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 :غاز كوتاه براي سه انتشار به شكل كتاب آسه سر 

 

 
 :غاز انتشار اول كتاب آسر
 

  الرحمن الرحيمبسم اهللا

  

  توضيح و هشدار

 
ها كارشان بعنوان استاد و شاگرد فقه، بحث از  برد حقوق بشر از سوى كسانى انكار و نقض گردند كه قرن      چه كسى گمان مى

ن چو؟گرداند و آن اينكه چرا حاال؟ چرا زودتر نكرديم  اين حقوق بوده است؟ اين پرسش كار پاسخ به پرسش ديگر را آسان مى
برديم كه تنى چند بنام فقه و بعنوان فقيه، نه تنها ستمهاى بى مانند مرتكب بشوند، بلكه منكر هر گونه حقى  هيچگاه گمان نمى

 .براى انسان بگردند و خود را منشاء اعطاء و سلب حق بشمارند

 
هر دو يكجا » را يكى بايد شناساند و از برند كه رژيم مالتاريا و اسالم  مشكل بيشتر شد وقتى گروهى گمان بردند و هنوز نيز مى

كنند چرا حقوق بشر را  شدند كه چه بايدشان كرد؟ به رژيم اعتراض مىدرمانده در نتيجه مدافعان حقوق بشر . «خالصى جست
را ما حقوق بشر اسالمى . شنوند كه مواد حقوق بشر در اسالم غير از مواد اعالميه جهانى حقوق بشرند كند، پاسخ مى نقض مى

 !اسالم همين است: گويند اى از مخالفان نيز بفرياد مى كنيم؟ و پاره رعايت مى

     در اين ميان دوستان اينجانب كه بدنبال دفاع از حقوق هزاران كودك و جوان و پير از زن و مرد بودند، از راه تماس و 
. جه ابهامى گرديدند كه به شرح فوق آمده استگفتگو با حقوق دانان و وكالى دادگسترى و سازمانهاى مدافع حقوق بشر متو

. آقاى حسن پيرحسينى نياز اين مقامات را به متن سنجيده و مستندى درباره حقوق بشر در اسالم با اينجانب در ميان گذاشت
بايد برآورده اما نيك پيدا بود كه نياز را . پاسخ نخست اينجانب اين بود كه قرآن به همه زبانها در دسترس هست، مراجعه كنند

سازيم چرا كه اگر قرار بود، بشر به قرآنى كه در دست دارد مراجعه و به آن عمل كند، چه حاجت به بيرون كشيدن 
 شد؟ رهنمودهاى قرآن براى دفاع از حقوق بشر پيدا مى

از جهان در تماميت اند، هنوز در جايى       اين اصول راهنماى قضاوت و اين حقوق و آزاديهاى بشر كه در قرآن بيان شده
دريغ و افسوس كه فرصت انقالب اسالمى را بجاى آنكه براى عملى ساختن اين اصول و حقوق . اند خود به عمل در نيامده

 .مغتنم شمرند، از آن براى برپا ساختن بساط سياهكارترين استبدادهاى ضداسالمى، سود جستند

ام و سرى نداشتم و مردم را در  كرده دهند كه به باور خويش عمل مى مى    آشكارا و همه روزه اينجانب را مورد حمله قرار 
 ...ام و ام و با اعدامها مخالف بوده گذاشته جريان امور كشور مى

اين افتخار اينجانب راست كه نادر رئيس .      حال آنكه آگاهى از امور كشور، حقى عمومى و از آن فرد فرد مردم كشور است
و با سلب ... ها و ام و با اعدامها و شكنجه ام كه امور مردم را از آنها پوشيده نداشته نى تاريخ جهان بودهدولت دورانهاى طوال

بريا و اينك در كنار مردم، مردمى كه در سراسر جهان . ام امنيت قضايى و آزاديهاى مردم با تمام توان مخالفت و مبارزه كرده
ام و اميدم اينست كه متن حاضر آنان را در تحصيل حقوق و  نند، به استقامت ايستادهك احقاق حقوق و استقرار آزاديها مبارزه مى

 .آزاديها بكار آيد

گويم، جدايى دين از سياست بمعناى جدا كردن معنويت و حقوق و آزاديهاى انسان از سياست  دانند مى      و به آنها كه نمى
اند و  كه پايبند مذهب بودند، اين حقوق از ديرگاه در مذهبها بيان شدهاعالميه جهانى حقوق بشر را كسانى تدوين كردند . است

اينك بگوييد چگونه از سويى اين حقوق . خوانيد كاملترين اعالميه جهانى حقوق بشر در قرآن بيان شده است به شرحى كه مى
اهيد دين را از سياست جدا كنيد؟ خو گوييد مى دهيد و از سوى ديگر مى پذيريد و وعده برقراريشان را مى و آزاديها را مى

قدرت حق . ها و حقوق فرد و جمع بگردد بنظر او قدرت نبايد پايبند اصول اخالقى و ارزش. بدانيد اين شعار از ماكياول است
كار را به بحران تمدن سياست جريان جدا كردن دين از . دارد هر كار را براى حفظ و بزرگى خود الزم ديد، انجام دهد

اينك و بطور روزافزون افكار . است و امروز در كشورهاى غربى نيز، دولتها درست بهمين دليل، كمتر مركز ثقل هستندكشانده 
شود و خواهان آنست كه سياست از معنويت و اصول اخالقى و ارزشهاى مقبول بشريت متمدن  عمومى است كه مركز ثقل مى

 .پيروى كند



 3 

اند جدا كردن دين از سياست، بمعنى جدا كردن فكر از عمل يعنى جدا كردن عمل از  ه      امروز ديگر عامه مردم نيز دانست
شود، چيست؟ انديشه غير از عمل از چه راهى تغذيه  اى كه ملموس و مشخص مى عمل غير از انديشه. عمل و اين محال است

سياست بدون ايده، سخنى ميان تهى . ردگي شود، عقيده ديگرى جاى آن را مى كند؟ بنابراين وقتى دين از سياست جدا مى مى
وقتى دين را از سياست : فريب مخوريد و فريب مدهيد. دولت بدون ايده، ميان تهى است و وجود ندارد. است و وجود ندارد

 شوند؟ در آن كنيد، اين اصول رعايت مى آيا در باورى كه جانشين دين مى. دهيد كنيد در واقع آنرا به باور ديگرى مى جدا مى
شود؟ اگر پاسخ آرى است، پس شما مثل ما  كردند؟ هر فرد مسئول و امام مى از اين حقوق و آزاديها برخوردار مىرا انسانها 

خواهيد ماكياوليسم و ارزش شمردن قدرت توتاليتر را از سياست و دولت جدا كنيد و اگر پاسخ شما نه است، فريبكارى  مى
 .كنيد مى

حكومتهاى پهلويها و مالتاريا دو نمونه : گويم ضعيت كنونى، چشمهاى جهان بينشان را نبسته است، مى     و به آنها كه خشم از و
مالتاريا دين را هم از دين جدا كرده است و قرنهاست كه جاى اصول آن را به اصولى داده . جدا كردن دين از سياست اند

 .ستزور را جانشين خدا كرده ا: كه از فلسفه يونانى اخذ كرده است

آيا وقت آن نرسيده است كه راهى : گويم     به همه آنهايى كه نزديك به دو قرن تجربه ناكام و ويرانگر را پشت سر دارند، مى
شود؟  ديگر برويم؟ بجاى انكار و دشمنى، راه تفاهم و آشتى بپيماييم؟ از دشمنى با اسالم يا هر مرام ديگرى چه سود حاصل مى

 ر را كه راه انتقاد و سازندگى است نرويم؟ انقالب ايران ميوه شيرين اين مشى نيست؟چرا راه آسانتر و پربارت

در . دانيد كه ما ايرانيان اغلب اين اقبال و بد اقبالى را داريم كه اولى هستيم شما مى: گويم      و به هم ميهنان آگاه خود مى
را ملى كرديم و ما اولى هستيم كه انقالبى چنين بزرگ زندگى نسل خودمان اقبالمان اين بود كه ما اولى بوديم كه نفت 

ريزند و محصولمان را از دستمان  اما بداقباليمان اينست كه چون اولى هستيم، تمام قواى شر اين جهان بر سرمان مى. كرديم
ا را دنبال گرفته ديگران تجربه زمين مانده م. يك عيب هم در كارمان بوده است و آن خسته شدن و رها كردن است. گيرند مى

 ر خارجى و فساد دولت تجربه را در آسيا ما نبوديم كه جنبش علمى و صنعتى را آغاز كرديم؟ زير فشا. ايم و پيشرفته و ما مانده
 ...نساختيم

 پديد اى در جهان انقالبى كه چنين بازتاب گسترده. هر كس بد كرده است، انقالب بد نكرده است.      بياييد اينبار چنين نكنيم
بكوشيم انقالب را . هيچ انقالبى به اين سرعت، بازتاب جهانى پيدا نكرده است. اى دور ريختنى نپنداريم آورده است را تجربه

عصر جديد، . حل بحران كنونى جهان و آغاز عصر سوم تاريخ، در گرو اين كوشش بزرگ و دوران ساز است. پيروز بگردانيم
زنان و مردان سرنوشت باشيد و تلخى شيرينى اولى و پيشگام بودن را . شد عمومى بشر باشدبايد عصر تفاهم، عصر صلح، عصر ر

 .حيات ايرانيان در بزرگى و آزادگى نيز در گرو سخت كوشى و پايدارى ما است. گوارا شماريد و تجربه را به پيروزى رسانيد

 .ها، استقامت كنيم ز رشد نيافته     تا استقرار قطعى حقوق و آزاديهاى انسان و شالوده گذارى رشد ا

  

  ابوالحسن بنى صدر

 1362  دى ماه 26 
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 : غاز انتشار دوم كتاب آ سر
 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

  

« يكبار نيز در . شود بصورت كتاب چاپ مى » اصول حاكم بر قضاوت اسالمى و حقوق بشر در اسالم«  اين دومين بار است كه 
يابد كه كتاب، به پنج زبان ديگر، عربى، انگليسى،  چاپ دوم در زمانى انتشار مى.  منتشر شده بود »تانقالب اسالمى در هجر

 .اين امر گواهى بر نياز اساسى به كتابهايى از اين نوع است.  و فرانسه منتشر شده است) خالصه(آلمانى، ايتاليايى 

با تحقيق در قرآن، سه ماده ديگر يافته و بر . ام وع بحث قرار داده را نيز موض »هاى شيطانى آيه«      در اين كتاب، ارتداد و 
 .ام سى و هفت ماده حقوق بشر افزوده

بنابراين اگر تحصيل اصول راهنما و تشخيص امور واقع . شوم كه در كالم خدا، تناقض راه ندارد      به خوانندگان يادآور مى
. هاى ديگر، بطور قطع مشكل نيست دهند، با معانى آيه ه به يك آيه نسبت مىمشكل باشد، تحقيق در بود يانبود تناقض معنايى ك

اين كتاب هم دليل . شوند آيند، خالص مى هاى قرآنى از معنى و تفسير كردنها كه بر مدار زور بعمل مى ابطه، آيهضبه يمن اين 
نى را بدهند كه ندارند، به معنى اقرآن معاي يه هآ اين كه اگر نخواهند به  بركه در كالم خدا تناقض نيست و هم دليلبر اين

 .  نمي افتد نيازكردنهاى ضد و نقيض و تفسيرهاى من در آوردى 
 .افزوده شوند« يافته»ها يافته گردند و بر اين       اميدوارم هنوز و باز نايافته

  ابوالحسن بنى صدر

 1368 خرداد 19 

 

 

 

 

 

 
 

 :غاز انتشار سوم كتاب آسر
 

 حمن الرحيمبسم اهللا الر
 

 كتابي كه اينك خوانندگان در دسترس :ورده شدآ پايان جست،  بر ابرازش ا بغاز انتشار دوم كتاب آسر، ن اميد كه       آ
 كه اينك با يافته هاي » ن آحقوق انسان در قر« و ديگري ،  »    اسالمياصول راهنماي قضاوت« ، يكي دارند،  جز دو تحقيق

دانش ، ارائه شده اند ،  به گردهمĤئيهاي اهل خرد و اين تحقيق ها  كه.   را در بردارد ديگر هاي، تحقيقته اند جديد كاملتر گش
يند، آ بخواهند از غفلت سنگين قرون، غفلت از حقوق ذاتي خويش،  بدر را در اختيار انسانهائي مي نهند كهيافته هاي ارزشمند 

دادهاشان  استعن شوندآ برد ، كهنزاديهاشان غافل نشوآ از  را محور نكنند و قدرت بخواهند حقوقمند بزيند ، كه عقلهاشان كه 
 روي خود رزادي را بآ افق بي كران عزم كنندروند و بزادي را پيشاپيش آفعاليتهاي همĤهنگ داشته باشند و راست راه رشد در 

 . و همه انسانها بگشايند
تفاوت بيان نها ، توضيح داده ام كه آدر جمع . د و دانش نقد كرده اندمده اند را اهل خرآ      تحقيق ها كه در كتاب گرد 

زادي با بيان قدرت در اين است كه اولي ، به تحقيق ، شفاف تر مي شود، يافته هاي جديد نه تنها ناقض يافته هاي پيشين نمي آ
 ، همف تر و گويا تر مي كنند و دو ديگر اينكه يكي اينكه يافته هاي پيشين را دقيق تر، شفا: شوند كه، از جمله، دو كار مي كنند 

 عقل زاد شدنِ آوردِآ ره ي يافتنهرموزند آ مي او  به   و، هم،نها غافل بودآد كه از نگاه مي كنآي ئ توانائيهاو دمي را از حقوق آ
 .در بيان قدرت است زادي خويش غافل و  بازيچه تناقضهاي موجود آ، عقل از وقتي بيان قدرت راهنما استنكه، آحال . است

از اين رو است كه .  دارندهم در خود تناقض و هم با پندارها و گفتارهاي پيشين. ند ميز آ كردارش تناقض  و گفتار وپندار و
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« حتي وقتي  مي خواهند به پرسش . رايشان ، بنا بر اوضاع و احوال روز ، متناقض مي شوندآن بيان قدرت، آسازندگان اين يا 
 . يندآپاسخ دهند، تعريف ها كه مي سازند، ناقض حق از كار در مي » حق چيست ؟ 

منطقي كه : ن غفلت مي شود آ بس مهم است كه همواره از  تفاوتِ، اين زادي و بيان قدرت ، يكي آ     و از تفاوتها ميان بيان 
زادي و حقوق ذاتي آ و  از  سيار اين روش، عقل را از واقعيتهاي ب.در ساختن بيان قدرت روش مي شود، منطق صوري است 

ساخته مي    فراوان واقعيتها و حق ها  - به عمد و يا به سهو - هر بيان قدرتي، با نديدنِ نتيجه اينست كه .  غافل مي كندحيات 
 ناب را زاديآن، از هيچ حق و واقعيتي غفلت نشده باشد، بيان آنكه اگر بياني را عقل بجويد و اظهار كند كه ، در آحال . شود

زادي كامل عقل شهادت مي آزادي مي شود و آتمامي خاصه هاي بيان  سر راست و رسا و  شفاف و واجد اين بيان، . استيافته 
 نايافته ها را مي يابد و بيان را از اين رو، عقل به همان نسبت كه . زادي در بي نهايت حاصل مي شودآدمي را اين آعقل . دهد

 .زادي همين استآرشد در . زادي ناب نزديك تر مي شودآ، به بيان  برخوردارتر مي كندزاديآاز خاصه هاي بيان 
اين اميد در حال تحقق است .       همچنان اميدوارم كه بگاه چهارمين انتشار ، يافته هاي ديگر بيابم و بر اين يافته ها بيفزايم

  .زادي ناب نزديك تر شدآوشيد و يافت  و به بيان و باز بايد ك. است و انتشار چرا كه كار مشتركي در دست تدوين 
 ابوالحسن بني صدر

  1383بان ماه  آ1
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 بخش اول 
 

  (*)تضاد قدرت با حق

 

هاى غرب هستند، خود انكار  » دست آورد« ادعاى غرب كه گويا حقوق انسان از . حقوق مادى و معنوى انسان ذاتى انسانند    
قدرت نه با يك حق كه با : اند  آشكار كرده را سپتامبر، واقعيت ديگرى11روى دادهاى بعد از . حقوق بودذاتى بودن اين 

. تواند حقوق را دادنى و ستاندنى نشمارد بخاطر اين تضاد است كه قدرت مدارى نمى. تمامى حقوق انسان تضاد دارد
در ! دهند ستانند و تمايلهايى كه حقوق مى لهائى كه حقوق مىتماي: شوند هاى سياسى در غرب نيز، به دو دسته تقسيم مى تمايل

داد   روى مى2001 سپتامبر 11بايد جنايت  آيا مى! حقوق ستان: شوند شود، دو دسته يك دسته مى ها مربوط مى آنچه به زير سلطه
  نيز، حق ستان شوند؟هاى خود هاى قدرت، در جامعه تا امريكا و اروپا در دنباله روى از امريكا، در مقام آلت فعل

فرصتى براى مستبدها : اند شوند، دو فرصت بوجود آورده       قوانين مغاير حقوق انسان كه در امريكا و اروپا تصويب و اجرا مى
اگر انسان حقوق ! حقوق بشر دست آويزى بيش نبود! بينيد مى: كه بر وسعت تجاوز به حقوق انسان بيفزايند و به انسانها بگويند

كنند؟ و فرصت ديگرى براى آنها كه به مسئوليت دفاع از   و غرب اين حقوق را يافته است، چرا خود آنها را نقض مىدارد
 خطاب به انسان  از مراجعه به قدرتها براى رعايت كردن حقوق انسان بازايستند و هشدار دائمى بگردند: اند حقوق بشر قيام كرده

 :كند  بدانند كه هر حقى بگاه عمل واقعيت پيدا مىكه حقوق ذاتى خويش را از ياد نبرند و
 

 :كنند   حقوق در فعاليت جامع انسان واقعيت پيدا مى

اما از آنجا كه حقوق . شوند كنند كه حقوق مادى بدون حقوق معنوى به عمل درآوردنى نمى هاى روز، آشكار مى  واقعيت-1  
بايد از دوست داشتن و انس با  بعنوان مثال، انسانها مى. اند ه نشدهشوند، حق شمرد  قدرت مىكردنمعنوى مانع واقعيت پيدا 

ق خويش غافل و قو بر اين اصل، آدمى از ح، ندانند كه و يكديگر بمثابه يك حق غافل شوند تا بتوانند تضاد قوا را اصل بشناسند
آنچه موجب غفلت .  استتشانيان حيابنا بر ، ، حقوق و  انسان و طبيعت شدن شود كه فرآورده ويرانگر آلت فعل قدرتى مى

چنانكه تنفس بخشى از فعاليت حياتى است اگر آدمى . كنند شود، از جمله، اينست كه حقوق انسان به عمل فعليت پيدا مى مى
  - دانگرد در جامعيت خويش متحقق مى را حيات ، كه عمل به آنها  - از حقوق  حقي كند و نفس نكشد، حيات واقعيت پيدا نمى

 دادنى و يا ،حق خارج از آنها كه  انسانها ن پندارِ يپس ا. شود كند و مانع از فعليت پيدا كردن ديگر حقوق مى ليت پيدا نمىفع
 حقوق - بدين قرار، هشدار اول اينست كه الف .، نه هم نابجا كه غفلت از حقوق ذاتي و تباه كردن زندگي استگرفتنى است

دهند و تعطيل حقى، تعطيل حقوق ديگر را نيز در پى  اى را تشكيل مى و معنوى مجموعه حقوق مادى -ذاتى حيات هستند و ب
زندگي را عمل  و دشناسى به شناختن حقوق خو خويشتن، بنابراين .  كند هر حقى به عمل آدمى فعليت پيدا مى -و ج. آورد مى

ر نه كار اصلى، در شمار كارهاى اصلى است، رسد اين هشدار و در همان حال آموزش كه اگ به نظر مى.  استبه حقوق كردن 
 در نتيجه،. محل اعتناى بايسته نيستاما 

حال آنكه آدمى با تبديل . آيد پندارند كه تنها با بكار بردن زور، حق بدست مى و بسيارتر از بسيار مى.  قدرت ضد حق است-2 
 كردن آدمى حقوق خويش را با آزاد شدن و رشد . ندك نيرو به زور و بكار بردن آن، نخست در خود، حقوق خويش را تباه مى

 بدان، ،توجه به اين واقعيت همان انقالب بزرگ است كه. بخشد و نه با برده زور شدن و خشونت را روش كردن مىت يفعل
ينكه كند، مگر ا جهان امروز ماالمال از خشونت است و خشونت زدائى تحقق پيدا نمى. كند آنسان آزادى را در خود كشف مى

از غفلت كه . ، از آزادى خود غافل است اگر از حقوق خويش برخوردار نيست. انسانها دريابند حق هر كس در خود او است
 .بخشد  مىتيفعل، به حقوق ديگر نيز در جريان رشد ديمي جوآيد و آزادى خويش را باز  بدر مى

 شدن است كه انسان خود را به مثابه مجموع حقوق و استعدادها باز       بدين قرار، براى انسان امروز، بايد انذار شد كه با آزاد
 با اين توضيح كه. خشونت بيگانگى از حقوق و ويران كردن استعدادها است. يابد مى

به سخن ديگر اقليت سلطه گر را كه وارد كننده نيروهاى محركه . شود با صدور نيرو برقرار مىر سلطه ي ز-گر  رابطه سلطه -3 
اى از استعدادها  اين اكثريت بسيار بزرگ است كه خويشتن را بمثابه مجموعه. آورد  اكثريت بزرگ زير سلطه بوجود مىهستند،

چون كاري را كه . بايد از بردگى خشونت و باور به زور آزاد شود بنا بر اين، اكثريت بزرگ است كه مى. شناسد و حقوق نمى
 !! كنند ها را آزاد مى زير سلطه به زور بمب و موشك، ولو : مدعي مي شوند لطه گرها،  سد بكنند نمي كنند، ير سلطه ها خود بايز

كند و بدان اصالت   و اگر كار وارونه شده است، دليلى جز اين ندارد كه سلطه گر، در تعريف حق نيز، قدرت را تعريف مى     
معنى حق و قطع مراجعه به قدرت و رجوع به انسان و انبوه رو، دفاع از حقوق بشر نيازمند انقالب در  از اين. بخشد و تقدم مى
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كند مگر به باز ايستادن از تخريب  آزاد شدن واقعيت پيدا نمى: بايد هشدار داد به اين انسانهاست كه مى. انسانهاى زير سلطه است
آزاد « بنا بر اين، شعار . كنند مىها با آزاد شدن خويش است كه سلطه گر را آزاد  زير سلطه! د يبدان. و صدور نيروهاى محركه 

اند،  با گرفتن اختيار و ا بتكار از انسان و سپردن آن به قدرت، حقيقت را وارونه كرده.  وارونه حقيقت است»كن تا آزاد شوى
 .آزاد شو تا آزاد كنى: حقيقت اينست

ا، از كارهاست كه استقرار حقوق انسان، ه  بدين قرار، باز پس دادن معناى حق بدان و پرداختن به فراوان وارونه سازى-4 
. شود، تعريف قدرت است   تعريفى كه متناقض و به ضرورت مبهم مى هر در حقيقت،. بمثابه حقوق ذاتى حيات او در گرو آنست

 است فها ، قدرتين تعريدر ا ... زادي وآف قدرت هستند و نه حق و يهستند، تعرمتناقض كه ... آزادى واز  حق، ها ازفيپس تعر
 بنا چرا كه . متناقض استسم ليبرايدر لتعريف آزادى براي مثال، . بديامي  است كه اصالت و تقدم قدرت . ف مي شود يكه تعر

 اما در هستى تنها قدرت مساوى زور . » شود آزادى هر كس تا آنجا است كه آزادى ديگرى از آنجا شروع مى« ف، ين تعريبر ا
 » شود زور هركس تا آنجا است كه زور ديگرى از آنجا  شروع مى« آزادى،  از  تعريف ن ياپس . آورد است كه حد پديد مى

ها  كنند، يكى بخاطر ابهام پس اگر حقوق انسان در هيچ كجا استقرار پيدا نمى.  زور ناقض آزادى استنكه آحال . ابديمعني مي 
شود وقتى  ابهام غليظتر مى. به ضد حق و آزادى استراست بخواهى بخاطر تعريف حق و آزادى . ها است در معانى و تعريف

، بناگهان، جانبدار  هاى ضد دين اگر امروز دارندگان مرام. پندارد استقرار اين حقوق به دين ستيزى است مدافع حقوق بشر مى
 شفاف و دقيق ، حال در همان . پندارند حقوق بشر سالح مؤثرى بر ضد دين است اند، بدين خاطر است كه مى حقوق بشر شده

چنانكه . ندها و مرامهاى از خود بيگانه در بيان قدرت گشته ا و تهى از تناقض نبودن تعريف حق، فرصتى بزرگ براى دين
 و سالح امپرياليسم  »بورژوائى«  را » اعالميه جهانى حقوق بشر« يا رژيم چينى . حقوق اسالم ديگر است: گويد مالتاريا مى
ها و   دين-الف : كند ها، چند كار را با هم مى لوم فرض نكردن معانى و تعريفعكردن تعريف و مپس شفاف . كند توصيف مى

كند به تصديق حقوق و يا اعتبار و مقبوليت خويش را از دست دادن و بكار  اند، ناگزير مى مرام هائى را كه بيان قدرت گشته
  را توانائى-شود و ج   حقوق انسان مىهاى مسلط شدنِ  قدرتسالحِ مانع از -ب.  بمثابه منبع مشروعيت، نيز نيامدن،قدرتمداران

ها و  ها با دين بخشد و طرفيت چرا كه به آنها استقالل مى.  ندارند  كه اينكمي دهدبه مدافعان حقوق بشر در همه جاى جهان 
شود كه خود را در  زور مىطرفيت با ضد حقوق انسان، يعنى طرفيت با قدرت مساوى با : دنشو  شفاف مىيها، طرفيت مرام

 .پوشاند مى... هاى دين، مرام، مدرنيته، الئيسيته و پوشش

 «ها، يكى تبعيض بسود  ترين تبعيض از فاحش. ها آزاد كرد بايد از بند تبعيض انسان را مى حقوق  كوشش براى استقرار -5  
« حال آنكه تجاوزهاى . انگيزند  راض بر مىتوضيح اينكه تجاوزهاى قدرت حاكم به حقوق انسان اعت.  است » اپوزيسيون
  - است پوزيسيون كه وقتي زورمدار است - » اپوزيسيون« حال آنكه نسبت به تجاوزهاى .  نهن حقوق يبه هم» اپوزيسيون

ت حساسيت نسب. مخالفت با يك رژيم نه پوشش است و نه مجوز تجاوز به حقوق بشر.  بمراتب بيشترى نشان دادبايد حساسيتِ مى
به حقوق انِ حاكم ياستبداد  مجاز فرض شدن تجاوزهاى مخالفانِ،  طى يك قرنرا ، يز. به تجاوزهاى مخالفان بايد بيشتر باشد 

.   گشته استها  جنبش اي  درجه180 انحراف  سبب هاى مردم ساالر و عامل به حقوق انسان و  بشر، مانع از پيدايش رهبرى
 نقش خشونت -اند و ج  قدرت جانشين شدن را طى كرده بيراههِ، اه و روش آزاد شدنتوضيح اينكه بجاى در پيش گرفتن ر

 . را غير ممكن ساخته است هاها و اطالع افزايش يافته و جريان آزاد انديشه. زمان به زمان

رسد اگر  نظر مىاند؟ ب هاى ديگر را روش كرده       بر سازمانهاى حقوق بشر است كه از خود بپرسند چرا اين تبعيض و تبعيض
حقوق بشر  مدافع بالمره رها  كنند و هميشه   بودن را و هم سياسى نبودنهم سياسى  هِي رواين سازمانها نقش شترمرغ ، يعنى 

اى در پيدايش بديل مردم ساالر و آزاد  توانند نقش تعيين كننده شوند و در مقام مدافع حقوق، مى ها آزاد مى باشند، از مالحظه
 . كردن، ايفا كنندف و روش هدشدن را 

