گذاشته  مردم  را بر راستگويي
  ، بـه  نـه   گفـت   خدا بپردازيد؟ اگـر آسـي    ولي  را به  آن  آه  هست   سهمي آيا از خدا، در اموالتان

  ١٥٠».مرو  وي سراغ
در . شـود   اعمـال   مـتهم  بـه   نسـبت   و هـم   مـدعي   بـه   نسبت  بايد هم  مثبت  و موضع  برائت  اصل

  آـه   معنـا نيسـت    بـدان   ايـن   ولـي   اسـت   بربرائـت   ، اصل است  آسي  متوجه  جرمي  آه  موضعي
  به  خطاب  حضرت. قرار گيرد  قضايي  بايد مورد رسيدگي  نظر او هم. آنيم  را دروغگو فرض  يمدع
تـا تـو را     بـس  همـين   آـه   نـده   نسـبت   ديگـران   به  شنيدي  هر چه«: فرمايند خود مي  از ياران يكي

  ١٥١».شمرند  تو را نادان  آه بس  همين  آه  مكن  انكارش  شنيدي  دروغگو شمرند و هر چه
  است  جرم  حين  ، قانون حق اين  مالك. برخورد شود  با آنان  قانون  مطابق  آه  است  مردم  حق  اين
  بـه   عطـف   ، قـانون  اصـطالح   بـه   چون  است  شده  وتصويب  وضع  عمل  بعد از ارتكاب  آه  قانوني  نه

  .شود نمي  ماسبق
و   در مسـاعدت   آوتـاهي  رغم علي  دهد آه مي  اناطمين  آنان  به  بصره  مردم  به  اي در نامه  حضرت

  نخواهـد شـد و آنـان     خارج  انصاف  آنها از جاده به  نسبت  جمل  در جنگ  مرآزي  با دولت  همراهي
ــه و   شناســم شــما را مــي  فرمــانبرداري  ارج«: نخواهــد آــرد  اندمؤاخــذه نكــرده  آــه  جرمــي  را ب
  عهد و بيعت  به و وفاآننده  گيرم گناهكار نمي  جاي  را به  ناهگ بي.  آنم را ادا مي  نيكخواهانتان حق
  ١٥٢.« آنم نمي  مؤاخذه  شكنان پيمان  جاي  را به

  جـرم   اثبـات   را بدون  عثمان قتل  به  خواهند متهمان مي  وي  و پيروان  عايشه  جمل  جنگ  در جريان
  رويـه   چـرا بـر خـالف     آنـد آـه   انتقاد مـي   نآنا  موال ازشيوه. رسانند  قتل  به  قانوني  مراحل  و طي
  خصوصــي  شــاآي  آنــد آــه مــي  حكــم  انتظــار دارنــد؟ قــانون  امــام  ازحكومــت  و قضــايي  قــانوني
  دم  اوليـاي «: شـوند  محاآمـه   عادالنـه   صـورت   ، بـه  صالح  اي در محكمه  دعوا نمايد و متهمان اقامه

آنند   دعوي  طرح  حاضر گردانند و با ايشان من  د، پيشپدر دارن  خون  بر آنها دعوي  را آه  جماعتي
   ١٥٣».آيد  فرموده  باب  باشد در آن  شريعت  وحكم  و معدلت  قضيت  تا آنچه

  
   دوازدهم  ماده*  

  
خود   هاي خود، نبايدمورد مداخله  يا مكاتبات  اقامتگاه  ، امور خانوادگي خصوصي  در زندگي  احدي
  دارد آـه   حـق   هر آس. قرار گيرد  نبايدمورد حمله  و رسمش  و اسم  فتشود و شرا  واقع  سرانه

  .قرار گيرد  قانون  مورد حمايت  وحمالت  مداخالت  گونه اين  در مقابل
                                                           

 . ٢٨٨  ، ص٢٦  ، نامه البالغه نهج ١٤٩
 . ٢٨٦  ، ص٥  ، نامه همان ١٥٠
 .٣٤٧  ، ص٦٩  ، نامه همان ١٥١
 . ٢٩٤  ، ص٢٩  ، نامه البالغه نهج ١٥٢
 .٤٢٠ ، ص الفتوح ١٥٣



  
   قلمرو دولت

  
  بـراي   حـريم   ايـن   بـه   تعـرض  و حـق   اسـت   بيـرون   حاآمان  افراد از قلمرو حاآميت  خصوصي  حريم
  از منـزل   مدينـه   هـاي  عبور از آوچه  در حال  حضرت شبي  آه  است  شده  نقل. وجود ندارد  آسي
ــب ــر ابوســفيان   زين ــن. شــنيد  آوازي دخت ــه   آواز اشــعاري  اي ــود آ ــه  ب ــوال و حكومــت   علي ــوال   م م
را شـنيد و   ابيـات   ايـن   ايسـتاد تـا تمـام     اميرالمؤمنين. خواندند مي  را با دف  بود و آن  شده سروده
  ١٥٤.آرد  را ترك  محل  ، آن آنان  به  تعرضي  هيچ  بدون  سپس

  بـه . افـراد محفـوظ بمانـد    خصوصـي   تـا حـريم    داشـت   تـالش   و صـلح   جنـگ   در حال)  ع( موال علي
 ١٥٥».نشـويد   داخـل   اي خانـه   هيچ  راندريد و به  اي پرده  هيچ«:  فرمود آه مي  خود توصيه  سربازان
  را مترسـان   مسـلماني «: نويسد خود مي  مالياتي  از آارگزاران  يكي به  ارتباط در توصيه  در همين

  ١٥٦».آنها مرو  رمه  ميان  به  صاحبانش  اجازه  جز به...مرو  سراغش  و اگر خودنخواهد به
  

   سيزدهم  ماده*  
  
  خـود را انتخـاب    اقامـت  عبور و مرور و محل  آزادانه  هر آشوري  در داخل  دارد آه  حق  هر آس) ١

  .نمايد
  .آشور خود باز گردد آند يا به  آشور خود را ترك  از جمله  دارد هر آشوري  حق  هر آس) ٢
  

   اقامت  محل  انتخاب  حق
  

  مخالفــت  درجريــان  مــوال علــي. خــود آزاد هســتند  زنــدگي  محــل  انتخــاب  بــراي  مســلمان  مــردم
  آنهـا نشـد و بـا اينكـه      از حرآـت   مـانع   توسط آنان  حكومت  عليه  توطئه  و طرح »زبير«و  « طلحه«

  ١٥٧.روند  مكه  به  عمره  براي  داد آه  اجازه آنان  دارند به  آنها قصد توطئه  دانست مي
  خبـر داد آـه    امـام   بـه  اي نامـه   ، طـي  مدينـه   و والي)  ع( علي  از آارگزاران  انصاري  حنيف  بن سهل
آنهـا    دارنـد، آيـا از خـروج     نـزد معاويـه    ورفـتن   امشـ   به  مهاجرت  به  شهر تصميم  از بزرگان  اي عده

در   ايشـان  ١٥٨. نبـاش   افـراد متأسـف    شـدن   و آم  آنان  از رفتن: فرمايد مي ؟ حضرت آنم  جلوگيري
. دنيـا بودنـد    ياران اينان. اند گريخته  و حق  آنها از هدايت«: فرمايند آنها مي  تابعيت  ترك  موردانگيزه

در اينجـا    و دريافتند آه...ما را ديدند  عدل حكومت. اند شتافته  آن  سوي رند و بهآو مي  دنيا روي  به
   ١٥٩».برسانند  سودي  گريختند تا مگر خود را به  پس. برابرند و عدالت  در برابر حق  مردم

  
   چهاردهم  ماده*  

  
  در آشـورهاي وجوآنـد و   جسـت   و آزار پناهگاهي  ، شكنجه دارد در برابر تعقيب  حق  هر آس) ١

  .اختيار آند  ديگر پناه
بـا    مخـالف   يارفتارهـايي   و غيـر سياسـي    عمـومي   بر جرم  مبتنيًا واقع  تعقيب  آه  در موردي) ٢

  .نمود  استفاده حق  از اين  توان متحد باشد، نمي  و مقاصد ملل  اصول
  

   و تابعيت  پناهندگي  حق
  
خـود را از    ، حامي عثمان شدن  ، با آشته« عقبه  بنوليد«و  « عاص  سعيدبن«، « حكم  بن مروان«

نيـز تهديـد     مـردم   نداشـتند و احتمـاال از جانـب    پايگـاهي   مدينـه   نزد مردم  آنان. بودند  داده  دست
                                                           

 .٤٠٤  ، ص الفتوح ١٥٤
 .٣٤٧ ، ص١٩٨٩،  العربي التاريخ  ، مؤسسه٢ ، ج التاريخ  في  الكامل. اثير دارًا ، ابن  سترًا و ال تدخلن  ال تهتكن ١٥٥
 .  ٢٨٦  ، ص٢٥  ، نامه البالغه نهج ١٥٦
 .٤٠٥ ، ص ، الفتوح١٧٧  ، ص اخبار الطوال ١٥٧
 .١٨٢  ، ص٢  ، ج يعقوبي  تاريخ ١٥٨
 .٣٤٧  ، ص٧٠  ، نامه البالغه نهج ١٥٩



ــان. شــدند مــي ــوان  آمــده  نزداميرالمــؤمنين  آن ــد آــه  و عن ــأمين  آردن ــد و  و مــالي  جــاني  ت  ندارن
خواهيد  اگر مي.  شماست دست  اختيار به  زمام«: فرمود  حضرت. دآنن  را ترك  خواهند مدينه مي

  ١٦٠». اختيار با شماست. خواهيد برويد مي ديگر آه  يا هر طرف  اينجا باشيد و يا نزد معاويه
  در جريـان   حضـرت .  اسـت  آدمـي   ، حـق  خـويش   جان  نجات  فرار براي  يعني  آن  عام  معناي  به  پناه
  دانسـته   مشـروع   جويـان  و پنـاه   فراريـان   را بـراي  حقي  خود چنين  سپاهيان  به  خطاب  جمل  جنگ
  هـر آـس  . نكنيد  را غارت  مالي  هيچ. را مكشيد  زخمي  مكنيد و هيچ را تعقيب  آس هيچ«.  است
  ١٦١». است  خود را ببندد در امان  در خانه  گذارد و هرآس  بر زمين سالح

فـرار    رو به  و مقابله  درجنگ  هر آس«: فرمود  توصيه  سپاهيان  هنيز ب  صفين  جنگ  موال در جريان
نرسانيد و   ، آسيب افتاده  از پاي  را آه  آن. نكنيد ونكشيد  ، او را تعقيب گريخت  آرده  نهاد و پشت

  ١٦٢».مزنيد  را زخم  مجروح
  

   پانزدهم  ماده*  
  
  .باشد  تابعيت  داراي  دارد آه  حق  هر آس) ١
  .آرد  محروم تغيير تابعيت  خود يا از حق  از تابعيت  خود سرانه  توان را نمي  احدي) ٢
  

  حاصـل   در هـر مكـاني    وتعالي  آمال  و اين  اوست  و آزادانه  اختياري  آمال  انسان  از خلقت  هدف
  آـه   نيبايـد در هـر مكـا     انسـان   بنابراين. آرد  بايدهجرت  آمال  اين  به  وصول  براي  گاه. شود نمي

  خود را شـكوفا سـازد، زنـدگي     آند و استعدادهاي  خود را تأمين  تواندبقاي آند بهتر مي فكر مي
: مـوال   قـول   به. نمايد تابعيت  در آيد و يا از خود سلب  آشوري  تابعيت  به  او بايد بتواند آزادانه.آند

تـو را    آـه   اسـت   ، سـرزميني  سـرزمين  بهتـرين .  نيسـت   بهتر از ديگـري   سرزميني  تو هيچ  براي«
  ١٦٣». باشي  آسوده  بپذيرد و در آن

  
   شانزدهم  ماده*  

  
  يـا مـذهب    ، تابعيـت  از نظر نژاد،مليت  محدوديت  گونه هيچ  دارد بدون  حق  و مرد بالغي  هر زن) ١

،  آن  انحـالل   و هنگـام   زناشـويي   مدت  در تمام.دهند  خانواده  آنند و تشكيل  با همديگر زناشويي
  . باشند مي  مساوي  حقوق  ، داراي ازدواج  امورمربوط به  و شوهر در آليه  زن
  .شود  و مرد واقع  زن  و آزادانه  آامل  بايد با رضايت  ازدواج) ٢
منـد   بهـره   و دولـت   جامعه دارد از حمايت  و حق  است  اجتماع  و اساسي  طبيعي  رآن  خانواده) ٣

  . شود
  

  آزادي  و مرد و ديگري زن  حقوق  تساوي  يكي  است  شده  توجه  بحث  قابل  و موضوعد  در اينجا به
  .همسر  در انتخاب

  
   زن  حقوق)  الف

  
  در اعالميـه   آـه  معاصـر اسـت    تـاريخ   و جنجـالي   مهـم   و مـرد از مسـائل    برابـر زن   حقـوق   مسأله
  لحـاظ انسـان    و مرد بـه   زن  بين  آه  باوجودي.  است  قرار گرفته  بشر مورد پذيرش  حقوق  جهاني
،  ، تحصـيل  شـغل   چـون   در امور مختلف  زنان  به  نسبت  تبعيض  وجود داردولي  آامل  تساوي  بودن

.  اسـت   بوده  رايج از جوامع  در بسياري... و  ، ديه ، ارث ، شهادت ، طالق ، ازدواج سياسي مشارآت
  جهـت   همـين   به.  است  و اجتماعي  تاريخي ، موضوعيو مرد  زن  حقوق  رسد مسأله نظر مي  به

  در طـول   زنـان .  است  بوده  در نوسان  مختلف  جوامع  و در ميان  تاريخ آنها در طول  و حقوق  تكاليف

                                                           
 .٣٩٧ ، ص الفتوح ١٦٠
 . ١٨٨  ، ص اخبار الطوال ١٦١
 .٢٧٩  ، ص١٤  ، خطبه البالغه نهج ١٦٢
 . ٤٤٧  ، ص٤٣٤قصار   ، آلمات انهم ١٦٣



  و عدم  گرايانه تجمل ، طبع جسمي  هاي ناتواني  و برخي  جنسيت  مربوط به  مسائل  علت  به تاريخ
بشـر در    نـوع   آه  گونه همان. دو درآمدند  درجه انسان  عنوان  خود، به  حقوق  در احقاق  استقامت

،  ، پادشـاهان  امپراتـوران   بـه   را نسـبت  « غلـب   لمـن   الحـق «زور   خودقـانون   زنـدگي   اعظـم   بخش
  . قرار گرفت  نيز مورد پذيرش  ، در خانواده پذيرفت  قبايل  تر و رؤساي قوي قبايل

از   زن  هـاي  نيازهـا ودلخوشـي    همه. بود  مرد وابسته  آامال به  زن  سنتي  اجتماعي  در مناسبات
بودند   خانواده  معيشت  آننده آار و تأمين  نيروي اينكه  دليل  به  دانمر. شد مي  تأمين  مردان  جانب
طـور   بـود و بـه    مـردان   عهـده  بـه   و دفـاع   جنگ  نقش. آمدند مي  حساب نيز به  اصلي  گيرنده تصميم
  آور خانـه  ونان  حامي.  گرفت آنها قرار مي  نيز بر عهده  سياسي  رهبري  اجتماعي  در نظام طبيعي
  را در ديـد مـرد بـه     ، زن تسلط بـر زنـان  .شد مند مي بيشتر بهره  از حق  بيشتر و درنتيجه  رتاز قد

آنهـا را    داشتن  تر نگاه ضعيف  بيشتر از آنها، ضرورت  آشي بهره. ساخت مي  حقير مبدل  موجودي
  . آرد ترمي افزون
  بـه   نسـبت   آنـان   ارث  مترشـدن يـا آ   او از ارث  شدن  ، محروم ازدواج  در هنگام  زن  شدن  هويت بي

  بـه   نسبت  و تبعيض  خشونت. شد مي  تلقي   توجيه قابل  شرايط ياد شده  بر اساس  همه  مردان
  خريـدو  فـروش    قابل  آاالي  در حد يك  زنان  گاه  بود آه  يافته  رسميت  چنان   جوامع در برخي  زنان

  . نيزوجود  داشت  ردانم  براي  آنان  آشتن  حق  آمدند و حتي در مي
و   سـاخت  مـي   هـا نهادينـه   درخـانواده   زنان  به  را نسبت  خاصي  و مناسبات  ، فرهنگ وضعيت  اين

  .آرد مي  تولدمشخص  و مرد را از ابتداي  زن  جايگاه
و   هـا و تعارضـات   آشـمكش  برداشـتن   منظور از ميان  به  و سياسي  حقوقي  هاي نظام  از آنجا آه

  اجتمـاعي   هـاي  و موقعيـت   جسـماني   ازقـدرت   ضـابطه  بـي   از اسـتفاده   ناشـي   هـاي  نظمـي  بي
  و از جامعه  جامعه  به  از خانواده  مناسبات  گذارند، اين افراد تأثير مي بر روابط موجود ميان  همواره

  .گرديد مي  منتقل  قانوني  و نظام  دولت به
،  ضـعيف   موجـوداتي   بـه  را  بـود، زنـان    جوامـع   تيآار سـن   تقسيم  محصول  آه  ياد شده  مناسبات

  آـه   طـوري   آرد به مي  مبدل  سرنوشت  تعيين  حق از  و محروم  برابر انساني  حقير و فاقد حقوق
  .داد مي   ترجيح  زنان  ترين را بر عاقل  مردان  ، حقيرترين مشاغل  برخي آسب  جهت  قانون  گاه

  حقوق  آه  بشر شدو در مواردي  زندگي  و مرد وارد عرصه  زن  مناسبات  در شرايط سنتي  اسالم
  گـور آـردن   بـه   از زنـده . داد  نشـان   ازخود واآـنش   گرفت شديد قرار مي  مورد تعرض  زنان  انساني
  در ارث  حقـي   آنـان   بـراي .  سـاخت   را محكـوم   زنـان   بـه   نسـبت   خشـونت .آـرد   جلـوگيري   دختران
  و شايسته  الهي  تكليف و مورد خطاب  حق  ، صاحب احترام  قابل  انسان  نوانع  را به  زن. شد قايل
.  دانسـت   آمـال   مـانع   و نـه   شـرط آمـال    رانـه   جنسيت.  شناخت  انساني  و تعالي  ، تكامل تحول

،  سياسـي   مشـارآت   هـاي  زمينـه .  آنهـا نپـذيرفت    بـراي   انسـاني  ارزشهاي  در آسب  محدوديتي
  همت  اجتماعي توسعه  جهت  زنان  توانمندسازي  و به  ساخت  را فراهم  زنان  نگيوفره  اقتصادي
  وجود حق  با اين.  دانست  مساوي  را بامردان  امور آنان  در اين  و جز در موارد استثنايي.  گماشت

  . در نظر گرفت  آنان  را براي  است  جنسيت مقتضاي  آه  و حقوقي  بودن  زن
فرمايـد   خدا مي  آه  آيه اين  و با خواندن  برابر دانسته  با مردان  انساني  را در حقوق  زنان)  ع( علي

: فرمايد مي  شماست  شمادر نزد خدا با تقواترين  و ارزشمندترين  و مرد آفريديم  ما شما را از زن
  ١٦٤».ندارد  ديگر برتري بر مسلمان  مسلماني  هيچ«

  آـه   و احساسـي   دنياگرايانـه  فرهنـگ   از زنـدان . يابند  دست  ايمان  باالي  مدارج  توانند به مي  زنان
  .نمايند  عمل  باال پيدا آنند و عاقالنه  شوند وشعور سياسي  شود خارج مي  گريبانگير آنانًا بعض
  جنـگ   در جريـان   هسـتندآه   زنـاني   از جملـه )  ص(همسـر پيـامبر    سلمه و ام  دختر حارث  فضل ام

بـا    جريان  در اين  سلمه ام ١٦٥.آردند  حمايت  امام  نوشتند و از حرآت  نامه  لمؤمنيناميرا  به  جمل
خـود را    اگر پيامبر همسران  آند آه مي  بيان  حضرت  به  اي نامه نمود و با نوشتن  مخالفت  عايشه
خـود،   يجـا   بـه   حـال   ، بـا ايـن   شـتافتم  تـو مـي    ياري  حاضر شوند به  در جنگ  بود آه نساخته  منع

  حرآـت   او بـا ايـن  . آنـد   تـو رايـاري    جمـل   اهل  عليه  تا در جنگ  فرستم تو مي  سوي  را به  فرزندم

                                                           
 .٣١٧و٣١٦  ، ص٤١  ، خطبه البالغه نهج  تمام ١٦٤
، ١٣٧٢،  اسـالمي   انقالب و آموزش  ، انتشارات احمد مستوفي  احمدبن  محمدبن  ، ترجمه ، الفتوح آوفي  اعثم ابن ١٦٥
 . ٤٠٩  ص



  نمـاي  تمـام   آيينـه   دختر ايشان  همسر موال و زينب ،) س(زهرا  حضرت ١٦٦.داد  رشد خود را نشان
  .  است  اجتماع  در صحنه  و عاقل  صالح  زنان به  نسبت  حضرت  نگرش
  حضـرت   اقتصـادي   حقوق و احقاق  ، سياسي ، اجتماعي فرهنگي  فعاليتهاي  مدافع  المؤمنينامير
  زنـان   بهتـرين «  آـه   بيـان   بـا ايـن    حضـرت  ١٦٧.فرمود از او حمايت « فدك«  بود و در جريان)  س(زهرا
  .آند افتخار مي  همسرخويش  به١٦٨». از ماست  جهان
  معاويـه   بـه   و قرارخـود بـا امـام     قـول   رغم ، علي»عمر  بن عبداهللا«  شد آه  شايعه  در مدينه  روزي

  همسر عبـداهللا   ، آه دختر حضرت « آلثوم ام«.او فرستاد  تعقيب  را به  اي موال عده.  است  پيوسته
  بلكـه   فـرار نكـرده    شوهرش  پدر خبر داد آه  پدر رسيد و به  خدمت در بازار به  عمر بود، سواره  بن

خـدا    بـه . برگـرد «:فرمـود   وي  ، و بـه  او را پـذيرفت   شهادت  حضرت.  است  رفته  مكه  به  عمره براي
  ١٦٩». است  مورد اعتماد من  آلثوم ام. نيست  دروغ  گويي مي  و آنچه  تو دروغگو نيستي  قسم
  هعصـر خـود آـ     زنـان   ناصـحيح  و رويه  سنتي  و مناسبات  تاريخي  تربيت  به  گاه  حضرت  حال  با اين
 ١٧٠.آنــد شــد، انتقــاد مــي مــي  سياســي  درصــحنه  آــردن  عمــل  و احساســي  دنيــاگرايي  باعــث

  بـه   آـه   هنگـامي   ولي  مادر يا همسر بسيار ارزشمند است  درنقش  شخصي  لطيف  احساسات
تـأثير    تحـت  آه  در مورد عايشه  حضرت.  است  شود خطرناك مي  آشيده  و سياست جامعه  صحنه
 ١٧١تـازد  مـي   انداخت  راه  را به  جمل ورزيد و جنگ  مبادرت  غير عاقالنه  هاي تصميم  به و زبير  طلحه
  بـا ايـن  .  گرفـت   او جوشـيدن   در سـينه   و آينه  يافت  غلبه زنانه  انديشه  در عايشه«: فرمايد و مي
  ١٧٢». او با خداست  و حساب  است  بر جاي  همچنان  داشت  درنخست  آه  ، حرمتي حال
او   بـه   اسـت   زن  باالتر ازتـوان   آه  آاري«: فرمايد مي)  ع( حسن  امام  به  در سفارش  المؤمنينامير

در جنگهــا در مــورد  ١٧٣».نيســتند  وخشــن  هســتند، پهلــوان  ظريــف  گــل  چــون  مســپار زيــرا زنــان
هـر چنـد   مياوريـد،    خشم  را به  را ميازاريد و آنان  زنان«. دهد هشدارمي  زنان  به  نسبت  خشونت
  ١٧٤».دهند  را دشنام  شمارا بريزند يا اميرانتان  آبروي

، خـدا را، خـدا    در مورد زنان«:فرمود  سفارش  چنين  زنان  عمر درباره  لحظات  ، در آخرين موال علي
  نشـان   آـالم   اين ١٧٥».بود  زنان  پيامبر مربوط به  سفارش آخرين  باشيد، چرا آه  را، در نظر داشته

ــه  آــه دارد  از آن ــامبر ن ــه)  ص(پي ــان   از مناســبات)  ع( علــي  و ن ــوده  راضــي  موجــود در مــورد زن   نب
  .اند بوده  در مورد آنان  سير اصالحات  وخواستار ادامه

درآمد   افزايش  دربازار آار جهت  زنان  و جذب  زندگي  عرصه  به  اخير با ورود تكنولوژي  هاي در دهه
و   در امـور اقتصـادي    زنـان   و مشـارآت   آـار اجتمـاعي   در تقسـيم   يزيـاد   ، شاهد تغييرات خانواده

  . هستيم  سياسي
  با فعاليت  و ارتباط آن  اجتماعي و حيثيت  ، شأن ، شخصيت ، شهرت قدرت  چون  اجتماعي  مزاياي
  گرديـده   ندرآمد زنـا   افزايش  و باعث  است  آشانده  ازخانه  بيرون  را به  زنان  ، امروزه از خانه  بيرون
  را بـه  زنـان   حقـوق   و نهضت  وجود آورده  و مرد به  زن  در حقوق  بحراني  تغييرات اين  مجموع.  است
  يـك   عنـوان   بـه   زنان  برابر به  ، خواستارنگاه جديد زنان  جنبش.  است  درآورده  جهاني  امري  صورت
، و  ، مـدني  ، فرهنگـي  اقتصادي  هاي تبعيض  تمامي  رفتن و از بين  برابر با مردان  ، با حرمت انسان

تمــايز، اســتثنا   هرگونــه  را در گــرو رفــع  و خــانواده  جامعــه  رشــد ســعادت آنــان.  اســت  سياســي
  ها ودر شـرايط مسـاوي   زمينه  در تمام  زنان  دانند و مشارآت مي  جنسيت  بر اساس  يامحروميت
،  سرنوشـت   ، تعيـين  شـدن   و انتخـاب   آـردن  تخـاب ان  حـق   خواهان  آنان ١٧٦.را خواستارند  با مردان
و سـازمانها، حفـظ يـا تغييـر       در احـزاب   ، شـرآت  سطوح  درتمام  دولتي  پستهاي  داشتن  برعهده

                                                           
 .٤٠٩  ، ص همان ١٦٦
  بنديـد و در لبـاس    عمامـه : آنهـا گفـت    را بخوانـد و بـه    بصـره   از زنـان ) ٧٠تا ٢٠( تعدادي  حضرت  جمل  از جنگ  پس ١٦٧

 .٤٤٠ ، ص الفتوح. رويد  مدينه  جانب  به  عايشه  در مرافقت  مردان
 .٢٩٢ ، ص٢٨  ، نامه البالغه نهج ١٦٨
 .٣١٢  ، ص٢ ، ج التاريخ  في  الكامل ١٦٩
 .٣٠٥ ، ص٣١  ، نامه٦٥  ، ص٧٩  ، خطبه البالغه نهج ١٧٠
 .٤٢٣و  ٤٢١  ، ص الفتوح ١٧١
 .١٦٠  ، ص١٥٥  ، آالم البالغه نهج ١٧٢
 .٣٠٥  ، ص٣١  ، نامه همان ١٧٣
 .٢٨٠  ، ص١٤  ، آالم همان ١٧٤
 .٥٨٣ ، ص١٢  ، وصيت البالغه نهج  ، تمام نبيكم  به  آخر ما تكلم  فان  نسائكم  في  اهللا  اهللا ١٧٥
 . ملل  سازمان  عمومي  مجمع ٢٣/١٨٠  شماره  ، قطعنامه زنان  آنوانسيون  مقدمه ١٧٦



در  ، شـرآت  اجتمـاعي   آـار، مـزد برابـر، امنيـت      ، حق آموزشي  ، فرصتهاي و طالق ، ازدواج تابعيت
و مـرد را جـز در     زن حقـوق   تفـاوت   آنـان  ١٧٧.هسـتند .. .و  ، مالكيـت  ـ ورزشـي    تفريحي  فعاليتهاي

تابنـد   بر نمي  داري و بچه  داري در خانه  مردان مشارآت  و افزايش  باروري  همچون  موارد استثنايي
ــاي ــاهش  و جوي ــار ســنگين   آ ــت ب ــان  مراقب ــه  از آودآ ــت  وســيله  ب ــژه  حماي ــارداري  دوران  وي ،  ب
  ١٧٨.ها هستند و مهد آودك  شاغل  والدين  براي  لياتيما  هاي ، معافيت زايمان مرخصي

در   در گذشـته .  اسـت  بـوده   پايـدار گذشـته    سـنتهاي   زدن  عصـر جديـد بـرهم     مشخصه  ترين مهم
و   داشـت  مـي   زور را پـاس   در مقابـل   بودن ، تسليم بر قدرت  مبتني  ، اخالق ظلم  شرايط احساس

آننـد و از خـود     آنهـا گذشـت    دارنـد و بـه    ضـعفا را محتـرم    شدحق مي  از اقويا خواسته  در مقابل
را   وجوانمردي  تسليم  اخالق  جاي  و عدالت  بر حق  مبتني  اخالق  امروزه. دهند نشان  جوانمردي

  قـانون . نيز بخواهنـد   ديگران  خواهند براي خودمي  براي  خواهد هر چه مي  و از مردم  است  گرفته
  ايـن . گيـرد   را بـر عهـده    مسـؤوليتي   چـه   آسـي   چـه   آند آه  تعيين ايد از پيشب  تواند و نه مي  نه

خود  باشند خودبه  ناتوان  آاري  از انجام  اگر زنان. دارد  هر فرد بستگي  قابليتهاو عاليق  به  مسأله
  . نيست  محدود آننده  قوانين  خواهند شد و نياز به  حذف  از صحنه

  و ممكن  موجه  تاريخي  مناسبات در آن  بود آه  چيزي  آن  داد همه  انجام  اندر مورد زن  اسالم  آنچه
و تا ابـد غيـر     است  فرا تاريخي  از امور ثابت  است  شده گفته  آنچه  آه  معنا نيست  بدين  اين. بود
باز   زنان وقاجتهاد در مورد حق  بايد باب  اجتماعي  تغيير مناسبات  ميزان  بهًا طبع. تغيير است  قابل
  همـت   اجتمـاعي   و عـدالت   اخـالق   در راستاي  آنان  حقوق  احقاق  به  شود و نسبت  داشته  نگاه

در   آـه   هـايي  تبعـيض   بـه   نسـبت .  آنهـا دانسـت   بر جنسيت  را مقدم  زنان  بايد انسانيت.  گماشت
شـود   مي  اعمال  و غيره  و ارث  ، ديه ، شهادت ، طالق ، ازدواج ،شغل اجتماعي  مورد مسؤوليتهاي

  مرتبطبـا سـعادت    قدسـي   موضوع  و نه  است  اجتماعي  و مناسبات  از شرايط اجتماعي و ناشي
  .آرد  خداوند، تجديد نظر اصولي  به  معنوي  يا قرب  اخروي

  
  همسر  انتخاب  حق)  ب

  
  و مناسـبات   ازدواج  گامو شـروطهن   توافـق   بـه   و مرد در امر ازدواج  زن  براي  مساوي  و حقوق  حق

، نـژاد،   داد حضـرت   نشـان   داد آـه   رخ  اي موال حادثه حكومت  در زمان.  مربوط است  آنان  اجتماعي
  طـرفين   آامـل   رضـايت   بـر آن   دانـد و عـالوه   نمـي   ازدواج  بـراي   را مـانعي  و مـذهب   ، تابعيـت  مليت

  ١٧٩.داند مي  ازدواج  راشرط ضروري
  از آابـل   خسرو پرويـز آـه   از دختران  يكي  و فرماندهي  نيشابور با حمايت  مردم  بود آه  ماجرا اين

را فرمانـدار   « آـاس   خليـدبن «)  ع( علي. بوند آرده  شورش  مرآزي  حكومت  بود عليه  آنجا آمده  به
و   گرفـت   اسـارت   بر آنها پيروز شد و دختر خسرو پرويز را بـه   بامخالفان  او در جنگ. آرد  خراسان

،  پسـرم  همسـري   تـو را بـه    آـه   داري  دوست: دختر فرمود  آن  به  حضرت. فرستاد)  ع( نزدعلي  به
اگـر    ولـي .  آـنم  نمـي   ازدواج اسـت   ديگـري   زيـر دسـت    آه  با آسي:  ؟ دختر گفت ، در آورم حسن
  پسـرم   ولـي   پير مردم  من: فرمود)  ع( علي. آيم در مي  خودت  همسري  به  باشي  داشته  دوست
  هنگام  در اين.  بخشيديم  خودت  را به  هايش خوبي  تمام:  گفت زن. دارد  زيادي  هاي خوبي  حسن
. درآور مـن   ازدواج  او را بـه :  خوانـد گفـت   مي  پادشاهان  خود را از خاندان  آه  عراق از بزرگان  مردي
هــر جــا «: دخترفرمــود  نآ  بــه  ســپس ». مختــار اســت  خــودش  بــه  او نســبت«: فرمــود  حضــرت

  ١٨٠». آن  ازدواج  داري  دوست  برو و با هرآس  خواهي مي
  

   هفدهم  ماده*  
  
  . دارد  مالكيت  حق  طور اجتماع يا بهًا منفرد  هر شخص) ١
  .نمود  محروم  مالكيت  از حق  خود سرانه  توان را نمي  احدي) ٢

                                                           
 . زنان  آنوانسيون ١٧٧
 .٤٦٤ ،ص١٣٨٠،  ، نشر ني ، ناصر موفقيان انساني  هاي ، جامعه نوال و گرهارد لنسكي  پاتريك ١٧٨
،  ، گلپايگـاني  ، تبريـزي  خويي چون  شيعه  از فقهاي  از نظر بسياري  آتاب  اهل  با زنان  مسلمان  مردان  دايم  ازدواج ١٧٩

 .٣٩٨و  ٣٩٧  ، ص قم  اسالمي  ،انتشارات٢  ، ج مراجع  المسائل  توضيح.  است جايز  ، و مكارم صافي
 .١٩١  ، ص اخبار الطوال ١٨٠



  
   مالكيت  حق

  
،  گشـت   حاصـل   آسـي  براي  شد و مالكيت  آسي  ملك  چيزي  معقول  هر دليل  به  آه  در صورتي

  انسـان   خداونـد بـه    از جانـب   طبيعـي   صـورت  بـه  حـق   ايـن .  است  منتفيًا يا عرفًا شرع  آن  سلب
  آن  او مـا را مالـك    جـز آنچـه    نـداريم   بـا وجـود خـدا مـا چيـزي     «: موال  قول  به.  است  شده  تفويض
  مـان  عهـده  بـه   تكليـف   سـزاوارتر اسـت    آن  خـود بـه    آرد آه  چيزي  كما را مال  چون  پس.سازد مي