بسا مدافعان حقوق . اى ديگر نه شود و از پاره از برخى حقوق دفاع مى. هاى فاحش ديگر، تبعيض در حقوق است      از تبعيض
با اينحال، ديده نشده است كه سازمانهاى .  آزادى دينى نيز جزء حقوق است، براى مثال. كنند بشر به آن حقوق تجاوز   نيز مى

بسيار ديده شده است كه حقوق بشر .  مبارزه كرده باشند- كه امر بكلى متفاوت از انتقاد است -ع حقوق بشر، با دين ستيزى مداف
چنانكه . شود، نيز امر رايجى است تبعيض در دفاع از كسانى كه به حقوقشان تجاوز مى. اى براى دين ستيزى شده است وسيله

تر از همه، ناديده گرفتن تجاوز به  فاحش. كند براى محروم گذاشتن او از دفاع ت مى يك قربانى، بسا كفاي » مذهبى« صفت 
ولو صفت تروريست بجا و به حق . كنند  دارند و صفت تروريست نيز پيدا مى » مذهبى« حقوق انسانى كسانى است كه صفت 

سكوت . اه تجاوز به حقوق بشرى آنها، دفاع كنندباشد، بهيچرو نبايد مانع از آن شود كه سازمانهاى مدافع حقوق بشر از آنها، بگ
 .ترين نمونه اين تبعيض است در برابر تجاوز قواى امريكا به حقوق بشر در افغانستان، تازه

براى مثال، تجاوزهاى رژيم ايران به حقوق بشر، كم و بيش، ديده و به آنها .       و باز تبعيض از لحاظ متجاوز نيز فاحش است
 ايرانيها در ،، براى مثالهستند اما وقتى متجاوز يك دولت غربى و مورد تجاوز مردم يك كشور مسلمان . دشو اعتراض مى
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حال آنكه با توجه به سيل مهاجران از ايران، در كشورهاى غرب، از . آيد نمىز ي ن دفاع از حقوق آنها به ياد ، كشورهاى غرب
 . دفاع از حقوق انسانى آنها، سازمان بيابدبايد راه گفتگو با سازمانهاى مدافع حقوق بشر، مى

 حقوق بشر، به استناد دفاع از حقوق انسان در ايران، خود را در خور انتقاد بخاطر عمل ي مدافع بديهى است سازمانهاى ايران-6 
اعالميه  د كهبايد بدانن حال آنكه درست به اين علت مى. دانند نكردن در قبال تجاوزها به حقوق بشر در ديگر كشورها نمى

چو عضوى بدرد آورد روزگار، دگر عضوها را  «  و  » بنى آدم اعضاى يكديگرند« جهانى حقوق بشر، به  اين معنى است كه 
اى از اين  ثير خويش را پيدا كند كه جامعهأتواند تمام ت  به سخن روشن، دفاع از حقوق بشر در ايران وقتى مى. » نماند قرار

اى از اين نوع، از  يد و در مقياس جهان به مبارزه با تجاوزها به حقوق بشر برخيزد و توان و تأثير جامعهنوع سازمانها، پديد آ
زيرا اين سازمان را كسانى از مردم كشورهاى مختلف . شود كنند، بمراتب بيشتر مى در سطح جهان عمل مىكه سازمانهائى 
بايد  عالوه بر اينكه با آن سازمانها نيز مى. رهاى خود هستنددهند كه بطور روزمره در جريان رويدادهاى كشو تشكيل مى

با نها، آجز پاره اي از از بداقبالى سازمانهاى مدافع حقوق بشر در ايران، كه در كشورهاى مختلف وجود دارند، . همكارى كرد
 .يكديگر همكارى نيز ندارند

زندانيان، . شوند ها، بطور پى گير، موضوع افشا و اعتراض نمى براى مثال، ترورها و قتل.       جز اين مداومت نيز مفقود است
ها به تجاوز به حقوق انسانى او و مانندهاى او، يا يكبار است و يا هر از  اعتراض. نمونه بارز، آقاى عباس اميرانتظام است. همينطور

 دانشجويان، زندانى و محاكمه كردن ، سركوب مطبوعات، تجاوز به دانشگاهها و » اى هاى زنجيره قتل« . چندى، بمناسبتى
 يعنى در تمامى موارد، بنا بر استمرار در افشاى تجاوز ،...ان و روزنامه نگاران وي روحانها و  مذهبى-اعضاى نهضت آزادى و ملى 

 . و احقاق حق نيست

 همان وقتى تعريف حق آيا اين واقعيت كه.  اما ناپيگيرى امرى جهان شمول است و علت جهان شمول بايد داشته باشد-7 
 - جهان شمول بگردند و ب -شود الف   كه مانع مىندارد  ذاتى صياست كه تعريف قدرت، اعالميه جهانى حقوق بشر نق

كند، مگر اينكه يكى  دانيم، قدرت واقعيت پيدا نمى آموزش اين حقوق و دفاع از آنها صفت مستمر پيدا كنند؟ توضيح اينكه مى
آيا . بنا بر اين اگر حق  همان قدرت باشد، محال است حقوق همه مكانى و همه زمانى بگردند.  باشدواجد و ديگرى فاقد آن

بايد موضوع كار   جستجوى رابطه حق با مسئوليت از امورى نيستند كه مى- تعريف حق و هر يك از حقوق و نيز ب -نقد الف 
 روزنانه سازمانهاى مدافع حقوق بشر باشند؟

 بدين ياآ؟ شود  چرا حقوق انسان با قدرت همسو تلقى مى: غرب نيز، به حقوق طبيعى قائل هستند، پرسش اينست      با آنكه در 
كنند؟ آيا شفاف كردن تعريف حق و مشخص و مبرهن كردن ذاتى  خاطر نيست كه انسانها آن را دادنى و ستاندنى تصور مى

 كارهائى زاف از حق و عبارت بودنش از عمل به حق ، يدن تكل و جدا نبو جدائى ناپذيرى حق از مسئوليت-بودن حقوق و ج 
 بخشد؟ ها و مرامها با حقوق بشر، پايان مى نيستند كه انجامشان به نزاع دين

  

 : ضرورت جدا كردن حقوق از قدرت

 از راه قدرت با به سخن روشن،. آيند  به قدرت، به فهم و  عمل در مىدادن در حقيقت، حقوق بشر، بر پايه اصالت و تقدم -8  
 در تعريف، بايد ، اين حقوق، در همانحال كهلذا، . آيند از اين جهت است كه بعمل در نمى. كنند انسان و طبيعت ربط پيدا مى

يعنى ذاتى حيات . از قيد قدرت رها شوند، رابطه شان را با قدرت نيز بايد قطع كنند و با انسان و طبيعت ربط مستقيم برقرار كنند
 حقوق در تعريف از بند قدرت -كند مگر به اينكه الف اين انقالب واقعيت پيدا نمى.  طبيعت هستند و بايد پذيرفته شوندانسان و

 قدرت بد نيست، بلكه خوب ازبدين قرار، كار حقوق تشخيص قدرت . ندن انسان و طبيعت را از قدرت آزاد ك-رها شوند و ب 
 حقوق و از ارزش انداختن قدرت، - كه در واقع هستند -مل، ارزش گرداندن در وجه ع. آزاد كردن انسانها از قدرت است

 .عرفان جديدى است كه مدافع حقوق بشر بايد آن را همگانى بگرداند

و دعوى ناسازگارى ،  از سوئى ،  تقدم و تأخر حقوق بر يكديگر كه در رژيمهاى استبدادى، دست آويز تجاوز به حقوق است-9 
چنانكه تعريف .  خاصه سرمايه داريهاى ليبرال است، به حق محدوديتى را بخشيده است كه ناقض آنست عدالت كهاآزادى ب

. جويد  مى)شود پذيريد كه آزادى ديگرى از آنجا آغاز مى آزادى هر كس آنجا پايان مى( در ليبراليسم، به حد، خاصه ،آزادى
 . ضد آنستغافل از آنكه حد ناقض حق است و وجود آن گوياى تعريف حق به

نتيجه اينست كه نهادهاى جامعه . كند  انسان را از حدود آزاد كند، گرفتار حدود مى،       بدين قرار، بجاى آنكه عمل به حقوق
 كه سراسر برخوردارى از حقوق ديبجوبايد بر ميزان حقوق سازمان پيدا كنند تا كه انسان، از تولد تا مرگ، زندگى  كه مى

 در واقع از ،اعالميه جهانى حقوق بشر پذيرفته شده است، اكثريت بسيار بزرگ، بلكه قريب باتفاقكه  هم باشد، در جامعه هائى
برخوردارى واقعى از حقوق بشر، . شوند اما در واقع نه در صورت، انسانها صاحب حقوق شناخته مى. حقوق برخوردار نيستند

دولت و سازمانهاى سياسى براستى حقوق مدار . تجديد سازمان شوندشود مگر به اينكه نهادها، همه بر ميزان حقوق  ميسر نمى
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دستگاه تعليم و تربيت بجاى آنكه انسان را براى خدمت قدرت سرمايه و اشكال ديگر قدرت تربيت كند، بر وفق حقوق . گردند
از خدمت قدرت رها د دينى ايبن .تعليم و تربيت يابد، اى از استعدادها و حقوق بمثابه مجموعه، سازمان پيدا كند چنانكه كودك 

 كنيم كه ر همواره تكرا را اين  . بگردد حقوق مادى و معنوى انسان انگريكه بود، باز شود و ب بيان آزادى ن همان يد. شود
و ها از روابط قوا  آزاد كردن انسان.  به ياد داشته باشند كه از يك گوهرندپيوستهها يك غنا است وقتى انسانها  كثرت انديشه

يأس، جامعه را از گرايش به خشونت و فسادها به گرايش به صلح و سلم و ...  نفرت،،كينهعني يهاى بيانگر زورمدارى،  احساس
د اقتصادى چنان سازمان بجويد كه تمامى انسانها، در برابرى، ايبن. خواندن استتقوى، بخصوص تقواهاى سياسى و مالى، باز

 كه متناسب رشد همĤهنگ استعدادهاى انسانند و برخوردارى انسانها را از سطح معيشت در پيدا كنندرا  ا اى از كاره مجموعه
كه د اجتماعى بر ميزان حقوق انسان باز سازى شود بدانسان ايبن. دنكنمي سالمت محيط زيست را تأمين سر و ي مخور انسان، 

محو شدند و انسانها، ... مرزهاى نژادى، ملى، قومى و. يندها از ميان برخيزند و زن و مرد، برابرى و همسانى و همشأنى بجو تبعيض
 آزاد شود و ،د هنرى كه اينك در خدمت ساالريها است، بر ميزان حقوقايبن. تخريب يكديگر را با رشد متقابل جانشين كنند

انسانهاست كه فلسفه در حقيقت، تنها از راه گشودن پيشاروى . هاى جديد بروى انسانها بازيابد نقش خويش را در گشودن افق
 فرهنگ اديبنو باالخره . توان با فلسفه اميد و چگونه زيستن و خشونت زدائى جانشين كرد يأس و چگونه مردن و خشونت را مى

 .فرهنگ آزادى بگردد رواج دهنده كه اينك بخش بزرگ محتواى آن ضد فرهنگ زور است، بر ميزان حقوق، 

ها،  بايد انسانها را بدان بخوانند، حقوق انسان، مشترك دين هاى مدافع حقوق انسان مىكه بخصوص سازمان،      بدين انقالب 
كوشش براى آنكه حقوق انسان وجه مشترك سازمانها بگردد، . دنشو  مىهاسياسى و غير آن ها، طرزفكرها و سازمانهاى مرام

برى از فسادها، بخصوص فساد در سطح رهبرى سياسى، ها را از فرهنگ مردم ساالر و نظام مردم ساالر، بسيار پيشرفته و م جامعه
 خواند عان حقوق بشر را به خود مىاين كوشش آن كوشش گرانقدر است كه مداف. گرداند برخوردار مى

قرنى كه يك سال و پانزده روز . مه ا ياد كردت،  به اين و آن مناسب، از انتخاب كردن روش آزاد شدن و خشونت زدائى-10 
نتيجه اينست كه امروز، اين . شمرد رسيده است، قرنى بود كه خشونت را روش و تنها روش رسيدن به حقوق مىاست، بپايان 

 استنثناء، انقالب ؟ ميزان ويرانگرى در قرين بيستم، چند برابر ويرانگرى انسان در طول تاريخ است:پرسش محل پيدا كرده است
ت، به اين خاطر كه تمامى يك ملت شركت جست، نياز به خشونت سدر آن انقالب كه تمامى يك ملت شركت ج. ايران است

 مقدس«  اگر رهبرى دينى كينه و نفرت و خشونت را ارزش و بيشتر از آن :گفت توان  مى. پيدا نشد و گل بر گلوله پيروز گشت
ا روش بازيافتن حقوق گرداندند و آزاد شدن ر گرداند و اگر اين رهبرى و ديگران خشونت زدائى را روش عمومى مى  نمى» 

 در ،عصرى كه. شد پذيرفت كه بدان جامعه انسانى وارد عصر جديدى مى ، جامعه ما و جامعه جهانى، آن انقالب را مىكردند مى
 .يافت مند، والدت مى  انسان آزاد و حقوق،آن

بر گلوله كه روش تحول از راه آزاد تجربه پيروزى گل : در ميان نهاد، اينست بايد با مدافعان حقوق انسان       پرسشى كه مى
 حتى به اين تجربه كه تحول از خشونت گرائى به خشونت زدائى است، هيچ توجه  اند؟ شدن است را آيا هيچ پى گرفته

 اند؟ ها، انسانهاى هموطن خويش را به پيروى از اين روش خوانده اند؟ در سطح گروههاى سياسى و اجتماع كرده

. و خشونت زدائى را روش كردن از اين رو است كه رشد كردن طبيعى و خودجوش و حق انسان است      اهميت آزاد شدن 
بنابراين، مدافع حقوق بشر در . حقى كه ادا نشدنش به خشونت و تخريب است. حقى كه ادايش اداى تمام حقوق انسان است

بايد در   از حقوق را آغاز كند، از دو نظر، مىبايد الگوى رشد باشد و با ترك تخريب تن و روان خويش، دفاع همان حال مى
 از اين نظر كه رشد، رشد انسان است و تحقق آن -الف . آيند، تأمل و آنها را نقد كند مىدر برنامه هائى كه به نام رشد به اجرا 

سرمايه و اشكال ( درتبنا بر اين ضابطه شدن حقوق انسان بمعناى نفى ق. تحقق پيدا كردن حقوق او در زندگانى روزانه او است
گيرى  شوند، اندازه  و از اين نظر كه وقتى حقوق ضابطه برنامه گذارى رشد نمى-و ب.  ضابطه برنامه گذارى است)ديگر آن

 .شود  مى »عامه فريب«  زبان كردنمد آناكارها به آن، بهترين روش  ها و جلب توجه جامعه ها و روش ميزان تخريب انتخاب

 برنامه ويرانگرى را برنامه رشد بباورانند و ،  » بنام ترقى« ، دهد  اع از حق رشد، به قدرت مداران امكان مى      رها كردن دف
قرنى كه به پايان رسيد، دو نوع استبداد، يكى بنام ماركسيسم و ديگرى . ترين استبدادها را بنام مصلحت توجيه كنند بيرحمانه

حق است كه آيا ويرانگريهاى سرمايه دارى  به  اين پرسش بجا و ،حال با اين.  آوردندبنام ليبراليسم، ويرانگريهاى بزرگ بوجود
 ؟ندتر نيست  ليبرال بمراتب بزرگ

 انسان و محيط زيست او تخريب ،  و به حكم مصلحت » بنام رشد« ،  با وجود از پادر آمدن آن نوع استبدادها، هنوز -11 
شوند  عرصه رشد و بخصوص نپرداختن به فراوان تدابير كه بنام مصلحت اتخاذ مىعدم حضور مدافعان حقوق بشر در . دنشو مى

آيند، تقدم و حاكميت مصلحت بر حق را امرى بديهى باورانده و، در عمل، در همه جا، حكم مصلحت است  و به عمل در مى
ش است پس يا روش عمل بدين خاطر كه مصلحت رو.  استمفسدتحال آنكه مصلحت بيرون از حق عين . شود كه اجرا مى

چنانكه حكومت آلمان، بنام مصلحت، يعنى منافع .  اوامر و نواهى قدرتعني ي، به حق است و يا روش عمل به ناحق 
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توان تصور كرد اگر با اين  مى. كوشيد مانع محاكمه كشتار كنندگان در رستوران ميكونوس بگردد مى... صادركنندگان آلمانى و
شد، ترور  شدند، مبارزه نمى  قربانيان جنايت و زندگانى كه بسا بيشتر از حقوق خويش محروم مى كه تباهى حق »مصلحت« 

 ... ومي افتاد جنبش ايرانيان براى بازيافتن آزادى، تا چه وقت به تأخير مي گشت و ايرانيان تا كجا گسترده 

نه تنها بدين خاطر كه . يد آن را ترك كند      بدين قرار، عرصه حق و مصلحت عرصه ايست كه مدافع حقوق بشر هيچ نبا
 كه باز قدرت هستند، مصلحت )ها وجود دارند سرمايه، دين، انواع ساالريها كه در جامعه(  و ساالريهاى ديگر بمثابه قدرت دولت 

از . تروشى همگانى اسن حق كردن، يمصلحت قدرت فرموده را جانش كه نظركنند، بلكه بيشتر از اين  را جانشين حقوق مى
ابهام ، از اين رو . كنند آيند كه از كودكى مصلحت را جانشين حقوق خويش مى بداقبالى انسانها در محيطهاى اجتماعى بار مى

 كردن طرز منقلبها و از جمله از تعريف مصلحت و روشن كردن رابطه مصلحت با حق، براى تصحيح و بلكه  زدائى از تعريف
هم .  يك قلمرو از قلمروهاى اين كوشش روزانه، قلمرو قضائى است.ار روزانه بايد بگردد، يك كمرهفكرها و  رفتارهاى روز

به نظر كسى . كنند دستگاه هاى قضائى و هم داوريهاى روزانه افراد، بجاى آنكه احقاق حق را روش كنند، به مصلحت عمل مى
 تجاوزهاى آشكار به حقوق انسان، از راه قضاوت، روشن سخن اينكه آن بخش از.  آيد كه بنا بر تجاوز به حقوق است نيز نمى

در كوشش براى آنكه سازمان .  اند »بزك كرده« تر، تجاوزهاى  بخش بسيار بزرگ. دهد بخش كوچكى از تجاوزها را تشكيل مى
ا كه در كند كه مدافع حقوق بشر مراقبت كند ت ، باشند، ايجاب مى حقو رفتار قضائى، ترجمان حقوق انسان، در مقام احقاق

ها و داوريهاى روزانه، اصول  سازمان و در قانون گذارى پيرامون جرائم و مجازاتها و در آئين دادرسى و حتى در قضاوت
 :كنم اين اصول را بدون توضيح، شماره مى. راهنماى سازگار با حقوق انسان رعايت شوند

 بيان شفاف حقوق انسان شدن و ممنوع شدن قضاوت  قانون-2رفع خصومت از راه دادن حق به حق دار و بنا بر اين،  - 1
ط از راه خشونت زدائى و برچيدن بساط زورمدارى و قس بسط -3 و ) شامل بطالن عقاب بالبيان و عطف به ماسبق(بدون قانون 

 و حقى را ) نستانمونه، كار اسرائيل در فلسطين و امريكا در افغان( گيرى كور   پيروى از قاعده لطف، يعنى خوددارى از انتقام-4
 پيروى از اصل مصلحت روش عمل به حق است اگرنه، روش عمل به زور -5دست آويز تجاوز به حق ديگران نكردن و 

ت ي رعا -6 ميان بد و بدتر و  »انتخاب« شود و ترك اصل هائى كه قدرت مدارى وضع كرده است مثل دفع افسد به فاسد و  مى
 اصل -7كردن و ن يك زيان را دو زيان ايها از راه جبران نكردن زيانى با زيانى   شقاوتها و رنج بمعناى كاستن از »الضرر« قاعده 

 -9 اصل برائت  و -8جبران يعنى در عين مأيوس كردن مجرم از ارتكاب جرم، امكان جبران به خاطى از او دريغ نشود و 
 اصل قابل اعاده(ه قاضى براى رفع اشتباه در قضاوت ب: به قضاوت كننده و هم به قضاوت شونده و هم به جامعهدادن مهلت 
و مهلت به قضاوت شونده براى بازنگرى در عمل خويش و اصالح و جبران و مهلت به )  قضاوت و تجديد نظر  در آنبودن 

ى از اصل  اختيار و مسئوليت يا پيروى قاض-10و . هاى آنى و شديد و پيدا كردن ملكه عدالت جامعه براى آزاد شدن از هيجان
نظير زوجيت، ( شوند  تن ندادن به محاكمه انسانى به خاطر عقيده او، باطل گرداندن روابطى كه به زور برقرار مى:  » الاكراه« 

اى سانسورها و جرم شناختن بكاربردن زور براى تحميل غ از ميان برداشتن موانع آزادى از جمله از راه ال-11... و) ...مالكيت و
 )1 (. تبديل ديناميك تخريب به ديناميك رشد از راه خشونت زدائى-12و ... باور و

يك .  تمامى اين اصول نيستنددر سازماندهي و قضاوت مجري اى، نظام حقوق و دستگاه قضائى        بديهى است، در هيچ جامعه
هاى دينى و  ل موجب تحول بيانپيشنهاد اين اصو.  بر ميزان اين اصول، پيشنهاد و تبليغ نشده است، الگويى كه علت اينست

هاى نوع جديد يعنى بيانگر حقوق انسان را ميسر  شود و پيدايش رهبرى  و پيدا شدن فرهنگ عدالت در جامعه مىمرامي 
 گرداند مى

  كه-با آنكه، حتى اگر بنا را بر دوگانگى حقوق مادى و معنوى بگذاريم .  پيش از اين، از حقوق معنوى سخن بميان آوردم-12 
ترى دارند، اما هم در اعالميه جهانى حقوق بشر از آنها غفلت شده است و هم   حقوق معنوى اهميت به تمام-بنائى غلط است 

اند و هم مدافعان حقوق بشر آنها را در بيرون از قلمرو حقوق  نهادهاى دينى و تربيتى و هنرى آنها را بدست فراموشى سپرده
ها با انواع ساالريهاست و اين ساالريها كارشان تبديل  را چنين شده است؟ زيرا رهبرى جامعهچ. اند قرار داده و متروك گذاشته

بنا بر اين، نخست حقوق را مادى  گردانده و آنگاه محتواى حقوق را، به ترتيبى كه .  است)زور= ( نيروهاى محركه به قدرت 
هر حقى در همان . ندارد و حق معنوى تنها نيز نيستحال آنكه هيچ حق مادى صرف، وجود . اند كرده توضيح دادم، قدرت 

براى .  نيازمند تكميل شمار است- تصحيح تعريف و ب-از اين رو، حقوق انسان نيازمند الف . حال كه مادى است، معنوى است
تماع آزادى حق است اما در آزادى بيان و اج. مثال، صلح حق است اما اين حق در همان حالى كه مادى است معنوى است

 يا فضاى بازى كه تنها در آن انديشه ) به قول سارتر( شود، دست كم بيرون رفتن از تعين به فراخناى عدم تعين  خالصه نمى... و
انس و دوستى حق است وجهى از اين حق رابطه مادى ميان انسان باانسان، انسان . آورد، نيز هست خالقيت خويش را بدست مى

رشد حق است اما اگر در . شود  از بعد معنوى خالى باشد، در نوعى رابطه قوا از خود بيگانه مىاما اگر. با محيط زيست است
 - نوع كار 6اى از  كار حق است اما اگر مجموعه. شود كه شده است رشد ارقام توليد خالصه شد، ويرانگرى عمومى مى
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 نشد و در يك نوع كار فروكاسته شد، زحمت -كند  اى از كارها را ايجاب مى شگانه انسان كه مجموعهشمجموعه استعدادهاى 
 ...شود و ويرانگر تن و روان مى

كند، انسان   فعال مى، تخريبدر،  دارد و آنها را شود كارى را بكند كه استعدادهاى او را از رشد باز مى       انسانى كه ناگزير مى
شود   مىامريهاى او را تنظيم كند، تابع  اى آنكه فعاليتاز جمله، استعداد رهبرى او بج. غافل و محروم از حقوق خويش است

سان بوجود آمده و در همه جاى جهان، با شدت يا با ضعف،  نظام واليت مطلقه قدرت اين:  كرده استصادر ديگر رهبريكه 
اما چنان نيست كه . اردداشكال عريان ...  و عراق و)دوران طالبان( نظام واليت مطلقه قدرت در ايران و افغانستان . برقرار است

هاى واليت مطلقه قدرت، از جمله، به  هاى انسانى از نظام آزاد كردن جامعه. در جهان، كم شمار باشندت مطلقه ها ين واليا
 هر كس خود خويشتن را - دائمى به  انسان شدن كه الف تذكار ،بدين قرار. انقالب در رهبرى هر فرد و هر جامعه است

 انديشه -2 رهبرى و -1اى از استعدادهاى   انسان مجموعه-تواند ديگرى را رهبرى كند و ب چكس نمىكند و هي رهبرى مى
 و هاى مجموعه استعدادها كه نخست بمعناى تنظيم فعاليت  اقتصاد-6 خلق هنر و -5 انس و -4طلبى و   علم-3راهنما جوئى و 

 بكار دشوند كه اگر در رش مى) ...علم و فن و سرمايه و( ها نيروهاى محركه  حاصل فعاليت- ست و  جل معاش اينگاه تحصآ
 بكار بردن حقوق كه ذاتى حيات انسان هستند، -روند و د شوند و در تخريب بكار مى نروند، به ضرورت در زور از خود بيگانه مى

 .مي شود رشد در  نيروهاى محركه بكار برندهِ  و راهبر استعدادها در رشد

افالطون و ارسطو  هاى  نه از راه حل. پذيرد ان بس دراز رهبرى بيگانه از انسان و يگانه با قدرت پايان مى      بدين كوشش، دور
كه از راه آزاد شدن استعداد رهبرى و ديگر استعدادهاى انسانها و ... و قدرت گرايان جديد جانبدار ديكتاتورى حزب طراز نو و

  .  جامعه جهانى  وهاى خويش مشاركت آنها در رهبرى آزاد جامعه
اين جانشينى، به ترتيبى كه .  پويائى تخريب كنونى را با پويايى رشد جانشين كردن، نجات زندگى بر كره خاكى است      

 .شود توضيح دادم، به استقرار حقوق انسان، ميسر مى
، ارگان جامعه دفاع » حقوق بشر«  مجله 51 انجام و در شماره 2002 ژانويه 19  برابر 1380 ديماه 29خ ين نوشته به تاري ا-( * ) 

 .دا كرده استي   انتشار پ1381ع، در بهار يقاي محمود رفآري يبه دب) ن يبرل( ران ياز حقوق بشر در ا

افته شده اند يق، يگري، به تحقينجا رسانده است ،   مي رساند كه اصول راهنماي دي   به اطالع خواننده اي كه نوشته را تا ا- 1 
 .   فتيا فصل قضاوت خواهدشان كه در
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 (*)انسان در قرآن 

 
فه اي ين خليد قصد دارد بر روي زميبه فرشتگان مي گو: ن سان آغاز مي كند ينش انسان را در قرآن ،  اي   خداوند داستان آفر

زد ؟ خداوند به آنها پاسخ يا مي خواهي كسي را قرار بدهي كه در آن فساد كند و خونها را بريفرشتگان مي پرسند آ. قرار دهد 
 . نسان انسان با حق خليفة اللهي آفريده شد و بر زمين قرار گرفت يبد) 1(د يمي دهد آنچه را من مي دانم شما نمي دان

 : خليفة اهللا 
طبيعت هر نوبت قومي از خود بيگانه مي شود و به راه تخريب خود و :    تاريخ از ديدگاه قرآن ، يك رشته جانشين شدنها است 

 به راه زندگي و نسان را از بيراهه مرگ و ويراني ، ا، قومي ديگر به حق خالفت خويش عارف مي شود و ، به بعثت. مي افتد 
. بدين قرار ، قاعدهء عمومي كه قرآن از فراگرد تاريخ بدست مي دهد ، گذار از انحطاط به رشد است . رشد باز مي آورد 