  ١٨١». است  خود را برداشته  تكليف  را از ما گرفت  آن  و چون  گذاشت
،  اسـت   چيـده   اي عـده  دسـت   آه  چيزي«:  تعبير حضرت  به.  اوست  طبيعي  حق  هرآس  دسترنج
  نـامطلوب   جمعـي   را از نظـر وجـدان    الكيـت م  مـوال سـلب   ١٨٢».نخواهـد بـود    ديگران  دهان  طعمه
  را عيـب   وي  گشـود مـردم    دسـت   نيسـت   وي  از آن  آنچـه   بـه  آـه   آسـي «: فرمايد داند و مي مي
  ١٨٣».آنند

  حـق .  عمومي  و مالكيت  گروهي ، مالكيت شخصي  مالكيت: وجود دارد  مالكيت  نوع  سه  در واقع
  . مردود است  رتاز نظرحض  قسم  در هر سه  مالكيت  سلب
  مالـك   مسـاوي   صـورت  به و آحاد مردم  است  مردم  همه  مشاع  ، ملك المال بيت:  عمومي  مالكيت

مـوال   ١٨٤». دهم مي  تساوي  شما را به  حق«:فرمايد مي  مردم  به  خطاب)  ع( هستند لذا علي  آن
  خطـاب   ايشان. دارد  اي ژهوي  شهرت  المال و بيت  عمومي  حفظاموال  به  نسبت  از نظر حساسيت

بـود    آـرده  تعـرض   المـال  بيـت   شد و به مي  نيز محسوب  امام  از اقوام  خود آه  ازآارگزاران  يكي  به
از ...  آوردي  تاخـت   و شـتابان  آـردي   خيانـت   مـردم   بـه   آوردي  دست  به  فرصت  چون«: نويسد مي

حجـاز    را به  مسلمانان  اموال...  و ربودي  بودندبرگرفتي  نهاده  و يتيمان  زنان  بيوه  براي  آه  اموالي
  آنـان   را بـه   قـوم   ايـن   و اموال  از خدا بترس...  است  از حرام  آشامي ومي  خوري مي  آنچه...  بردي

  بازگشت  باشدقابل  شده  سلب  هم  در گذشته  عمومي  از اموال  آه  حقي  ايشان ١٨٥». بازگردان
  نـاحق   بـه   عثمـان   را آـه   اگـر چيـزي  «:خـود فرمـود    حكومـت   تشـكيل   در ابتـداي   حضرت. داند مي

. باشـد   آرده  زنان  را آابين  هر چند آن  گردانم بازمي  صاحبش  را به  ، آن بيابم  نزد آسي  بخشيده
رود بيشـتر   بـر او مـي    آـه   آيد از سـتمي   تنگ  به  از دادگري  و هر آس  است گشايش  در دادگري

   ١٨٦».آيد  تنگ به
  آن  آوردنـد، مالـك   مـي  دسـت   بـه   از جنـگ   آنچـه   جنگجويـان   گذشته  سنت  طبق:  گروهي  مالكيت
از   يكـي   بودند به  آورده  دست به  در اثر جنگ اي عده  آه  موال در مورد اموالي. شدند مي  محسوب
و   مسـلمانان   جنگـي   تـو، غنيمـت    از آن  و نه  است  من  از آن  نه  مال اين«: فرمايد خود مي  پيروان
،  داري اي بهـره   آنـي   در آـار زار شـرآت    اگـر بـا ايشـان     تو هـم .  است  آنان  شمشيرهاي اندوخته

  شـرآت   جنـگ   درآن  آـه   اسـت   آسـاني   همه  مساوي  حق  اموال  اين  يعني ١٨٧». همانند ايشان
  تقسـيم   شـما دارم   بـر گـردن    آه حقي«: ايدفرم مي  گروه  اين  به  امام  جهت  همين  به. اند داشته
  ١٨٨». شماست  در بين  مساوي  صورت  به  غنايم

  مســؤوليت  احسـاس  انـدازه   همــان  بـه   خصوصـي   امــوال  بـه   نسـبت   حضــرت:  خصوصـي   مالكيـت 
شـد از   مجبـور مـي    ارتش  داليلي  اگر به. تأآيد داشت  عمومي  حفظ اموال  به  نسبت  آند آه مي

شـما    اگر حيوانات«: فرمود مي  ايشان. نمود مي  را پرداخت آن  آند بايد پول  استفاده  ردمم  غذاي
  امـوال  بـه   خـود آـه    از آـارگزاران   يكـي   بـه   موال خطاب ١٨٩». آنيم مي  حساب  خراج جاي  را برداريم
  عـاري   لرا از محصـو   زمـين  انـد آـه   مـرا خبـر داده  «: فرمايـد  بود مـي   نموده  تعرض  مردم  خصوصي

                                                           
 .٤٣٩  ، ص٣٩٦قصار   ، آلمات البالغه نهج ١٨١
 .٢٣٩  ، ص٢٢٣  ، خطبه همان ١٨٢
 .٣٨٩  ، ص١٥٧قصار   ، آلمات همان ١٨٣
 .٣٢٠ ، ص٥٠  ، نامه همان ١٨٤
 .٣١٢  ، ص٤١  ، نامه همان ١٨٥
 . ٢٢  ، ص١٥  ، آالم البالغه نهج ١٨٦
 . ٢٣٩  ، ص٢٢٣  ، خطبه همان ١٨٧
 .٤٢  ، ص٣٦  ، خطبه همان ١٨٨
  .٥٤٦،  الفتوح ١٨٩



خود را   حساب.  اي خورده  آمده  دستت  به  وهر چه  اي بر گرفته  بوده  در زير پايت  و هر چه  اي آرده
  ١٩٠». شديدتر است  آدميان  آشيدن  خدا از حساب  آشيدن  حساب  آه و بدان  بفرست  نزد من

  محتـرم   مـال   نشـود آن   فمصـر   جامعـه   و ديـن   و معتقدات  ملي  منافع  عليه  مالي  آه  تا هنگامي
  موظـف   آننـد، دولـت    اسـتفاده   ملـي   يامنافع  ديگران  خود عليه  اگر افراد بخواهند از اموال.  است
و   مسلمان  ، چه آس هيچ  مال  به  دست«: فرمايد مي  رابطه در همين  امام. شود  آنان  مانع  است
تجــاوز   مســلمان  بــه  بــا آن  بيابيــد آــه  اننــزد آنــ  يــا ســالحي  اســبي  مگــر آنكــه.نبريــد  ذمــي  چــه
  واگذارد تا سبب اسالم  دشمن  چيزها را در دست  گونه اين  آه  نيست  را شايسته  مسلمان.آنند

  اشـتر در مـورد احتكـار نيـز نظـري      مالـك  بـه   مـوال خطـاب   ١٩١».گـردد   او بر خدا و اسالم  نيرومندي
  احتكار آرد بايد او را عقوبـت   و باز آسي  آردي  ار وضعاحتك منع  اگر قانون«: آند مي  بيان  مشابه
  ١٩٢».شود  ديگران  عبرت تا سبب  آني

  
   هيجدهم  ماده*  

  
تغييـر    آزادي  متضمن حق  اين. مند شود بهره  و مذهب  فكر، وجدان  از آزادي  دارد آه  حق  هر آس
  تعليمـات   و نيـز شـامل    اسـت   نو ايمـا  اظهـار عقيـده    آزادي  متضـمن   و همچنين  يا عقيده  مذهب
طـور    بـه ًا يـا مجتمعـ  ًا منفـرد   حقوق  تواند از اين مي  هرآس است  ديني  مراسم  و اجراي  مذهبي
  . برخوردار باشد  طورعمومي  يا به  خصوصي

  
   فكر و عقيده  آزادي

  
د خـود بردارنـد و   ازعقايـ   بايـد دسـت    بايد آرد؟ آيا همه  چه  لحاظ مذهبي  به  متنوع  جامعه  در يك
يـا    جديـد ديـن    تغيير آـرد و حاآمـان    آودتا حكومت را بپذيرند؟ اگر با يك  يا حكومت  اآثريت  عقيده
تغييـر دهنـد؟     حاآمـان   فكر و دين  خود را مطابق  بايد فكر و دين  داشتندباز مردم  جديدي  مذهب
  باشد؟  اآثريت يا  غالب  سياست  دست  و نبايد بازيچه  است  محترم  انسان  انديشه  يااينكه
و   اعتنـا برخـوردار اسـت    قابـل  محـدود و اآثريتـي    از اقليتـي   جامعـه   آه  در شرايطي  است  ممكن
دهد   خود اختصاص  را به  انساني  حداآثر حقوق  شهروندي  را برنتابد و در حقوق  ، اقليت اآثريت

  حقـوق   حـداقل  آنان  حداآثر براي  حقوق  به  رسيدن  براي  آنان  ترغيب  و براي  بااقليت  و در رقابتي
  توجيـه   قابـل   و مـذهبي   دينـي   هـاي  اقليـت  بشـر بـراي    در حقـوق   را در نظر گيرد، تبعيض  بشري
  .باشد

بـاور و    برخوردانـد و داراي  آننـد از رشـد نسـبي    فكـر مـي    همگـان   آـه   آنـوني   جهـاني   در جامعه
بـر    قـاطع   از عقايـد خـود بـردارد و دليلـي      دست نيست  اغبر  خود هستند و آسي  هاي انديشه
  شـود بـه   وجـود نـدارد، لـذا آيـا مـي       از طـرفين   يـك   هـيچ   ديگر نيز بـراي  و يا مذهب  دين  يك  برتري
  ؟ آنيم  محروم  مساوي  را از حقوق  ديگران  ما برتر هستيم  اينكه ادعاي

  در نظـر و عمـل    آنچـه   برابربـه   در شـرايطي   ا آدميانبايد آزاد باشد ت  و مذهب  ، دين فكر، انديشه
  ايـن .  مطلـوب   و نـه   اسـت   ممكـن   نـه   اجبار در فكر ومذهب. دهد برسند مي  خود را نشان  برتري
  پذيرش  ها براي انسان  آزاد گذاشتن. اند آرده  را تبليغ  نيز آن  توحيدي اديان  آه  است  چيزي  همان

از   نشان  بلكه  است ولو متناقض  ها و اديان انديشه  ، غير از تأييد همه تبليغ  و آزادي  تفكرو مذهب
  بـروز و ظهـور و گسـترش     بـراي   زمينـه   سـاختن  و فراهم  تفكر صحيح  در انتخاب  انسان  اعتماد به
ر بـاو   از عـدم   ، نشـان  خـاص   و ديـن   انديشـه   در پذيرفتن  اجبار مردم.تر دارد درست  و دين  انديشه

ها  انديشه  در مقابل خاص  و دين  انديشه  آن  مدارا و تحمل  باور به  و عدم  انسان  جويي حقيقت به
  .ديگر دارد  و اديان
  بـدين   و ايـن   اسـت   مجازشـمرده   را تـا حـد انكـار و تغييـر ديـن       و انديشـه   دين  آزادي  اعالميه  اين

قهـر و جبـر     را بـه   آسـي   و قلبـي   اور عقلـي بـ   رغم نداردعلي  حق  و دولت  حكومت  آه  معناست
  مطلـب   ايـن   در صـدد بيـان    اعالميـه   ايـن . نمايـد   خاصـي   و يا دين  عقيده  يا پذيرش  ترك  مجبور به

                                                           
 .٣١٠ـ٣١١  ، ص٤٠  ، نامه البالغه نهج ١٩٠
 .٣٢١  ، ص٥١  ، نامه البالغه نهج ١٩١
 .٣٣١  ، ص٥٣  ، نامه همان ١٩٢



  است  يكسان بر انسان  از نظر اعتبار يا اثر معنوي  خاص  خدا يا دين  باور به  باور يا عدم  آه نيست
  .باشد  داده  اصالت آدميان  انتخاب  و فكر و قدرت  يشهاند  به  است  خواسته  بلكه
توسـط انبيـا،     نادرست  ازراه  درست  و راه  نيست  دين  در پذيرش  اآراهي  اينكه  با بيان  آريم  قرآن
 ١٩٤گـر،  سـلطه   نـه   اسـت   حقيقـت   و پيامبر تنهاتذآردهنده١٩٣قرار دارد  در اختيار مردم  روشني  به

ــار ر  جمــع ــاور و اجب   اســالم  تنهــا از ارزش  نــه  ديــن  در پــذيرش  آزادي.  اســت دانســته  ا منتفــيب
  الزم  و صـفاي   صـلح   آنـد و زمينـه   مـي   بيشـتر فـراهم    آن  گسـترش   را براي زمينه  آاهد بلكه نمي
  و اجـراي   بايددر تبليغ  و مذاهب  اديان  همه. سازد مي  تر فراهم را افزون  ايماني  تجربه  تحقق براي
  .خود آزاد باشند  ديني  و مراسم  اعمال

هـا و   نهان  خداوند داناي  تنها درپيشگاه  ديني  باورهاي  قصور يا تقصير افراد در گزينش  مسؤوليت
  .نمود  در دنيا محاآمه  زمينه  افراد را در اين توان و نمي  پذير است امكان  در قيامت

  خرافـات   ، تـرويج  مقدسات ، هتك اهانت  نه  آنيم مي  عدفا  يا مذهب  دين  ما در اينجا از نقد علمي
در   طـور آـه   همـان . شـود   محسـوب   و بايـد جـرم   است  جامعه  و مصالح  منافع  مخالف  آه  و فسق

بـر    ، انتشار عقايد مبتنـي  ملل  سازمان ١٩٦٥  مصوب  نژادي  تبعيض حذف  المللي بين  آنوانسيون
انتشـار    آزادي  چـون  ١٩٥.آنـد  مي  محسوب  مجازات  قابل  را جرم  اديتنفر نژ  يا تحريك  نژادي برتري
  اسـت   در تعـارض   بشـر اسـت    حقـوق   ازاصـول   بشـر آـه    و بـرادري   برابري  عقايد با اصل  نوع  اين

  . است  جرم  دليل  همين  نيز به  آدميان مورد توجه  مقدسات  به  اهانت
در .  اسـت   منظـور بـوده    همـين   بـه ًا دقيقـ   اسـالمي   گارتـداد در فرهنـ    جـرم   رسد آه نظر مي  به

خـود    بـر حقانيـت    آه  ، چرا بايد ديني نيست ارتداد پيدا آند جرم  ديگري  از دين  اگر آسي  اسالم
در   آـه   يا مشرآيني  آتاب  بسيار از اهل  باشد؟ چه  داشته  خودوحشت  دارد از ارتداد ياران  يقين

  در بـين   آزادانـه ًا بعـد   آـه   آردنـد و يـا ملحـديني    مـي   زنـدگي   ار مسلمانانآن  عصرپيامبر در مدينه
  جـرم   آنـان   نبـودن   آردنـد و مسـلمان   مـي  بحـث )  ع( صـادق   آردند و با امام مي  زندگي  مسلمانان
  و فـردي   شخصـي   فكـر فـرد باشـد و جنبـه      محصـول   آـه   ارتـدادي  در گذشته. شد نمي  محسوب
ــ  باشـــدجرم  داشـــته ــا بـــه  آـــه  هنگـــامي  ولـــي  اســـت  شـــده نمـــي  يتلقـ   عرصـــه  ارتـــداد پـ
  بـه   ازآن  توطئـه   دادنـد و بـوي   مـي   تشـكيل   آنهـا را مسـلمانان    اآثريـت   آـه   گذاشت مي اي جامعه
  .شد مي  محسوب  رسيد جرم مي  مشام
  بـه   معتقـدين . آردنـد  مي  در آنار يكديگرزندگي  ، افكار و اديان مذاهب  موال همه  حكومت  در زمان

آردنـد مـورد    نمي  اقدام  حكومت  عليه  مسلحانه  صورت به  آه  تا هنگامي  اقليت  عقايد يا مذاهب
را   مشـرآين  يهـود و نصـارا و حتـي     خـود سـفارش    آارگزاران  موال بارها به. گرفتند قرارنمي  تعرض
  مسلمانان  به  از تعرض  طور آههمان بودند و امام)  ع( علي  دولت  حمايت  تحت  ذمه  اهل. نمود مي

  ذمـي   زن  در مـورد آن   حضـرت   سـخنان . آمد مي  خشم  نيزبه  آنان  به  شد از تعرض مي  خشمگين
  بـر عفـت  .  اسـت   آـرده   تعـرض   ذمـه   از اهـل   بـر زنـي    آسـي   ام شنيده«.  است تأمل  بسيار قابل
.  اسـت   را ربـوده   اش بند وگوشـواره  گردن ، دستبند، او را برداشته  و روسري  آرده  درازي  اودست
آند و از   را طلب  مسلمانان  گويد و فريادرسي  اناهللا  جزآنكه  زن  و آن  آورده  او بيرون  از پاي  خلخال
تنهانبايـد    بميرد، نـه   و اندوه  رسوايي  از اين  اگر مسلماني... است  نداشته  اي جويدچاره  او ترحم
  ١٩٦». او را سزاوار است  مرگ  آرد، بلكه  مالمتش

  بـه   اثـر دادن   و ترتيـب   مشـرآين  براي  حتي  شهروندي  حق  شدن  قايل  خصوص  در اين  مهم  نكته
  شهر تو، از درشتخويي  دهقانان«: نويسد مي  ازآارگزاران  يكي  به  موال خطاب.  آنهاست  شكايت

  سـتم   و بـر ايشـان    آنـي  را تحقيـر مـي    ايشـان   انـد آـه   گفتـه ; انـد  آـرده   توشـكايت   و سختگيري
  خـود نزديكشـان   بـه   نيستند آه  اند و سزاوار آن هنوز مشرك  آنان  آه  ديدم  نگريستم.  داري روامي
روا   ســتم  يــا بــر ايشــان  را از خــودبراني  آنــان  انــد نشــايد آــه اســالم  در پنــاه  چــون  ولــي  ســازي
  ١٩٧». داري

  آـه   با وجودي  اسالم. آند مي پشتيباني  بر تفكر و انديشه  د متكيعقاي  از آزادي  اسالم  بنابراين
  را حـرام   در عقايـد مـردم    عقايـد و تجسـس    آنـد،تفتيش  نمـي   شـدن   مسلمان  آفار را مجبور به

                                                           
 .٢٥٦  ، آيه بقره  سوره ١٩٣
 .٢٢  ، آيه غاشيه  سوره ١٩٤
 .٨  امروز، ص  بشر در جهان  وقحق ١٩٥
 . ٣٣ ، ص٢٦  ، خطبه البالغه نهج.٢٧٩ـ٢٨٠  ، ص اسالميه  علميه  ، انتشارات رسولي  مفيد، االرشاد، هاشم  شيخ ١٩٦
 .٢٨٢  ، ص١٩  ، نامه البالغه نهج ١٩٧



ارتـداد    تنهـا باعـث    را نـه   غيـر معمـول    ، اجتهـاد و فهـم   از ديـن   متفـاوت  برداشـت   نفـس . داند مي
تأآيـد    وفـروع   اجتهـاد در اصـول    بـاب   بـاز بـودن    آنـد و بـر ضـرورت    نيـز مـي    تشويق  داند،بلكه نمي
  ، نـا معقـول   منطقـي   فكـرو انديشـه    با عرضه  آند آه مي  را مكلف  انديشمندان  اسالم. نمايد مي
مبنـا و   آـور و بـي    تقليـدهاي   بـر پايـه    آـه   عقايـدي .را بر مال سازند  و تقليدي  عقايد خرافي  بودن

و بايـد بـا     هاسـت  انسـان   و تعـالي   سـازگار نباشـد، ضـد آزادي     گيـرد و باعقالنيـت    شكل  خرافي
خـوداز اعتبـار سـاقط      وگـو، خـود بـه    گفـت   و آزادي  و رقابت  در بازار انتخاب  درست  انديشه عرضه
  . شود

  
   نوزدهم  ماده*  

  
  عقايد خـود بـيم    ازداشتن  آه  است  آن  مزبور شامل  دارد و حق  و بيان  عقيده  آزادي  حق  هرآس

  وسـايل   تمـام   بـه   و افكـارو در اخـذ و انتشـار آن     اطالعـات   باشد و در آسب  نداشته  و اضطرابي
  . آزادباشد  مرزي  مالحظات  و بدون  ممكن

  
  انتقاد  آزادي

  
  ينتـر  از مهـم   يكـي  بشـر اسـت    اساسـي   از حقـوق   آزاد عقايد آـه   و بيان  ، پرسش عقيده  آزادي
از   برخـي   از داليـل   آـه   آسي  به  علي  حضرت. است  حكومتي  بر دستگاه  و نظارت  آنترل  عوامل
  و سـؤال   پرسـش   حـق   رهبـري   بـه   شـما نسـبت  «: فرمايـد  آردمـي  مـي   سـؤال   ايشـان   اقدامات
نمـود و   مي  تشويق  و خوفي  ترس  هيچ  آزاد عقايد خود بدون  بيان  را به موال مردم ١٩٨١٩٨».داريد

بـا    آـه   از خدا و نيزرفتار نيكويي  بردن  فرمان  سبب  مرا به«; آرد مي  مورد خود منع بي  ازستايش
بـر    و فرايضي  ام نكرده  ادايشان  من  آه است  مستاييد زيرا هنوز حقوقي  نيكي  به  ام شما داشته

  سـخن   گوييـد بـا مـن    مـي   سـخن   انبـا جبـار    آـه   گونـه   آن. بايد آنها را بگـزارم   آه  است  من  گردن
. مداريـد   پنهـان   دارنـد از مـن   مـي   آنهـا پنهـان    خشـم   هنگام  به  خشمگين را از مردم  آنچه. نگوييد

. آيـد  مـي  گـران   بـر مـن    حـق   گفـتن   مكنيـد و مپنداريـد آـه     آميـزش   بـا مـن    و تملـق   چاپلوسـي  به
را در   آيد يا نتواند اندرز آسي بر او گران  حق  نشنيد  انگاريد زيرا هر آه  مرا بزرگ  آه  خواهم نمي
يـا    حق  از گفتن  با من  پس.  بر او دشوارتر است  وعدالت  حق  به  آردن  بشنود، عمل  عدالت  باب
و در  خطـا نشـوم    مرتكب  آه  نيستم  در نظر خود بزرگتر از آن  بازنايستيد زيرا من عدل  به  زدن  راي

  ١٩٩». باشم  يمنخود از خطا ا  اعمال
باشـند لـذا     داشته  انتقادي او نگرشي  به  نسبت  خواهد آه از آنها مي  آوفه  مردم  به  موال خطاب

باز   حق  بخواهيد تا به  از من  آنيد واگر بد آردار بودم  ياريم  نيكو داشتم  اگر سيرتي«: فرمايد مي
ــردم ــه  آســي  ايشــان ٢٠٠». گ ــت را آ ــر   هيب ــانروا او را نگي ــهفرم ــد انســان   ســخن  د و آزادان   بگوي

  آسـاني  تـو   وزيـران   تـرين  برگزيـده «: فرمايـد  اشتر مـي   مالك  به  و خطاب  آرده  معرفي ارزشمندي
  خداونـد بـر دوسـتان     آـه   باشـد و درآارهـايي    آورند، هر چند تلـخ   بر زبان  حق  سخن  هستند آه
  ٢٠١».آنند  پسندد آمتر تو را ياري خود نمي
  موال خود، آنها را بر ايـن . خود را ابرازنمايند  آزاد هستند عقايد و نظرات  فكري  وههاياقشار و گر
آنيـد    خود يـاري   دين  قوام  را براي  پيشوايان«:  دانست مي مردم  را حق  نمود و آن مي  آار ترغيب
   ٢٠٢».نماييد  و خير خواهي  خود رانصيحت  و امامان
او انتقـاد    بـود ازمـوال و حكومـت     نيز پيدا آرده  وسيعي  بازتاب  آه  اشعاري  در ضمن  حكم بن مروان
  او ناراحـت   بيان  نيز از نحوه « عقبه  وليدبن» وي  دوست  حتي  تا آنجا بود آه  اعتراض  اين. آند مي
از او   دسـت «: فرمايـد  مـي   حضـرت . برسـاند   قتـل   خواهنـد تـا اورا بـه    مـي   از امام  ياران. شود مي

  بيعـت   بـا عايشـه    بصره  مردم  همه ٢٠٣».شما را  نه  است  او مرا بد گفته.را مرنجانيد  و ويبداريد 
                                                           

 .٢٩٢  االرشاد، ص ١٩٨
 . ٢٢٥  ، ص٢٠٧  ، آالم البالغه نهج ١٩٩
 .٣٣٨  ، ص٥٤  ، نامه همان ٢٠٠
 .٣٢٥ ، ص٥٣  ، نامه البالغه نهج ٢٠١
 .٤٧ ، ص و السياسه  االمامه.  المامكم  و النصيحه...، دينكم  قوام  فافزعوا الي ٢٠٢
 .٤٠٤  ، ص الفتوح ٢٠٣



 « اشـعري  ابوموسي«طور  همين ٢٠٤.باشند  طرف بودند بي  داده  قول  سعد آه بني  آردند جزقبيله
  عرضيت  هيچ  حضرت  حال  بااين ٢٠٥.نكنند  شرآت  جمل  در جنگ  آرد آه مي  را تحريك  آوفه  مردم
  . نداشت  بصره  و يا مردم  ، ابوموسي عايشه  به

ــردم ــوال حتــي   حكومــت  در دوران  م ــي   م ــه  و جنــگ  در شــرايط بحران ــان   نظــرات آزادان   خــود را بي
  حكميـت   پـذيرش   جريـان   بـه   اي عـده ٢٠٦.آردنـد  مـي   اعتـراض   جمـل   جنـگ   بـه   اي عـده . آردند مي

  .  نداشت  آميزي از آنها برخورد خشونت  يك با هيچ  حضرت  داشتند ولي  اعتراض
آردنـد   مـي   خاستند و آشوب برمي نماز از جاي  يا در بين)  ع( علي  امام  سخنراني  در زمان  خوارج

: بـود   اين  مفاد آن  آردند آه مي  زمر را تالوت  سوره  ٦٥ دادند يا آيه مي « اال هللا  ال حكم«و شعار 
  هنگــام  روزي ٢٠٧. شــوي مــي  شــود و از خاســرين حــبط مــي  ات گذشــته  اعمــال  ورزي  اگــر شــرك
  اصـحاب . اسـت   آافر فقيهي  خدا او را بكشد چه  و گفت  برخاست  از خوارج  ، يكي امام سخنراني

دهنـد و يـا    مـي   پاسـخ  را بـا سـب    صـبر آنيـد، سـب   «: فرمـود   او شـوند، امـام    خواستند متعرض
  سـخنراني   زدن  هـم   در بـه   اآبرسـعي   با شعار اهللا  هگا  سخنراني  در حين  آنان ٢٠٨».بخشند مي

.  آـنم  نمـي   خداونـد در مسـجد منـع     نـام   شمارا از بردن  من«: فرمود مي  حضرت. داشتند  ايشان
  را شــروع  شــما آن  مگــر اينكــه  جــنگم نمــي  بــا شــما هــم.  آــنم نمــي را از شــما قطــع  المــال بيــت
  ٢٠٩».آنيد

  آـه   رامكشـيد زيـرا آسـي     خـوارج   از مـن   پـس «: فرمايـد  مـي   اننهـرو   از جنگ  پس  حتي  حضرت
  آن  برخيزد و بـه   باطل  طلب  به  آه  نيست همانند آسي  است  خطا رفته  و به  بوده  خواستار حق

  ٢١٠».يابد  دست
  داند آـه  مي  آارگزاران  براي  بزرگي را نعمت  از حكومت  انتقادي  و اظهار نظرات  بيان  آزادي  حضرت

  حقانيـت   معيـار سـنجش    افكـار عمـومي    ازنظـر ايشـان  . شـود  مـي   جـاري   افكار عمومي  زبان  به
ــن  حكومتهاســت ــق و از اي ــوان مــي  طري ــد و صــالح   نظــام  ت ــد را از ناآارآم ــاز   را از ناصــالح  آارآم ب

  تــوان ،مــي ســاخته  جــاري  مــردم  آنهــا بــر زبــان  خداونــد دربــاره  را از آنچــه  نيكوآــاران«: شــناخت
از هـر    و در امان  از هر نابكاري عاري  اندرزهايي. دهيد  خود ياري  اندرزهاي  مرا به« ٢١١». شناخت

   ٢١٢».و ريا  ريب
  

   بيستم  ماده*  
  
  .دهد   آميزتشكيل مسالمت  هاي و جمعيت  مجامع  دارد آزادانه  حق  هر آس) ١
  .آرد  در اجتماعي  شرآت  مجبور به  توان را نمي  آس هيچ) ٢

گروههـا و    تشـكيل   آـه   اسـت   ايـن   مـوال گويـاي    سياسي  حيات  تاريخ  در اجتماعات  شرآت  حق
  باشـدبي   آميـز و قـانوني   مسـالمت   آـه   تا زمـاني   از نظر ايشان  و سياسي  اجتماعي جمعيتهاي

  موضـوع   اين  گوياي  هاي ازنمونه  ايشان  حكومت  در زمان  و خوارج  جمل  وجود گروه.  است  اشكال
ــا هنگــامي مخــالف  گروههــاي  ايــن ٢١٣. اســت ــه  دســت  آــه ، ت ــزده  خشــونت  ب ــد و جنــگ  ن   بودن

  سـعدبن «  از افـراد مثـل    برخي. نشدند  واقع  آسي  بودندمورد تعرض  را  آغاز نكرده  اي مسلحانه
بـا   جنـگ   بـه  »زيـد   بـن  اسـامه «و  « مسـلمه   محمـدبن «، « خطاب  عمربن  بن عبداهللا«،« وقاص ابي

دهـد،   آنها را مي  آردن اشتر پيشنهاد زنداني  مالك  لذا وقتي. باور نداشتند  شورشي  مسلمانان
  به  در توصيه  ايشان ٢١٤». گذارم وا مي  خودشان خود و عقيده  حال  را به  آنان«: فرمايد مي  حضرت

                                                           
 . ١٨٠  ، ص البالغه نهج ٢٠٤
 .١٨١  ، ص البالغه نهج ٢٠٥
 .٤٤٤،  الفتوح ٢٠٦
 .٣٣٨  تا، ص ، بي ، بيروت للمطبوعات  العلمي  ، مؤسسه طبري  تاريخ ٢٠٧
 .٤٢  ، حكمت البالغه نهج ٢٠٨
 .٧٣  ، ص٥  ، ج طبري  تاريخ ٢٠٩
 .٥٤  ، ص٦٠  ، خطبه البالغه نهج ٢١٠
 . ٣٢٢  ، ص٥٣  ، نامه همان ٢١١
 .١٢٣  ، ص١١٧  ، آالم همان ٢١٢
 .٢٠٠  ، ص١٨٣  ، آالم البالغه نهج ٢١٣
 .١٧٩  ، ص اخبار الطوال ٢١٤



انگيـزد،   برمـي   والـي   بـه   را نسـبت   رعيـت   ظـن   حسن  آه  چيزي  بهترين«:نويسد اشتر مي  مالك
   ٢١٥».نيستند  ملزم  بدان  آه  است  آارهايي  انجام  آنها به  وادارنكردن
آنهـا    بـه   آرد،لـذا خطـاب    حكومـت   شـود بـر مـردم    بـا زور نمـي    آـه   اسـت   واقف  خوبي  به  حضرت
افراد   اريحضور اجب ٢١٦».خواهيد خودنمي  آه  وادارم  آاري  شما را به  توانم نمي  من«: فرمايد مي

  بـه   در نامـه   جهت  همين  به.  دانست مي  آفرين ومشكل  را نيز نامطلوب  جنگ  هاي افراد در جبهه
او بهتـر    آيد، غيبت نبرد مي  تو به  همراه  با اآراه  آه آن«: نويسد خود مي سپاه  از فرماندهان  يكي

  ٢١٧». وستا  برخاستن  ياري  او بهتر از به  نشستن  و در خانه  ازحضور اوست
  

   و يكم  بيست  ماده*  
  
  بـا وسـاطت    وخـواه ًا مسـتقيم   آشور خود، خـواه   امور عمومي  در اداره  دارد آه  حق  هر آس) ١

  . جويد  باشند شرآت  شده  انتخاب  آزادانه  آه  نمايندگاني
  .آيد آشور خود نايل  عمومي  مشاغل  شرايط، به  دارد با تساوي  حق  هر آس) ٢
ابراز گردد   انتخاباتي وسيله  بايد به  اراده  ، اين است  مردم  اراده  حكومت  و منشا قدرت  اساس) ٣
باشد   مساوات  و با رعايت  بايد عمومي  انتخابات.پذيرد  صورت  طور ادواري و به  صداقت  از روي  آه

  . نمايد  ينرا تام  رأي  آزادي  گيرد آه  انجام  نظير آن  اي ياطريقه  مخفي  و با رأي
  

  حـق   مـردم   درآن  آـه   اسـت   سـاالري  مـردم   نظـام   شـناختن   رسميت  به  از اعالميه  ماده  اين  پيام
در   مشـارآت   و حـق   اجتمـاعي  موقعيتهاي  آسب  به  مساوي  دسترسي  ، حق سرنوشت  تعيين
  .آزاد دارند  انتخابات  وسيله به  سياسي  نظام  اداره

  
   سرنوشت  تعيين  حق

  
  حـق   ؟ ايـن  ياانتصابي  است  ؟ انتخابي وضعي  يا امري  است  طبيعي  حقي  سياسي  آيا حاآميت

  حاآميـت   اعمـال   و شـكل   اهـداف   اجـراي  ؟ روش چيسـت   از حاآميـت   ؟ هـدف  آيست  به  متعلق
  .شود مي  داده  پاسخ  آن  به  سياسي  در انديشه  آه است  مباحثي... ؟ و است  چگونه
  تعيـين   خـاص   فـرد يـا قشـري    خداوند براي  را از جانب  و آن  دانسته  الهي  را امري  حكومت  برخي
و   ، امپراتوران پادشاهان  را براي  سياسي  خداوند،حاآميت  مشيت  نگاه  در اين. اند دانسته  شده

ــاي ــا اولي ــد  نقشــي  هــيچ  در آن  و مــردم  اســت  آــرده  تعيــين از ازل  الهــي  ي ديگــر   ضــيبع. ندارن
  مالكيـت   حـق  همچـون   حاآميـت   حـق   ديـدگاه   در اين. اند دانسته  عقالني  را امري  سياسي نظام
، در اختيـار بشـر    طور طبيعي  ، به آنان را خداوند با آفرينش  حق  و اين  است  آحاد مردم  به  متعلق

  آـه   هـر آـس    را بـه  خـود   سياسـي   بر سرنوشـت   حاآميت توانند حق مي  مردم.  است  قرار داده
 ، ، اجتمـاعي  طبقـاتي   موقعيـت   دليـل   بـه   آس هيچ  حقوق  تساوي  دليل  به. خواستند واگذارآنند