حتي  ) 2. ( طاط افتاد ، قوم ديگري به انقالب روي مي آورد و راه رشد را بر انسانيت مي گشايد چنانكه اگر قومي به بيراهه انح
وقتي تمامت يك قوم به راه ستم مي روند ، اندك شماري از آنها كه راه هدايت جسته اند و به راه چگونه زيستن آمده اند ، 

  ) 3( بد خليفهِ خدا بر روي زمين مي شوند و حيات انسان ادامه مي يا
   جدا كننده خط زندگي از مشي مرگ چيست ؟ انسانها همه بر فطرت آفريده مي شوند و با صفت و حق  خليفهِ خدا آفريده 

اما آنكس كه توحيد را بمثابه اصل راهنما گم مي كند و بر اين يا آن ثنويت در بيراههِ كفر مي شود ، از فطرت . مي شوند 
  ) 4(  را از دست مي دهد و آلت كفر يا باورهايي مي شود كه ترجمان اصالت زور هستند بيرون مي رود ، خليفه اللهي

كفر كافران جز اين نمي كند . هر كس كفر مي ورزد ، به كفر خويش تباه مي شود .  او شما را خليفه بر روي زمين قرار داد "
  "نها زيانهاي آنها را افزون مي كند  و  كفر كافران ت.نها را سزاوار لعنت بيشتر مي كندآنزد خداوند كه 

 
 : يرد  با پيروي زورپرستان پايان نمي پذتاريخ

 
سر انجام توحيد اصل راهنماي . در پي هر انحطاطي ، قيامي به حق و براي حق روي مي دهد . جريان تاريخ ادامه مي يابد 

  ) 5: ( ه هاي خدا بر روي زمين مي شوند و اهل توحيد ، خليف. حق مي آيد و باطل مي رود . همه انسانها مي شود 
 و خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده اند و عمل صالح مي كنند ، وعده كرده است آنها را خليفه هاي روي زمين "   

  ". بگرداند 
ضيح اينكه اقوامي از تو. هر چند قاعده نسبت به گذشته صدق مي كند :    اين قاعده عمومي تنها ترجمان تجربهِ تاريخ نيست 

حيات ادامه يافته است اما از كجا بدانيم كه قاعده . اما انسانها ، به يمن بعثت ها ، به حيات خويش ادامه داده اند . ميان رفته اند 
 هاي به سخن ديگر از كجا آدميان طبيعت و انسانها بر جا بمانند ، تا مؤمنان نيكوكار خليفه. نسبت به آينده نيز صدق مي كند 

 خدا بگردند ؟ 
 :سرنوشت انسان و مسئوليت امانتي كه پذيرفته است ؟ 

و فطرتي پيدا كرد كه خدائي  ) 6( روح خدا در او دميده شد .    انسان از گلي سرشته شد كه مجموعه حيات پذير كاملي بود 
 خدا آفرينش او را به خود تبريك گفت و ) 8( در متناسب ترين اندازه ها ساخت گرفت و زيباترين صورت را يافت  ) 7( است 

در بهترين اندازه ها . و حيات بدون توحيد در وجود نمي آيد  ) 10( او را بر فطرت آفريد ، چرا كه فطرت توحيد است  ) 9( 
 و خليفه خود بر روي ) 11( زيرا تمامي هستي را در وجود كوچك او خالصه كرد . آفريد و آفرينش او را بخود تبريك گفت 

 . زمين گرداند و هدايت شدن را  در عهده خود او نهاد 
 خالي نشود ، بايد - اللهي عارف هستند  كساني كه به حق خليفه -ه هاي خدا    اما اگر قرار باشد در جريان زمان ، زمين از خليف

: (  و انسان بود كه آن را پذيرفت خدا امانت را به همه آفريده ها پيشنهاد كرد. آفريده ها يي مسئوليت اين امانت را بپذيرند 
12 (  
انسان . همه بيم كردند و از بر دوش گرفتن آن خود داري كردند .  همانا امانت را به آسمانها و زمين و كوه ها پيشنهاد كرد "   

  "بر دوش گرفت و همانا با ناداني و ستم 
از آنجا كه انسان عهده .  اللهي و تضمين كننده تداوم آن است هبيانگر خليف، رهبري ) امامت (   نوعي رهبري " امانت "    اين 

از .  پس بايد صفات خدائي و بعد معنوي داشته باشد ، )13( ن  مي شود آدار اين رهبري و با تمام اعضاي خويش مسئول 
 :  در صيرورت است  ،ناتواني  به توانائي رشد كند و موجودي نسبي و فعال باشد كه در  پهنه اي گسترده تا  بي نهايت 
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به او . استعداد دانش جويي داد  ) 15( بدو آنچه نمي دانست و بيان و كتابت آموخت  ) 14(     خدا به انسان اسماء آموخت 
او را قوه ابداع و خالقيت و صنعت و  ) . 16( نشانه هاي خود را بر او بنمود تا انديشه را بكار اندازد . هوش و عقل داد 

 ، يكي استعدادها را  در رشد بكار برد و  ديگري.  اما از انسان ها،  يكي كار پذير ، ديگري فعال شدند . ديگر بخشيد استعدادهاي 
به انسان  فطرت عدالت جو داد او را به عدالت و قسط  ) . 17 (  تباه گرداند را ، استعدادهاي خويشبه ساختن دروغ و زور

و هدايت خويش را به  ) 20( راه رشد را از راه سركشي جدا كرد  ) 19. ( هدف دار آفريد او را امام و آزاد و  ) 18. ( خواند 
مي افتد و آن را تا مرگ و  ) 21( به انسان هشدار داد اگر از راه رشد بيرون برود ، به بيراههِ زيادت طلبي . مؤمن و كافر داد 

 . ويراني پيش ميرود 
انساني است كه ضعيف و بي قرار آفريده شده است . او مي تواند از فطرت خويش بدر  رود .     با اينهمه اين انسان كامل نيست 

اما اگر توحيد را با ثنويت جانشين كند،  نيروهاي حياتي را به زور مرگ . اگر بر فطرت بماند از ضعف به قوت مي رسد  ) . 22( 
 . راني مي رود  ضعف را تا مرگ و ويبيراههِآور بدل مي كند و ستمكار مي شود و 

    قرآن در تشريح چگونگي از خود بيگانه شدن انسان ، واقعيتي را خاطر نشان مي كند كه انسانها همچنان از آن غفلت مي كنند 
 : 

    
 : حقوق انسان ذاتي شخصيت او و سلب نكردني هستند 

ي يا مرامي در آيد ، صاحب حقوق و مسئول دفاع از پيش از آنكه به دين.    هر انساني خليفهِ خدا ، امام و آزاد بدنيا مي آيد 
به سخن ديگر حقوقي . حقوق خويش و حقوق هر فرد ديگري با هر دين و مرام و هر نژاد و رنگ و ملت و قوم و قبيله است 

.  دست نمي دهد بهر ديني در آيد ، اين حقوق را از. تابع در آمدن او به اين يا آن دين نيستند . كه او دارد ، اعطائي نيستند 
همانطور كه در حقوق بشر در قرآن مي . و گرويدن به دين ، حقي از حقوق او است  ) 23( چرا كه در دين اكراه نيست 

خوانيد ، شرط برخورداري از اين حقوق اين نيست كه مسلمان بشود و نيز نمي گويد اگر اسالم نپذيرفت يا بدان در آمد و 
 . د را از دست مي دهد سپس آن را ترك گفت ، حقوق خو

تا وقتي انسان بخواهد ، هيچ قدرتي :  اينست ،    اما آن واقعيت كه قرآن مي آموزد و اين آموزش را انسان ها  از ياد ميبرند 
وقتي از توحيد بدر مي رود ، خليفه زور . انسان خليفهِ خدا و امام خلق شده است . نمي تواند ، آزادي و حقوق او را سلب كند 

 .  امامِ شرك مي شود و حقوق خويش و انسانهاي ديگر را از ياد مي برد و
 به اين عذر كه تنها ، و نيز .      بدين قرار هيچ انساني نمي تواند خود را از مسئوليت رعايت نشدن حقوق خويش مبري كند 

ق خويش و حقوق فرد فرد انسانها  بر است و بر جهان قدرتهاي ستمگر حاكمند ، نمي تواند وظيفهِ خويش را در دفاع از حقو
وقتي انساني به دفاع از حقوق بر مي خيزد ، خليفهِ خدا در روي زمين مي شود و چون فطرت انسان را باز  )  24.( زمين بگذارد 

اوست و سر و چون خليفهِ خدا است ، تنها نيست ، خدا با . سخنگوي تمامي انسانيت مي گردد ،  ) 25( مي گويد ، بگونه ابراهيم 
 . انجام پيروز مي شود 

   اما چرا آزادي و حقوق ذاتي شخصيت انسان هستند ؟ زيرا آزادي و حق را جز بر اصل توحيد نمي توان در تصور آورد و 
آزادي هر كس : براي مثال بر اصل ثنويت مي گويند . بر اصل ثنويت ، حق و آزادي به لباس باطل در مي آيند . تعريف كرد 

، از اما آيا دانش هر كس آنجا تمام مي شود كه دانش ديگري . نجا، آزادي ديگري شروع مي شود آ از ،مام مي شود كهآنجا ت
نجا، شروع مي شود ؟ آاز ، نجا، شروع مي شود ؟ آيا ابداع و خالقيت هر كس جائي تمام مي شود كه ابداع و خالقيت ديگري آ

هر كس آنجا تمام مي شود كه خدمتگزاري ، عدالتخواهي ، دوستي و ...  و آيا خدمتگزاري ، عدالتخواهي ، دوستي و عشق
: نجا،  شروع مي شود ؟ پس تعريف آزادي بايد در برگيرنده زور و بكار بردن آن نيز باشد ، تا بتوان گفت آ، از ديگري... عشق و 

 زور نبود آزادي است و با جبر مالزمه دارد اما. نجا، شروع مي شود آ، از آزادي هر كس آنجا تمام مي شود كه آزادي ديگري 
رابطه . فردهاي ديگر است ، زنداني مي شود » آزادي«اگر آزادي عبارت شود از بكار بردن زور ، پس هر فرد در زنداني كه  . 

ط قوا ، بر اصل رواب.  ضعيف ترها مي شوند "آزادي "ها ، رابطه قوا مي گردند و بديهي است ، كه قوي ترها وارد قلمرو  
 . آزادي و حقوق انساني و حيات انسان و طبيعت هستند كه قرباني مي شوند 

انديشه و عمل خالي از زور ، انديشه و عمل آزاد :         آزادي و حقوق بر اصل توحيد تعريف دقيق خويش را پيدا مي كنند 
بدين قرار ، وقتي هستي بر فطرت آفريده شده . د و آزادي هر انسان  فراخناي  آزاديهاي  انسانهاي ديگر مي شو ) 26( است 

 بدينسان . است و فطرت توحيد است ، آزادي و حقوق ترجمان توحيد و بنا بر اين ذاتي شخصيت انسان و غير قابل سلب هستند 
از يك گوهرند ، از از ياد بردن اين واقعيت كه انسانها . را زور در ميان آورده است ...        مرزهاي نژادي و قومي و ملي و 

 به راه افراط مي رود و حيات خود و ، اگر انسان به فطرت خويش باز خوانده نشود ، در توليد و مصرف قهر. خود بيگانگي است 
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در جريان  باز يافتن فطرت است كه او مي پذيرد ، با ديگري ، از هر نژاد و  قوم و فرهنگ از يك . طبيعت را به خطر مي افكند 
  :گوهر است

 
 : انسانها از يك گوهرند 

بر فطرت بدنيا  . پس نه مرد و نه زن با گناه بدنيا نمي آيند .     آدم وقتي از بهشت رانده شد ، توبه كرد و توبه او پذيرفته شد 
 از يك نفس زن و مرد را ) . 27(  بشمار مي آمد ، قرآن با مرد برابر كرد " دون انسان و عامل فريب مرد "زن را كه . مي آيند 

به زن كه در باورهاي . به هر يك از مرد و زن فضل ها داد . از يكديگرند و يكي ديگري است : و به آنها گفت  ) 28( دانست 
 : ديني و فلسفي ، عامل فساد و مرگ بود ، اين فضل ها را داد 

در اين مزرعه .  ، هرگز خشكي نمي پذيرد مزرعه ايست كه وقتي در فطرت خويش است ) 29(  زن كوثر و مزرعه حيات است -     
 . ، بذر به عشق كاشته مي شود و ميوه نيز به عشق زاده و پرورده مي شود 

اين او است كه زناشوئي را كانون عشق مي كند تا مرد را از رفتن به بيراهه خصومت ها و از .    او را آموزگار عشق گرداند -
  ) 30. ( شق باز آورد  به تنش ها ، به مزرعه ع،پا بدر آمدن

 بيرون نهادن پا از دايره اي كه طرز فكرها و باورهاي هر عصر ، دايره ممكن ها مي شمارند و پيشي :   زن را هنرمند آفريد -
قرآن هر بار عصري را ، در جريان مداوم زمان ، . جستن در فراخناي ناممكن ها ، هنري است كه بيشتر زنان  خلق مي كنند 

ند ، هنر پا نهادن از دايره ممكن ها و  بدان عصري با عصري جديد جاي گزين كردن را هنر زن مي داند و از او آغاز مي ك
( ، در پيري ، فرزند مي دهد ) ع( در مكه ، قبله گاه مسلمانان است ، به ابراهيم ، زن برده اي كه  مزارش ،هاجر: مي خواهد 

چشمه زمزم پديد مي آيد كه در شوره زار همچنان نشانه دوام .  آب مي جهاند  در شن زار سوزان ، از زمين،به عشق ) . 31
هم در خانه فرعون ، جباري كه ،او را به آب مي دهد و همسر فرعون او را از آب مي گيرد و )  ع(مادر موسي . حيات است 

 33( را به دنيا مي آورد ) ع(دون شوهر ، عيسي مريم ، ب ) . 32( فرمان داده بود  نوزادان پسر بني اسرائيل را بكشند ، مي پرورد 
: مي گويد ) ص(محمد . ، از اضطراب و فشار مسئوليت سنگين پيامبري ، آرام مي گيرد ) ع(در آغوش خديجه ) ص(و محمد ) 
  ) .34 ( " خديجه نيمي از نبوت بود "

 ...  و 

و بهشت را زير پاي  ) 35( به مادر ، احترامي فزونتر كنند  قرآن به فرزندان خاطر نشان مي كند كه : زن را فضل مادري است -
  ) 36( تكريم زن را نشان سالمت اخالقي مرد و كرامت او شمرد ) ص(زنان ، دانست و  پيامبر 

(    و نخستين آفريده اي كه به روش قدرت باوران، قياس صوري را روش كرد و به اختالف جنس استناد كرد ، شيطان شد -
و قرار  ) 38( به رنگ هاي مختلف آفريده شده اند و هيچ رنگي را بر رنگ ديگر ، امتيازي نيست : اي به انسانها گفت خد ) . 37

  ) 39: ( نها در قبيله ها و ملت ها ، براي اينست كه از يكديگر باز شناخته شوند آگرفتن 
همانا .  ها و قبيله ها قرار داديم تا از يكديگر شناخته شويد  اي مردمان همانا شما را از مرد و زن آفريديم و شما را ملت"        

  ". خدا همواره دانا و آگاه است .  شما است ين بزرگوارتر شما نزد خدا ، پرهيزكارتر
       بدين قرار ، در آزاد زيستن و در نژاد و رنگ و معيشت مادي و در حقوق و وظايف و در شركت در مسئوليت رهبري اصل 

قرآن عدالت را كه تا آن زمان ، در نحله هاي فلسفي و دين ها ، بر نابرابري تعريف مي شد ، بر برابري تعريف . بري است بر برا
 يا ساخته " نبودها " و " بودها "توضيح داد كه يك معناي عدالت اينست كه خط فاصل ميان پديده هاي هستي يا  ) 40( كرد 

پس هر نابرابري سياسي و اقتصادي و اجتماعي . بنا بر اين ايجاد حق نمي كند .  مي كند زور نمي سازد ، ويران. هاي زور است 
 . و فرهنگي كه زور ايجاد مي كند ، خالف عدالت و مايه ويراني طبيعت و تباهي انسانها  و ديگر جانداران مي شود 

تن  و در هر آنچه معنوي است را مايه رشد عموم    با وجود اين ، مسابقه در عدل ، در تقوي ، در علم ، در پرورش انديشه و 
به شرط آنكه آنها كه پيش مي افتند ، دست آوردهاي خويش را اسباب سلطه نسازند ، هشدار و انذار  ) 41( مي شناسد . انسانها 
ه برابريها ، انسانها را در آنسان كه يك رشته گذار ها از نابرابري ها ب. الگو بشوند و امام رشد پس افتادگان بگردند  ) 42( بدهند 

  ) 43: ( افق باز معنويت به پيش برد 
 

 : انسان و نياز و طبيعت 

چرا و چگونه . پس ندرت ، را انسانها بوجود مي آورند  ) 44(     بنا بر قرآن ، خدا در طبيعت ، از هر چيز به اندازه آفريده است 
ساس رابطه اي غير مادي به نيازهاي مادي و اصالت دادن به زور و زور را اندرت را بوجود مي آورند ؟ از راه برگرداندن نيازه

 : ي و با طبيعت كردن ها ، با خود ، با ديگر
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بدن انسان نيازهايي دارد كه فرآورده . هيچ نياز طبيعي را نمي توان با فرآورده اي بر آورد كه مصرف آن غير طبيعي است * 
بدين قرار توليد و مصرف فرآورده . رف مي كنيم ، نبايد با بدن رابطه قوا برقرار كنند هايي كه براي برآوردن آن نيازها مص

  ) 45( هايي كه اثر تخريبي بر بدن دارند ، حرام هستند 
انسانها خلق نشده اند تا با يكديگر در نزاع و جنگ بسر برند ، آنها كه بخاطر سلطه و به بهانهِ دين جنگ مي كنند ، به راه *  

وقتي با جانشين توحيد كردن ثنويت ، انسانها تنازع را اساس زندگي باور مي كنند ، بخشي بزرگ از  ) . 46. ( ن مي روند شيطا
هزينه هاي جنگ و جنگ هاي و . بكار مي برند ... ) اسلحه و ( استعدادهاي خويش و منابع طبيعت را در توليد و مصرف قهر 

 . يان مي برند و سبب گسترش فقر در جهان مي شوند اشكال  ديگر قهر منابع طبيعت را از م
وقتي ثنويت اصل : اما امر واقع مهمتري كه قرآن بدان توجه كرده و توجه اهل خرد را نسبت به آن جلب مي كند ، اينست * 

ار بسته ، در اين مد.  مادي بدل مي شود ↔ معنوي به مدار بسته مادي ↔راهنماي انديشه و عمل مي شود ، مدار باز مادي 
معنوي ها مادي ها مي شوند و برآوردن اين نيازها به توليد . نيازهاي معنوي را نيز بايد با فرآورده هاي مادي برآورده ساخت 

براي مثال ، عشق ميان زن . در نتيجه ، زمان به زمان نيازها بيشتر و منابع طبيعت كمتر مي شوند . و مصرف انبوه ممكن مي شود 
 ، خالصه شد» حب«  از خود بيگانه و  در اين " حب شهوات "اما اگر در .  و دوست داشتن حقي معنوي است و مرد ، معنوي

در عشق . پس زمان مصرف فرآورده ها كوتاه مي شود .  در شهوت گرائي ، كوتاه مي شود زمان كه در عشق بي نهايت است ،
و چون . ي رفع مي كنند ، نيازها را فرآورده هاي ماد» شهوت حب « در . نيازها را فرآورده هاي معنوي برآورده مي كنند 

بدين سان در مدار بسته مادي .  شهوت كوتاه است ، پس زود به زود نياز به فرآورده هاي مادي تجديد مي شود زمان ارضاء
مي توانند در مسابقه مصرف اما از آنجا كه تمامي انسانها ن ) . 47(  مادي ، توليد و مصرف با اسراف و تبذير همراه مي شود ↔

اكثريت بزرگي را فقر و اقليت كوچكي را . انبوه شركت كنند ، فقر در جامعه هاي انساني و در طبيعت گسترش مي يابد 
 . مصرف انبوه مي فرسايد 

ا به اينجا رسانده در شبه جزيره عربستان ، جامعه فقيري مي زيست ، ديدن امروز كه توليد و مصرف انبوه كار ر،       آن روز كه 
است كه بيش از دو سوم توليد كشورهاي صنعتي ويرانگر هستند ، كه توليد و مصرف انبوه فرآورده ها انسان و طبيعت را به 

 . نيستي تهديد مي كند ، كاري بيش از معجزه است 
خداوند طبيعت : مي كند و هشدار مي دهد       از اينرو ، قرآن دوگانگي ميان انسان و طبيعت و انسانها و ديگر زيندگان را الغا 

  ) . 50( و براي حيوانها نيز حقوق قائل شد  ) 49( و انسانها را به عمارت طبيعت گماشت  ) 48( را مسخر انسان كرد 
   همانطور كه به انسان آموخت مصرف هر فرآورده اي كه بدن را از حالت طبيعي بدر برد و عقل را مختل سازد ، اسراف و 

آدمي اگر به راه رشد نرود ، استعدادها و كارمايه هاي خود را نمي تواند بيكار نگاه : ذير است و مرگ آور ، به او آموخت تب
ما در راه رشد هستيم و در راه . اما از كجا بايد بدانيم  ) 51( پس ناگزير در راه فزون طلبي و سلطه جوئي بكار مي برد . دارد 

 : ستيم ؟ فزون طلبي و سلطه جويي ني
پس هر رشدي كه با تخريب طبيعت همراه شود ، فزوني طلبي و .  از اينجا كه رشد انسان با رشد طبيعت همراه مي شود – 1

 كه از ميان رفتند ، در اين بيراهه يي قومها و شهرها. سلطه جويي است و سر انجام انسان و طبيعت را به وادي مرگ مي كشاند 
  ) 52( سيدند افتادند و به وادي مرگ ر

      وقتي اين آموزش را با دو بد آموزي در دو فرهنگ مقايسه مي كنيم كه در يكي ، طبيعت را فعال و انسان را كار پذير و 
تابع طبيعت مي باوراند و در ديگري ، انسان را مسلط بر طبيعت تبليغ مي كند ، و بهره كشي وحشي از طبيعت و مصرف بي 

ل رشد مي خواند ، حق داريم از خود بپرسيم در آن شوره زار زندگي كه عربستان بود ، رهنمودي كه حساب منابع آن را دلي
 يند ، چگونه مي توانست هشداري خدائي نباشد ؟ آتنها درمان طبيعت و انسان عصر ما و هزاره ها است كه از پي هم مي 

حتي اگر ترجمان داشتن يكي و نداشتن ديگري باشد .  آن حقي كه ترجمان سود يكي و زيان ديگري باشد ، حق نيست – 2   
اگر حقوق بشر در هيچ جامعه اي به تمامه رعايت نمي شوند ، بدينخاطر نيست كه از آگاه ها به . ، حق نيست ، باطل است 

اطر نيست يا بدين خآ اما دفاع از حقوق ديگري  را وظيفه خود نمي شناسند ؟ ، اغلب براي خود حقوق قائل مي شوند حقوق 
كه اصل راهنماي انديشه و عمل ، روابط قوا يا ثنويت است ؟ بر اين اصل ، هر حقي سود يكي و زيان ديگري و يا دست كم 
داشتن يكي و نداشتن ديگري معني نمي دهد ؟ انساني كه بر اين اصل عمل مي كند ، براي خود اين حق را مي شناسد كه از 

اما آيا اين وظيفه را نيز براي خود مي شناسد كه در استفاده كردن ، زيان طبيعت و . طبيعت و جانداران استفاده كند 
 جانداران را نجويد و بهرمند شدن را با عمران طبيعت همراه كند؟ 

.       بدين قرار ، اگر حق ، بخواهد ترجمان سود همه انسانها و طبيعت و آيندگان بگردد ، اصل راهنما نيز بايد توحيد بشود 
باطل است ) زور( = قدرت . زاد واقعيت  پيدا كنند آبرخوردار شوند تا  انسانهاي « ادي حق است زيرا همگان بايد از آن آز

آزادي بر اصل توحيد قابل تعريف . زيرا يكي بايد نيرو از دست بدهد تا ديگري آن را به زور خود بيفزايد و زورمند شود 
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وقتي .  را جز بر اصل ثنويت نمي توان تعريف كرد و واقعيت نيز پيدا نمي كند شدن است و واقعيت پيدا مي كند اما زور
آزادي و حق هاي ديگر بايد همگاني شوند تا انسانهاي حقوقمند  واقعيت پيدا كنند ، انساني كه توحيد را اصل راهنماي انديشه 

مي داند هر . و نژادي و قومي قائل نمي شود  از مرزهاي  ديني و مرامي ، و عمل خويش مي كند ، ميان خود و ديگران مرزي
او خود را . ا گذاشته شده است حقي از هر موجود زنده اي در هر گوشه اي از جهان ضايع شود ، اين حق او است كه زير پ

  ) 53( ظف مي داند از حق هر مستضعفي دفاع كند مو
 در همه جاي ،امروز.  كرد ، هنوز اين عصر نشده بود رسالت  خويش را با دعوت به توحيد آغاز) ص(   آن روز كه پيامبر 

 در همه جا ، ميان گروه هاي انساني ، ميان جامعه هاي انساني با طبيعت جنگ ، بنا  را بر اصالت ثنويت ها گذاشته اند و،جهان
سنجي كه اين باشگاه از وضعيت . انسانيت و طبيعت واپسين امروز و فرداي خود را مي گذرانند ، است  و به تعبير باشگاه رم 

جهان امروز بعمل مي آورد ، همان است كه قرآن  در وصف واپسين روزهاي پيش از مرگ قوم ها و شهرهائي آورده است كه 
  ) : 54( تا مرگ از ثنويت به توحيد باز نگشتند 

* ...  ر جبار خيره سري پيروي كرد  و همين قوم عاد بود كه به نشانه هاي خدا جحد  و به پيامبران او عصيان كرد و از ه"   
شما را از زمين  رويانيد و بر . خدايي جز او شما را نيست . اي قوم خدا را پرستش كنيد : صالح پيامبر به قوم ثمود گفت 

 همانا خداي من نزديك است و نيايش ها را همواره مي شنود. پس از او آمرزش طلبيد و توبه كنيد . آباداني زمين بر گماشت 
به او آزار نرسانيد چرا كه عذاب . بگذاريد در زمين خدا چرا كند . اي قوم اين شتر نشانه خدا براي شماست : صالح گفت * ... 

سه روز در خانه هاي خود از كامجوئيها : صالح به آنها گفت . قوم پند صالح نشنيدند و ناقه را پي كردند . نزديك مي شود 
پس چون لحظه عذاب فرارسيد ، صالح و آنها را كه ايمان . ده اي است كه تكذيب نخواهد شد وعده عذاب ، وع. پرهيز كنيد 

چون صبح شد ، آن قوم و شهر در كام . و آنها را كه ستم كرده بودند صحيه اي فرا گرفت ... . آورده بودند ، نجات داديم 
 ». مرگ بي حس و حركت شدند 

بر اين اصل ، .  هاي عاد و ثمود نيز توحيد را با ثنويت تك محوري جانشين كردند        بدينقرار ، در پي قوم هود ، قوم
واپسين روز رسيد و همچنان . كامجوئي خويش را در سلطه جوئي بر يكديگر و در تخريب طبيعت و جانداران گمان بردند 

قايسه قاعده اي كه اين آيه ها بدست مي از م. چشم ها و گوشها را  بر هشدار بستند تا مرگ آنها و شهرشان را در كام گرفت 
دهند با گزارش باشگاه روم ، يك تفاوت اساسي آشكار مي شود و آن غفلت تهيه كنندگان گزارش باشگاه رم از اين امر واقع 

ندانند هشدار ها بجائي نمي رسند اگر انسانها . در جهان امروز ، اصل راهنماي فردها و گروه ها و ملتها ثنويت است ، است كه 
 .نها استآعامل ويراني ، اصل راهنماي پندار و گفتار و كردار 

، سخن » فرينش محصولي شگفت انگيز تر از انسان نيافريد آدستگاه « اين بيان علي را ،  ) 55( ، وقتي پيك ميراندل 1489     در 
ه اين امر غفلت كرد كه انسان به توحيد دانست، از توجه ب) Humanisme(ت انسان ب گمان برد و بهترين بيان در اصاليك عر

ن كه فرهنگ زندگيش مي توان خواند، آن بخش از آبخش بزرگي از فرهنگها و تمامي . زادي و حقوق و اصالت مي جويدآ، 
 .مده استآبر اصل توحيد پديد 

،  امروز ،نجا كهآتا . ستتوسعه يافته ا، ن بخش از فرهنگ كه ضد حيات طبيعت است و انسان را مي فرسايد آبا وجود اين، 
ورند كه در شعر سعدي ، شاعر بزرگ ايران ، به زيبائي ، بيان آانسانها نه مرگ طبيعت را مي بينند و نه اين واقعيت را به ياد مي 

 :شده است 
 .فرينش ز يك گوهرندآدم اعضاي يكديگرند           كه در آبني 

 عضوها را نماند قرارورد روزگار       دگر آچو عضوي بدرد         
 دميآتو كز محنت ديگران بي غمي          نشايد كه نامت نهند          

نكه فرهنگ حاصل رشد انسان و طبيعت بگردد و جاي ضد فرهنگِ ويرانگرِ  حيات را بگيرد، بايد به انسانها هشدار آ       براي 
جبار « تا هنوز تمامي ابعاد زندگي تحت امر . نها استآ عقل اصل راهنماي، سالح مخوفي كه در انفجاري دائمي است : داد 

 .كه ثنويت باشد، قرار نگرفته است، به توحيد باز گرد و فطرت خويش را باز جو» خيره سر و لجوجي 
  اين تحقيق به سميناري ارائه شد كه مؤسسه علوم اجتماعي-(*) 

 Instituto di science sociali “Rezzara”  

تحقيقهاي موضوع . به دعوت رئيس اين مؤسسه در اين سمينار شركت كردم.   برگزار كرد1992 سپتامبر 13 تا 11 ، از در ايتاليا 
 .  منتشر كرد1993 ، در سپتامبر ?Ristendere I diritti umaniبحث، از جمله اين تحقيق ،  را مؤسسه با عنوان 
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 بخش دوم  

 

 اصول حاكم بر قضاوت اسالمى

  

  

 تبديل روابط خصمانه به كند، رفع خصومت از راه دادن حق به حق دار و  اصل اولى كه قضاوت اسالمى از آن پيروى مى-1 
به سخن رساتر، كاستن از جو قهر در جامعه و ايجاد محيط تفاهم در آن، موضوع قانونگذارى اسالمى و در . روابط دوستانه است

 :نتيجه اصلى است كه در صدور حكم بايد از آن پيروى شود

و آنها كه زير بار ) 1(كند  قرآن رفع اختالف مىشود و خداى به       حكمى كه مايه خالف و اختالف گردد، از خدا صادر نمى
كه بدون وجود محيط اختالف و ) 2(سازد، منافقانند  روند كه خصومت را به دوستى بدل مى استقرار عدالت، عدالتى نمى

 ):3(دهند و متعديانند كه قصد سلطه گرى بر ديگران را دارند  خصومت، موقع و نقش خود را از دست مى

 f _NgLf?دع و اOGcI آK?ا@>ت و * OPQRS ^`GN _ اN^ اY?@ ZVS E@S [K\@ ]Y?ء هO اOPQRS ?ًRUS OLVN وC:N آE@ FGHI JKL رC او @?<=>;:9  

 ...QN?Kl? و OiN اOiN?KlاهO و ;[ ا@KS FQ? انnل اE@ j آc?ب و ا@>ت ZlCل OiQRS اj رQS? و رQN OiS? ءhHc> C اه:9

اگر قول پروردگار تو از پيش .  راه بغى و سركشى نسبت به يكديگر رفتندبهم به مردم نموده شد، و پس از آنكه راه عل«       
 .شد بمدتى معين، مهلت مقرر نكرده بود، بالفاصله ميانشان قضاوت مى

ه است، بگو به كتابى كه خدا فرستاد. از هوسهاى آنان پيروى مكن.  و بر اين دعوت پايدارى كن پس به دين توحيد بخوان    
 اعمال ما از }مسئوليت{ . خداوند، خداى ما و خداى شما است. ام و دوست دارم كه ميان شما عدل برقرار كنم ايمان آورده

  » .اعمال شما از آن شما است} مسئوليت{ آن ما و 

). 4(ريد تا به آشتى برسيد  اگر در امرى كارتان به منازعه كشيد، به خدا و رسول روى آو:گويد        از اينرو به مسلمانان مى
چنان داورى كند، كه خالف ) 5(« بيانگر قرآن»سزاوارترين عمل كس در تشبه به خالق، عمل قاضى است و بر اوست كه بعنوان 

 .و اختالف در جامعه اسالمى روى به كاهش گذارد

قرآن . و قاضى حق قانونگذارى نداردآيد كه مقام قضاوت، مقام قانونگذارى نيست   از اصل باال، اين نتيجه بدست مى-2  
كند كه مقام قضاوت و حكم، مقام جعل قانون نيست و حكم دادن بر طبق احكام من درآورى و ستمگرانه روش كار  تصريح مى

 : )6(ستمگران است 

OPQRS ^`GN ]p=Nا qKLآ C:N و jا JS ی?ذن ON?@ EیZNا E@ OPN ا:l<u ا:v?آ<u OPN ام   

تا ( كنند كه خدا نخواسته است؟ اگر قول مهلت   تشريع مى) دلخواهى(ركان را خدايانى است كه برايشان احكام مگر مش«        
 »...شد  داده نشده بود، در حق آنان قضاوت مى)معاد

و . ندكند كه حتى پيامبران حق ندارند از سوى خود، قانون وضع كنند و حكمى برقرار ساز هاى بسيارى تأكيد مى    و در آيه  
 ):7( در اجراى عدالت، قانون اساس قرار گيرد ، گويد پيش از قرآن، تورات را براى آن فرستاد تا مى

R=; وQ و q>را:xNا E@ JیZی ERS ?KN ?ً;Zp@ ى و ن:ر وZه JRf ]RzنCا JQR>و ا qری:cNا E@ JیZی ERS ?KN ?ً;Zp@ Oی<@ ESا ^\RVS Oا}?ره ^Ll ?

 ERGcKLN J|l:@ ى وZه*i}RNو  و JRf jل اnان ?KS ]RzنCاه[ ا O~Nو?f و jل اnان ?KS Oi}ی ON E@Nا Oن=_ ه:G\*  

تا مصدق توراتى باشد كه پيشارو داشت و .  رفته بودند به پيش فرستاديم}پيامبران{ و عيسى بن مريم را به همان راه كه «        
كسانى كه جز بر آنچه خدا . و اساس قضاوت و حكم بگرددما انجيل را داديم كه مصدق تورات و راه و روش هدايت متقين 

 . » كنند، از فاسقانند فرستاده، حكم مى

 ):8(اى است كه به كسى ستم روا نرود  كند كه بعثت پيامبران براى رفع ستم و تصحيح قضاوت بگونه     و تأكيد مى

   و iN[ ا@q رI:ل f?ذاY?ء رGN?S OPQRS ^`; OPN:I\� و هC Oی|KL:ن

 ».رود شود و در حقشان ستم روا نمى ايست و فرستادگان از ميانشان برآيند، در بينشان به قسط داورى مى هر امتى را فرستاده«    

خصومتهاى اجتماعى بسود زورمندان و از عوامل القاء باورهاى  رفع د، كه قضاوت در خدمت شو        بدينسان روشن مى
آميز و باورهاى دشمنى افزا بكاهد، بايد كتاب و ميزان در خدمت  اى از روابط خصومت عهو براى آنكه جام. نادرست بوده است

 :برانگيختن مردم به قسط باشند

 ):9(ب، مجموع احكام و قوانين و روشها، براى ممكن كردن ميزان است ا كت-3  
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 اj اgNى انnل اN?S �ciN{� و اnRKNان 

  »ازل كرد خدايى كه كتاب را بر حق و ميزان ن«    

 ):10(و كتاب و ميزان براى برانگيختن مردم به قسط است 

 ...اQN?س GN?S\�  و انOPV@ ?QNn ا�ciN واnRKNان GRN:م

 ».كتاب و ميزان را فرستاديم تا مردم را به قسط برانگيزانند}پيامبران{ و به همراه آنها «        

به ترتيبي كه اجراي قانون . ان شفاف حقوق انسان و حقوق جامعه باشدبدان است كه قانون بي       برانگيختن مردم به قسط 
 زماني تحقق پيدا مي كند نه تنهابر انگيختن انسانها به قسط . موجب  استقرار منزلت انسان و مدار شدن قانون در رابطه ها بگردد 

بدينسان قضاوت نقش . نى زا از بين بروند باورهاى مخرب و دشمشود كه ، بلكه سبب بشود  سبب تفاهم و همبستگى فزونتر كه 
مهمى در پااليش جامعه از باورهاى خصومت ساز دارد و با كمك به استقرار برادرى و قسط و كاستن از جو قهر، زمينه رشد و 

اب بال بيان بنا بر اين، از جمله عق ).11(آورد  دهند فراهم مى رهايى از باورهايى كه امتيازطلبى و زورمدارى را مشروع جلوه مى
 .و عطف به ما سبق ، باطل هستند

به سخن ديگر .  از آنجا كه قاضى بايد خالى از هوى باشد، بناگزير بايد براه خدا برود و همانند او از قاعده لطف پيروى كند-4  
. س كار قرا ندهدحال و آينده جامعه را اسا) بهترين روش عمل به حقوق  ( = در قضاوت انتقام كور و بدون توجه به مصلحت 

در قضاوت اسالمى عالوه بر رعايت لطف، بايد مهلت دادن . ماند اى بر جا نمى خواست، انتقام بگيرد جنبنده خدا مىاگر چرا كه 
 : )12( روش كار باشد  )گرديم به اين امر باز مى( 

 @ ]Yا ^Nا Oی:ء�>ه EiN و qS9د E@ ?PRLl ك<>?@ OPKL|S س?QNا jاgی:ءا�:Nو       ^K\ 

، )معاد(اما داورى را تا زمان معين . ماند اى بر جا نمى كنند مواخذه كند، جنبنده اگر خدا مردم را بخاطر ستمهايى كه مى«       

 ».اندازد به تأخير مى

نبايد به يك ، قضاوت اسالمى بايد از شقاوتها بكاهد و خود )13( از آنجا كه قرآن براى آن نيست كه بر رنج و شقاوتها بيفزايد -5  
، زمينه گسترش انواع نابسامانيهاى اجتماعى و تخلفات و جرائم ...دستگاه شقاوت بدل گردد و با بيدار كردن حس كينه و انتقام و

 ):14(ها، پيروى از دلخواه مستكبران در مقام تشخيص حق است كاربدترين اين . و جنايتها را فراهم آورد

N Oاه:9ء ه �}Nا hH>ا :N و       EPRf E@ رض وCت وا:K\Nت اZ\=... 

 آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست فاسد ) بشمار رودهوي هاحق همان (هاى آنها پيروى كند  و اگر حق از هوى«        
 ».گردد مى

 ):15(  از اينرو قضاوت نبايد بسود خائنان و به زيان بى تقصيران باشد 

}cN �}N?S �ciNا _RNا ?QNnان? ان        _vار?KS س?QNا ERS Oi و jا?ًKRp� ERQv?�LN Ei> C 

و به و بسود خيانتكاران . همانا كتاب را كه حق است به تو فرو فرستاديم تا ميان مردم بر اساس رهنمود خدا حكم كنى«        
 » . صاحبان حق، حكم مدهزيان 

و ابزار دست او بشود، بلكه بايد از تمايل زمامدار به قدرت مطلقه  از اينجاست كه قوه قضائى نه تنها نبايد در اختيار زمامدار -6  

بنابراين پيامبران رانمى رسد كه به . اند هاى اين ميل نهى شده حتى پيامبران نيز از وسوسه. يافتن و فرعونيت جلوگيرى كند

دستگاه قضائى مردم را به اين كار و البته زمامدار حق ندارد با بخدمت گرفتن ). 16(مردم بگويند بجاى خدا، مرا بپرستيد 

نه تنها مردم حق دارند به قاضى عادل مراجعه كنند، نه تنها حق دارند به قاضى ستمگر مراجعه نكنند، بلكه وظيفه . مجبور گرداند

ن ERS OcK اQN?س ا اهPL?ء و اذا حiان <:دوا اC@?ن?ت اN^       ان اj ی?@>آO)17(دارند بر طاغوت، بر حكومت و قضاوت وى، بشورند 

?آK:ا اN^ ا�N?�:ت و ;Z ا@>وا ان  ان یc{ اON <>اN^ اgNیE یKln:ن انOP ا@Q:ا KS? انnل اRN_ و @? انnل @LH; E_ ی>یZون *...<{Ki:ا ZVN?Sل

JSوا<=iی....* 

ردازيد، به عدل قضاوت پ كند امانات را به صاحبان آنها باز دهيد و هر گاه ميان مردم به قضاوت مى خدا بشما امر مى«        
 ...كنيد
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هاى پيش از تو، نازل شده است، ايمان دارند اما داورى و حكم به  پندارند به آنچه به تو و فرستاده بينيد كسانى را كه مى  ايا نمى
 » ...ورزيدند برند، حال آنكه بنا بر امر خدا بايد به طاغوت كفر مى نزد طاغوت مى

را با زيان  توضيح آنكه اگر از راه ستم زيانى وارد آمد، در قضاوت نبايد آن. دشوجبران پيروى        در قضاوت بايد از اصل 
در داستان قضاوت سليمان، قرآن اين . بلكه بايد از راه رفع اثر زيان، ضرر را بحداقل رساند.  جبران كرد)برابر يا بيشتر( ديگر 

 :كند اصل را بيان مى

بنا بر رويه قضائى آن روز، اقتضاى اجراى عدالت اين بود كه . چرند ه دهقان ديگر مى     گوسفندان دهقانى، در مزرع
اما سليمان چنين داورى كرد كه دهقان زيان ديده، به . گوسفندان دهقان دومى به همان اندازه از زراعت دهقان اولى بچرند

، خرابى «الضرر و الضرر فى االسالم»ان بنا بر قاعده بدينس). 18(اى كه زيانش جبران شود از شير گوسفندان عوض بستاند  اندازه
 :بنابراين. به يكى از دو مزرعه محدود شد و زيان وارده جبران گشت

 ):19( در قضاوت از اصل مأيوس كردن خيانتكار از خيانت بايد پيروى شود - 1/7 

Ei>C و jا _vار ?KS س?QNا ERS Oi}cN �}N?S �ciNا _RNا ?QNnان?ان        ?ًKRp� ERQv?�LN * �}یC jان ا OP\=ن:ن ان?cی� EیgNا El دل?z>Cو 

?ًKR{آ?ن �:انً? ا E@ 

در مقام ( . اى پيامبر همانا بر تو كتاب را فرو فرستاديم كه بر حق است تا ميان مردم بر اساس رهنمود خدا حكم كنى«        
و هرگز بخاطر مردمى كه بر نفوس خويش خيانت روا ... م مكن حك}و به زيان خيانت شدگان{ هرگز به نفع خائنان ) قضاوت

 ».دارد زيرا خداوند خيانت كاران زشت كردار را دوست نمى.  دشمنى مكن} با مردم درست ايمان و بى تقصير{ دارند،  مى

 بايد حكم چنان باشد و براى اين ضايعه. اى كه بر اثر ارتكاب جرم در مجرم پديد آمده است نيز جبران شود  بايد ضايعه - 2/7 
به سخن ديگر قاضى بايد مجازات را چنان تعيين كند كه در عين رعايت . به شكلى اجرا بگردد كه مجرم مهلت اصالح پيدا كند

از آنجا كه اين امر از اهميت . آيند، به خاطى زيان و نقص بيش از حدى وارد نگردد اصول باال و اصول ديگرى كه در زير مى
 برخوردار ) كنند ببينند كشته بى گناه بود يا با گناه كشند و بعد تحقيق مى  بنا بر رويه، ابتدا مى، وص كه ستمكارانبخص( بسيار 

 المقدور مجازاتى را يگوييم قاضى بايد حت ، همينقدر مىدر اينجا). 20(گرديم  است، بگاه بحث از جرم و مجازات به آن باز مى
  بنا بر اين ، .آورد، معين نكند وجود مىكه اجرايش نقص غير قابل جبرانى ب

چرا كه حقوق يك مجموعه را تشكيل مي دهند و نقض حقي .  احقاق يك حق به قيمت تباه كردن حقي ديگر انجام نگيرد - 8
  .در اصل همين است» قاعده ال ضرر« كار برد  . از حقوق، نقض تمامي حقوق است

ن، اصالح در آدر تمامي قر.  و مقدم بر حق است ، پيروي كندلحت بيرون از حق مص قاضي حق ندارد  از  اين  دروغ كه - 9
 مصلحت بيرون از حق .  برابر افساد و مصلح در برابر مفسد و صالح عامل به حق و بيرون رفتن از حق صالح را فاسد مي كند

  : )21(در اصالح ، ميزان عدل و قسط است . عين مفسدت است
ن المؤمنين اقتلو ا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما علي االخري فقاتلو التي تبغي حتي تفئ الي امر اهللا فان        و ان طائفتان م

 .فائت فاصلحوا بينهما بالعدل و اقسطو ا ان اهللا يحب المقسطين 
 اي بر ديگري زور گفت، پس اگر طائفه. نان صلح برقرار كنيدآمنان  با يكديگر در جنگ شدند، ميان ؤو اگر دو طايفه از م      « 

. پس اگر چنين كرد،  بر ميزان عدل، في مابينشان را اصالح كنيد. يدآباز ) ترك زورگوئي (با او بجنگيد تا اينكه به امر خدا 
 ».  همانا خداوند قسط كنندگان را دوست مي داردكنيدقسط 

 و زور گو صادر مي شود و دستگاه قضائي و قاضي براي و بديهي است بدي از  حاكم جور ) 22(        و عدل عمل به حق است 
 .اين است كه اعضاي جامعه زنداني مدار بستة بد و بدتر نشوند و زندگيشان گذار دائمي از بد به بدتر نشود

 از آنجا كه قضاوت براى برپايى قسط و عدالت است و همانطور كه آمد جبران به تخريب نيست، بر ترميم است، بايد در -10
 :همه حال

هر . را مجوز قضاوت و حكم قرار بدهد... به سخن ديگر قاضى حق ندارد رويه جارى و سابقه امر و.  اصل بر برائت باشد- 1/10
اصل اينست كه هر . تواند اصل را بر مجرميت قوى بگذارد چند قاضى بايد از ضعيف در برابر قوى دفاع كند، در اين دفاع نمى

آزمايش داود، پيامبرى كه نمونه عالى قاضى عادل و الگوى داور بيطرف . بت نشده است، بيگناه استكس تا وقتى بزهكاريش ثا
 ):23(بود، دليلى جز تأكيد تمام بر اهميت اصل برائت ندارد 

N?; OPQ@  ?QQRS Oi:ا f �VS ^Ll ?Q`VS ^US EKp� ��>C?ح اذد�L:ا Ll^ داود n=fع *\:روا اKN{>اب و ه[ ا<~_ ن:ءاOp�N اذ <      

 ;?ل * ان هgا ا�^ h\> JN و <\V:ن <qzV وN^ نqzV واحZة Gf?ل اآ=PRQL? و nlن^ f^ ا��N?ب *LS{� و C<��� و اهZن? اI ^N:9ءاpN>اط 
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 Eو� Oه?@ ]RL; ت و?}N?pNا:LKl ا و:Q@ا EیgNا Cا �VS ^Ll OP`VS ^UHRN ء?�L�Nا E@ ًا<Rxو ان آ JY?Vن ^Nا _czVال ن:~\S _KL� ZGN

 د انUcI?f �?Qcf?K=> رJS و �>راآV? و ان?ب داو

. وقتى وارد شدند، داود سخت هراسان شد. اند كه از جهت محراب بر او وارد شدند آيا داستان آن دو خصم را به تو گفته«        
. حق قضاوت كنميان ما به . ما با يكديگر دعوا داريم و هر يك مدعى هستيم كه ديگرى بدو ستم كرده است. بدو گفتند مترس

اين برادر من، نود و نه ميش دارد و من . بلكه ما را به راه راست داللت كن. از يكى طرفدارى كنجور و نه نه با هيچيك از ما، 
اصل برائت را از ياد برد و هنوز ادعاى طرف دعوا {داود . گويد اين يكى را هم بدو بدهم و از راه قهر و عتاب مى. يك ميش

 از تو بستاند و بر ميشهاى خود ا حق اينست كه بر تو ستم كرده كه خواسته است يك ميش ر:  و گفت}نشنيده حكم كرد
و اينان در . مگر آنها كه ايمان آورده و نيك كردارند. كنند همانا بسيارى از نزديكان و شريكان در حق يكديگر ستم مى. بيافزايد

رعايت اصل برائت را نكرد و به استناد سابقه و رويه، در { ايم  ش سخت آزمودهداود پى برد كه ما او را به آزماي. شمار اندك اند
 ».پس تمناى عفو كرد و با فزونى بسوى خدا بازگشت. }حق كسى حكم كرد

  

  

براى اينكه شود كه نه تنها اصل بر برائت است و نه تنها همه در برابر قانون بايد برابر باشند، بلكه   از امتحان باال معلوم مى- 2/10  
اقتضاى . برابرى صورى نباشد، جامعه و فرد فرد مردم و دستگاه قضايى بايد به ضعيف كمك كنند تا بتواند با قوى برابرى بجويد

 :سالمت جامعه و استقرار عدل و قسط، از جمله اينست كه در مقام داد، همه برابريى واقعى پيدا كنند

 )24(، بايد اين ضعف را جبران كرد )...سفيه و(مانى است  اگر ضعف ناشى از ناتوانى عقالنى و جس- 

 )25( اگر ضعف ناشى از پيرى و يا صغر و بى كسى و يتيمى است، بايد به قسط ضعف را جبران كرد - 

      ....�\GN?S ^KcRLN ا:@:G> و ان 

 »...و اينكه در حق يتيمان به قسط قيام كنيد... «        

 مستضعفان را از حاكميت مستكبران جهاد،  حتى به ،وقعيت سياسى و حاكميت ستمگران است، بايد اگر اين ضعف بلحاظ م-  
 ):26(بيرون آورد 

      و @?L>?G>C OiN:ن RHI ^f[ اj و اE@ ER=V`c\KN اY<N?ل و اQN\?ء و اZN:Nان اgNیE یN:G:ن رQS? ا�>E@ ?QY ه�g اGN>یq اON?|N اهPL?ء

گويند خدايا ما  خيزيد كه مى كنيد و بيارى كسانى بر نمى ، نبرد نمى مرد و زن و كودك  و مستضعفان از داچرا در راه خ«        
  » را از اين ديار كه اهلى ستمگر دارد بيرون بر؟

ن و شناسد اگر امكان ماند دهد مهاجرت كند، بلكه وظيفه او مى  تأكيد بر يارى مستضعف تا بدانجاست كه نه تنها به او حق مى-  
تنها . و اگر نرفت خود در شمار ستمگران است). 27(بيند  حق ستاندن ندارد، مهاجرت كند و به جايى برود كه در آنجا ستم نمى

 ):28(توانند به آمرزش خداوندى اميدوار باشند  مانند مى ناتوانانى كه بر جا مى

     ~LKNا OPf:> EیgNان اQا آ:N?; OcQآ ORfا:N?; OP\=ان ^KN?� qiا Ei> ON9 ا:N?; رضCا ^f ER=V`c\@ ?ر ?PRf وا<Y ?Pcf qVIو ا jض ا *

 اZN:Nان Cی\VR�c:ن حqLR و C یZcPون RHIً�* اC اE@ ER=V`c\KN اY<N?ل و اQN\?ء و f?وN~_ @?وOQPY OPv و �Iءت @Rp>ًا 

چه حال و چه كار بوديد؟ پاسخ گويند ما اند، پرسند در  فرشتگان بگاه چشاندن مرگ از آنان كه بر خود ستم روا داشته«    

روى به هجرت } ستمگرانبراي رهائي از ستم  {تا فرشتگان پرسند مگر زمين خدا فراخ نبود . مستضعفان روى زمين بوديم

جايى  راه به نه اى دارند و  اند، نه چاره رماندهكودكانى كه دزنان و  مردان و جز . }چون ستم پذيرفتيد از ستمگرانيد{آوريد؟ 

 . »برند مى

 از آنجا كه عدالت به از بين بردن زورمدارى و نفى زور بعنوان اساس حق است، هر كس بايد حق داشته باشد به  - 3/10  
بنابراين رويه عطف بماسبق و يكى را بلحاظ نسبت و رابطه، بجاى ديگرى تحت تعقيب قرار دادن، . دادگاه صالح رجوع كند
 ):29(وان بجاى ديگرى مسئول شناخت و برابر قانونى كه بعد وضع خواهد شد، مجرم تلقى كرد ت ملغى است و كسى را نمى

Cً:Iر �VHن ^cح ERSgV@ ?Qروازرة وزرا�>ى و @?آn> Cو      

به جرم   كسى را {و حق و تكليف را معين نكنيم)گناه هيچكس را بپاى ديگرى نخواهند نوشت و تا پيامبرى نفرستيم «      
 ». عذاب نخواهيم كرد}نبالبيا
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و چون . ، بناگزير بايد مختار و آزاد باشد)30( از آنجا كه انسان امانت مسئوليت را پذيرفته است و عضو عضو او مسئولند -11  
گردد، بايد از هر لحاظ هر چهار وجه واقعيت اجتماعى از هر گونه اكراه و  بدون اختيار، مسئوليت انسان از معنى تهى مى

 :بدينقرار دستگاه قضائى بايد مدافع اصل مسئوليت و اختيار انسان باشد، از اينروست كه بايد. در امان باشداجبارى 

را اساس كار قرار بدهد و در خدمت هيچ مقام و شخصى براى تحميل نظر و عقيده و ) 31 ("ال اكراه فى الدين" قاعده - 1/11 
 ):32(ميل دين را به كسى ندارد باورى قرار نگيرد و بداند كه پيامبر نيز حق تح

ERQ@�@ ن:ا:iی ^cس ح?QNا �<i> Fن?fا ?ًVRKY OPLرض آCا ^f E@ E@C _Sء ر?u :Nو        

خواهى مردم را مجبور كنى  كرد كه همه مردم روى زمين، ايمان آورند آيا تو مى خواست، چنان مى اگر خداى تو مى«       
 »كه ايمان بياورند؟

 تنها نبايد در خدمت تحميل عقيده قرار بگيرد، بلكه بايد تحميل عقيده را از مصاديق فساد در ارض بشمارد و بداند        قاضى نه
چرا كه بدون اختيار، . وظيفه قاضى تجسس در چند و چون باور اشخاص نيست بلكه حفظ و گسترش آزادى و اختيار آنهاست

نه تنها داور چند و . باور دينى هر كس از آن اوست. گيرد ر جامعه را مىكند و فساد سرتاس مسئوليت دارى واقعيت پيدا نمى
... رسد كه در آن تجسس و ترديد كند، بلكه موقعيت اجتماعى و فقر مالى و چون دين هر كس تنها خداست و پيامبر را نيز نمى

 ):33(آورد  حقى براى حاكم و قاضى درباره سنجش و داورى در نوع باور افراد بوجود نمى

 Zی>ی ^�VNوة واZUN?S OPSن ر:lZی EیgNد ا<�> Cو    u E@ OPRLl _S?\ح E@ ?@ ء  و [u E@ OPS?\ح E@ _RLl ?@ JPYء ^ون و Oده<�cf 

 ERKL|Nا E@ ن:icf 

 .خوانند و خواهان لقاء وجه اويند، از خود مران  را كه صبح و شب خداى خويش را مى)از فقيران و مردم عادى(كسانى «        

اگر طردشان كنى، از ستمكاران خواهى . نويسند نويسند و از حساب آنها چيزى بپاى تو نمى از حساب تو چيزى بپاى آنان نمى

 ».شد

اى كه به اكراه ميان افراد و گروهها بر قرار شود، صلح   ايجاد روابط اجتماعى از راه زور مثل رابطه زوجيت و هر رابطه- 2/11  
دستگاه قضائى بايد . گرداند دهد و فضاى آزادى را محدود مى زند و ميزان قهر را در جامعه افزايش مى اجتماعى را بر هم مى

 :ها را باطل گرداند اين رابطه

 )34( كسى حق ندارد زنان را به ازدواج وادارد 

       ی? ایP?اgNیE ا@Q:ا Cی{[ OiN ان <>}:ا اQN\?ء آ>هً?