از   خـاص   اي عـده  آـه   نيسـت   گونـه  ايـن . ندارد  سياسي  حاآميت  براي  ويژه  حق  و جنسي  نژادي
  داشـته   خـاص   ويژگـي   زمينـه   ايـن  آننـد ودر   بهتـر درك   را از خـود آنـان    مردم  دنيايي  افراد مصالح

  و روش  حاآمـان   ، ويژگيهـاي  حكومـت   نـوع   انساني  هاي هدف بشر با در نظر گرفتن  عقل. باشند
  .آند مي  راخود مشخص  حاآميت
  شـكل   وحضـور مـردم    خواسـت   بـدون   سياسـي   نظـام )  ع( علـي   امـام   در ديـدگاه :  ساالري  مردم
  صـورت   جـز بـا حضـور مـردم      امامـت  سـوگند آـه    خـودم   جـان   بـه «: دفرمايـ  مي  ايشان. گيرد نمي
  شـما بخواهيـد آسـي     آـه   جـز آن «: فرمايـد  داند و مي مي مردم  را حق  موال حكومت ٢١٨».نبندد
ــدارد حاآميــت  حــق ــده  حــاآم« ٢١٩».ن ــل  نماين ــه  خطــاب  امــام ٢٢٠». اســت  مــردم  و وآي ــك  ب   مال

  در برابردشــمنان  ، ســاز و بــرگ مســلمانان  و انبــوه  يــند  ســتون  مــردم  عامــه«: فرمايــد اشــترمي
                                                           

 .٣٢٥  ، ص٥٣  ، نامه البالغه نهج ٢١٥
 . ٢٦  ، ص١٩٩  ، آالم همان ٢١٦
 .٢٧٣  ، ص٤  ، نامه همان ٢١٧
 .١٨٣  ، ص١٧٢  ، خطبه البالغه نهج ٢١٨
 .٣٠٤  ،ص٢  ، ج التاريخ  في  الكامل.  امرتم  اال من  حق  الحد فيه  ليس  هذا امرآم  ان  ايها الناس ٢١٩
 .٣٢١  ، ص٥١  ، نامه البالغه نهج.  ، و وآالء الرعيه الرعيه  خزان  انتم ٢٢٠



و   بايـد بـدترين  . باشـد  افـزون   ايشـان   تـو بـه    بيشـتر و ميـل    آنـان   تـو بـه    بايـد توجـه    هستند، پس
  خشـم « ٢٢١». اسـت   مـردم   عيبجـوي   ازديگران  بيش  باشد آه  افراد در نزد تو آسي  ترين دشمن
اگــر   نزديكــان  ، خشــم آنكــه  قــرار دهــد و حــال  را زيــر پــاي  نزديكــان ، خشــنودي مــردم  هــاي تــوده
  ٢٢٢». از تو خشنود باشند، ناچيز است  مردم هاي توده
  بـا عثمـان    مـذاآراتي  آننـد طـي    را عزل  اصرار داشتند عثمان  آه  شورشياني  در مقابل)  ع( علي
خواهنـد   مـي   مـردم   ر چـه هـ   بقبوالند آه عثمان  سازد و به  را محقق  آنان  آند خواست مي  سعي
مـراد    هـر چـه  . نكنيـد   تعجيـل «: گويـد  مـي   مردم  به  خطاب با عثمان  از توافق  موال پس. آند  عمل

   عثمان  شماست
را شـما بخواهيـد    آند و هر حاآمي  شما را تأمين  رضايت  آه  عهد بسته  او با من. خواهد  همان

  آه  آسي  مقرر داشتند عثمان  باعثمان  مشترك  اي هآنها در بياني  بنابراين ٢٢٣».آند  در مصر نصب
شد   را ضامن  بيانيه  آن  تحقق)  ع( علي. آند  نصب  ايشان  وحكومت  امارت  مصر بخواهند به  مردم
  آـرده   معرفـي  مـردم   را آه »ابوبكر  محمدبن«  مهر تأييد زدند و عثمان  نيز بر آن  از بزرگان اي و عده

  ٢٢٤.گردانيدمصر   بودند والي
آنـد   مـي   حكـم   عقـل  برابـر دارنـد ولـي     حق  از نظر شايستگي  سطح افراد هم:  ساالري شايسته

و   مـادي   مطالبـات   باشد و در تأمين  بهترين و تدبير و فهم  از نظر عقل  را برگزينند آه  آسي  مردم
  خالفـت   فـرد بـه    تـرين  شايسـته «از نظـر مـوال   . باشـد   داشـته  بيشتري  شايستگي  مردم  معنوي
  مسـلمين   پيشـواي « ٢٢٥».امر خدا داناتر باشد  به  تواناتر و از همه  از همه بر آن  آه  است  آسي

  خود مردم  باناداني  باشد آه  نبايد نادان. باشد  حريص  مردم  اموال  در خوردن  باشد آه  نبايدبخيل
را   نبايـد ترسـو باشـد تـا گروهـي     . آنـد  عرا قط  مردم  نبايد ستمكار باشد تا روزي. سازد  را گمراه
  ببـرد و در بيـان    را از ميـان   مـردم   باشد تا حقـوق   رشوه  اهل نه. دهد  ديگر برتري  بر گروه  همواره
  را بــه   گــذارد تــا امــت    را تعطيــل  ســنت  آــه   آســي  آنــد، نــه   توقــف  و حــدودالهي  احكــام
  دانسـت  ويژگيهـامي   ايـن   تنها خود را شايسـته   امام)  ص(پيامبر  از رحلت  پس ٢٢٦».اندازد هالآت

  گذشت نمي  خداسوگند، هرگز در خاطرم  به«: فرمايد آند و مي انتقاد مي  لذا از عملكرد ديگران
از او مـرا از    واگذارد يـا پـس    ديگري  او به  بيت  را از اهل  خالفت) ص(محمد  از رحلت  پس  عرب  آه

بـا او    آردن و بيعت  فالن  سوي  به  مردم  شتاب  مثل  من  براي  جشچيز رن  هيچ. باز دارد جانشيني
  او مجبـور بـه    چـون   صالحيتي  صاحب  اي گونه شد و به  دست به  دست  خالفت  بعد هم ٢٢٧».نبود

  اوج  پـرواز بـه    تـوان   اي پرنـده   هيچ  اينكه  رغم چراعلي  آه  است  اين  امام  سخن ٢٢٨.بود  شكيبايي
  آردند؟  بيعت  با ديگري مردم  او را نداشت  رفيع  قله
آنـد   مـي   سـعي   امـام  گيـرد ولـي    دسـت   را به  خواستند خالفت  از امام  مردم  عثمان  از قتل  پس

بـر    دست  از من«: فرمايد نشود لذا مي  پر ابهام تكليف  اين  به  را تغيير دهد تا مكلف  مردم  ديدگاه
از شـما    يكـي   نيـز چـون    خود رها آنيـد مـن    حال  اگر مرا به...يدآن  راطلب  ديگري  داريد و شخص

و   سـپارم  گذاريـد گـوش   او وا مـي   آار خود را به  آه  آن  سخن  شايد بيشتر از شما به. بود خواهم
 ٢٢٩». اميـر باشـم    آـه   اسـت  بهتر از آن  شما وزير باشم  اگر براي.  ببرم  بيشتر از شما از او فرمان

آننـد    بيعـت   امـام   در منـزل   لحظه  خواهند همان آنند ومي مي  پافشاري)  ص( هللا  رسول  اصحاب
  مسـلمانان   رضـايت   بـدون   بيعـت . باشـد   نبايـد مخفـي    در  مسـجد بيعـت  «:گويـد  مـي   امـام   ولي
  ٢٣٠».يابد نمي تحقق

آنـد    ابـت را اج  مردم  خواست است  او مكلف  گرفت  تعلق  اي شايسته  بر حاآميت  مردم  اگر اراده
  آن  اگـر انبـوه  «: فرمـود  مـي   امـام   بـود آـه    جهـت  همـين   بـه . گيـرد   را در دسـت   جامعه  و امر اداره

                                                           
 .٣٢٤ ، ص٥٣  ، نامه همان ٢٢١
 .٣٢٤  ، ص٥٣  ، نامه همان ٢٢٢
 .٣٦١  ، ص الفتوح ٢٢٣
 .٣٦٢  ، ص همان ٢٢٤
 ١٨٣ ، ص١٧٢  ، خطبه البالغه نهج ٢٢٥
 .١٣٦  ، ص١٣١  ، خطبه همان ٢٢٦
 .٣٤١  ، ص٦٢  ، نامه همان ٢٢٧
 .١٤ـ١٥  ، ص٣  ، خ البالغه نهج ٢٢٨
 .٩١  ، ص٩١  ، خطبه البالغه نهج ٢٢٩
 .٤٢٧  ، ص٤  ، ج طبري  تاريخ ٢٣٠



  نگرفتـه   پيمـان   آرد و خدا از عالمان نمي  تمام  را بر من  ، حجت ياران بود يا گرد آمدن نمي  جماعت
  نگزينند،افسار خالفـت   شيخامو  ستمكشان  و گرسنگي  ستمكاران  بارگي در برابر شكم بود آه

تـر   ارج  آـم   هـم   بـزي   مـاده   ازعطسـه   شـما در نـزد مـن     دنياي  چرا آه... افكندم مي  را بر گردنش
  ٢٣١». است
. شـود  مـي   تأمين  مردم و آگاهانه  آزادانه  اراده  از طريق  سرنوشت  تعيين  حق: آزاد  مشارآت  حق
از   ناشي  آه  و اقتداري  مشروعيت  حضرت.  است ردمم  از جانب  حكومت  مقبوليت  ، امضاي بيعت
  بيعـت   همچـون   بـا مـن    مـردم   آـردن   بيعـت «: فرمايد تابد و مي باشدرا بر نمي  زور يا طمع  اعمال

افـراد    امـام   بنـا برديـدگاه   ٢٣٢». است  نبوده  مالي  قدرت  يا فرد صاحب  قدرتمند و غاصب  باسلطان
  فكر آنند، چـون   بايد خوب  از بيعت  آنهاقبل ٢٣٣.نكنند  آنند يا بيعت  عتبي  با فردي  آزاد هستند آه

و زبير   طلحه  به  در نامه  امام ٢٣٤.وفادار بماند  است  بسته  آه عهدي  آرد بايد به  بيعت  آه  آسي
بـا    آنيـد، خـود شـما آزادانـه      بيعت  با من  از شما نخواستم  من«: نويسد شكستندمي  بيعت  آه
تـر بـود از    شما آسان شويد براي  در بيعت  داخل  از آنكه  پيش  من  بيعت  نپذيرفتن. آرديد  تبيع من

ــا تكيــه  ٢٣٥». از آن  شــدن  و خــارج  آــردن  بيعــت ــر انتخــاب  مــوال ب ــر   مــردم  آزاد و آگاهانــه  مكررب ب
يـا اجبـار     هاآـرا   از روي  نه  مردم«: فرمايد آند و مي خودتأآيد مي  حكومت  و مقبوليت  مشروعيت

شـما بـا     بيعـت «: فرمايـد  ديگـر مـي    و در جـايي  ٢٣٦».آردنـد   بيعـت   رضـا واختيـار بـا مـن      به  بلكه
   ٢٣٧».باشد  پذيرفته  صورت  انديشه  و بدون  تصادف  به  نبود آه  آاري من

  تعـداد انگشـت    آـه  زمـاني   حتـي . آـرد  خـود نمـي    حكومـت   پـذيرش   را مجبـور بـه    آس  موال هيچ
، « مسـلمه   محمـدبن «، « وقـاص  ابـي  سـعدبن «، »عمـر   بن عبداهللا«  مثل  مدينه  ز بزرگانا  شماري

 « الحكـم   بـن   مـروان «، « سالم  بن عبداهللا«، « مالك  بن آعب«،« ثابت  بن حسان«، »زيد  بن اسامه«
سـر  اشتر و عماريا  و مالك٢٣٨نشدند  با امام  بيعت  ، حاضر به« عقبه  وليدبن«و « العاص  سعيدبن«

  بـر حسـب    بگذار تـا مـردم  «: فرمود آند، حضرت  بيعت  آنها را مجبور به  حضرت  پيشنهاد دادند آه
   ٢٣٩». نيست  او حاجتي  ندارد ما را نيز به ما رغبت  به  آه  آسي. روند  خويش  راي

  التتواننـد بـر مسـند ايـا     مـي  هنگامي  هر ايالت  ، فرمانداران مردم  از بيعت  پس:  اآثريت  خواست
  آنچـه   بايـد بـه    آنهـا هـم  . شـوند   جماعـت   گيري تصميم آنند و تابع  بيعت  آنها هم  بمانند آه  باقي
  . آنند  اند بيعت آرده  با او بيعت  مردم  آه  بگذارند و با آسي  گيرنداحترام مي  تصميم  مردم
  و آمـدني   گذشـت   گذشـته «: نويسـند آـه   مي  نامه  معاويه  به  ، حضرت با امام  مردم  از بيعت  پس
  از مقاومـت   پـس  ٢٤٠». آي  نزد من  به  يارانت  و باجمع  بستان  نزد تو هستند بيعت  آه  از آنان. آمد

  جنگي  ميان  را مخير آن  معاويه«: نويسند مي « البجلي  عبداهللا  جريربن» به  در نامه  ، امام معاويه
  عمـل   را اختيار آردهمانند خودشـان   اگر جنگ.  خاضعانه  براند و صلح  هايشان را از خانه  مردم آه
  معاويـه   بـه   اي در نامه  امام ٢٤١». بستان  را اختيار آرد از اوبيعت  نما و اگر صلح  جنگ  و اعالن  آن

  خصـوص   دانـد و در ايـن   مـي   مسلمانان  شوراي  را بر اساس اسالمي  در فرهنگ  حكومت  اساس
  بيعت با من  شيوه  همان  بودند، به  آرده  بيعت  با ابوبكر و عمر و عثمان  هآ  مردم اين«: نويسد مي
  بـود نرسـد آـه     غايـب   را آه را اختيار آند و آن  ديگري  نرسد آه  حاضر است  را آه  آن  پس. آردند
آردنـد    قتوافـ   بر مردي  اگر آنان.  مهاجر و انصار است اند نپذيرد، شورا از آن پذيرفته  حاضران  آنچه

شــورا   بــا فرمــان  اگــر آســي.  اســت  خــدا بــوده  خشــنودي  بــراي  خواندند،آارشــان  و او را امــام
بـا او پيكـار    آنند و اگر سر بـر تافـت    جذب  مردم  جمع  او را به  خواهد شد آه  نمود سعي مخالفت

  و  است  مؤمنان  راه  خالف  است  برگزيده  آه  آنند زيرا راهي

                                                           
 . ١٦  ، ص٣  ، خطبه البالغه نهج ٢٣١
 .٣٣٧  ، ص٥٤  ، نامه البالغه نهج ٢٣٢
 .٣٢٠  ،ص البالغه نهج  تمام.  فال خيار لهم  الناس  بايع  يبايعوا، فان  ان  قبل  انما الخيار للناس ٢٣٣
 .٣٢٦  ، ص٤٤  ، خطبه البالغه نهج. بايعوا  ان  قبل  انما الخيار للناس ٢٣٤
 .٣٣٧  ، ص٥٥  ، نامه همان ٢٣٥
 .٣٢٠  ، ص٤٢  ، خطبه البالغه نهج. ٢٧١  ، ص١  ، نامه البالغه نهج  تمام ٢٣٦
 .١٤٠  ، ص١٣٦  ، آالم همان ٢٣٧
 .٢٣٧  ، ص١  االرشاد، ج ٢٣٨
 .٤٩  ، ص و السياسه  االمامه. هوالء الرهط  دع. ٣٩٥،  الفتوح ٢٣٩
 .٣٥١  ، ص٧٥  ، نامه البالغه نهج ٢٤٠
 .٢٧٥  ، ص٨  ، نامه همان ٢٤١



  در نامـه   امـام  ٢٤٢». اسـت  نهـاده   خودش  گردن  را به  است  بوده  آن  خود مسبب  آنچه  خداوند گناه
آـرد و    نظـر نتـوان    و دوبـار در آن   بـار اسـت   فقـط يـك    آـردن   بيعـت «: نويسد مي  معاويه  به  ديگري
  ٢٤٣».شود نمي  از سر گرفته  گزينش
  خـدا بـا جماعـت    آنيـد زيـرا دسـت     همراهـي   بـا اآثريـت  «:  آند آـه  مي  سفارش  همگان  به  امام
انـد، ماننـد    شـيطان   گيرنـد طعمـه   مـي  آناره  از جماعت  آه  حذر آنيد زيرا آساني  از تفرقه.  است

  شـعار تفرقـه    را به  مردم  باشيد هر آه  آگاه. درد اورا مي  افتد و گرگ جدا مي  از گله  گوسفند آه
  آـه   در آار حقـي   بودن  جماعت  همراه« ٢٤٤».دباش  من  زير عمامه  اگر چه. آند بكشيدش  دعوت
خـود   ٢٤٥». داريـد بهتراسـت   مي  را خوش  آن  آه  در امر باطلي  داريد از پراآندگي مي  راناخوش  آن

بـا    دانسـت  نمي  حق  و به  نداشت  راخوش  مسلمين  اول  خليفه  سه  حكومت  آه  با وجودي  امام
  ٢٤٦.نمود  آنها بيعت  آردند او نيز با همه با آنها بيعت  جماعت  چون  حال  اين