 ».دواج درآوردن، بر شما حالل نيست بنام ارث، زنان را به زور به ازايد،   اى كسانيكه ايمان آورده«   

 ...و) 35(  و باز كسى حق ندارد زن را به زنا وادارد 

توان زوجين را از تغيير عقيده بازداشت و برغم تغيير عقيده و عدم تمايل به ماندن در زوجيت يكديگر   و باستناد زوجيت، نمى
 ):36( رفتن از زوجيت شد ن  عقيده، مانع تغيير عقيده و بيروواداشت و يا به عذر دفاع از

 و *...     ی? ایP?اgNیE ا@Q:ا اذاY?ءآO اKN:ء @Q?ت @Y?P>ات Q}c@?f:هE اj اS OLl?یK?نf EP?ن KcKLl:هVY<>�f FQ@�@ E:هE اN^ اiN=?ر 

u Oi>?f ء^انx@ OPYازوا FHذه EیgNا ا:>?f OcH;?Vf ر?=iNا ^Nا OiYازوا E@ ن:Q@�@ JS Ocى انgNا jا ا:G>ا و ا:G=QNا ?@ ] 

اگر به . خدا به ايمانشان داناتر است. آيند، بيازماييد ايد، زنان مؤمنى كه نزد شما به مهاجرت مى اى كسانيكه ايمان آورده«        

 نزد كفار رفت، همان نفقه } وشما را ترك گفت { و اگر از همسران شما كسى ... ايمانشان پى برديد به كفار بازشان نگردانيد

به خدايى .  بپردازيد،اند پردازيد، به شوهران زنانى كه نزد كافران رفته  مى}به شوهران كافرشان{ راكه بابت زنان مؤمن مهاجر 

 » .ايد، پرهيزگارى بجوييد كه بدو ايمان آورده

اند و قاضى با بنا گذاردن بر برابرى انسانها، بايد فضاى  ده      و باالخره، تبعيضها و امتيازهاى نژادى، قومى، ملى و جنسى لغو ش
 ):37(تر گرداند كه فرمود  آزادى و اختيار انسانى را گسترده

OiRG>ا jاZQl Oi@<ا ان اآ:fر?VcN ]v�H; و ?ًS:Vu OiQLVY و ^xذآ> و ان E@ Oآ ?QGL� ?س ان?QNا?Pی? ای        

. ها و مليتها درآورديم تا از يكديگر باز شناخته گرديد  و زن خلق كرديم و به جمع قبيلهاى انسانها، ما شما را از مرد«        
 ».ترين شما نزد خدا، پرهيزكارترين شماست گرامى
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بنابراين، در . پيش از آن آورديم كه دستگاه قضايى بايد دستگاه مبارزه با تمايل قدرت سياسى حاكم به مطلق شدن باشد - 3/11
قضاى اسالمى نه . يك امر مستمر اينستكه قوه قضائى ابزار تمركز قدرتهاى سياسى و اقتصادى است: گوييم  تأكيد مىاينجا، از راه

بلكه بايد در حدود صالحيتهايش با جلوگيرى از تضييع حقوق انسان، تمايل به  -گرديم به اين امر باز مى -تنها مستقل است 
 .يز تمايل به سلطه گرى را مهار كندتمركز منابع قدرت سياسى مالى و فرهنگى و ن

نه خود با استفاده از موقعيت، مال مردم را .  بخصوص قاضى بايد پاسدار قسط از راه جلوگيرى از خوردن مال مردم گردد
 ):38(بخورد و نه به جانبدارى از قدرتمندان، سبب خوردن مال مردم از سوى آنان شود 

HN?S OiQRS OiN9 ا@:ا:Lء آ?>Cء      و?cN م?i}Nا ^Nا ?PSا:NZ> و ]�?{C?S س?QNا@:ال ا E@ ?ًGی<f ا:Lنآ:KLV> Ocو ان O 

دانيد كه دعوى شما باطل است، كار را به محاكمه قاضيان نيفكنيد تا از راه  اموال يكديگر را بناحق مخوريد و وقتى مى«       
 ».رشوه و زور، پاره مال مردم را بخوريد

شخصي كردن جرم و تهي . وع جرم و علم خالي از شبهه بر هويتهاي جرم كرده و جرم ديده  اصل قطعي بودن وق- 12  
 مجرمان و جرم ديدگان و غفلت هويت هاي كردن مجازات از انتقام فردي و گروهي از راه قطعي كردن علم بر جرم و 

به شبهه حد ساقط مي شود : چند گفته اند هر.  در وقوع جرم نقش داشته اند ، ميسر مي شود ديگران  ِسهمي كه همه نكردن از 
ن را حد اكثر مجازات مي دانند و چون انسان آكم نيستند فقهائي كه حدود مقرر در قر. اما از واقعيتهاي بسيار غفلت كرده اند 

 مي كند، از علم قطعي پيدا كردن ناتوان مي دانند ، با صدور حكمي كه در صورت اجرا،  جبران خطا در قضاوت را ناميسررا 
نجا كه بنا بر نص، قاضي نمي تواند به ظن خويش اعتماد و بدان بسنده كند و علم خالي از ظن، انسان را آاز . روا نمي دانند

بهتر است « ني آحاصل نمي شود، در تعيين مجازاتهائي كه اجراشدنشان جبران خطا را نا ممكن مي كنند، مي بايد از  اصل  قر
 :ن اصل و اصل سيزدهم توأم هستند اي. پيروي كند» نكنيد 

زيرا اگر با خشونت زدائي همراه نشود، تشويق به .   تقليل جرم و تخفيف مجازات مي بايد با خشونت زدائي توأم باشد- 13
از اين رو، تخفيف در مجازاتها را با صلح بر ميزان . وردآزورگوئي و مايه رونق كار زورگويان مي شود و اثر معكوس ببار مي 

 :عدل و قسط همراه فرمود  
 ) :39( قانونگذاري خداوند بر تخفيف است      اصل

?ً=RVن\?ن ضCا �L� و O�Ql �=ان ی� jا Zی>ی      

 .» انسان ضعيف خلق شده است } چرا كه {اراده خداوند بر تخفيف در حق شما است      « 
 : ) 40(ف مي گذارد      و بر اين اصل ، در مجازات قاتل ، نيز بنا را بر تخفي

qKو رح O�Sر E@ �R=�> �Nذ    

 ».رحمت او است }بيانگر { يف از خدا وفتخ} حكم { و اين        « 
 قضاوت را ،علني بودن دادگاه ، به تنهائي. بنا بر اين ، قضاوت بر ميزان عدل، مي بايد شفاف باشد.  حق مبين و شفاف است - 14

ئين دادرسي و هويت قاضي يا قاضيان آها و جرمها و خطاهاي قابل تعقيب را تعريف مي كنند و قانونها كه جنايت. شفاف نمي كند
 .نان مي بايد شفاف باشندآو اندازه استقالل 

 در قلمرو قضائي ،. زادي آ اصل رفع موانع - 15
 .زادي انتخاب قاضي آزادي مراجعه به قاضي و حتي المقدور  آ- 1/15
زادي دو جريان اطالعات و انديشه ها به قصد بر قرار كردن قسط اجتماعي يا تأمين امكان برابر آتأمين  الغاي سانسورها و - 2/15

 .رشد براي همگان 
زاد و باز آسرايت نپذيرد ، نه تنها مي بايد براي جامعه مهلت ارزيابي » احساسات عمومي «  قضاوت نه تنها مي بايد از تب - 3/15

ورد، بلكه مي بايد مراقبت كند حكومت و هيچ مقامي تحريك احساسات را مجوز بر قرار  آگشت به ميزان عدالت را پديد
 .كردن سانسور نكند

 .  توسل جويد» خواست تقدير « به ، بنا بر اين اصل ، قاضي نمي تواند در توجيه  حكم خطا )  . 41(  تقدم تدبير بر تقدير - 16
 طرفين دعوا ، تبعيض قائل شود بلكه دستگاه قضائي در خور اين عنوان مي بايد  نه تنها قاضي نبايد ميان.   عدم تبعيض - 17

با وجود اين ، ) 42. (ن راه نيافته باشد آدر ... مجري قانوني باشد كه هيچگونه تبعيض ديني و مرامي و ملي و قومي و جنسي و
حال آنكه ضعف بسا گزارشگر .قوه قضائي استتنها تبعيض مجاز ، همان تبعيض بسود ضعيف از لحاظ دسترسي به : گفته اند 

 . تبعيض است و جبران ضعف و برابر نشاندن ضعيف با قوي ، رفع تبعيض است 
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 قهر برهم افزائي اصل راهنما از لحاظ آينده تحول . گرداند  اصول پيشين، هدف قوه قضائى را از لحاظ آينده نيز معين مى-18
هاى تخريبى به فعاليتهاى سازنده و باالخره متحقق گرداندن حقوق انسان در جامعه آزاد و  آشتى و تبديل فعاليتبرهم افزائي به 

حاصل سخن اينكه دستگاه قضايى بنوبه خود بايد عرصه . دشو پيشروئى است كه در آن مجال شكوفايى انسان روزافزون مى
ز راه تحويل تقابل و تضاد قوا به تفاهم و همكارى و تر گرداند و اين ا اجتماعى ابتكار و عمل و در نتيجه رشد انسان را گسترده

كمال رشد اجتماعى وقتى است كه . در حقيقت رشد آدمى بدست ديگرى نيست.    گردد پذير مى مشاركت استعدادها صورت
 ):43( مردم را داشته باشد عدم رشد بايد اختيار رشد و يا نپيامبر نيز . گرددبهر كس مسئول رشد خويش 

  ان^ Cا@OiN _L ض>ًا و C رZuًا       ;[

 ». بمردم بگو من مالك پسى و پيشى شما نيستم}پيامبر{«        

 ):44(يابد         هر كس روى به صلح بياورد و اسالم بپذيرد، راه رشد را مى

 EKf اf OLI?وN~_ <{>وا رZuًا       

 ».كند شود و رشد مى هر كس اسالم آورد آزاد مى«        

اى بايد در جهت تبديل جو قهر و تخريب، به جو صلح و آشتى، بكوشد و سبيل    اما تا كار به اينجا برسد هر مقام و قوه     
راه استبداد همه جانبه و ). 46(راه فرعون راه رشد نيست . دهد اين راه، راهى نيست كه فرعون نشان مى. را بگشايد) 45(االرشاد 

 .م سقوط استدر نتيجه قهر و تخريب و سرانجا

    بنابراين قوه قضايى همراه قواى ديگر بايد اسباب انسداد راه استبداد همه جانبه گردند و راه بر آزادى و اختيار و انتخاب و 
 ):47(خواند  ها را بگشايند كه خدا آدمى را به ميعادگاه صلح مى در نتيجه شركت واقعى انسان در مسئوليت

 OL\N       واj یlZ: ا اN^ دارا

 ».كند و خدا به ميعادگاه صلح دعوت مى«       

 ):48(راند، در صراط مستقيم است        اما راه ميعادگاه صلح، صراط مستقيم عدل است و آنكس كه به داد فرمان مى

     ORGc\@ ص>اط ^Ll :ل و هZVN?S <@?ی E@ و 

 ».كند، بر صراط مستقيم است و آنكس كه بعدل امر مى«      

 ):49(كند   خدا همگان را به عدل و نيكى امر مى  و

        ان اj ی?@> ZVN?Sل و اCح\?ن

 ».خواند را به عدل و نيكى مى) آدميان(خداوند «      

 ):50(      و در همه حال بايد داور، اختالف و خصومت و جنگ را به دوستى بدل سازد، عدل همين است 

 E@ ER=v?� و ان        ERQ@�KNا> ^cح ^UH> ^cNا ا:L>?Gf ى<�Cا ^Ll ?KPیZاح FUS ن?f ?KPQRS ا:}Lص?f ا:Lcc;ءت ء^=ا?f ن?f jا@>ا ^Nا 

 ER�\GKNی{� ا jل و ا;\�:ا ان اZVNا?S ?KPQRS ا:}Lص?f 

داد و تجاوز پيشه اگر يكى از آن دو، تن به صلح ن. و اگر دو طايفه مؤمن با يكديگر در جنگ افتادند، آنها را صلح بدهيد«         
قسط رويه كنيد كه خدا . وقتى گردن نهاد، بر اساس عدل ميانشان صلح برقرار كنيد. كرد، با او جنگ كنيد تا به امر خدا باز آيد

 » .دارد قسط كنندگان را دوست مى

 ):51(خواهد و قيام به آن مسئوليت همگانى است        اما صلح اجتماعى، مراقبتى دائمى مى

       OiQRS ا ذات:}Lو اص 

 ».روابط ميان خود را اصالح كنيد«      

 ):52(گردد    از راه اين مراقبت دائمى، زمين سرانجام از آن صالحان مى

      ان اCرض ی>}Hl ?P?دى اLpN{:ن

 ».شوند همانا بندگان صالح من، وارثان زمين مى«      
با وجود اين، در بعضي از . مده اند آن آي قضاوت و قاضي هستند  و در قر    بسا اين اصول  تمامي اصولي  نباشند كه راهنما

 .  اصل از اين اصول رعايت مي شونددر برخي ديگر ، تنها يك يا چند دستگاههاي قضائي ، هيچيك و 
 

  شرائط قاضى و روشهاى كار او - 2 
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گوييم استقالل و علم دو شرط اصلى  كنيم و مى ده مى  درباره قاضى و شرايطى كه بايد در او جمع شوند، به موارد اتفاق، بسن
 :هستند
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  استقالل قاضى - 1/2  
     در بيان اصول حاكم بر قضاوت اسالمى، روشن ساختيم كه قاضى بايد نه تنها از نفوذ قدرت سياسى مستقل باشد، بلكه بايد 

اينك موقع آنست كه به چند و چون اين استقالل بپردازيم و . مبارزه با مستكبران و طاغوت را نيز از راه اقامه حق موفق بگرداند
 .بگوييم اين استقالل همه جانبه است

. نه تنها نبايد از دلخواه قدرتهاى سياسى و غير آن پيروى كند، بلكه در برابر ولى امر نيز بايد استقالل داشته باشد:   توضيح آنكه
 .رديماين استقالل الزمه پيروى از اصولى است كه شرح ك

درباره ولى .      مسلمانان با فرانرواى ستمگر بايد از در مبارزه درآيند و بيان حق در برابر سلطان جائر را برتر جهادها بشمارند
 ):53(در اينحال بايد بر وفق قرآن عمل كنند . گاه ممكن است كار به تنازع بيانجامد. امر عادل نيز حق و وظيفه انتقاد دارند

      Q> ن?fu ^f Oclلء ^?ز:I<Nو ا jا ^Nدو� ا<f ... 

 ».اى اختالف نظر داشتيد بخدا و رسول خدا رجوع كنيد اگر در مسئله«       

گرديد و امام على در          منازعات ميان فرماندهان و فرمانداران و تابعانشان در حيات پيامبر بر وفق اين آيه حل و فصل مى
 ):54(كند  اد مىتوجيه حكميت به اين آيه استن

اين قرآن خطى است نوشته و قرار گرفته ميان دو پاره جلد . بلكه قرآن را حاكم گردانديم. مردمان را حاكم قرار نداديم«       
 ...گويد و آن را ناگزير مترجم بايد كه بزبان سخن نمى

 ما كسانى نبوديم كه از كتاب خدا روگردان زيرا.  چون اهل شام از ما خواستند قرآن را بين خود حكم قرار دهيم، پذيرفتيم
 ه الى اهللا و الرسولان فرمود فان تنازعتم فى شئى فروباشيم و خداوند سبح

 »... در نزاع رجوع به خدا اينستكه طبق كتاب او حكم كنيم و رجوع به رسول اينستكه سنت و طريقه او را پيش گيريم

نسبت به مقامات دستگاه حاكم مستقل باشد و اين استقالل تنها از لحاظ سياسى شود كه قاضى بايد      بدينسان نيك روشن مى 
وظيفه اول و . توضيح آنكه قاضى در داردسى نبايد ميان مسلمان و غيرمسلمان فرق بگذارد. نيست، از لحاظ مذهبى نيز هست

چنانچه پيامبر در منازعه ميان . اشد بايد آزاد ب»جانبدارى«بنابراين از قيد هرگونه . اساسى او تشخيص حق و صاحب آنست
محكوم، شكايت بنزد عمر بود . يهودى و مسلمان، حق را بجانب يهودى تشخيص داد و با وجود تعجب عمومى بسود او حكم داد

 )جدا كننده حق از باطل(عنوان فاروق . و عمر از روى انصاف قضاوت پيامبر را عين عدل يافت و حكم را خود به اجرا گذاشت
 .از اين عمل به حق يافترا 

    و داستان رفتن امام على و شخص يهودى بنزد قاضى و اعتراض امام به قاضى كه چرا با احترام به ولى امر، ميان او و طرف او، 
 .فرق گذاشته است؟ بر كسى پوشيده نيست

حظات عقيدتى، نبايد او را تحت تاثير قرار  قاضى بايد از هر نفوذى آزاد باشد، نه نفوذ مقامات مسئول و نه حتى مالر     بدينقرا
 :شود كه وى در دايره دو رشته نفوذ قرار نگيرد گويد استقالل قاضى وقتى كامل مى اما تجربه روزمره مى. بدهند

در برابر هيجان و فشار عمومى، دستگاه قضايى بايد چون سنگ . گردند شود كه افكار عمومى سخت برانگيخته مى     گاه مى
وظيفه قوه مجريه و اولياء امور است كه افكار عمومى را برنيانگيزند و از آن طريق بدستگاه قضائى . و نفوذناپذير باشدسخت 

اما اگر براه جور رفتند و از راه ايجاد هيجانهاى تند، بر آن شدند كه دستگاه قضائى و قاضيان را، زير فشار، به . فشار نياورند
گفتند، دستگاه قضايى بايد، به اتكاى استقالل، مقاومت كند و اگر نكرد و  ، و اغلب چنين مىصدور حكم دلخواه وادار سازند

كند، زمين پر  در حقيقت نه تنها وقتى حق از هوى پيروى مى. شود حكمى بر خالف حق صادر كرد، ابطال آن حكم واجب مى
 باشد، جامعه اسالمى ،...در دين يا، اى   از قوم بيگانهدهد، حتى اگر اين ستم بلكه وقتى هم ستمى روى مى) 55(شود  از فساد مى

 :گيرى بيفتد و از دادگسترى روى برتابد نبايد به هيجان آيد و در جاده انتقام

       پيامبر براى حل و فصل مشكل دو قتل، دو قتلى كه مسلمانان مرتكب شده بودند و مقتولها يهودى بودند، به نزد قبيله يهودى 
. كسى را به قتل او برانگيختند. يهوديان فرصت را مغتنم شمردند و بر آن شدند پيامبر را در راه از ميان بردارند. تبنى نضير رف

. مسلمانان در صدد شدند تا بنام انتقام، يهوديان را از صفحه روزگار بردارند. توطئه ناكام شد و افكار مسلمانان سخت تحريك شد
 ):56(ت برحذر داشت اين آيه آنان را از اين كار، سخ

 ... ء GN?S\� و CیQu OiQ@<z?ن ;:م Ll^ اNZV>C:ا اNZl:ا ه: ا;>ب Gc\LN:ىgNیE ا@Q:ا آ:ن:ا ;:ا@ER ا9ZPu j      ی?ایP?ا

ا بر دشمنى با قومى شما ر. بعمل، گواه و بيانگر قسط باشيد. ايد، براى خدا برپا و استوار، بايستيد اى كسانى كه ايمان آورده«       
 »... از عدالت دور شويد، عدالت شيوه كنيد كه به تقوى نزديكتر است}حتى در حق دشمن{آن ندارد كه 

 .خواهد، بخدا توكل بجويند آورد و باز از آنها مى        در آيه يازده همين سوره، توطئه باال را بياد مسلمانان مى
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شد، بلكه نبايد به استناد اينكه  داد و تابع آن مى عمومى را عذر انتقامگيرى قرار مى      بنا بر دستور باال پيامبر نه تنها نبايد هيجان 
 .گرديم در زير به اين امر باز مى. كرد توطئه بر ضد جانش بوده است، در مقام داورى، از دلخواه خود پيروى مى

 قضايى را بر آن دارند كه ه كوشند دستگا ىهر يك از دو طرف م. ترين امور، امر اعمال نفوذ طرفين دعوا است       اما جارى
قاضى نيز . دستگاه قضائى بايد مستقل و از هر نفوذى آزاد باشد تا فشارهاى قدرتمندان در آن مؤثر نشوند. بسودشان حكم كند

ر حق را بايد هم از لحاظ گذران زندگى و معيشت و هم از لحاظ شخصيت، نفوذپذير نباشد و همواره در ياد داشته باشد كه اگ
 ):57(پيرو دلخواه مستكبران كند، در زمين بذر فساد پاشيده است 

EPRf E@  رض وCات وا:K\Nت اZ\=N Oاه:9ء ه �}Nا hH>ا :Nو        

 آسمانها و زمين و هر كه در آنهاست، فاسد ) آيدبشمارها  حق همان هوى(هاى آنان پيروى كند  اگر حق از هوى«       
 ».گردند مى

داود كه الگوى .  باالخره قاضى بايد از دلخواه و منافع شخصى نيز آزاد و مستقل باشد تا بتواند قرآن و قانون ناطق بگردد       و
قاضى دادگر است، نيز، نبايد از ياد ببرد كه قاضى به مثابه زبان قانون و خليفه خدا بايد بيطرف باشد و از دلخواه خود فرمان 

 ):58(نبرد 

 ...? f q=RL� _QLVY^ اCرض f?حERS Oi اQN?س N?S{� و hHc>C اPN:ى RHI El _L`Rf[ اj ان اgNیE ی`L:ن RHI El[ اjندا      ی? داو

پس ميان مردم بحق داورى كند و از هوى پيروى مكن كه از راه خدا . اى داود ما تو را در زمين خليفه قرار داديم«        
 ».كند گمراهت مى

 استقالل قاضى كامل گردد، عالوه بر استقالل دستگاه قضايى، بايد عالم باشد و در تشخيص، از روشهايى پيروى        و براى آنكه
 .دارند كند كه او را حتى المقدور از خطا مصون مى

  

  علم قاضى - 2/2

 :اى است      كار قضاوت، دو مرحله

ه دوم صدور حكمى است كه با احقاق حق و ابطال باطل،   مرحله اول، در پى تحقيق علمى، تشخيص حق از باطل است و مرحل
 ):59(قاضى در هر دو مرحله بايد برنده باشد و به ناخوشنودى مجرم اعتنا نكند . قسط را برقرار كند

   }Nا �}RN:@<zKNآ>� ا :N و ]�?HNا ]�Hن � و ی 

 ».جرمان راناخوش آيدحق بايد به كرسى نشيند و باطل بايد باطل گردد، هر چند اين امر م«       

.        و در مقام تشبه به عمل آفريدگار در احقاق حق و ابطال باطل، بايد از اصولى پيروى كند كه پيش از اين شرح شدند
هر مورد، از نظر . بايد قبل از تحقيق، بنا را بر قياس بگذاردنبخصوص ابتال و امتحان داود را هرگز از ياد نبرد و بداند كه قاضى 

در نظر قاضى هر . ترين حق هر كسى، برائت است چرا كه وظيفه اول او دفاع از حق است و اساسى. اى است  مورد تازهاو،
اگر اصل مجرميت بجاى اصل .  حقوق، حق برائت استين عمومى تر. تاج بينه و دليل نيستكس بيگناه است و بيگناهى او مح

هر كسى از راه متهم كردن ديگرى در . شود  بندد و قانون جنگل حاكم مىبرائت بنشيند، هرگونه امنيتى از جامعه رخت برمى
شمارد   گناهى بزرگ مىرادهد و آزار بيگناهان   بتمام مىاز اينرو اسالم به اصل برائت اهميتى. رود پى كسب امتياز و منافع مى

)60:( 

 cP?ن? و ا}ERQ@�KN?ًQRH@ ?ًK و اRUS FQ@�KN>@? اآH\c:ا ZGf احLKc:ا Sا       و اgNیE ی�ذون 

 ».اند ان زنى و گناه آشكار بر گردن گرفتهيكنند، بع هام كار نكرده، آزار مىو كسانى كه مردان و زنان مؤمن را به ات«       

       نه تنها تاوقتى جرمى از كسى سر نزده، آزردنش گناهى بزرگ است، بلكه بايد كمال مراقبت بعمل آيد كه بيگناه بجاى 
 ):61(ر متهم نشود گناهكا

?ًQRH@ ?ًK{نً? و ا?cPS ]Kcا حZGf ?ًءی<S JS ی>م O{ ?K{اوا q~R�� �\iی E@ و       

 ».هر كس خطا يا گناهى كند و آنرا به گردن بى گناهى بياندازد، بهتان زنى و گناه آشكارى را به گردن گرفته است«       

به علمى . ميت كارى بغايت مشكل و مشكلترين قسمت وظيفه قاضى است       بدينسان، تشخيص خطا و جرم و صدور قرار مجر
در حقيقت قاضى مسلمان نه تنها بايد از اصل برائت با تمام توان دفاع كند، بلكه پس از . واسع و همكارى مراجع متعدد نياز دارد

ز، بنا بر اصل برائت، به متهم كمك كند در اين امر ني. ثبوت جرم نيز وظيفه دارد تحقيق را تا كشف قصد مرتكب جرم ادامه دهد
گويد بعمد  داند و كارى را به خطا كرده و مى بساهست كه متهم فرق ميان عمد و خطا را نمى. تا قصد واقعى خود را آشكار كند

علم به خطا پس از . بنابراين قاضى بايد تا حصول علم به تحقيق ادامه دهد. اقرار متهم اماره است و نه برهان قاطع. كرده است
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. چرا كه در تعيين جزا، انگيزه اهميتى تعيين كننده دارد. يا جرم و يا جنايت، باز بايد در پى كشف انگيزه وقوع آن برود
چرا كه اگر بنا بر شتاب در قضاوت باشد، اصل برائت جاى . بدينقرار، شتاب نكردن و صبر در كشف حقيقت ضرورتى بتمام دارد

گردند و منزلتهاى افراد و گروهها بر زور استوار  دهد و انسانها از تمامى حقوق خويش محروم مى ىخود را به اصل مجرميت م
 .گردد شوند و زمين از فساد ستم سرشار مى مى

 .     ازاينرو كه، هم در مرحله تشخيص و هم در مرحله تعيين مجازات و پاداش، بايد بنا بر صبر و مهلت دادن باشد

از اينرو و حتى . كند كند و بسا با قصد خوب، بر اثر شتاب، شر بپا مى حتى در كار خير نيز شتاب مى. شتاب است     بناى انسان بر 
. سزاوارترين كسان به رعايت اين قاعده قاضيان و اولياء امور هستند. وقتى قصد پاك و روش درست است، نبايد شتاب كرد

 ):62(سد و شتاب را عملى شيطانى بداند و همواره بياد داشته باشد كه بنابراين هر مسلمان بايد صبر را نشانه ايمان شنا

  Cً:zl ن\?نCو آ?ن ا <R�N?S ء�?lد<�N?S ن\?نCع اZو ی      

 .جويد  شر خويش را مى)از راه شتاب(چه بسا انسان در پى خير «       

 ». چرا كه انسان عجول است

وت بر پايه سابقه و به روش قياس، شتاب كرد و از سرزنشهاى اصلى، يكى صبر نكردن و        قاضى بايد بداند كه داود نيز در قضا
دهد كه داستان ناشكيبايى داود را در داورى   هشدار مى)ص(از اينروست كه قرآن به محمد . شتاب آلود قضاوت كردن بود

 ):63(بياد آرد 

 ب اذآ>ZHlن? داود ذااCیZ انJ اوااصLl <H^ @?یN:G:ن و       

بازگشت و از راه توبه }شود و اين ها واقع نمى كه تحت تأثير گفته{بنده ما داود را بياد آر . گويند، شكيبا باش بر آنچه مى«       

 ».بخدا

 ):64(چرا كه . تواند به ظن اكتفا كند و بنابرآن رأى دهد قاضى نمى.        بر اين صبر، تا حصول علم، بايد استقامت كند

Nان ا      ?ً~Ru �}Nا E@ ^QUیC E| 

 »}.آيد حق به ظن بدست نمى{برد و  همانا، ظن راه بحق نمى«       

چه بسا اشخاص و مقامات از روى قصد و غرض، گزارش نادرست درباره اشخاص .        خبر و گزارش نيز كافى به مقصود نيست
نه . د برخالف اصول به ظن اكتفا كرده و ستمگر استبدهند و اگر قاضى بر وفق اين گزارشها توقيف و محاكمه و محكوم كن

 ):65(رود، بلكه گناهكارى بزرگ است  تنها در خور قضاوت نيست، نه تنها در شمار مؤمنان به شمار نمى

ER@Zن OcLVf ?@ ^Ll ا:}Hpcf qN?PzS ?ً@:; ا:HRp> ا ان:QRHcf ?HQS �I?f Oء آ?Y ا ان:Q@ا EیgNا?Pی? ای        

شما ايمان آورندگان هشدار، مبادا كه فاسقى خبرى براى شما بياورد و شما از راه جهل و تحقيق نكرده بر ضد قومى به «        
شنويد، تحقيق  در درستى آنچه مى. خيزيد از كرده خويش پشيمان باشيد و صبح كه بر مى. بعمل برخيزيد و بدان آسيبى رسانيد

 ».كنيد

 ...Rx>ًا @E اE|N ان �VS اE|N ا}Oی? ایP?اgNیE ا@Q:ا اHQcY:ا آ     

 »...ها گناه است ها دورى كنيد كه بعضى از ظن ايد، از بسيارى از ظن اى كسانى كه ايمان آورده«       

در حقيقت مسلمان بر امرى كه علم .       قاضى به رعايت دستورى كه عموم بايد از آن پيروى كنند از همه سزاوارتر است
 ):66(ند، بايد به تحقيق تا دستيابى به علم ادامه دهد و بداند كه هر عضو او مسئول است ندارد نبايد توقف ك

Cً:~\@ JQl آ?ن _~Nاد آ[ او:=Nو ا <pHNو ا hK\Nان ا OLl JS _N �RN ?@ �G>Cو       

 ».از چيزى كه بدان علم ندارى پيروى مكن كه گوش و ديده و دل همگى مسئولند«     
 درباره قاضى دادگر و قاضى ستمگر را كه با اصول راهنما و شرايطى كه براى قضات و )ع(رد كه بيان امام على       اينك جا دا

 ):67(جويد بياوريم  قاضى برشمرديم، انطباق كامل مى

 بر مسند ميان مردم... دانند و حال آنكه نادان است عوام او را دانا مى.  كور است}ميان مردم{در موقع اصالح كردن «        
اگر . داند آيا درست رأى داده يا بخطا رفته است نمى. داند دانند، آگاه مى نشيند و خود را از آنچه ديگران نمى داورى مى

ترسد كه نكند خطا كرده باشد و اگر نادرست حكم كرده باشد، اميدش آنست كه درست از آب  درست حكم كرده باشد، مى
 از راه بر اثر حكمهايى . داند د كه نمىده داند، بروز نمى داند كه نمى  مجهول باشد با آنكه مىو اگر امرى بر او... درآمده باشد
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در نظر او كاالئى بى ارزشتر از كتاب خدا وقتى ... نالند ميراثهاى برجاى مانده از ستم او به آواز مى. كنند فرياد بلند مى، ستم او 
اما همين كتاب در نظرش گرانبهاترين گوهرهاست، وقتى آنرا تغيير . ، نيستكه درست خوانده و در آن تغيير و تبديل ندهند

 ...تر و از منكر زيباتر نيست نزد او از معروف زشت. كنند دهند و تحريف مى مى

 او بر خالف رأيشود،  همان مسئله از قاضى ديگرى پرسيده مى. شود اى از احكام دين از يكى از قضات پرسيده مى      مسئله
روند و اين يكى رأى هر دو را درست   مىهيكديگر كه دادند، نزد قاضى القضاهاى خالف  ايندو با حكم.  قاضى اول استرأى
آيا خداوند سبحان به آنها امر كرده است مخالف يكديگر رأى . حال اينكه خدا يكى و پيامبر يكى و كتاب يكى است! داند مى

 »كنند؟  افكندن نهى كرده است و نافرمانى مىبدهند؟ يا كه آنان را از اختالف و اختالف

  

 : و قاضى دادگستر كسى است كه

كارها بر او سخت نيايند و اصحاب دعوا رأى خود را به او تحميل نكنند و بر اشتباه و لغزش پانفشارد و از بازگشت بحق، «       
به ظن و گمان رأى ندهد و دانش و عقل را بتمامه بكار  مايل نباشد و زآهرگاه آن را شناخت، ناتوان نباشد و نفس او به طمع و 

ها را پيش از همه بفهمد و بخاطر بسپارد و كمتر از همه از مراجعه  ها و دليل ها درنگش از همه بيشتر باشد و حجت در شبهه. برد
صدور حكم از همه دادخواه دلتنگ گردد و بر زحمت يافتن و آشكار كردن حق از همه شكيباتر باشد و پس از تشخيص در 

 ». مايل نگرداند}كى از دو طرف دعواي{ تر باشد و بسيار ستودن او را بخود بينى وادار نكند و به برانگيختن و فريب دادن  قاطع
 

  روش كار قاضى- 3/2  

در انطباق كامل با       حاجت نيست كه اصول را از نو بياوريم و بگوئيم قاضى آنها را بايد رعايت كند و روشى در پيش گيرد كه 
بنابراين در اينجا درباره ضرورت . باز بايد تذكر داد كه قاضى بايد علم و تنها علم و روشهاى آن را بكار برد. آن اصول باشد

 :اند و هنوز رواج دارند هاى بشرى رواج داشته كنيم كه از ديرباز در جامعه ترك روشهايى بحث مى

نش حق ندارند روشهايى بكار برند كه سبب هتك حيثيت و شرافت و شخصيت افراد بگردند       قاضى و دستگاه قضايى و ضابطا
 توانند از شكنجه و آزار براى دستيابى به حقيقت استفاده كنند زيرا و نيز نمى

 :كند رانيق يا ابطال هدف وسيله را توجيه مىغ داستان  

كند، بلكه   نه تنها اصلى است كه قدرت از آن پيروى مى » كند يه مىهدف وسيله را توج« ترين زمان تا زمان ما،       از قديمى
«  شعار  رانيق، بر اساس باور به اصالتغداستان . شمارند ل بد را مجاز مىباورمندان نيز بخاطر هدفهاى خوب، استفاده از وساي

 : بوجود آمد »كند هدف وسيله را توجيه مى

 : اند بدينسان  سازشى را پيشنهاد كردهپيامبر     اشرافيت قريش مدعى شد كه به 

آنها مدعيند كه . هاى اعظم آنها را بعنوان شفيع بپذيرد نيز بت) ص(پذيرند بشرط آنكه محمد   آنها اهللا محمد را به خدايى مى"
 ):68( آيه ها را خواند تا رسيد به اين دو  سوره نجم به او نازل شد و پيامبر آيهآنگاه .پيامبر پيشنهاد آنها را پذيرفت

  و @Q?ة اqN?xN ا�C>ى*       اf>ایOc ا�Nت و اnVNى 

 :      پس از خواندن دو آيه، اين آيه را خواند

 �R ا�VN و ایL>      ^z><cN EPcl ?=u E_ اUN>ان 

ريش از آنچه ق.        و سپس سوره را به پايان رسانيد و در خاتمه آن سجده كرد و همه اشراف قريش نيز با او سجده كردند
كند ولى خدايان در پيش او از ما  ميراند و زنده مى دانيم كه خدا مى محمد خوانده بود، اظهار رضايت كردند و گفتند مى

 ."بدين طريق اختالف از ميان برخاست. اكنون كه براى آنها حقى قائل شدى ما نيز با توايم. كنند شفاعت مى

 بطور روشن اصلى ضد دين شد و تعليمى سخت »كند هدف وسيله را توجيه مى«صل راستى آنست كه در اين ماجرا ا    اما 
 ):69( در دل پيامبر تمايلى بوجود آمده بود اما به هدايت خدائى قدم استوار كرد  :گويد  مىنآقر. بزرگ به انسانيت داده شد

>C و اذا �<R� ?QRLl ى<c=cN _RNا ?QRى اوحgNا El _ن:Qc=RN اذا       و ان آ?دو �RL; ?ً~Ru OPRNا Eت <>آZآ ZGN ك?QcH{ ان C:N و �RL� وكg�

 Cذ;Q?ك ض�V اN{R:ة و ض�V اKKN?ت }QRLl _N Zz>C O? نRp>ا

و نزديك بود فريبت دهند كه بدانچه وحى فرستاديم بتو، از قول ما دروغ افزايى اگر اينكار را مى كردى البته ترا «      
كردى   استوار و پابرجايت نكرده بوديم، نزديك بود به آنان كمى متمايل شوى و اگر چنين مىو اگر. پذيرفتند بدوستى مى

 ».يافتى و از ما ياورى نمى. چشانديم عذاب دو جهان را دو چندان به تو مى

 :هاى هدف و وسيله به روشنى به انسان شناسانده شدند        به اين مناسبت بود كه رابطه
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 :بنابراين. كديگر جدائى ناپذيرند وسيله و هدف از ي-1 

سخن درست اينست كه . كند نادرست است در واقع اين سخن كه هدف وسيله را توجيه مى. كند  هدف وسيله را بيان مى-2 
 بنابراين. شود به سخن ديگر با انتخاب وسيله است كه هدف متناسب با آن انتخاب مى. شود هدف در وسيله بيان مى

از . كند كه بكاربرنده وسيله در سر داشته است خوبى مى »هدف«ار رفت، هدف متناسب با خود را جانشين  وقتى وسيله بك-3 
شد و بت  يعنى پيامبر از بت پرستان مى« پذيرفتند كردى، البته ترا به دوستى مى اگر اينكار را مى»اينرو خدا به پيامبر فرمود 

 .گرائيدند پرستان به توحيد نمى

بنابراين خاصه، اگر قاضى بر اساس حق قضاوت . و تناسبات قدرت، با هر وصلى دست كم، فصلى همراه است در مناسبات -4 
يكبار از سوى متجاوز و بار ديگر از سوى قاضى، از اين بدتر آنكه قاضى و دستگاه : نكند، حق دوبار زير پا گذاشته شده است

 .ه استگشتان ت وصل شده و آلت دست زورمندرقضائى، از حق فصل و به قد

هاى بشرى، بمثابه       در اين مناسبت بود كه طرز فكر و طرز رفتار نادرستى تصحيح شد كه هنوز كه هنوز است در تمامى جامعه
هاى  روشن كردن اين چهار رابطه ميان وسيله و هدف، از دست آورده. رود  پذيرفته و بعنوان روش بكار مى»واقعيت مسلم«يك 

امروز عمل به روش پيامبر، بيش از . هاى بزرگ بشر است وز عمل به روش وسيله و هدف، از دست آوردهامر. بزرگ بشر است
 .هر زمان ديگرى ضرورت پيدا كرده است

 قرار دادن، ستمى بزرگ به انسانيت است كه امروز  »آيات شيطانى«     دروغ اشرافيت قريش را تكرار كردن و عنوان رمانى را 
بداند، در ميان حق و باطل، آزادى و استبداد، علم و جهل . از دارد چهار خاصه رابطه وسيله با هدف را بشناسدبيش از هر زمان ني

هدف واقعى در . توان هدف را از وسيله جدا كرد بايد با روش پيامبر رفت و دانست كه نمى. سازش و التقاط ممكن نيست... و
تا اسالم و در اسالم تا اين . كند  وسيله هدف متناسب با خود را جانشين مىكند و شود كه آدمى انتخاب مى اى بيان مى وسيله

 ):70(سنتى از سنتهاى خدائى يكى اينست . داستان، اينسان رابطه هدف با وسيله مشخص نشده بود

             Z; E@ qQIار E@ _LH; ?QLI رQLI? و QcQ\N Zz>C? <{:یً�

 ».سنت خداوند را تغييرپذير نخواهى يافت. ا پيش از تو فرستاديمو سنت پيامبرانى كه آنها ر«        

 چه در خود هدف و ن اين آلوده كرد. ايد به باطل آلودحق را نب. ناپذير است        بدينقرار وسيله جزء هدف و از آن جدائى
از اينرو ). 71(درست برسيم گردد كه بجاى رسيدن به هدف درست به نقطه مقابل آن يعنى به هدف نا چه در وسيله، سبب مى

 ):72(خواهد بندگان را از راه زور هدايت كند  دهد اما نمى خدا راه خود را نشان مى

 Oi اERVKY  اRH\N[ و @v�Y ?PQ> و u:N?ء lZp; ^LvZPN       و 

 ».كرد ا هدايت مىخواست همه شما ر و اگر خدا مى. انجامد راهى نيز به ستم مى. بر خداست نشان دادن صراط عدل«        

چرا كه اسالم ). 73(       پيامبر نيز بايد به همين راه برود و مردم را از راه علم و پند نيكو و بحث و مناظره به اسالم بخواند 
 ):74(آوردن، آزاد شدن است 

 EKf اf OLI?وN~_ <{>و ارZuًا       

 ».كند شود و رشد مى هر كس اسالم آورد، آزاد مى«       

توان به آزادى و رشد رسيد؟ ميان قاضى و مجرم نيز بايد تفاوت بنيادى باشد و گرنه تناقض پيش      و با زور و جبر، چگونه مى   
اگر . آورد كه خوب نيست اى روى مى شمارد به وسيله در حقيقت مجرم نيز براى دست يافتن به مقصودى كه خوب مى. آيد مى

و  ) قاضى( گويد  جز اينكه هر دو زورگويند، يكى آشكار زور مى. ماند م تفاوتى باقى نمىقاضى نيز چنين كند، ميان او و مجر
 .دارد را پوشيده مى ديگرى از ترس آن

از .     قضاوت براى آنكه از تناقض بيرون بيايد، بايد وسيله را با هدف سازگار كند و براى هدف خوب، وسيله خوب بكار ببرد
 ):75(كند تا راه او از راه مجرمان مشخص گردد  را به تفصيل بيان مىاينروست كه خدا، آيات خود 

ER@<zKNا ]RHI ERHc\cN و FیCا ]p=ن _Ngو آ       

 ».كنيم تا راه مجرمان بروشنى واضح گردد هاى خود را روشن و به تفصيل بيان مى و اينسان آيه«        

و ديگرى هدف خوب را به روش بد پى ) 76(ق جستن كه نفاق است        بدينقرار دو روش، يكى هدف باطل را در پوشش ح
خواهد و ايمان را از عمل صالح  در حقيقت هدف خوب عمل صالح مى. انجامد، در نظر اسالم مردودند گرفتن كه به باطل مى

 ):77(از اينرو دستور عمومى اينست . توان جدا كرد نمى

?ً}Lأ ص:LKlا        

 ».دعمل صالح كني«        
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 ):78(كند  هر كس همانسان كه هست عمل مى. توان جدا كرد        چرا كه عمل ترجمان ايده است و ايندو را از يكديگر نمى

�ًRHI ىZه: اه EKS OLlا OiS<f JcLآ?u ^Ll ]KVآ[ ی ];      

 ».رود راه هدايت مىكند و خداى شما داناتر است بر آنكس كه ب  به نيت و باور خويش عمل مىبگو هر كس «        

تناقضى كه امكان . شود شود، عمل بنفسه جلوه گر تناقض مى        بنابراين، وقتى بخاطر هدف خوب روش بد در پيش گرفته مى
از اينروست كه زمان گزارشگر زيان و خسران آدميان . برد دهد آدمى متوجه بگردد كه روش بد او را به فرجام بد راه مى مى

 ):79( فرجامى سراسر خسران جستند ،فتند غلب بخاطر هدف خوب، راه بد پيش گرآنها كه ا. است

 <pVNوا      *<\� ^=N ن\?نCان ا *<HpN?S و <:اص:ا �}N?S و <:اص:ا F}LpNا ا:LKl ا و:Q@ا EیgNا Cا 

د و يكديگر را بر جانبدارى از حق كنن آورند و كار نيك مى مگر آنها كه ايمان مى. زمان گواه است كه انسانها قرين زيانند«        
 ».خوانند  مى}ها بر سختى{ و شكيبايى 

 .       قاضى بايد اهل ايمان و عمل صالح و پايدار بر صبر و حق و تشويق كننده به پايدارى بر اين دو باشد

گردد كه بى گناهان بسيار  ب مىهاى ديگر، سب      ديگر اينكه بكار بردن زور در اشكال اجبار و اكراه، از راه شكنجه و يا راه
شود كه به كار برندگان اين روشها، يعنى قضات و كارگزاران دستگاه قضايى  قربانى شوند، هم هويتى هدف با وسيله، موجب مى

 ):80(كه فرمود . برند مقهور قهرى بگردند كه بكار مى

 ».شود هر كه به قهر خو كند، مغلوب آن مىشود و   به همان شمشير كشته مى،هر كه شمشير ستم بيرون كشد «        

بيم و ترسى همه . گردد هاى ستمگرانه، خود به دستگاه ستمگستر تبديل مى        بدينسان دستگاه دادگسترى با بكار بردن رويه
 از دست افراد منزلتهاى خود را. گردند همه گير مى) ...ترس از هتك حيثيت و شرف و جان و فرزند و ناموس و مال( جانبه 

از . شوند از بزرگترين حق و وظيفه خويش كه مسئوليت دارى است محروم مى. شوند دهند و از حقوق خويش محروم مى مى
اند اگر صد باگناه از مجازات بگريزند بهتر از آنست كه بيگناهى به  شوند، از اينروست كه گفته هاى خود محروم مى آزادى

ست كه فرمود هركس كه بر وفق حكم خدا حكم نكند، به سخن ديگر هر كس اصول و با توجه به اين امور ا. مجازات رسد
 ):81(هاى معين بيرون برود، ستمگر است  روشهايى را كه شرح كرديم، در مقام قضاوت، بكار نبرد و از اندازه

        و @ON E ی{KS Oi?انnل اf j?وN~_ هO اKL|N:ن

 ». كرده است، حكم نكند، از ستمگران استل و هر  كس بر وفق آنچه خدا ناز«       

زيرا اكراه و اجبار رافع مسئوليت است و عالوه بر اينكه غير ) 82 ( »اقرار به اكراه پذيرفته نيست«        حاصل سخن اينكه، 
 قاضى نه  ،از اينرو. مسئول قابل محاكمه و بطريق اولى محكوم شدن نيست، سلب اجبارى مسئوليت در زمره جرائم بزرگ است

.  درستى آن تحقيق كنداز  بر او است كه نخست  را بر زور و اعمال زور بگذارد، بلكه وقتى با اقرار متهم روبرو شد، بنانبايد  تنها 
باطل است يا نه؟ اگر قاضى به اين عذر كه من . و از جمله ببيند آيا اقرار به زور و جبر ستانده شده يا به اختيار انجام گرفته است

اند، اقرار را مستند حكم قرار دهد، به ما انزال اهللا   به چه ترتيب از متهم اقرار گرفته»ديگران« دانم  ام و نمى ود شكنجه نكردهخ
. اگر اين حكم، حكم محكوميت متهم به مرگ باشد و به اجرا درآيد، او قاضى نيست، قاتل است. حكم نكرده و ستمگر است

 ) ع ( علي به بيان زيباى امام . برد ايى، شوق و هيجان و تالش و كار را در جامعه از ميان مىاكراه، آنهم از سوى دستگاه قض
 ):83(يابد  كند و نور عشق بكار و تالش و رشد، به دل كور راه نمى ها را كور مى دل

        ^Kl �<اذا اآ �LGNن ا?f 

 ».گردد شود، كور مى دل وقتى مجبور مى«        

در اين جامعه هر اندازه شمار محكومان بيشتر، تعداد جرائم فزونتر . ماند ه دل كوران، تنها مسابقه در زور برجا مى       در جامع
 .ستم، ستم گستر است. گردد مى

توان گفت كه در تشخيص بايد از  توانند بكار ببرند، مى يى را قاضى و دستگاه قضايى نمى     اينك كه معلوم شد چه روشها 
.  بجويده هاى مختلف علوم مربوط، بهر گذرد، استفاده كند و از همكارى آگاهان در رشته ه علم در پيش پاى او مىروشهائى ك

بيشتر از اينها بايد با اميدوار كردن به عدل، گشودن چشم انداز جديد بروى متهم، از همكارى او در كشف حقيقت سود جويد 
 .كمك به ايجاد جامعه داد و صلح استكه مجازات اسالمى بخاطر انتقام نيست، بخاطر 

  

 : ها جرائم و مجازات-3 

       فايده بحثهاى پيشين درباره اصول حاكم بر قضاوت و شرائط قاضى و روشهايى كه بايد از آنها پرهيز كند و روشهايى كه 
 :شود بايد در پيش بگيرد، در دو مرحله اساسى معلوم مى
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 ق يكى مرحله تشخيص حق و دارنده ح- 

 . يكى مرحله احقاق حق و تعيين و اجراى مجازات متعدى و يا مجرم- 

 ):84(    رهنمود قرآن با اصول ده گانه منطبق و داراى دو جنبه غير متغير و متغير است 

 q~RIؤ اnY       J~RIERKL|Nی{� اC Jان jا ^Ll �<Y?f �Lواص ?=l EKf ?PLx@ 

همانا خداى ظالمان را دوست . هر كس در گذرد و صلح كند پاداشش نزد خدا است. تپاداش بدى، بدى اى برابر آنس«        
 ».دارد نمى

       بنابراين رهنمود، قاضى در مرحله تشخيص حق، بايد به علم و با قاطعيت داورى كند و نبايد به تمايلهاى طرفين دعوا و 
اما پس از آنكه حق تشخيص داده شد، در . شود ممكن مىچرا كه صلح اجتماعى تنها بر اساس حق . افكار عمومى توجه كند

 ):85(مقام تعيين پاداش يا مجازات، قاضى نماينده بردبارى و رحمت خداوندى است و بايد بنا را بر عفو بگذارد كه على فرمود 

 ».نمايد كند و به بردبارى عفو مى خداوند به علم داورى مى«       

و جزا حداكثر . اى در باال آمده است، ستم را جزا است و اين جزا جنبه نامتغير قاعده است در آيه       بنا بر قاعده قرآنى كه 
تواند تا عفو كاهش پيدا كند و اين جنبه متغير قاعده است كه با اصول حاكم بر قضاوت اسالمى يعنى  اما مى. برابر ستم است

 .جويد ايجاد صلح اجتماعى و جبران و ترميم انطباق مى

در .    دستگاه قضايى در تعيين جزا بايد بر وفق جنبه دوم در برابر صاحب حق قرار بگيرد و او را به تخفيف راضى بگرداند   
كند و او با مالحظه مصلحت محكوم و بازتاب  حداكثر را، صاحب حق تعيين مى. حقيقت قاضى در تعيين جزا،خودكامه نيست

 .كند اجتماعى اندازه جزا، آن را معين مى

آيد و فكر استفاده از زور بر ضد مرتكب جرم و  كند و سطح فرهنگ آن باال مى       بدينقرار زمان به زمان كه جامعه رشد مى
شود كه تخفيف در مجازات، نشانه القيدى نسبت به مجرمان نيست و  شود و جامعه آماده پذيرش اين نكته مى جنايت، ضعيف مى

اين . شود شود، بتدريج دستگاه قضايى بر رعايت اصل جبران و ترميم تواناتر مى بيشتر نمىسبب تشويق آنان به ارتكاب جرائم 
، متغير شمردن »قضاوت اسالمى« يعنى اينكه در . جنبه متغير در همه مجازاتهايى كه در قرآن معين گشته، بيان و تكرار شده است

بنابر اين هر زمان متناسب با شرائط . اى است كه برشمرديم مجازاتها اساس كار است و مقصود از مجازات تحقق اصول ده گانه
توضيح آنكه حداكثر مجازاتهاى تعيين شده، . آن زمان بايد مجازاتها در انطباق با آن اصول در جهت تخفيف تغيير يابند

شمرد  بزرگتر كارها نمىو گرنه چشم پوشى از آنها را . مجازاتهاى دلخواه اسالم نيستند، اصل بر اجرا نكردن آنها و تخفيف است
 ):86(گفت  و نمى

 ORNاب اgl OPN _~Nاو �}Nا <RUS رضCا ^f ن:UHس و ی?QNن ا:KL|ی EیgNا ^Ll ]RH\Nا ?Kم *      انnl EKN _Nو �=>ان ذ <Hص EKN و 

 اC@:ر

و هر كس شكيبائى . واخذه كردكنند بايد م كنند و بر روى زمين، سركشى و غى شيوه مى همانا از آنها كه بر مردم ستم مى«        
 ». آن درگذرد، بزرگتر و بهتر كارها را كرده است} مجازات{ كند و از 

شود، شرايط كامالً  شود كه تغيير پايه زور به پايه عدم زور كه جامعه در جريان رشد بدان موفق مى        بدينسان روشن مى
كند و انديشه جبران و ترميم  اى انتقام از عضو خطاكار خود را رها مىآورد كه در آن جامعه فكر واپسگر متفاوتى را بوجود مى

 .پذيرد خطا را مى

توانسته است در تعيين مجازاتها و پاداشها، به  شوند و قانونگذار اسالم نمى     در اين مرحله، مجازاتها و پاداشها به كلى ديگر مى
شود، نه تنها القيد نمانده است، بلكه كوشيده است از ابتدا   مالحظه مىو همانطور كه. ديناميك تحول اجتماعى القيد مانده باشد

 .از راه تمرين تدريجى، جامعه را به روش جديد، كه روش تخفيف جو خشونت در جامعه است، خو دهد

 جرائم و خطاها گيرد، با جهتى كه در تعيين كم و كيف      جهتى كه قانونگذارى اسالم در تعيين پاداشها و مجازاتها در پيش مى
در حقيقت رسيدگى به بسيارى از جرائم را به معاد و محضر عدل خداوندى موكول . جويد گيرد، سازگارى شگرفى مى مى
گرداند و كمى و بيش شرائط اجتماعى و اقتصادى و سياسى و فرهنگى جامعه را در اطالق عنوان جرم به عمل آدمى،  مى

چگونه بتواند بر وقوع عمل و تمامى شرائط . ى مسلمان، بغايت دقيق و حساس استبدينسان كار قاض. دهد دخالت قطعى مى
كار ... وقوع آن علم پيدا كند تا آن را جرم بشناسد، وقتى با بغرنج شدن روابط اجتماعى و تحول روحيه و اخالق جامعه و

 شود؟ تر مى تشخيص باز هم مشكل

ازاتها و پاداشها و اساس بر مشكل كردن اثبات جرم باشد، جامعه اسالمى،      ممكن است گفته شود، اگر جهت، جهت تخفيف مج
اى ارزياب و منتقد، با اخالق و  اما چنين نيست چرا كه جامعه اسالمى جامعه. گردد بهشت مجرمان و زورگويان و جنايتكاران مى
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شود، وظيفه دستگاه قضايى بيشتر  كمتر مىعالوه براينكه در اين جامعه مجال زورگويى و جنايت و جرم كم و . با معنويت است
شود تاكنون هيچگاه مسابقه ميان جرم و جنايت و مجازاتهاى سخت، سبب  از آنكه مجازات باشد، پيشگيرى از وقوع بزه مى