 ٢٤٧».خـود باشـند    وتمـايالت   خواسـت   ناچارنـد پاسـخگوي    مـردم «:  امـام   قول  به:  حكومت  هدف
.  اسـت   خـويش   و معنـوي   مـادي   هـاي  خواسته ، تأمين در امور سياسي  از مشارآت  مردم  انگيزه
  هــا و احقــاق خواســته  ذير ســاختنپــ امكــان  توســط مــردم  حكومــت پــذيرش  عقالنــي  فــرض پــيش
  ازنظر امـام .  است  و ديني  ، سياسي ، اقتصادي ، مدني شخصي  از حقوق  اعم  شهروندي حقوق
آار خود پردازد و آافر   به  ،مؤمن حكومت  در سايه«:  آه  است  اين  حكومت  از تشكيل  هدف  علي

پيكار آننـد و    شود و با دشمن  گردآوري  انمسلمان المال بيت  حق... مند شود خود بهره  از زندگي
  شـود و نيكوآـار بياسـايد و از شـر بـدآار آسـوده        گرفتـه   از قـوي   ضـعيف  گـردد و حـق    راهها امن

  ٢٤٨».ماند
  آـه   حـدود خـدا بـر آسـاني     پيامبر و اقامه  سنت  ، احياي در نيكخواهي  مواعظ، سعي  رساندن«

و در   مــردم  در بــين  عــدالت  اجــراي ٢٤٩». المــال زبيــتا  هــر آــس  حــق  هســتند و اداي  ســزاوار آن
  . است  امام از ديگر وظايف ٢٥٠شهرها

خـود    پسندد و انگيزه رانمي  طلبي و افزون  و رقابت  قدرت  آسب  انگيزه  به  سياسي  موال فعاليت
  بـراي   زد، نهاز ما سر   آارها آه  آن  آه  داني بار خدايا تومي«: فرمايد مي  دانسته  طلبي را اصالح

  بـه   افـزون   نـاچيز، چيـزي    دنيـاي   از ايـن   خواسـتيم  مـي   و نه  درقدرت  رقابت  بود و نه  چشمي هم
و بالد تـو   بودند باز گردانيم  شده  دگرگون  تو را آه  دين  هاي نشانه  خواستيم مي  ،بلكه آوريم  چنگ

ــا بنــدگان  آنــيم  را اصــالح   جــاري  اي مقــرر داشــته  حدودآــه  و آنماننــد   در امــان  ات ســتمديده  ت
  تمـام   رغبـت   به  پس.  شماست  آارهاي  ،نگهبان خدايي  حكومت«: فرمايد مي  حضرت ٢٥١».گردد
در خواهـد بـرد و     شـما بـه    را از ميـان   اسـالم   خدا سوگند، خـدا دولـت   به  بريد وگرنه  فرمان  از آن

  آـردن   عمـل   و آن است  شما را بر ما حقي...افتد  ديگران  دست  ديگرهرگز باز نگرداند تا آارها به
  ٢٥٢».او  سنت  و بر پا داشتن  حق  اداي به  ، قيام اهللا رسول  ، سيرت خداوند تعالي  آتاب  به  است

  بسـتگي   مردم  اطاعت ميزان  به  و اقتدار نظام  مربوط است  اقتدار آن  به  سياسي  نظام  استحكام
اگـر  «: فرمايـد  مـي   حكومت  پذيرش  براي  مردم درخواست  به  در پاسخ  ماما  جهت  همين  به. دارد

  آسـي   سـخن   بـه   نه.  دانم خود مي  آرد آه  رفتار خواهم  باشما چنان  آنم  شما را اجابت  دعوت
ــه ــه  درگوشــم  آ ــي  زمزم ــوش  م ــد گ ــواهم  آن ــه  فراخ ــه  داد و ن ــران  ســرزنش  ب ــواهم مالمتگ   خ

مـرا  «: آند مي  توصيه  ازتصميمات  را بر اطاعت  مردم  اقتدار حضرت  اين  بآس  براي ٢٥٣». پرداخت

                                                           
 .٢٧٤  ، ص٦  ، نامه البالغه نهج ٢٤٢
 .٢٧٥  ، ص٧  ، نامه همان ٢٤٣
 .١٣٢  ، ص١٢٧  ، آالم همان ٢٤٤
 .١٨٩  ، ص١٧٥  ، خطبه همان ٢٤٥
 .٤٨٩  ، ص١١٣  ، آالم البالغه نهج  تمام ٢٤٦
 .٧٢٠  ، ص٣، عهد  همان ٢٤٧
 .٤٤  ، ص٤٠  ، خطبه البالغه نهج ٢٤٨
 .١٠٤  ، ص١٠٤  ، خطبه البالغه نهج ٢٤٩
 .٥١٥  ، ص١٤٤  ، آالم البالغه نهج  البالد و العباد، تمام  في  لعدلا  مقيم ٢٥٠
 .١٣٦  ، ص١٣١  ، خطبه البالغه نهج ٢٥١
 .١٨٠  ، ص١٦٧  ، خطبه همان ٢٥٢
 .٩١  ، ص٩١  ، خطبه البالغه نهج ٢٥٣



و   را از سـتمگر بسـتانم    سـتمديده   خـدا حـق    سوگند بـه .باشد  ميلتان  آنيد هر چند خالف  ياري
  ٢٥٤». ستمگر را مهارنمايم  بيني
  بـه . آورد آزفساد ميمتمر  قدرت  آه  است  داده  بشر نشان  سياسي  تاريخ  تجربه: استبداد  نفي
خـود    خواهـد و هـر آـه    خود مي  چيز رابراي  پيدا آند، همه  دست  حكومت  به  هر آه«:  امام  قول

  در يك  بايد از تمرآز آن  از فساد قدرت  جلوگيري  براي٢٥٥».رسد مي  هالآت  آند به  پيشه  آامگي
  آـه   اسـت  شده  باعث  تاريخ  ا در طوله دولت  تمرآز قدرت. آرد  نظارت  بر آن  ودايم  جا جلوگيري

بـا    معمـوال در تقابـل    مردم  هاي توده حقوق  رعايت  رود چرا آه  نشانه  آنان  سوي به  اتهام  انگشت
  زننـد و بـر انـواع    سر باز مـي   مردم  حقوق  شناختن  رسميت آنها از به.  متمرآز است  قدرت  منافع
از  منافعشـان   خطـر افتـادن    يـا بـه    جـان   نيز از ترس   مردمتوانمند هستند و معموال و اجحاف  ظلم

  مـردم   تـاريخ   در طـول «: فرمايد موالمي. نمايند مي  اجتناب  خويش  حقوق  اظهار نظر و درخواست
  ٢٥٦».اند بوده  وبيمناك  ، شاآي ناالن  حاآمان  از ستم  همواره
  مكـرر وجـود نداشـته     سنديكاها وانتخابات،  سياسي  قوا، احزاب  تفكيك  در گذشته  اينكه  نظر به
  حرمـت   رعايـت   بـراي   اخالقـي   هـاي  توصـيه   بـه   پيدا آندامام  تحقق  تمرآز و نظارت  تا عدم  است
  از هـر حرمتـي    مسـلمان   حرمت«: فرمايد آند و مي مي  بسنده  با آنان و مشورت  مردم  هاي توده

  مسلمان  پس. داد پيوند  و يكتا پرستي  اخالص  را به  مسلمانان  حقوق  خداوند رعايت.  برتراست
از خدا ...باشد  در ميان  حقي  مگر پاي.باشند  او در امان  و زبان  از دست  ديگران  آه  است  آسي

ــدگانش  بترســيد در حــق  ــالدش  بن ــرا شــما مســؤول   و ب ــي   ،زي ــا و    هســتيد حت ــر زمينه در براب
  ٢٥٧». ستوران

 « قـيس   بـن  اشعث«  به  حضرت.آشاند استبداد مي  را به  حكام  در عمل  مردم  نياوردن  حساب  به
بـر    اسـت   امانـت   بلكـه   نيسـت   طعمـه   ات فرمـانروايي  حوزه«: فرمايد بود مي  از آارگزار ايشان  آه

: فرمايـد  مـي   حضـرت  ٢٥٨». دهـي   را فرمـان   مـردم   خـواهي   خـود هـر چـه    تو را نرسد آه. تو  گردن
 ٢٥٩». اسـت  شـريك   مـردم   نمايد، بـا عقـول    مشورت  شود و هر آس  د هالكاستبداد ورز هرآس«

  رأي  بـه «: آند مي  مشورت  به از استبداد، او را توصيه  جلوگيري  اشتر براي  مالك  به  در نامه  امام
  دامنـه   امـام  ٢٦٠». اسـت   و خيانـت   سـتم   اي گونـه  نخواسـتن   مشـورت   و از ديگـران   خود آار آردن

  ٢٦١.نباشد  نبوي  و سنت  در آتاب  داند آه مي امور و احكامي را  مشورت
از . آـرد  مـي   معرفـي   خودآامـه  هـاي  حكومـت   را مصداق  و معاويه  ، عثمان فرعون  حكومت  حضرت

: اعتنا بـود  بي  جامعه  نظر عقالي  آرد و به نمي  مشورت بود آه  اين  عثمان  هالآت  نظر موال علت
ــ  او بــه« ــد و اســتبداد و خــود آــامگي  مــي  فرمــان  امگياســتبداد وخودآ   تبــاهي  ســبب  اش ران

  او بـه « ٢٦٢». تـاب  بـي   شـما از او ناخشـنود بوديـد و در بـر افكنـدنش       جهـت   همين  به. آارهاشد
و   خويشـان . نمـود  مي  خود را فراموش و اجتماعي  قانوني  و مسؤوليتهاي  مشغول  خوشگذراني

قـرار    خـود مـورد اسـتفاده     است  مردم  حق  را آه  المال بيت با اشتياقگمارد و  آار مي  را به  اقوام
  ٢٦٣».داد مي

بايـد    رهبـري   صورت  باشد،در اين  متفاوت  با رهبري  مردم  ديدگاه  است  ممكن  مشورت  در جريان
  آـه   در صـورتي . را متقاعـد سـازد    مـردم   آند و بااستدالل  تشريح  مردم  خود را براي  ديدگاههاي

بيشـتر وجـود نـدارد      ديگـر بودنـد، دو راه    خواسـتار چيـزي  ًا رانپذيرفتند و جـد   رهبري  ديدگاه  مردم
  جريـان   دربـاره )  ع(مـوال .شـود   آنـان   خواست  دهد و مجري  تن  مردم  خواست  يابايد آنار رود يا به

  ، موجــب آموختــه  تجربــت  و دانــاي  مهربــان نيكخــواه  نافرمــاني  بدانيــد آــه«: فرمايــد مــي  حكميــت
  و نظر خـود را بـا شـما در ميـان      ، رأي حكميت  در اين  من. دارد در پي  و پشيماني  است  حسرت

                                                           
 .١٤  ، ص١٣٦  ، آالم همان ٢٥٤
 .٣٨٨  ، ص١٥٢  ، حكمت همان ٢٥٥
 .٤١٠  ، ص٢٥٣قصار   و آلمات ٩٥  ، ص٩٦  ، آالم همان ٢٥٦
 .١٧٨ـ١٧٩ ، ص١٦٦  ، خطبه البالغه نهج ٢٥٧
 .٢٧٣ـ٢٧٤  ، ص٥  ، نامه همان ٢٥٨
 .٣٨٨  ، ص١٥٢قصار   ، آلمات همان ٢٥٩
 .٣٢٨  ، ص٥٣  ، نامه همان ٢٦٠
نوار، بحاراال.  لشاورتكما فيه فيه  المشاوره الي  و احتيج  برهانه  سنه  و ال في  بيانه  اهللا آتاب  في  ليس  حكم  لو وقع ٢٦١
CD ٧، ١٦  ،ص اسالمي  علوم  آامپيوتري  ، مرآز تحقيقات احاديث  جامع . 
 .٣٧  ، ص٣٠  ، آالم البالغه نهج ٢٦٢
 .١٥  ، ص٣  ، خطبه همان ٢٦٣



  مـن   خـالف   شمابه  ولي.... ، آشكار آردم  برايتان  داشتم  رأي  در خزانه  را آه  آنچه  وخالصه  نهادم
  آردم  منع  شما را از حكميت«٢٦٤». ماننافر  شكنان و پيمان  جفا پيشه  مخالفان  برخاستيد چونان

ناچار  باشند تا به  شكسته  عهد و بيعت  آه  آساني  ورزيديد،چون  و شما سر برتافتيد و مخالفت
  ٢٦٥». آردم  شما هماهنگ  خود را باخواست  رأي

  ٢٦٦.شد مي  خود منصرف قبلي  ، از تصميم در اثر مشورت  حضرت  آه  وجود داشت  مواردي
  ديگري  عامل  همواره آنان  نظارت  حق  ها و نپذيرفتن انسان  تحقيرآميز به  نگاه:  قانوني  نظارت  حق
ــراي ــار خودآامانــه  ب ــوده  و وحشــيانه  رفت و   از تــرس  فــارغ  عقيــده  و بيــان  آزادي. اســت  دولتهــا ب

  را تـأمين   لتم  اساسي  حقوق  آه  قانوني  به  عمل.  است بشر بوده  آمال  جزو باالترين  محروميت
سـرباز    قـوانين   از اجـراي   اي بهانـه   هـا بـا انـدك    حكومـت .  آند معمـوال خوشـايندحكومتها نيسـت   

  نيازمند نظارت بلكه  نيست  آافي  از ستم  جلوگيري  براي  تنهايي  به  وجود قانون  بنابراين.زنند مي
  . است  افكار عمومي  و مستمر، از طريق  دقيق  و آنترل
آشـور نيـز     اداره  نحـوه  دارنـد بـر    حـق   آنـان   شود بلكـه  نمي  تمام  آار مردم  رهبري  نتخاببا ا  پس

انتظــار   صــالح  ، انتظـار حكــومتي  نظــام ارآــان  بــر تمـام   مــردم  قــانوني  نظـارت   بــدون. آننــد  نظـارت 
  به  اي ال در نامهمو. آند مي  توصيه  آن  به  شناخته  رسميت را به  نظارت  اين  امام.  است  اي بيهوده
آنـد    ياريم نيكو داشتم  اگر سيرتي  آمد، بنگرد آه  من  سوي  به  هر آس«: نويسد مي بصره  مردم

  ٢٦٧». باز گردم  حق  بخواهد تا به  از من  و اگر بدآار بودم
 تأآيـد   حكـام   تقـوا و عـدالت   و بر لـزوم   گرفت بيشتر مورد تأآيد قرار مي  دروني  ، آنترل در گذشته
  .خواهد مي  و عادل  خوب  مجري  وعادالنه  خوب  قانون  بود آه  اين  استدالل. شد بسيار مي

  حكـام   از سرآشـي  توانـد مـانع   نمـي   تنهـايي   فـرد، بـه    شرط عدالت  آه  است  داده  نشان  تجربه
  سـبي ن  برسـد ثبـات    حـد عصـمت    به  آه تقوا فقط هنگامي. ندارد  ثبات  تقوا و عدالت  شود، چون
  نفـس   و هواي  طلبي ، قدرت سرآشي  معموال روحيه  قدرت شيريني  در افراد عادي. آند پيدا مي
  گرفته خدمت  به  حكام  آنترل  براي  امكانات  بايد تمام  بنابراين. دارد وامي  جوشش را به  دولتمردان

،  افكـار عمـومي    نظـارت  مثـل   بيرونـي   عوامـل   ، بايـد بـه   درونـي   آنتـرل   بـه   بر عنايـت   عالوه. شود
قـوا و    ، تفكيـك  گيـري  تصـميم   ، مراآز مختلـف  مردم تعهد و مسؤوليت  ، احساس ساختار حاآميت

  تمســك  اســت  حاآمــان  پيشــگي ســتم  مــؤثر آــاهش  راهكارهــاي  ازجملــه  آــه...و  تمرآززدايــي
  . جست

  و در غلتيدن  ناآارآمدي  ،نگران آارگزاران  شخصي  در اوصاف  تأآيد و دقت  رغم علي)  ع( موال علي
  توجـه   بيرونـي   و نظـارت   آنتـرل   بـه   جهـت   همين  به.بود  از قدرت  فساد و سوء استفاده  به  حكام
   ايشان.  مدعاست  اين  دليل ٢٦٨، توسط حضرت  مكرر آارگزاران  و توبيخ ، نكوهش تذآرات. داد مي

رو  آنهـا روبـه    خصـمانه  و اقـدامات   با افكار عمومي  خواهي اگر نمي«: فرمايد مي  عثمان  به  خطاب
  هـر سـو آـه     تـو را بـه    مـروان   آه  مباش  مرآبي چون  ، پس دهي  عادالنه  قانون  به  بايد تن  شوي

سـاختار    در اصـالح   حكـام   توانمنـدي   بـه   و هـم   درونـي   اوصـاف  بـه   هـم   حضـرت  ٢٦٩».خواهد براند
خـود   آـه   دادگـر اسـت    در نزد خداوند، پيشواي  مردم  بهترين« :فرمايد و مي  داشته توجه  حكومت
را   ناشـناخته   را بـر پـا دارد وبـدعت     شـده   شـناخته   سـنت . نمايد  را هدايت  و مردم  يافته  هدايت
  هـايش  و نشـانه   بدعتها آشـكار اسـت  . برجاست  هايش و نشانه  است  ها، روشن سنت. بميراند
  و سـبب   است  خود گمراه  آه  است  ستمگري  در نزد خداوندپيشوايها  انسان  بدترين.  برپاست
  افتـاده   متـروك   را آـه   انـد بميرانـد و بـدعتي    فـرا گرفتـه    مردم  را آه  سنتي.شود  ديگران  گمراهي