هاى  آنچه سبب كاهش نابسامانى. تخفيف جرم و جنايت نگشته و بعكس زمان به زمان بر كم و كيف بزهكارى افزوده است
بزهكارى و نابسامانيهاى . گردد، عدم سالمت روابط اجتماعى و روان جامعه است  و انواع ستمها و جرائم و جنايتها مىاجتماعى

روند، مرگ آور  با مجازاتهاى سخت، اين بيماريها از بين نمى. اجتماعى ديگر، عالمتهاى آشكار بيماريهاى اجتماعى ريشه دارند
توان از ميان برد، بلكه بايد عوامل اجتماعى و اقتصادى و   راه مجازات زنان و مردان نمىبراى مثال فحشا را تنها از. شوند مى

 .تواند و بايد نقشى بزرگ ايفا كند دستگاه قضايى در پيشگيرى مى. سياسى و فرهنگى و معنوى بوجود آمدن آن را از ميان برد

 : دفاع قاطع از گانه باال بخصوصشانزده اين نقش را از راه متحقق گرداندن اصول 

  اصل مسئوليت و اختيار انسان- 

  اصل برائت و رفع ناتوانى ستمديده ناتوان- 

  حقوق و منزلتهاى انسان- 

 . بايد انجام دهد

     براى اينكه بتواند از عهده دفاع از اصول و حقوق باال برآيد، بايد زمان به زمان استقالل آن از قدرت سياسى و مؤثرهاى 
 كرديم بيشتر گردد و در عين حال در استقرار قسط در جامعه و هدايت جامعه به صلح و رشد، نقشى روزافزون ديگر كه شرح

شود، كه قاعده جبران كه قاضى در تعيين پاداش و جزا بايد از آن پيروى كند، با نقش او در مقام  مالحظه مى. پيدا كند
 .جويد ا، انطباق كامل مىپيشگيرى از وقوع جرم و انواع بزهكاريها و نابسامانيه

در زمينه جرم و مجازات نيز . ، سنت پيامبر شيوه عمل او به قرآن بود)81(اى نداشت       مقام پيامبرى نيز جز ابالغ قانون وظيفه
 هاى اسالمى از بخت بد، بجاى آنكه سنت او برجا بماند و در جامعه. آورد اصول حاكم بر قضاوت را در هر مورد به عمل در مى

از اصل انطباق مجازاتها با تحول و رشد جامعه اسالمى پيروى شود، اشكال مجازاتها كه اغلب نيز مخدوش هستند، برجا ماندند و 
هاى مسيحى و اسالمى به  بخصوص در دوران تفتيش عقايد كه در جامعه. موافق احتياج استبدادهاى توتاليتر تحول پذيرفتند

 . جهل دوام كرد و روز فرهنگهاى ما را به شب تيره بدل ساختمدت چند قرن، سايه شوم استبداد و

    پس چه جاى شگفتى اگر جامعه اسالمى زودتر از همه، نظر اسالم را از ياد ببرد؟ از ياد ببرد كه بنظر اسالم بزهكارها و 
انجام داد چرا كه بى فايده و بل مداواى آنها را نبايد از مداواى مجموع جامعه جدا . نابسامانيها، عالئم مرض در جامعه هستند

هاى اسالمى و نياز اين استبدادها به  علت اين فراموشى زودرس، استقرار مجدد استبدادهاى توتاليتر در جامعه. مضر است
ت نمود نيز با اخذ از مقررا در انطباق با نياز اين استبدادهاى توتاليتر بود كه آنچه كم مى. نابسامانيها براى توجيه خود بود

غرب زدگى فلسفى، غرب زدگى قضايى را نيز در پى خود . شد كليساى قرون وسطى، مقررات دوران تفتيش عقايد، تدارك مى
 .كرد تحميل مى

بنابراين اكثر جرائم كه در . شود شوند، عمل موضوع قضاوت واقع مى        در اسالم نه باور و نه قصد، موضوع قضاوت واقع نمى
چرا كه مسئوليت را و . شوند شوند، جرم تلقى نمى د و هستند و به قصد يا باور دينى و غير دينى راجع مىهاى بشرى بودن جامعه

هاى اسالمى  با وجود اين در اين باره، با توجه به وضعيتى كه امروز در جامعه. توان سلب كرد بنابر اين اختيار را، از انسان نمى
 :وجود دارد، توضيح بيشتر ضرور است

  

 : جرم عقيده - 1/3 

قرآن به دفعات بر اين . تواند، دينى غير اسالم داشته باشد و يا دينى نداشته باشد، مورد مخالفت كسى نيست        اينكه كسى مى
 ):88... (در دين اكراه نيست و: امر تصريح كرده است
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Eدی 

و . كنيد كنم، شما عبادت نمى كنم و آنچه را من عبادت مى كنيد، من عبادت نمى  كافران آنچه را شما عبادت مىبگو اي«        
بنابراين دين شما براى . كنيد عبادت نمىكنم، شما  كنم و آنچه را من عبادت مى من آنچه را شما عبادت مى كرديد عبادت نمى

 ».شما و دين من براى من
و بر جان ) 89( نجنگيد ،كنند رويد با كسانى كه اظهار اسالم مى  بيرون مىددهد وقتى براى جها        قرآن به مسلمانان دستور مى

دهد كه بر آزار كافران و منافقان بردبار باش   پيامبر دستور مىهو ب) 90(آيند، حقى نداريد  و مال كسانى كه از در سازش در مى
 ):92(توانند دوست بشوند  اند، مى گويد با غير مسلمانانى كه به آنها نجنگيده و به مسلمانان مى) 91(



 35

\GKNی{� ا jان ا OPRN9 ا:�\G> و Oو ه <H> ان Oدی?رآ E@ Oآ :Y<ی� ON و EیZNا ^f Oآ:L>?Gی ON EیgNا El jا OiPQیC       ER� 

خدا شما را از دوستى و قسط در حق آنانكه با شما در دين جنگ نمى كنند و شما را از شهر و ديار خويش بيرون «       
 ».دارد چرا كه خدا قسط كنندگان را دوست مى. دارد كنند، باز نمى نمى

اما . ؟ شرك و كفر بزرگترين گناهانند       با وجود اين تصريحات، بايد ببينيم، ترك اسالم جرم است و مجازات دارد يا خير
گويد، كار كافران و مشركان و منافقان را  خدا چند نوبت به پيامبر مى. دادگاه رسيدگى به آن، دادگاه عدل الهى در معاد است

د رايج چرا بزرگترين گناهان جرم تلقى نشده و قابل محاكمه نيست؟ به اين دليل كه اوالً تفتيش عقاي) 93(بخود او واگذارد 
ترين زمانها تا دوران ما، همه براينند كه  هاى مداوم و مستمر از قديمى تجربه. گردد شود و بدان، جامعه سراسر فاسد و تباه مى مى

ثانياً . كند آورد و بجاى داد، ستم كامل برقرار مى گيرد، نتيجه معكوس ببار مى هر زمان نوع عقيده موضوع قضاوت قرار مى
علم و عدل خدايى .  امرى نيست كه قاضى، با دانش و امكانات آدميان، بتواند در حيطه تشخيص آوردعقيده و تحول آن،

 .خواهد مى

 مسلمان شدن و از اسالم بيرون رفتن سخن رفته است، هيچگاه مجازاتى براى مرتد، حتى در از آيه قرآن كه 24    از اينرو در 
 ):94(صورت تكرار ارتداد معين نگشته است 

  
 جازات ارتداد در تاريخ سه دين م

اما اساس كار را بر . اند هاى چندى انجام گرفته        درباره پيدايش مجازات ارتداد در دينهاى يهود و مسيحيت و اسالم، مطالعه
د قوم موسى قرآن، چند نوبت، از ارتدا: كنيم تر كردن امر، استفاده مى ها در روشن گذاريم و به مناسبت، از اين مطالعه قرآن مى

. شوند قوم موسى، پس از غيبت موسى، گوساله پرست مى. 97 تا 40هاى  بخصوص در سوره بقره آيه. سخن بميان آورده ا ست
 ):95(بخشد  پذيرد و آنها را مى كنند، خدا توبه را مى گردد و اين قوم توبه مى وقتى موسى باز مى

 }l O=:ن? ZVS E@ OiQl ذi�> OiLVN _N>ون       

 ».باشد كه سپاسگزار شويد. آنگاه شما را از آن گناه بخشيديم«       

 ):96(آورد كه موسى بقوم خود گفت   همين سوره به ياد مى54     در آيه 
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پس به نزد . اى قوم همانا با روى نهادن به پرستش گوساله، به خود ستم كرديد: و ياد آريد وقتى موسى به قوم خود گفت«        
ر همانا او بسيا. پس توبه شما را پذيرفت. اين عمل، نزد خدا، براى شما نيكوتر است. يكديگر را بكشيدنفسهاي . خدا توبه كنيد

 ».پذير مهربان است توبه
گويد يكديگر را بكشيد؟ با اين تناقض چه بايد كرد؟ بجاست، به  بخشد و بعد پيامبرش به قوم مى ماند كه خدا نخست مى       مى

بتدريج كه قدرتهاى استبدادى جايگزين جامعه توحيدى مدينه :  يك امر واقع مستمر بپردازم و محكى را بدست بدهم
گرفت تا اصول دين را  قدرت استبدادى فلسفه را بمدد مى. كردند هاى قرآنى را بر وفق نيازهاى قدرت تفسير مى شدند، آيه مى

ها ضد و نقيض  بناگزير معانى آيه. شد هاى راهنما بريده مى با اينكار، ربط معانى آيات قرآن با اصل. از معانى قرآنى تهى كند
بدينخاطر بود كه . شود شد  و مى اى متوسل مى به شيوه» صاحب فتوائى«مفسرى، هر ها، هر  براى پوشاندن اين تناقض. شدند مى

 .هاى مكرر قرآن كه از زبانش بدون اعوجاج است، روشن و آسان است، قرآن كتاب معما گشت و ماند با وجود تصريح
در پرتو آنها، زبان قرآن را روشن يافتم .       وقتى به اين امر واقع مستمر، پى بردم كه تعاريف اصول دين را در قرآن پى جستم

هاى بسيار ديگر در تناقض  اى معنائى داده شود كه با اين اصول ناسازگار باشد، با آيه و متوجه اين واقعيت شدم كه اگر به آيه
 كه تناقض شرط درستى معنى هر آيه اينست: گذارم بدينسان محك را پيدا كردم و اينك در اختيار خواننده مى. گيرد قرار مى

هاى  در تهيه اين كتاب به تمامى سوره: كتاب حاضر شاهد درستى اين روش و كارآئى اين محك است. ها بر نيانگيزد و يا تناقض
اند، بلكه، در رابطه با  ها نه تنها كمتر تناقضى پيدا نكرده ام، معانى آيه  آيه، استناد كرده500به بيش از . ام قرآن مراجعه كرده

 .اند وعات مورد بحث را از روشنى تمام برخوردار كردهيكديگر موض

با اين معنى، . نفس خويش را بكشيد، يعنى در توبه استقامت بجوئيد: شود كه      با توجه به اين توضيح پاسخ پرسش اين مى
سان كه با اختيار و با اصل در دين اكراه نيست، با اصل مسئوليت ان(هاى بسيار ديگر  تناقض. شود تناقض با آيه پيش رفع مى

دانشمندى چون گلدزيهر، به آراء مفسران مراجعه كرده و به اين نتيجه رسيده . آيند  نيز بوجود نمى)...آزادى مالزمه دارد و
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شود كه در توبه استوارى  شود و معناى آيه مى  مى"اقيلو" اگر دو نقطه را در زير قرار بدهيم، "اقتلوا"كه در كلمه ) 97(است 
 : كه) 98(دهد   و آقاى طالقانى احتمال مىولي نفسهاي خود را بكشيد خود به معناي توبه رسا است .بجوئيد

اين دستور شأنى و آزمايشى بوده يعنى توبه چنين گناهى كشتن نفس شرك زا است  يا آماده شدن و تن دادن به خودكشى «  
 ».موجب پذيرش توبه آنان گشت

گويد كه تورات را   مى79گويد ستمگران معناى قول خدا را برگرداندند و در آيه  وره مى همين س59      بخصوص كه در آيه 
در مناسبتهاى ديگر نيز ارتداد و پشت كردن قوم موسى را به موسى . اند اند و بجاى تورات اصلى قرار داده به دست نوشته
كنيم كه معناى آيه بر اين  با اينهمه فرض مى. يما گويد مجازات ارتداد را مرگ قرار داده كند و هيچگاه نمى خاطرنشان مى

 بوده، تناقض نيز ميان دو آيه بوجود  »يكديگر را كشتن« مجازات سخت صراحت دارد، و چون شرط پذيرفته شدن توبه 
 :ببينيم اين جرم و مجازات آن از دينى به دين ديگر، چگونه تحول كرده است. آورد نمى

و جاى جاى . قان دعوت خود را به كشتن كسانى گمارد كه به گوساله پرستى روآورده بودند     بنا بر تورات، موسى مواف
 ):99(مجازات ارتداد و دشنام و كفر بخدا را اعدام ذكر كرده است 

هر كس كه يهوه را دشنام دهد گناهكار است و آنكس كه به نام خدا دشنام دهد به مرگ، مجازات : به بنى اسراييل بگو « 
بيگانه يا بومى، اگر به نام مقدس ناسزا يا كفر بگويد، به مرگ محكوم . تمام جماعت او را سنگسار خواهند كرد: دخواهد ش

 ».شود مى

 :  و باز

اگر ... زيرا عصيان بخدا را تبليغ كرده است. او را بكشيد... بافى، تو را به خدايانى غير از يهوه خواند اگر پيامبرى و يا رؤيا«      
آرامد، يا دوست تو كه با او چون يك روح در دو  و، پسر مادر تو، يا پسر تو، يا دختر تو، يا همسر تو، كه بر سينه تو مىبرادر ت

دارى، آنها را به مجازات مرگ  گناه آنها را مخفى نمى. شوى تسليم نمى... تنيد، در خفا، تو را به پرستش خدايان ديگر خواند،
اگر ساكنان يك شهر روى به پرستش خدايان ديگر ... كنيد تا بميرد  مردم او را سنگسار مىنخست تو و سپس تمام. رسانى مى

هر چه .  حيوانها را نيز از دم تيغ بگذرانحتي. آوردند، تحقيق كن اگر صحت داشت، تمام مردم شهر را از دم تيغ بگذران
 »....دارند گرد بياور و آتش بزن و شهر را نيز

 آن را )ع(خواهند و عيسى  آنها مائده آسمانى مى: آورد  مى)ع(ر سوره مائده، داستان حواريون را با عيسى      و اما در قرآن، د
 ):100(پاسخ اين است . كند از خدا طلب مى
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پس از آن، از شما، هر كس كافر شود، او را به چنان عذابى معذب كنم كه . فرستم ئده را براى شما مىاين ما: خدا گفت«       
 ».كس را نكرده باشم

 .دارد كه مرتد را خود مجازات كنند كند و بر مسيح و حواريون مقرر نمى        بدينسان هيچگونه مجازاتى معين نمى

رت دورى كردن از مرتد، ترك كردن او و تهديدش كه خدا او را مجازات  در انجيل، حكم تورات، جاى خود را به ضرو
 ):101(سپارد  خواهد كرد مى

 ».كند گويند، اما او به هيچ مجازاتى تهديدشان نمى  ناسزا مى)ع(يهوديان به عيسى «     

اما . وى خدا هستند كه مرگ استآورند، در خور مجازات از س گردند و به انواع فسادها روى مى  باز مىبه كافري كسانى كه - 
 .كند قضاوت را خدا مى

 ... با منافقان و منحرفان از دين و با بت پرستان مطلقاً نبايد رابطه داشت- 

 ... با بى دينان و با نااستواران در دين، دوستى نبايد كرد- 

 .ات كندكند، بتواند مجاز دهد كه هر كس را از او اطاعت نمى  مسيح به سن پل اختيار مى- 

 مرتدان پيدا خواهند شد، خدا آنها را گمراه خواهد ساخت تا دروغهاى خود را راست بپندارند و سرانجام گرفتار قضاوت - 
 .خدا شوند

كسى قانون موسى را نقض كند با شهادت دو يا سه نفر، بدون .  قضاوت خداوند درباره مرتدان سخت و بى گذشت است- 
 .شود ترحم كشته مى

شمارند و به روح القدس توهين  كنند و خونى را كه تقديس شده بود، نجس مى  كسانى كه فرزند خدا را لگدكوب مى مجازات
خدا مردم را «  و يا »دهم منم كه عوض پس مى. انتقام پس دادن حق است«تر نيست؟ زيرا ما كسى را كه گفت  كنند، سخت مى

 .تناك است بدست خداى زنده افتادندانيم چه وحش شناسيم و مى ، مى »داورى خواهد كرد
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گويند و تباه  آورند، به اولياء دين ناسزا مى گردند و به انواع فسادها روى مى زمانى خواهد رسيد كه مردمان از دين، باز مى... - 
 .اين پاداش فساد آنها است. شوند مى

مرتد «توبه . گردد د و مجازات ارتداد، اعدام معين مىكن انواع پيدا مى. شود       با وجود اين، در مسيحيت نيز ارتداد جرم مى
 :شود آيد، بخشوده شدنى نمى يعنى كسى كه در مسيحيت بدنيا مى» ملى

يافت، قدرت در  گرفت و به قدرت خود مى اما بتدريج كه قدرت مى). 102(     كليسا نخست با مجازات اعدام مخالف بود 
عمل بر خالف اراده كليسا و رعايت نكردن قانون كليسا و توهين به كليسا، : كرد نظرش توانايى و حق ستاندن حيات جلوه مى

 ميالدى تشكيل شد، 381 كه بسال  »مجلس خبرگانى« در ) 103(كردند  آمدند و مجازات مرگ پيدا مى ارتداد بشمار مى
داقل مجازات را جريمه مالى و ح. از آن پس، كليسا ارتداد را جرم قابل مجازات شناخت. پيروزى كليساى روم مسلم گشت

 ).104(حداكثر آن را مصادره اموال و اعدام قرار داد 

آيند از آن   عقيده بوجود مى      بدينسان، كليسا از همان قاعده پيروى كرد كه تمامى فرعونيتها، تمامى استبدادهايى كه بنام
ام كاتوليسم كه بمعناى جهان را به باور مسيحيت بنام دفاع از وحدت دينى و وحدت جامعه مسيحى و بن: كنند ى مىپيرو

 و 4نظريه تجسم در پى بحث هايى كه در قرنهاى . كرد را ارتداد تلقى و مجازات مى... درآوردن است، گريز از اطاعت كليسا و
 .شد و بديهى است كه مخالفت با كليسا مخالفت با خدا مى) 105(نشست  انگيخت، به كرسى مى  ميالدى بر مى5

به .  سال پيش از بعثت پيامبر اسالم، كليسا تحول خود را در جهت مركز قدرتى جهانى شدن، شروع كرده بود300   بدينقرار از  
اسالم توانست راه و روشى جز راه و . ها وسيله كار استبدادهاى فراگير بودند سخن ديگر گرداگرد كانون پيدايش اسالم، دين

توانست با   استبداد فراگير، نمى »ايدئولوژى« زيرا از جهات ديگر گذشته، از لحاظ جامعيت . اشدروش مبارزه با استبداد فراگير ب
در . شود ها تلقى مى ترين جرم در واقع، در تمامى استبدادهاى فراگير، جرم عقيده بزرگترين و عمومى. آن دينها رقابت كند

ها  پس يك محك از محك. گردد گاه تفتيش عقيده برقرار مىشود و دست  مى »قانونى« تمامى اين استبدادها تفتيش عقيده 
اگر اسالم روش مبارزه با انواع استبدادها، بخصوص استبداد . ارزيابى و شناخت اسالم، چگونگى برخوردش با مسئله ارتداد است

 :فراگير باشد، بايد ارتداد را از فهرست جرائم قابل تعقيب و مجازات بيرون برده باشد

 )106: ( فرمايد،217ه بقره، در قسمت آخر آيه  در سور-1 

  ...      و @E ی><El OiQ@ Z دیFKRf JQ و ه: آ?f <f?وN~_ حF�H اf OPN?Kl^ اZNنR? و ا�C>ة

 »...گردد و هر كس از شما، از دين برگردد و در حالى بميرد كه كافر است، اعمالش در دنيا و آخرت تباه مى«        

حكم . اگر زنان از اسالم به كفر بازگشتند از كفار مهر و نفقه مطالبه كنيد) 107: ( فرمايد10، قسمت دوم آيه  در سوره ممتحنه-2  
 .خدا اينست

 .گذاشت  بديهى است كه اگر ارتداد جرم و مجازات آن اعدام بود، قرآن بنا را بر زندگى مرتد بعد از ارتداد نمى

كند،  شمارد و برايش مجازات معين نمى ذارد، نه تنها ارتداد را جرم قابل تعقيب نمى      و براى اينكه جاى چون و چرا باقى نگ
 ):108(شمارد  بلكه تكرار آن را نيز جرم قابل تعقيب نمى

 واآ=>ًا ON یEi اOPN <=URN j و ZPRN CیO{  �RHI OP آ=>وا }Q@9 O:ا }O آ=>وا }O ازداد       و ان اgNیQ@9 E:ا

شوند و سپس بر كفر خود  آورند و از نو كافر مى باز ايمان مى. شوند آورند و سپس كافر مى كسانى كه ايمان مىو همانا «       
 ».كند بخشدشان و به راهى هدايتشان نمى افزايند، خدا نمى مى

به آنها . الم نباشنددهد كه نگران روى برگرداندن اشخاص از اس ، به پيامبران و مؤمنان دلگرمى مى54      در سوره مائده، آيه 
 .دهد قومى ديگر به اسالم خواهند گرويد و به يارى اسالم برخواهند خاست وعده مى

، مقرر فرمود كه 106كردند، در سوره نحل، آيه       بدينخاطر كه اشرافيت قريش، مسلمانان را بزور شكنجه به ارتداد وادار مى
قرآن براى اينكه راه را بر تفتيش . تواند از حال دل آگاه شود؟ هيچكس اما چه كسى مى. ارتداد به زبان نيست به دل است

 )109: (فرمايد كند، بلكه خطاب به پيامبر مى را حرام مى... عقيده ببندد، نه تنها تجسس و جاسوسى و غيبت و

 OiN?Klا OLVی jل و ا:GNا E}N ^f Oه ?KR\S OPcf<VLf OPآ?QءریC ن�?ء :Nو  

و خدا به اعمال شما، همه آگاه . نماياندميشان تا از لحنشان به آنچه در دل دارند، بى ببريد واستيم بر شما مىخ  و اگر مى«      
 ».است

 )110: (بيند تصريح و تأكيد را بيشتر كند        هنوز الزم مى

 <�RpKS OPRLl F\N        * <HآCاب اgVNا jا JSgVRf <=و آ ^N:> E@ Cا * OPHای ?QRNان ا*OPS?\ح ?QRLl O{ * 



 38

جز اين نيست كه هر كس روى بگرداند و كافر بشود خدا او را به بزرگترين عذاب معذب .  تو مسلط و توانا بر آنها نيستى «      
 . با ما است}رسيدگى به حساب اعمالشان{بديهى است كه بازگشت آنها بسوى ما است و آنگاه . كند مى

 ):111(كند، اينست  مرتدان معين مى       تنها جزايى كه قرآن براى 

  ERVKYس ا?QNو ا qiv�KNو ا jا qQVN OPRLl ان OPv9 nY _~Nاو 

  ».جزاء اينان، لعنت خدا و فرشتگان و تمامى مردمان است«        

 ):112(پذيرد         و بديهى است اگر مرتد توبه كند، خدا توبه او را مى

 Zl O>Zlن? و f?iLN OQPY ?QLVY>یE حRp>ًا      Ll^ رOiS ایE ی>حOiK و ان 

 »جهنم را زندان كافران ساختيم. گرديم و اگر به عصيان باز گشتيد، به عقوبت شما باز مى. بسا خدا بر شما باز رحمت آورد«        
 ):113(د گردند، رسيدگى خواهد ش        تنها در دادگاه عدل الهى و آنهم در رستاخيز، به اعمال آنها كه باز نمى

       ی:م <�RH وY:� و <\:د وf �:Y?@? اgNیE اI:دت وY:هOP اآ=><ZVS O ایK?نgf Oiو;:ا اgVNاب KS? آi> OcQ=>ون

شود، كسانى هستند كه بعد از ايمان  اما آنها كه رويشان سياه مى. شوند و روزى كه روى هائى سپيد و روى هائى سياه مى«         
 .»بچشيد عذاب را كه از كفر خود داريد: شود فته مىبه آنها گ. شوند كافر مى

 سوره نساء را  دليل بر  90 تا 88يه هاي آ) 114(»  ن آالبيان في تفسير القر«        با وجود اين ، حاج سيد ابوالقاسم خوئي در   
مكه ، به كافران ، در جنگ با يه ها  در حق كساني است كه اسالم پذيرفته بودند و در آنكه آحال . حكم قتل مرتد گرفته است

نها آمدند، مسلمانان را اختياري بر آنها  به راه صلح با مسلمانان آمسلمانان ، ياري مي رساندند و صراحت دارند بر اينكه ، اگر 
 :به سخن ديگر،  موضوع حكم نه ارتداد كه دشمني است   . نيست

رفي مي كند و از مسلمانها مي پرسد چرا در باره اين جماعت، دو دسته  كساني را كه موضوع حكم شده اند مع88يه آ         در 
 :شده ايد 

�RHI JN Zz> ELf jا ]L`ی E@ و jاض[ ا E@ واZP> ون أنZا ا<>ی:H\ک ?KS OP\ارک jو ا ERc~f ERGf?QKNا [f O�N ?Kf         

بنا بر الميزان ( نچه كرده اند، رانده آنها را بخاطر آخداوند نكه آچرا  در باره منافقان دو دسته شده ايد ؟  و حال          « 
يا شما مي خواهيد كسي را كه خداوند گمراه كرده است هدايت كنيد؟ و كسي كه خدا او را آ. است)  طباطبائي گمراه كرده

 ». گمراه كند، راهي براي او نخواهي يافت
 89يه هاي آدر . ان مي خوانند و با دشمنان مسلمانان همكاري مي كنند       بدين قرار ، سخن از كساني است كه خود را مسلم

 :  نها بكار برد آ، روشي را معين مي كند كه مي بايد با 90و 

:I ن:ن:�cf ک=>وا ?Kون ک<=�> :N 9          ودوا jا ]RHI [f و<Y?Pی [cء ح?RNاو OPQ@ واg�c> �f  ًء . �Rح Oه:Lc;و ا Oوهg�f ا :N:> ن?f

ZYا و<Rpن C و ?RNو OPQ@ واg�c> C و Oه:K> * OP@:; ا:L>?Gأن ی OورهZت ص<pح Oؤک?Y ق او?xR@ OPQRS و O�QRS م:; [Nن ا:Lpی EیgNا Cا

 Oک:L>?GLf O�RLl OP�L\N jء ا?u :N و .�ًRHI OPRLl O�N jا ]VY ?Kf OL\Nا O�RNا ا :GNو ا Oک:L>?Gی OLf Oک:Nnclن ا?f 

نها را ولي خويش نگردانيد تا كه در راه آپس . وريد و همگي يكسان شويدآنان كفر آي خواهند كه شما همانند نها هم        « آ
تولو  پيروي كردن و تولو عنه روي بر گرداندن از معني مي (اگر به شما پشت كردند و به دشمنان پيوستند . خدا هجرت گزينند

پس هرجا يافتيدشان  دستگيرشان . )  باشد، هر دو مراد نانآوردن به دشمنان  آدهد  در اينجا بسا پشت كردن به مسلمانان و روي
نها ميثاق بسته آورند كه ميان شما و آنها كه به قومي روي مي آمگر كساني از * نها  ولي و ياور مگيريد آكنيد و بكشيدشان  و  از 
رويه بي طرفي اتخاذ ( با شما يا قوم خويش تنگ است يند  در حالي كه سينه هاشان از جنگ  كردن آشده است  و يا نزد شما 