  ٢٧٠».آند زنده

                                                           
 . ٤١  ، ص٣٥  ، خطبه البالغه نهج ٢٦٤
 . ٤٢  ، ص٣٦  ، خطبه همان ٢٦٥
 .٤٠٢  ، ص الفتوح ٢٦٦
 .٣٣٨  ، ص٥٧  ، نامه البالغه نهج ٢٦٧
بكـر،   ابـي   محمدبن  به ٣٤ ، نامه عباس ابن  به ٤١و  ١٨  ، نامه ابيه  زيادبن  به ٤١و  ٢١، ٢٠  ، نامه البالغه هجن.  ك. ن ٢٦٨
  منـذربن   ، به٧١  ، نامه اشعري  ابوموسي  به٦٣  ، نامه زياد نخعي  بن آميل  ، به٦١  ، نامه هبيره  بن مصقله  به ٤٣  نامه

 . از آارگزاران  يكي  به ٤٠و  ١٩  الجارود، نامه
 .١٧٣  ، ص١٦٣  ، خطبه البالغه نهج ٢٦٩
 .١٧٢  ، ص١٦٣  ، خطبه همان ٢٧٠



  وضـع   اصـالح   را رفتنـد وبـراي    قـانوني   راههـاي   تمـام   مردم  آه  هنگامي.  است  طبيعي  قيام  حق
  شـرايط بـراي    در ايـن . آورنـد  مي  قهرآميز روي و حرآتهاي  انقالب  رسيدند، به  بست بن  موجود به

  سـنت   اجـراي   در خصـوص   عثمـان   بـه   نصيحت  در ضمن  حضرت.  محفوظاست  حقي  چنين  مردم
گند خـدا سـو   تـو را بـه  «: فرمايـد  آرد، مـي  مي  را بازي  در شرايط فعلي  قانون  نقش  در گذشته آه
 ٢٧١». گـردي   امـت   اين  مقتول تو مجبور شوند و پيشواي  آشتن  به  مردم  آه  مكن  ، چنان دهم مي
بسـيار    هـايي  آرد و بدعت  حكومت  بر امت  عثمان» تعبير ايشان  و به  يافت  موال تحقق  بيني پيش

  آمدنـد و تغييـرش    خشـم   بگوينـد و گفتنـد و از او بـه     چيزهـايي   شد تـامردم   سبب  بنياد نهاد آه
  ٢٧٢».دادند

  
  موقعيتها  به  مساوي  دسترسي

  
  اي ويـژه   ازحـق   آـس  برابـر هسـتند و هـيچ     مـردم   همـه   سياسـي   نظـام   در يـك   اينكه  به  با توجه

در   تـوان  برابر دارند، نمي  ، حقوق اجتماعي ، و موقعيت و افراد از هر نژاد، جنس  برخوردار نيست
  آـه   آسـاني   البتـه . شـد   قايـل   اي ويـژه   حـق   آسـي   براي  وشغلي  عياجتما  موقعيتهاي  آسب

  شايسـتگي   دليـل   باشـد بـه    داشـته   خاصـي   هـاي  مسـؤوليت   آسب  براي بيشتري  شايستگي
بـاور دارد    اجرايـي   ازموقعيتهـاي   بـرداري  بهره  تساوي  موال بر اصل. برخوردار خواهند بود  ازاولويت

. آنـد  مـي   بـر شـهرها پشـتيباني     نـااليق   و اقـوام   آشـنايان  انتصاب  به  نسبت  مردم  لذا از اعتراض
  آرد وخويشان مي  و مصرف  دانسته  خصوصي  را جزو اموال  المال بيت  عثمان«:فرمايد مي  حضرت
  اولـين  ٢٧٣».خوردند زياد مي  وميل  خدا را با شوق  مال. بود  ساخته  شريك  خود را نيز در آن  پدري
  .بود  از مسند فرمانداري  افراد نااليق  برآنار ساختن حكومت  به  رسيدن  هنگام  موال به  اقدام

  
   و دوم  بيست  ماده*  

  
  مسـاعي   وسـيله  بـه   دارد و مجـاز اسـت    اجتمـاعي   امنيـت   حق  عضو اجتماع  عنوان  به  هر آس
و نمـو    مقـام   الزمه  خود را آه  وفرهنگي  ، اجتماعي اقتصادي  حقوق  المللي بين  و همكاري  ملي
  . آورد  دست هر آشور به  و منابع  تشكيالت با رعايت  او است  شخصيت  آزادانه

  
   امنيت  حق

  
  در پنـاه   اجتمـاعي  امنيـت   آـردن   ، فـراهم  حكومـت   تشـكيل   براي  مردم  اصلي  هاي از انگيزه  يكي
  مـردم   و معنـوي   مـادي   هـاي  خواسـته  تـأمين   را بـراي   زمينـه   امنيت.  است  ها بوده حكومت  قدرت
آار خـود پـردازد و     به  آن  در سايه  مؤمن  آه...بايد  رااميري  مردم«: موال  قول  به. سازد مي  فراهم

گـرددو    پيكار شود و راهها امـن   گرد آيد و با دشمن  المال بيت...مند شود خودبهره  آافر از زندگي
  بـراي   امنيـت   حـق  ٢٧٤».ماند و نيكوآار بياسايد و از شر بدآار آسودهبستانند   از قوي  ضعيف  حق

،  ، قضـايي  ، سياسـي  اجتمـاعي   امنيـت   و شـامل  است  و ضروري  ، طبيعي عام  حقي  شهروندان
  .شود مي... و  شغلي
  آنـان   حـق   آننـد آـه   را ادعامي  چيزهايي. نيستند  خود قانع  و شخصي  قانوني  حقوق  به  اي عده
افراد جز   اين. اندازند خطر مي  را به  اجتماعي آنند و  امنيت نمي  را رعايت  ديگران  حقوق.  ستني

  لشــكريان  آردنــد آــه  رو شــرآت از آن  جمــل  مــوال در جنــگ. آينــد نمــي راه  بــه  بــا اقتــدار قــانوني
  معاويـه   تعرضـات  بـال دن  نيز به  صفين  جنگ. بودند  خطر انداخته  را به  بصره  اجتماعي  ،امنيت جمل
  گرفـت   رو صـورت   از آن  نهـروان   جنـگ .بود  نواحي  در آن  و ايجاد نا امني  عراق  شمالي  مناطق  به
. بـود   شـده   نا امـن   خوارج  مسلح  شورشيان  با خطر حمالت مختلف  راهها و شهرهاي  امنيت  آه

مــوال . آيــد وجــود مــي  افــراد بــه  نــهگو بــا ايــن  مقابلــه  جهــت  و امنيتــي  ،انتظــامي نظــامي  نيــروي

                                                           
 .١٧٣  ، ص١٦٣  ، خطبه همان ٢٧١
 .٤٦  ، ص٤٣  ، آالم همان ٢٧٢
 .١٥  ، ص٣  ، خطبه البالغه نهج ٢٧٣
 .٤٤  ، ص٤٠  ، آالم همان ٢٧٤



او نباشـد و    را ادعا آنـد وحـق    چيزي  آه  آن  آرد، يكي  پيكار خواهم  با دو آس«: فرمايد مي علي
   ٢٧٥».سر بر  تابد  اوست  بر گردن  آه  از حقي  آه ديگر آن

  
   و سوم  بيست  ماده*  

  
  بخشي  و رضايت  شرايطمنصفانه. نمايد  انتخاب  آار خود را آزادانه. دارد آار آند  حق  هر آس) ١

  . قرار گيرد  موردحمايت  بيكاري  در مقابل. آار خواستار باشد  براي
  . دارند  دريافت  مساوي ، اجرت آار مساوي  ، در مقابل تبعيضي  هيچ  بدون  دارند آه  حق  همه) ٢
او و   زنـدگي   شـودآه  مـي   قحـ  ذي  بخشي  و رضايت  مزد منصفانه  آند به آار مي  آه  هر آس) ٣

ديگـر    وسـايل   بـا هـر نـوع     لـزوم   را درصورت  آند و آن  تأمين  انساني  شؤون  را موافق  اش خانواده
  .نمايد  تكميل  اجتماعي  حمايت

هـا   دهد و در اتحاديـه  تشكيل  اتحاديه  خود با ديگران  از منافع  دفاع  براي  دارد آه  حق  هر آس) ٤
  . آند  نيز شرآت

  
  آار  حق

  
نيازها جـز    اين  تأمين.دارد  آنها بستگي  و روحي  جسمي  حوايج  ارضاي  ها به انسان  حيات  ادامه

  دوسـت   را آـه   تـا هـر آـاري     آزاد اسـت  هـر آـس  .  پـذير نيسـت   و توليد امكان  آار، تالش  از طريق
و   فــردي  مصــالح  مخــالف  ينحــو  آــار بــه  آن  دهــدمگر اينكــه  را انجــام  آنــد و آن  انتخــاب  داشــت

  خــواهي  عــدالت. نمايــد   خــود تلقــي   حقــوق  را خــالف   آن  باشــد و افكــارعمومي   اجتمــاعي
شـود    فراهم  طورمساوي  به  صالحيت  افراد صاحب  همه  آار براي  آند شرايط منصفانه مي ايجاب

  سـلب   غيـر قابـل    حقـوق  از  و تـالش   وفعاليـت   توسـعه   حق. نگيرد  صورت  مورد تبعيضي  و در اين
  . راستا باشد  در همين  هايش بايدبرنامه  و دولت  است  بشري
  زمـين   آبـاد سـاختن    بـه   راموظف  داند وي مي  خدا در زمين  را خليفه  انسان  نظر آه  از آن  حضرت
  ادانيآبـ   در انديشـه   خـراج   از تحصـيل    بايد بيش«:فرمايد اشتر مي  مالك  به  و خطاب ٢٧٦داند مي
را   طلبـد و زمـين    خـراج   هـر آـه  .  زمـين   آبـاداني   نشـود مگـر بـه      حاصـل  زيـرا خـراج    باشـي   زمين

از   هرگـاه .  نيابـدمگر  انـدآي    اسـتقامت   و آارش  است  آرده  را هالك  آبادنسازد  شهرها و مردم
  در آب  ، چـون  زمـين   شـدن   يا دگرگـون   باران  يا  نيامدن آب  يا بريدن  محصول  يا آفت  خراج  سنگيني
   آـه  داري اميد مـي   آنقدر آه  آنها بكاه  و رنج  نزد تو آورند، از هزينه  ،شكايت آبي يا بي  آن  فرو رفتن
بـالد شـود و زيـور      آبـاداني  اندوختـه   نيايد آـه   بر تو گران  از خراج  آاستن. دهد  را سامان  آارشان
  بـراي   ايشـان   و مدارا در حق  و با عدالت  اي آرده   ودجلبخ  آنها را به  ستايش; تو باشد  حكومت
  ٢٧٧». اي استوار ساخته گاهي  خود تكيه

  
   و چهارم  بيست  ماده*  

  
آـار و    سـاعات   معقـول  محـدوديت   بـه   خصوص  دارد و به  و تفريح  ، فراغت استراحت  حق  هر آس
  .  است  حق ذي  با اخذ حقوق  ادواري  هاي مرخصي

  
   فريحت  حق

  
و   نيـز دارد وبايـد بـا تفـريح      جسـمي   نيازهاي  و روحي  ، اخالقي معنوي  بر نيازهاي  عالوه  انسان

ــان   و روح  جســم  اســتراحت ــود، امك ــالي  خ ــراهم  بيشــتر خــويش   تع ــؤمنين. ســازد  راف   اميرالم
ــ  ٢. گويـد  مـي  بـا پروردگـار خـود راز     در آن  آه ـ زماني١:  است  ساعت  را سه  مؤمن«: فرمايد مي

                                                           
 .١٨٣  ، ص١٧٢  ، خطبه البالغه نهج ٢٧٥
 .٥٤٦  ، ص الفتوح ٢٧٦
 .٣٢٩  ، ص٥٣  ، نامه غهالبال نهج ٢٧٧



خـود    و نيكـوي   حـالل   هـا و لـذت   خوشـي   به  آه  ـ زماني٣.  است خويش  معاش  در پي  آه  زماني
  ٢٧٨».پردازد مي

  
   و پنجم  بيست  ماده*  

  
و   خـوراك   رااز حيـث   اش خود و خانواده  و رفاه  ، سالمتي زندگاني  سطح  دارد آه  حق  هر آس) ١

  در مواقـع   دارد آـه   حق  آند و همچنين تأمين  اجتماعي  الزم  دماتو خ  طبي  و مراقبتهاي  مسكن
  از اراده  خـارج   علـل   بـه   آـه   مـوارد ديگـري    يـا در تمـام    ،پيري اعضا، بيوگي  ، نقص ، بيماري بيكاري
  . برخوردار شود  زندگي  باشد از شرايط آبرومندانه  رفته  از دست  امرارمعاش  وسايل  انسان

بر اثـر    چه   آودآان. مندشوند بهره  مخصوص  و مراقبت  از آمك  دارند آه  حق  و آودآان  مادران) ٢
  اجتمـاعي   حمايـت   نـوع   از يـك   همـه   دارند آـه  باشند، حق  دنيا آمده  به  ازدواج  بدون  و چه  ازدواج

  . برخوردار شوند
  

   اجتماعي  تأمين  حق
  

  دولـت . را ندارنـد   زنـدگي  امكانـات   بـه   دسترسـي   خـود امكـان    از اراده  خارج  عللي  به  زيادي  عده
را از نظـر    گيرد، افراد ضـعيف  مي  سرمايه  صاحبان از  آه  مالياتي  از طريق  است  موظف  اسالمي
خداونـد  : فرمايـد  مـوال مـي  . آنـد   تـأمين   زمانـه   بـا عـرف    مطـابق   اجتمـاعي  و ديگر نيازهـاي   مادي

  ، توانگري نماندمگر آنكه  گرسنه  فقيري  هيچ.  مقرر داشت  توانگران  اموال فقرا را در  روزي سبحان
  ٢٧٩ ».آند  باز خواست  سبب  رابدين  توانگران  تعالي  و خداي  است  او را باز داشته  حق

  طبقـه   خـدا را،خـدا را، در بـاب   «: فرمايـد  افـراد مـي    اشـتر در مـورد ايـن     مالـك   به  در نامه  حضرت
،  طبقـه   در ايـن .  گيـران  و زمـين   ، بينوايـان  ،نيازمنـدان  اند از مساآين بيچارگان  آه  آساني،  فرودين
  خداونـد حقـي  . ندارنـد   سـؤال   نيـاز روي   در عـين   هسـتند آـه    ومردمـي   هسـتند سـائل    مردمي
  آن  درنگهداشـت   پـس   آنـي   را رعايـت   آن  آـه   اسـت   و از تـو خواسـته    مقـرر داشـته    ايشان براي

را، در   اسالم  خالصه  اراضي  از غالت مقرر دار و نيز بخشي  حقي  المال در بيت  اينان  براي.  كوشب
مقدارنـد و مـورد     بـي   در نظر ديگران  هستند آه  مردمي  اينان...، ده  اختصاص  آنان  به  هر شهري

  باشـندبراي   تنو فـرو   خـدا تـرس    خـود را آـه    از امينـان   آسـاني . هسـتند   حكـومتي  تحقير رجـال 
  بـه   و بينوايـان   نـاتوان   گـروه ...آنند  تو گزارش  را به  برگمار تا نيازهايشان  در آارهايشان  نگريستن
  ، در اداي خداونـدي   در پيشـگاه   آنـان   يـك   برابر يك آه  باش  چنان. اند تو نيازمندتر از ديگران  عدالت
  آــه  از آــار افتــاده  و غمخــوار پيــران  بــاش  يمــانتيمــار دار يت.  داشــت تــواني  ، عــذري ايشــان  حــق
  وهـر گونـه    است  دشوار و گران  آار بر واليان  دراز نكنند و اين  آس  پيش  سؤال  اند ودست بيچاره
   ٢٨٠».آيد  دشوار و گران  حقي
داشـتند    سرپرسـت   آـه  زماني  همچون  شهيدان  از خانواده  داند آه مي  را موظف  دولت)  ع( علي

در نبـرد بـا     از سـربازانت   ، اگر يكـي  مالك  اي«:نويسد اشتر مي  مالك  به  آند لذا خطاب  گهدارين
مـورد    مهربـان   وصـي   همچـون ;  باشـي   اش در خـانواده   وي  شـهيد شـد بايدجانشـين     دشمنانت
ــه ــه اعتماد،بـ ــه  اي گونـ ــود سرپرســـت  آـ ــانواده  نبـ ــود  احســـاس  خـ ــرت ٢٨١».نشـ ــاب  حضـ   خطـ

و   ثابـت   اسـت  نصـيبي   صـدقه   تـو را در ايـن  «: فرمايـد  مـي   المـال  و بيت  مالياتي  راناندرآا دست به
  تمـامي   را بـه   آنـان   حـق ...انـد  با توشـريك   و بينوايان  و ناتوانان  و نيز مسكينان  معلوم  است  حقي
و   سـائالن و   و مسـكينان   فقيـران   الهـي   عدل  درپيشگاه  مدعيانش  آه  آسي  حال  بدا به...بپرداز
  ٢٨٢».باشند و وامداران  شدگان رانده

  
   و ششم  بيست  ماده*  

                                                           
 .٤٣٧  ، ص٣٢٨قصار   ، آلمات البالغه نهج ٢٧٨
  . ٤٢٣  ، ص٣٢٠قصار   ، آلمات البالغه نهج ٢٧٩
 .٣٣١  ، ص٥٣  ، نامه همان ٢٨٠
  الموثـق   الشفيق  الوصي به  بما يخلف  عياله  في  ، فاخلفه عدوك  في  النكايه  و اهل  جنودك  استشهد احد من  ان ٢٨١
 .٧١٥  ، ص٣، عهد البالغه نهج  تمام.  اثر فقده  عليهم  يريال   ، حتي به
 .٢٨٨ ، ص٢٦  ، نامه البالغه نهج ٢٨٢



  
  آه  تا حدودي  الاقل  وپرورش  آموزش. مند شود بهره  و پرورش  از آموزش  دارد آه  حق  هر آس) ١

.  اسـت   اجبـاري   ابتـدايي   آموزش. باشد  بايدمجاني  است  و اساسي  ابتدايي  تعليمات  مربوط به
  همه  روي  به  آامل  بايد با شرايط تساوي  عالي  پيدا آند و آموزش بايد عموميت  اي رفهح  آموزش

  .مند گردند بهره  استعداد خود بتوانند از آن  بنا به  باز باشدتا همه
رشد   حد آمال  را به هر آس  انساني  شخصيت  شود آه  هدايت  بايد طوري  و پرورش  آموزش) ٢
،  تفـاهم   بايد حسن  و پرورش  آموزش. آند بشر را تقويت  هاي و آزادي  حقوق  مبرساند و احترا  آن

و   يــا مــذهبي  نــژادي  و جمعيتهــاي  ملــل  تمــام  بــين  ودوســتي  عقايــد مخــالف  و احتــرام  گذشــت
  . نمايد  تسهيل  حفظ صلح  متحد را در راه  ملل  فعاليتهاي توسعه  همچنين

  . دارند  اولويت  ديگران به  خود نسبت  فرزندان  و پرورش  آموزش  نوع  پدر و مادر در انتخاب) ٣
  

   و تربيت  تعليم  حق
  

  و رفتار مبتني  علم  آسب. است  و پرورش  در گرو آموزش  انساني  جوامع  و معنوي  مادي  توسعه
خدا   بندگان  اي«: فرمايد مي  توصيه  مردم  به  لذاحضرت  است  دنيا و آخرت  سعادت  ضامن  بر علم

خـود بپردازيـد و     بـه   از آنكه  بشتابيد بيش  علم  تحصيل  به...و اعتماد نكنيد خود ميل  نادانيهاي  به
   ٢٨٣».مانيد  محروم  حقيقيش  از صاحبان  علم  ثمره  ازبرگرفتن

را   خداونـد نـادان  «: فرمايـد  مي حضرت.  است  هر شخص  و وجداني  انساني  وظيفه  و تعلم  تعليم
 ٢٨٤».دهنـد   را تعلـيم   تا نادانـان   ساخت  را موظف  دانايان آه  مگر آنگاه  نساخت  موظف  آموختن  به

 ٢٨٥».دهيـد  تعلـيم   است  مفيد ساخته  آنان  خداوند براي  آنچه  خود را به  فرزندان«:فرمايد موال مي
  جـوان   دل«: فرمايند مي  و جوانان آودآان  در مورد آموزش  فرزندشان  به  در وصيتنامه  خود حضرت

  پـيش   پـرداختم   آموختنت  ادب  به  پس. افكنند بپذيرد در آن  ، هر چه است  نا آشته  زمين  همچون
، و از  آــار آري  بــه  روي  قــاطع  ديگــر گيــرد تــا بــا رأي  هــوايي  شــود و خــردت ســخت  دلــت  از آنكــه
خـود    آـه   نشـوي   و ديگـر نيازمنـدآن    برداري بودند و آزمودند، بهره  آن  در پي  تجربت  خداوندان آنچه
و   ايـم  آورده  دسـت   بـه   رنـج   ما با تحمل  رسدآه  تو آن  به  از ادب. رهگذر  در اين  از سرگيري  آزمون
  ٢٨٦».گردد  تو روشن  براي بوده  تاريك  برايت  آه  حقايق  آن

آنهـا را    حق  ، اين مردم  به  بخطا حضرت.  دولتهاست  و از وظايف  مردم  از حقوق  آموزشي  توسعه
ــد مــي  گوشــزد آــرده ــه  آــه  حقــي«: فرماي ــدرز دادن  مــن  گــردن شــما ب ــد، ان   و نيكخــواهي  داري

در   ايشـان  ٢٨٧».تا بياموزيـد   شماست  نمانيد و تربيت  تا نادان  شماست دادن  تعليم.... شماست
  ٢٨٨». آن   مذاآره بياموز و با عالمان  مرا عل  نادان«: فرمايد خود مي  از فرمانداران  يكي به  نامه

  
   و هفتم  بيست  ماده*  

  
و هنرهـا    ازفنـون . آنـد   شـرآت   اجتمـاعي   فرهنگـي   در زنـدگي   آزادانـه   دارد آه  حق  هر آس) ١

  . باشد  سهيم  و فوايد آن  علمي  گردد و در پيشرفت  متمتع
خــود   يــاهنري  ، فرهنگــي آثــار علمــي  و مــادي  معنــوي  منــابع  دارد از حمايــت  حــق  هــر آــس) ٢

  . برخوردار شود
  

  آه  از اهميتي  روشن  است ، خود دليلي در عصر خالفت  خلفا و چه  در دوران  چه  عملكرد حضرت
)  ص(پيـامبر   از وفـات   پـس   امـام   آار فرهنگي  اولين.داد مي  آن  و توسعه  فرهنگي  فعاليت  موال به
  شـنيده )  ص( از پيـامبر اآـرم    آنچه  بر اساس  و تفسير آن  نزول  براساس بود  آريم  قرآن  آوري جمع
و   فرهنـگ   اعـتالي  در راستاي  ايشان  ها از فعاليتهاي نشانه  ترين از شاخص  يكي  البالغه نهج.بود

                                                           
 .١٠٤  ، ص١٠٤  ، خطبه البالغه نهج ٢٨٣
 . ٤٥٤  ، ص٤٧قصار   ، آلمات همان ٢٨٤
 . ٥٧١  ، ص البالغه النهج  تمام.  به  اهللا  ما ينفعهم  علموا صبيانكم ٢٨٥
 .٢٩٧  ، ص٣١  ، نامه البالغه نهج ٢٨٦
 . ٤١  ، ص٣٤  ، خطبه البالغه نهج ٢٨٧
 .٣٤٦  ، ص٦٧  ، نامه همان ٢٨٨



  زمامـداري   در دوران  درعصر خلفا و چـه   چه  ايشان.  است  مردم  و اجتماعي  ديني  بينش  افزايش
و   فرهنـگ   و اعـتالي   فرهنگـي   از فعاليـت   اي ، لحظـه  سياسـي  هـاي  فعاليـت   انجام  در حين  هو چ

  .خود باز نايستاد  هاي انديشه  هنرمندانه  وارائه  جامعه  بينش
  

   و هشتم  بيست  ماده*  
  

  حقــوق  المللــي وبــين  از لحــاظ اجتمــاعي  را بخواهــد آــه  نظمــي  دارد برقــراري  حــق  هــر آــس
  . گذارد  مورد عمل  آند و آنها را به تأمين  است  ذآر گرديده  اعالميه  در اين  را آه  هايي آزادي

  
   سياسي  نظام  داشتن  حق

  
  نسـبت   امـام   آه  انتقاداتي با همه. بود  سياسي  پيامبر حفظ نظم  از وفات  پس  مسلمانان  تالش
  اررا مورد تأييد قر  آن  در مجموع  روند داشت  آن  به
نيـز    مـن «: فرمايد نهد ومي مي  را ارج  سياسي  نظم  برقراري  براي  مردم  عمال تالش  ايشان. داد

  هـيچ   نيـز حاضـر شـدند و بـدون      بـا مـن    بيعت براي  مردم.  آردم  با خلفا بيعت  ديگر مردم  همچون
. آنـد  مـي   ا نفـي ـ ر   اال هللا  ـ ال حكـم    خـوارج   نظمـي  شـعار بـي   حضـرت  ٢٨٩».آردنـد   بيعـت   اجباري

و   گوينـد نظـام   آنهـا مـي  .  اسـت   شـده   و ناصـحيحي   تفسـير باطـل    از آن  آـه  اسـت   حقي  آلمه«
  ٢٩٠».بدآار  نيكوآار و خواه  بايد، خواه  را امير و فرمانروايي  مردم.  نيست  الزم دولت

  
   و نهم  بيست  ماده*  

  
  .او را ميسر سازد  شخصيت شد آزاد و آاملر  دارد آه  وظيفه  اي جامعه  آن  در مقابل  هر آس) ١
  به  آه  است  هايي محدوديت خود فقط تابع  هاي از آزادي  و استفاده  حقوق  در اجراي  هر آس) ٢

  و بـراي   ديگـران   هـاي  و آزادي  حقـوق   و مراعـات  شناسايي  منظور تأمين بهًا منحصر  قانون  وسيله
ــت ــيات  رعاي ــحيح  مقتض ــي ص ــم  اخالق ــومي  و نظ ــاه  عم ــاني  و رف ــك   همگ ــه  در شــرايط ي   جامع

  .  است  گرديده  وضع دموآراتيك
  . متحد اجرا گردد  ملل مقاصد و اصول  تواند بر خالف نمي  موردي  ها در هيچ و آزادي  حقوق  اين) ٣
  

   متقابل  تعهد و مسؤوليت
  

ضـرر    و بـه   آسـي  نفـع   هـا بـه  تن  حـق .  است  و دوسويه  ، دقيق پيچيده  اجتماعي  واقعيت  يك  حق
  باشد  مقرر شده  حقي  هر آسي  براي.  ديگر نيست  شخص
  بـودن   دوسـويه   ويژگـي   حضـرت .  اسـت   شـده   قـرار داده   نيز حقـي   مقابل  طرف  نفع  به  در مقابل
  حقـي   و شـما را نيـز بـر مـن      اسـت   مـرا بـر شـماحقي   «:  آند آـه  مي  توصيف  گونه را اين  حقوق
از يكـديگر    خـواهي  انصـاف   هنگـام   و بـه   چيزهاسـت   تـرين  وگوگسـترده  گفـت   در مقام  حق.  است
ديگـر    آن است  حقي  را بر ديگري  آسي  آه  سان  همان... امور است  ترين ميدان  وتنگ  ترين دقيق

نباشـد    باشـد و بـر او حقـي    داشـته   تنها حـق   اگر قرار شود آسي. خواهد بود  را نيز بر او حقي
بـر    را دو چنـدان   آننـدگان  طاعـت   و او نيز جزاي... ازبندگانش  يك  هيچ  نه  است  تعالي  فقط خداي

  ٢٩١». است  گرفته  عهده
  خصـوص   مـوال در ايـن  . مـورد اسـت   بـي   جامعـه   ادا نشـود انتظـار اصـالح     طور متقابـل  به  تا حقوق

دارد ادا   بـر گـردن    را آـه   نيز حقي  ريديگ  آن آيد آه مي  واجب  زماني  هر حقي  اداي«: فرمايد مي
آند  مي  معرفي  و ملت  دولت  متقابل  را حقوق  حقوق  مهمترين اينكه  از بيان  موال پس ٢٩٢».نمايد
پذيرنـد و   صـالح   واليـان   نپـذيرد مگـر آنكـه     اصـالح   رعيـت «: نمايـد  مي  ترسيم  گونه رااين  رابطه  اين

                                                           
 .٤٩٤  ، ص١١٣  ، آالم البالغه نهج ٢٨٩
 .٤٤  ، ص٤٠  ، آالم همان ٢٩٠
 .٢٢٣  ، ص٢٠٧  ، خطبه البالغه نهج ٢٩١
 .٢٢٣ـ٢٢٤  ، ص٢٠٧  ، خطبه همان ٢٩٢



  بـه   خـود را نسـبت    حق  رعيت آه  زماني.  رعيت  و دوستي  راستي  نيايند مگر به  صالح  به  واليان
  هـاي  يابد و پايـه   آنها عزت  در ميان  ادا نمايد حق  رعيت به  خود را نسبت  حق  بگزارد و والي  والي

گردد يـا   خود چيره  بر والي  اما اگر رعيت... بر پا گردد  عدالت  هاي گيرد و نشانه استواري  دينشان
  ٢٩٣».جور پديدار شود  هاي نشانه... روا دارد  ستم  بر رعيت  يوال

شـما    حق«: آند مي  توصيف گونه رهبر دارند را اين  عنوان  به  ايشان  بر عهده  مردم  آه  موال حقي
و   نمـايم   فـراهم   داريـد را برايتـان    شـما دوسـت   آنچه... را برقرار سازم  عدالت  آه  است  اين  بر من

   ٢٩٤». نمايم  شما را تدارك  آرزوهاي
  داشته  آنان  حقوق  را دراحقاق  مردم  نمايندگي  شود آه مي  انتخاب  مردم  رو از طرف  از آن  حاآم

  به  نسبت  مردم  نگرش  به  دولت  مشروعيت. دهد مي انجام  خود مردم  آمك  آار را به  باشد و اين
  بيشتر، چشـم   آنچه«: فرمايد مي)  ع(موال. دارد  آنها بستگي  حقوق  احقاق در  حكومت  آارآمدي
  مـردم   در بـين   دوسـتي  در شـهرها و پديـد آمـدن     عـدالت   برقـراري   اسـت   روشن  آن  به  زمامداران

  راسـت   شان خيرخواهي. گزند شود بي  ايشان دل  آه  آشكار نگردد جز آنگاه  آنان  دوستي.  است
  آنهــا درســت  نيكخــواهي. خــود باشــند  خــود برگــرد واليــان  آارهــاي بــراي  آــه  نباشــد جــز آنگــاه
  را سـنگين    آنـان  حكومـت   دارنـد و دوام   را نگـاه   خـود واليـان    آارهـاي   بـراي   آـه   نباشدمگر  آنگـاه 
  ٢٩٥».را  واگذارند آنان  حكومت  شدن  وگو از طوالني نشمارند، و گفت

  شــود و مــردم مــي  حــق نيــز صــاحب  مــتحكو  را ادا آــرد، آن  مــردم  حقــوق  حكــومتي  آــه  زمــاني
  تشريح  توسط موال چنين  حقوق  از اين  بخشي.او پيدا خواهند آرد  به  نسبت  متقابل  مسؤوليت

وفادار باشيد و در رويارو و   در بيعت  آه  است  اين  شما دارم  گردن به  من  آه  حقي«:  است  شده
  دهـم  مـي  فرمان  دهيد و چون  پاسخ  من  به  انمتانخو فرا مي  چون. باشيد  من  سرنيكخواه  پشت
  ٢٩٦».بريد  فرمان

  حـق   تشـخيص   را قادر به موال مردم.  است  آن  آلود نبودن  و گناه  ، ظالمانه از رهبري  حد و اطاعت
  در هـر چـه  .  شـما فرسـتادم    سـوي   اشتررا بـه  مالك«: نويسد مصر مي  مردم  به  دانسته  از باطل
  اگـر رهبـري    بنـابراين  ٢٩٧».آنيـد   را اطاعـت   بسپاريد و فرمانش گوش  سخنش  بود به  حق  موافق
  لمخلـوق  ال طاعـه   چـون   نيسـت   اطاعت  داد در اينجا ديگر وظيفه  و حقيقت  حق بر خالف  فرماني

  ٢٩٨. الخالق  معصيه  في
  

   ام سي  ماده*  
  

يـا    دولتـي   بـراي   حقـي  متضـمن   د آـه تفسـير شـو    حاضر نبايد طوري  اعالميه  از مقررات  يك  هيچ
  در ايـن   منـدرج   هـاي  و آزادي  از حقـوق   بتوانـد هـر يـك     آن  موجـب   بـه   باشد آه  يا فردي  جمعيتي
  . بنمايند  فعاليتي راه  ببرند يا در آن  را از بين  اعالميه

  
   منابع  فهرست

  
  .مجيد  قرآن
  .١٣٧٤،  ، قم الغهالب ، بنياد نهج البالغه نهج. ، عبدالمحمد آيتي
  .١٩٨٩،  ، بيروت العربي  التاريخ  ، مؤسسه٢ ، ج التاريخ  في  الكامل. اثير ابن
و   ،انتشـارات  احمـد مسـتوفي    احمـدبن   محمـدبن   ، ترجمه الفتوح.  علي ، محمدبن آوفي  اعثم ابن

  .١٣٧٢،  اسالمي  انقالب  آموزش
  .١٣٧٣،  آگاه  ، انتشارات باقر پرهام  ، ترجمه و تاريخ  طبيعي  حقوق. ، لئو اشتراوس

                                                           
 .٢٢٣ـ٢٢٤  ، ص٢٠٧  ، خطبه همان ٢٩٣
 .٣٩١  ، ص٩٢ ، خطبه البالغه النهج  تمام.  و تدرآوا ما تأملون  تنالوا ما تحبونف... العدل  علي  فاما حقكم ٢٩٤
  اال بسـالمه   ال تظهرمـودتهم   و انـه   الرعيـه   الـبالد و ظهـور مـوده     فـي   العـدل   اسـتقامه   الـواله   عـين   قره  افعل  ان ٢٩٥

.  مـدتهم   اسـتبطاء انقطـاع    و ترك  دولهم  تثقالاس و قله  امورهم  واله  علي  اال بحيطتهم  نصيحتهم  و ال يصح  صدورهم
 .٣٢٧  ، ص٥٣  ، نامه البالغه نهج
 . ٤١  ، ص٣٤  ، خطبه همان ٢٩٦
 . ٣١٠  ، ص٣٨  ، نامه البالغه نهج ٢٩٧
 . ١٥٦قصار،   ، آلمات همان ٢٩٨
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