نها را بر شما مسلط مي كرد  پس با شما آينه آو اگر خدا مي خواست هر . )  مي كنند و  نه با شما و نه با دشمنان شما نمي جنگند
مدند، آ به راه سلم و صلح و با شما)  رويه بي طرفي اتخاذ كردند (نان از جنگ با شما پرهيز كردند آاگر . سخت مي جنگيدند 

 ». نها را نمي دهد آپس خداوند  ، به شما  اختيار بر 
خوئي خود نيز . نها اختيار ندارندآيند، مسلمانان بر آ       بدين قرار، اگر برغم باز گشت از دين، به راه  سلم و صلح با مسلمانان 

 .»اللت بر قتل مرتدان علي االطالق كند، وجود ندارد يه اي كه دآن، آدر قر« )    البيان 338صفحه (تصريح مي كند 
بنا بر منطق . ني كه مسلمانان از ياد بردند و سلطه گران را بر خود مسلط كردند، بسا مهمترينشان اين حكم استآاز احكام قر       

ناگزير  . وردن معني كرد آرا اسالم » القوا اليكم السلم « ن غفلت كرد و آيه هاي پيش از آيه و آصوري، مي تواند از  معاني سه 
. بنا بر اين، نه همكاري با دشمن سلطه گر كه ترك دين ، موضوع حكم مي شود. هم كافر شدن معني پيدا مي كند» تولوا« 
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همكاري با دشمن سلطه گر را ترك دين نمي دانند ، جرم نيز نمي دانند و خائن ترين هاشان ، » مسلمانان « چنان مي شود كه 
 .تخار نيز مي كننداف

سلم و صلح ... دانستني است كه طباطبائي در الميزان و محمد حميد اهللا و ( وردن آرا اسالم » سلم «       بهر رو،  در صورتي كه 
ند ، يه هائي كه ارتداد را  جرم قابل مجازات نخوانده اند، تناقض پيدا مي كآيه با تمامي آمعني كنيم ، نه تنها  )  معني كرده اند 

  دو دسته شدن مسلمانان بر سر همكاري منافقان با -زيرا الف .  همين سوره نيز تناقض پيدا مي كند90 تا 88يه هاي آبلكه با 
» تولو « ،  89يه آ در -و ب . . نها، دو دسته نمي شدندآنها را مرتد مي دانستند كه بر سر رفتار با آاگر . دشمنانشان بوده است 

پس اگر كافر : پس معني ندارد  بفرمايد . ي دهد زيرا خداوند خود خاطر نشان مي كند كه گمراه شده اندكافر شدن معني نم
زيرا اگر مسلمان مي شدند همانند ديگران مي . يه نيز تناقض پيدا مي كندآ اما سلم بمعناي مسلمان شدن با خود -و ج ! شدند 

 .  ، بي محل  مي شد» و با شما نجنگيدند پس اگر با شما رويه بي طرفي اتخاذ كردند« گشتند و 
به استناد اين آيه بود ). 115(در ناسزا، روش همان در گذشتن به بزرگوارى است . ماند ناسزا به خدا و پيامبر و اولياء دين       مى

با اينهمه يك سوره . دهم ىدر باره زنى كه به او ناسزا گفته بود، فرمود، پاسخ ناسزا يك ناسزا است، آن را هم من نم)ع( كه على 
 )116( :قرآن به ابولهب و همسرش كه مظهر ناسزاگويان به پيامبر بودند، اختصاص يافته است

 *ZRY ^fه? حZ\@ E@ ]H *  و ا@><J حqN?K اLpRI* ��}N^ ن?رًا ذات �PN * @? ا�JN?@ JQl ^Q و @? آ\� *       <FH یZا ا�PN ^S و <� 

و .  كه به دوزخ در آتشى شعله ور درافتددزود باش. آيد آورد بكار او نمى مال او و آنچه بدست مى. هببريده باد دست ابول    «  
 ».همسرش آتش بيار جهنم باشد در حاليكه طنابى از ليف خرما بگردن دارد

س كه به آنها ناسزا پيامبر و اولياء او مظاهر حق هستند و آنك.        چرا ناسزا گفتن را جرم قرار نداد؟ زيرا خدا حق است
اگر جانبدار حق بر حق بيشتر پابفشرد، . شود بر حقانيت حق مىشهادتي ناسزا خود . گردد گويد، اين ناسزا به خود او باز مى مى

. چنين بود كه ابولهب خود از عوامل گسترش پيام حق شد. شود كه توجه عمومى به حق فزونتر بگردد ناسزا خود سبب مى
 .كى استوارى بر حق و ديگرى دورى از ناسزاگوئى و ناسزاگوها است تا جامعه از اين بيمارى بياسايدبدينسان راه حل ي

   

 : فساد در زمين - 2/3

 به مخالفان اطالق شده و با اين اطالق، مجازاتهاى »مفسد فى االرض«      هر زمان كه استبداد توتاليتر برقرار گشته، عنوان 
توان بعنوان مفسد فى  جرم است يا خير؟ و كسى را مى« فساد فى االرض»اينك ببينيم .  استسخت در حق قربانى روا رفته

 االرض محاكمه و محكوم كرد يا نه؟

مجازاتى هم در قرآن .     فساد در زمين، عنوان هيچ جرمى نيست به سخن ديگر جرمى به اسم فساد فى االرض وجود ندارد
كنند؟ اينكار مثل خالفها و   كه اشخاص را به عنوان مفسد فى االرض اعدام مىپس چگونه است. براى آن مقرر نشده است

 جرمى از جرائم يا بايددر حقيقت براى اينكه عملى فساد در زمين تلقى شود، . شوند جنايتهاى بسيار ديگرى است كه واقع مى
 تجاوزها به حق يا حقوقى از كسى يا كسانى و يا جنايتى از جنايتها، يا خيانتى از خيانتها، يا خطائى از خطاها و يا تجاوزى از

 .شوند اينها هستند، اعمالى كه فساد در زمين شمرده مى. اى باشد جامعه

 ):117( قرآن اعمالى را كه فساد در زمين شمرده يك به يك شرح كرده است 

  

 : در قلمرو عقيده

  ايمان نياوردن به حق از راه دروغ-  

  پرستى و شرك و كفر اسطوره سازى و اسطوره- 

  شكستن عهد  خدا و نفاق- 

اما وقتى به يكى از اعمال زير . گردد دل الهى هستند كه در معاد و به دادرسى خدا برپا مى اين امور در صالحيت دادگاه ع
 :آيد به شرحى كه مى. گيرند تبديل شدند، در قلمرو صالحيت دستگاه قضائى اسالمى قرار مى

  

 : در قلمرو سياسى

  خدايى كردن بر آدمى-  

  استبداد توتاليتر يا فرعونيت- 

  جنگ و خونريزى و ويرانى بقصد سلطه بر ديگران- 

  زورگويى - 
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  تبديل دستگاه قضايى به ابزار قدرت مطلقه- 

  

 : در قلمرو اجتماعى

  قتل نفس-  

  كشتن فرزندان- 

  شهوت گرايى- 

  ازدواج اجبارى- 

  

 : در قلمرو اقتصادى

  تعدى از راه كم فروشى-  

  انحصار اميتازها و تحميل فقر به جامعه - 

  دزدى و گنج اندوزى و قارون صفتى- 

  

 :  در قلمرو فرهنگ

  تحميل دين و عقيده به زور و فريب-  

  جادوگرى و انواع نيرنگ و فريبها- 

  تحميل عقيده و برگرداندن افراد از راه خدا به زور- 

ائم و مجازاتها در قرآن در انطباق كامل با اصول حاكم بر فضاى اسالمى و با توجه به تحول اجتماعى، بعمل آمده        تعيين جر
در حقيقت هر يك از فسادهاى باال كه جرم و بزه تلقى شده و براى آن مجازات معين گشته است، شرح شده و شرائط آن . است

اين تأكيد هر نوبت تكرار شده است تا جاى بهانه، براى كسى در هيچ . ه استمعلوم گشته و بر تحول پذيرى مجازاتها تأكيد شد
 ....با اينهمه. زمانى نماند

  

 : انواع جرائم و مجازاتهاى هر يك-4  

 :كنيم و مجازات هر يك را نيز   اينك جرائم را يك به يك شرح مى

  

  جرم سياسى - 1/4

براى اينكه قيام مسلحانه، جرم سياسى شناخته شود بايد شرائط .  شمرده شده است          قيام مسلحانه بر ضد حكومت عادل جرم
 :زير بطور قطع وجود داشته باشد

 شرط اول اين است كه دولت عادل باشد يعنى خود مرتكب فسادهاى مندرج در قرآن نباشد و منشاء فسادهائى نباشد كه در - 
صول حاكم بر قضاوت اسالمى آورديم، نه تنها نبايد از حكومت ستمگر پيروى زيرا به شرحى كه دراصل شش از ا. باال برشمرديم

ها نگويد و آنرا نه ت قرآن درباره ضرورت قيام بر ضد دولت ستمگر سخن به صراحت مى. كرد، بلكه بايد بر ضد آن قيام نيز كرد
 ):118(شمارد  حق كه حق و وظيفه هر كس مى

jا ^HI ^N ن:L>?G>C OiN?@ و      gNان اZN:Nء و ا?\QNل و ا?Y<Nا E@ ER=V`c\KNو ا Nا qی<GNا �gه E@ ?QY<�9 ن:N:Gی Eی ]VYو ا ?PLاه ON?|

 ZN E@ ?QNن_ وRN? و اZN E@ ?QN ]VYن_ نRp>ًا

گويند پروردگارا ما را از اين كشور كه مردمى  چرا در راه خدا و مردان و زنان و كودكان مستضعف، مستضعفانى كه مى«        

 » خيزند؟ تمگر بر آن حاكمند، بيرون ببر و ياورى به ياورى ما برانگيز، به پيكار بر نمىس

دهد در صورتى كه امكان مقاومت نيست، مسلمان بايد سفر كند و از  اى بسته گردد، دستور مى        و براى آنكه راه هرگونه بهانه
 ):119(حيطه سلطه حكومت جائر بيرون برود 

   ?Qا آ:N?;   ?PRfوا<Y ?Pcf qVIوا jارض ا Ei> ON9 ا:N?; رضCا ^f ER=V`c\@ 

 »...مگر زمين خدا فراخ نبود، چرا مهاجرت نكرديد؟: شنوند گويند ما مستضعفان روى زمين بوديم، پاسخ مى مى«        

بسا هست كه حكومت هنوز در حقيقت .  شرط دوم اينست كه افراد و گروهها دسترسى به دستگاه قضايى مستقل داشته باشند-  
: كنند گويد كه استبداديان با دو كار شروع به بستن دايره استبداد مى تجربه مى. بساط استبداد همه جانبه را نگسترده است



 41

بنابراين، در اين . حذف استقالل دستگاه قضايى و تبديل آن به وسيله حذف آزاديها و محروم كردن مردم از اختيار و مسئوليتها
تواند احتجاج كند، ستمگر نگشته و هنوز ماهيت آن دچار دگرگونى نشده است و قيام مسلحانه بر   قدرت حاكم آسان مىمرحله،

 وقتى به دادرس عادل دسترسى نيست، حكومت جائر است و : است روش قرآن در اين باره بسيار صريح . ضدش جرم است
، احراز گردد، فقدان دستگاه قضايى دادگستر و استقرار دستگاه قضايى براى اينكه تغيير ماهيت حكومتى از دادگر به بى دادگر

در حقيقت اگر افراد جامعه در مقام تنازع با حكومت، وسيله قانونى در دسترس نداشته باشند، از . كند ستمگستر كفايت مى
 ):120(ست از اينرو مراجعه به قاضى جور جايز ني. اند اختيارها و مسئوليتها و حقوق خود محروم شده

      JSوا<=iا@>وا ان ی Z; ت و:�?�Nا ^Nا ا:Kآ?}cون ان یZی>ی  

خواهند كه شرائط قضاوت در او جمع نباشند و در قضاوت، اصول راهنماى اسالم را دخالت ندهد و به روشى كه شرح  مى«       
 ».شد عمل نكند، در زمره طاغوت است

  

باشند و در قضاوت، اصول راهنماى اسالم را دخالت ندهد و به روشى كه شرح شد        قاضى كه شرايط قضاوت در او جمع ن
 .عمل نكند، در زمره طاغوت است

 شرط سوم اينست كه آزادى ارزيابى و انتقاد از عموم سلب نشده باشد و مردم از حق و وظيفه امر به معروف و نهى از منكر - 
كنند و استفاده از هر اختيارى را غير  ست اوباش هرگونه امكانى را سلب مىشود كه به د در حقيقت بسا مى. برخوردار باشند

يا قاضى در شرايطى قرار . گردد  از عموم سلب مى)بر فرض وجود قاضى عادل(چنانكه جرأت دادخواهى . گردانند ممكن مى
اما اگر كسى جرأت . او نيز ممكن استدر ظاهر قاضى به كار است و مراجعه به . گيرد كه قادر به تحقيق و قيام به عدل نيست مى

مرجع ديگرى كه بتواند صداى . شود و قاضى نيز از هرگونه امكان رسيدگى محروم است مراجعه كرد، دست كم ناپديد مى
 .حق را بلند كند نيست

در . ئط بودندكنند، اين شرا برند و قيام نمى كرد چرا مردم دست به شمشير نمى      شرائطى كه در آنها، ابوذر تعجب مى
آنها . شوند، قيام نه حق كه حق وظيفه بزرگى است اى كه انسانها از حقوق اساسى و مسئوليتها و امكانات رشد محروم مى جامعه

كنند  و پاداش آنان كه به اين حق و وظيفه عمل مى) 121(آورند در شمار دوزخيانند  كه حق اين حق و وظيفه را بجا نمى
 ):122 (رهبرى بر روى زمين است

       ER{ر:Nا OPLVzو ن qKvا OPLVzرض و نCا ^f ا:=K`cIا EیgNا ^Ll EKان ن Zو ن>ی 

 ».ايم بر مستضعفان روى زمين منت گذاريم و آنان را امامان و وارثان آن بگردانيم و اراده كرده«        

و حقوق و آزاديهاى خود باشد، قيام مسلحانه        اگر حكومت، حكومت عدل و دستگاه قضائى عادل و انسان داراى منزلتها 
 ):123(جرم و در خور مجازات است 

LcGدًا ان ی?\f رضCا ^f ن:V\وی JN:Iو ر jن ا:Sی{?ر EیgN9ؤ اnY ?Kان      PLYو ار OPیZای h�G>9 و:HLpا اوی: E@ا:=Qف اوی�� E@ O

  ... اCرض

 و مشى فساد در زمين پيش گيرند، اينست كه كشته شوند يا به صليب كشيده همانا پاداش آنانكه با خدا و رسولش بجنگند«       

 » ...قطع گردند و يا تبعيد گردند) يكى چپ ديگرى راست(شوند و يا يك دست و يك پايشان 

ه يكى از اينان را بايد ب. قرار كسانى كه با حكومتى همانند حكومت پيامبر بجنگ برمى خيزند مفسد فى االرض هستند        بدين
براى . با توجه به اصول راهنما بايد مجازاتى را اعمال كرد كه حتى المقدور با اصل جبر سازگار باشد. مجازاتهاى باال رساند

امام على به . دهد بااصول راهنما بخصوص اصل جبران سازگار است مثال مجازات تبعيد كه به محكوم مهلت اصالح را مى
 ):124(اعتراض كنندگان گفت محاربان مهلت داد و در پاسخ 

شايد . گوييد چرا به اهل شمام مهلت داديد؟ بدان جهت مهلت دادم تا جاهل تحقيق كند و عالم استوار باشد اما اينكه مى«       
ختن مهلت دادم كه راه نفس برايشان گرفته نشود و بر اثر آن در شنا. خدا امر اين امت را در اين متاركه و مدارا اصالح فرمايد

 ».حق شتاب نكنند و در همان گمراهى كه بودند باز نمانند

در حقيقت اگر محارب پيش از دستگيرى، دست از محاربه بردارد و از .  موافق دستور قرآن است،    مهلتى كه كه امام داد
 ):125(شود  كرده پشيمانى بجويد، از مجازات باال معاف مى

ZG> ان ]H; E@ ا:S?> EیgNا Cا       ORر رح:=� jا ان ا:KLl?f OPRLl روا 

 ».بخشد آمرزد و مى  بدانيد كه خداوند مى)شوند از مجازات معاف مى(مگر آنانكه پيش از گرفتار شدن پشيمانى بجويند «        



 42

ش چه در چه پي. رود قرار قانونگذارى اسالم، حتى درباره بزرگترين جرائم، از اصولى كه شرح كرديم بيرون نمى        بدين
هاى صلح و آشتى درونى جامعه را بطور كامل رعايت  جريان جنگ و چه پس از دستگيرى اصل جبران و ترميم و توسعه زمينه

از اينرو فرصتهاى سخت و . جامعه ارزيابى و رشد، جامعه صلح و برادرى است. جامعه اسالمى جامعه خشونت كور نيست. كند مى
يبايى معنويت دين و توانايى جامعه اسالمى در ترميم جبران خرابيهاى مادى و معنوى حاصل پر خطر را نيز براى نشان دادن ز

اما . هنوز در جايى از جهان چنين رفتارى با محاربان، لباس قانون به خود نپوشيده است. شمارد از سركشى و استكبار، مغتنم مى
 انديشه توحيد با فكر استبداد، اين قانون بكلى دگرگون افسوس، افسوس كه در پس استقرار استبدادهاى فراگير و فاسد شدن

ترين خشونتها شده  گشت و هم اكنون در ايران و بنام اسالم در عكس جهت مورد نظر قانونگذار اسالم وسيله بدترين و ننگين
 .اند هاى تفتيش عقايد و جنگهاى مذهبى كم نظير بوده است كه در تاريكترين دوره

 كه براى جلوگيرى از تعدى حكومت و مشى به صلح و آشتى اجتماعى است، وسيله هرگونه تعدى شده بلكه      نه تنها قانونى
در حقيقت به شرحى كه گذشت اگر شرائط سه گانه فراهم نباشد، قيام وظيفه و حق . اش بكلى از ياد رفته است آن روى سكه

بنابر قانون گذارى اسالم، اگر به كسى ستم رفت و او در : يمتأكيد اسالم درباره اين حق بيشتر از آن است كه شرح كرد. است
 ):126(و نبايد مورد مؤاخذه قرار بگيرد . صدد احقاق حق برآمد، از حق طبيعى خود استفاده كرده است

 ]RHI E@ OPRLl ?@ _~Nو?f JKL� ZVS <pcان EKN و   

  ».خذه نيستو هر كس ستمى ديد و در پى احقاق حق برآمد، در خور موا«        

     اما اگر مخالفت مسلحانه نبود، مقامات جامعه اسالمى و همه افراد جامعه بايد از راه بحث آزاد بكوشند گمراه را به راه آورند 
)127:( 

Sر ]RHI ^Nادع ا     ?Y و qQ\}Nا J|l:KNو ا qKi}N?S _N?S OLlو ه: ا JLRHI El ]ض EKS OLlه: ا _Sان ر E\ه^ اح ^cN?S OPN دEیZcPK 

همانا خداى تو داناتر است به حال كسى كه . با آنها به بهترين روشها بحث كن. به پند و حكمت نيكو به خدا دعوت كن«        
 ».اند از راهش گمراه شده و حاالت كسانى كه براهش هدايت جسته

 ):128(       اما على بر وفق دستورالعمل باال غيبت از بزهكار را نيز سزاوار ندانست 

اند و خداوند نعمت پرهيز از گناهان را به آنها بخشيده است، به  سزاوار است كسانى كه از گناهان دورى گزيده«        
روند، مهربانى كنند و سزاوار است كه شكرگزارى بر آنها چيره باشد و آنان را از  گناهكاران و آنها كه زير بار خدا و پيامبر نمى

 ».ردغيبت گناهكاران باز دا

       بدينسان جامعه اسالمى، براى مداواى بيمارى بزهكارى، از سياسى و غير آن، بيش از همه بايد به كاستن از جو قهر اهميت 
تر كردن،  شرط اصلى مداوا، كم كردن ميزان قهر و تخريب و افزودن بر فرصتهاى آشتى و صلح اجتماعى و گسترده. بدهد

 .عرصه رشد است

  

  

 ئم عادى جرا - 2/4 

يعنى در عين اينكه مجازاتها بسيار خفيفتر از آنچه در . رود كه شرح كرديم        در جرائم عادى، نيز قرآن به همان رويه مى
 .گذارند كند بنا را بر تخفيف مى هاى آنزمان و بعد از آن زمان تا زمان ما مرسوم بودند، مقرر مى جامعه

يعنى بر آنست كه . ت، اسالم جانبدار نظريه دوم استيه ترس و ديگرى آگاهى و تربي نظر    در حقيقت ميان دو نظريه، يكى
 اى در جامعه. براى از ميان بردن جرائم، روابط اجتماعى كه زور است، به عدم زور تحول كند

ال زور دهد، اعم  كه اساس زور است و منزلت و موقع اجتماعى هر كس و هر گروه را قدرت آن كس و آن گروه تشكيل مى
چرا كه . كند گردد، بلكه بيشتر نيز مى اى كه تضاد و خصومت اصل مى  در جامعه،شوند مىامرى رايج و بنا بر اين جرائم فراوان 

مسابقه براى تحصيل قدرتى كه ايمنى ايجاد كند، همان مسابقه . براى حفظ و بلكه افزايش ترس، بايد بر قوه قهريه افزود
از اينروست كه جامعه زورگويان، جامه خبيثها و رابطه . گرداند افزايد و فسادها را بيشتر مى  مىويرانگرى است كه بر جرائم

 ):129( خبيثها، رابطه تضاد و دشمنى است

OQPY ^f JLVzRf ?ًVRKY JKآ<Rf �VS ^Ll J`VS �RH�Nا ]Vzو ی �R�Nا E@ �RH�Nا jا nRKRN       ... 

 »...سرانجام آنها را يكجا گرد آورد و در جهنم افكند. اند و خبيثها را بر يكديگر بگماردتا خدا خبيث را از پاك شناس«        
در آن جامعه اساس، . ها نباشد اى پديدار گردد كه در آن زور اساس رابطه ها از اساس تغيير كنند و جامعه        بايد اين رابطه

 ):130(گردد  دوستى و الفت ميان دلها مى
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       ERS �NواPS:L;O ...@ا EیgNاQا: ....�VS ء�RNاو OP`VS 

 ».اند، اولياء يكديگرند كسانى كه ايمان آورده... پيوند داد} به رشته محبت{ها را  و دل«       
 بنا بر اين وقتى جرمى از.       در جريان اين تغيير اساسى، بايد بتدريج از نادانى به دانايى و از ترس به تربيت و تزكيه گذر كرد

 ):131(گيرد، بايد با دانش به عالج آن پرداخت و به مجرم مهلت آگاهى و تربيت داد  روى نادانى انجام مى

zS �\Nن ا:LKVی EیgLN jا ^Ll qS:cNا ?Kان     P?ًKRiح ?ًKRLl jو آ?ن ا OPRLl jب ا:cی _~Nو?f ی�<; E@ ن:S:cی O{ qN? 

اينان . كنند كنند و سپس بزودى توبه مى  آن كسانى است كه از روى جهل بدى مىتوبه و بازگشت به سوى خدا تنها از«        
 ».بخشد كه خدا دانا و حكيم است را خدا مى

پذيرد، بنا بر رويه قرآن، بايد مبناى آگاهى و تربيت را جانشين مبناى        بدينسان بتدريج كه جو قهر در جامعه كاهش مى 
در : دهد خواند و بر اتخاذ اين رويه به صراحت دستور مى ازاتها را از فضل خداوندى مىقرآن آسان كردن مج. ترس گرداند

خواهد بر تكذيب  خواهد چهار بار قسم ياد كند و از همسر نيز مى قضيه ادعاى شوهر بر زناكارى همسر، پس از آنكه از شوهر مى
 ):132(كند  عمومى را به اين شرح بيان مىكند و رويه  مجازات را ساقط مى. ادعاى شوهر چهار بار قسم ياد كند

   JcKو رح OiRLl jا ]`f C:Nو  ORiاب ح:> jو ان ا  

پذير و حكيم   همانا خدا توبه)گرداند تكليف و مجازات را چنين آسان نمى( و اگر فضل و رحمت خدا شامل شما نبود «        
 » .است

طوريكه در زنا، بايد مرد در . بر بر مشكل كردن شرايط تحقق جرم قرار گرفت       در پيروى از اين رويه است كه سنت پيام
شود كه  بدينقرار روشن مى... در قتل عمد شمار شرائط از آن هم بيشتر است.  شرط جمع شوند16حال دخول باشد و در دزدى 

رويه .  جامعه و اثر مجازات توجه كرددر تعيين مجازات بايد به مرحله رشد. مجازاتهاى مقرر در قرآن، حداكثر مجازات هستند
 .اين رويه و سنت در مجازاتهاى معين درباره قتل و دزدى و زنا بطور واضح رعايت شده است: قرآن و سنت پيامبر اين است

  

 :  درباره قتل

 ):133(كشتن يك انسان، كشتن تمامت انسانيت است .        حيات انسان، در شمار واالترين ارزشها است

   ?ًVRKY س?QNا ?Rاح ?Kن?if ?ه?Rاح E@ و ?ًVRKY س?QNا ]c; ?Kن?if رضCا ^f د?\fن=� او <RUS ?ً\=ن ]c; E@  ...  

 هر كس كسى را كه قتلى نكرده بكشد، يا در زمين فساد كند، مانند آنست كه همه مردم روى زمين را بكشد و هر كس «     
 »...روى زمين را زنده كرده باشدماند كه همه مردم  كسى را زنده كند، بدان مى

      روشن است كه وقتى كشتن يك انسان كشتن تمامى انسانيت و زنده كردنش زنده كردن همه بشريت است، جرم قتل،  
درباره اين جرم و جرمهاى ايجاد نقص عضو در صورتى كه عمدى . بزرگترين جرائم و مجازاتش سنگينترين مجازاتها است

 ):134(كند  ر مقرر مىباشند، قرآن اينطو

...       E@ و JN آ=?رة :Pf JS قZp> EKf ص?p; وح<zNو ا E\N?S E\Nذن واC?S ذنCن� و اC?S ن�Cوا ERVN?S ERVNو ا �=QN?S �=QNان ا

 ON ی{KS Oi? انnل اf j?وN~_ هO اKL|N:ن

 گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و زخمها كه نفس در برابر نفس و چشم در برابر چشم و بينى در برابر بينى و«        
كند و هر كه حكم نكند بدانچه خدا فرستاده است از   او را پاك مى}گناهان{و هر كه در گذرد اين عمل . را قصاص بايد

 ».ظالمان است

قرآن بمثابه روش مبارزه با . كردند        اين حكم همان است كه در تورات آمده بود و دستگاههاى مذهبى توتاليتر، كتمان مى
تجاوز . حداكثر مجازات عمل به مثل است. استبداد توتاليتر و دستگاه  قضايى آن، حكم را به صورتى كه در آيه آمده تكرار كرد

رهبرى جامعه اسالمى بايد ارزش . اما رويه همان رويه عمومى يعنى باز كردن راه عفو و كاهش مجازات است. استلم ظاز آن، 
 .دن عفو و متناسب با تحول جامعه، بر وفق اصل جبران و ترميم، زمينه تخفيف مجازات را فراهم آوردكر

و ). 135(    در دو آيه ديگرى كه درباره قتل عمدى و مجازات آن بحث شده، همين رويه مورد تأكيد قرآن قرار گرفته است 
 ).136(توانند ببخشند  و اين ديه را نيز وارثان مىاگر قتل غير عمدى باشد، در مجازات به ديه اكتفا بايد كرد 
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 : درباره زنا

قانونگذارى اسالم از همان اصول . ترين جرائم در همه جهان هستند        با توجه به اينكه جرائم ناموسى، هنوز در شمار شايع
 قسم شوهر بجاى چهار شاهد و امتناع هاى جرم، يكى اقرار و ديگرى شهادت چهار شاهد عادل و يا اماره. كند عمومى پيروى مى

اگر چهار شاهد عادل نباشند و كمتر از اين عده شهادت بدهند، شهادت دهنده يا دهندگان مجازات . همسر از سوگند هستند
 ):137(شوند  شود يا مى مى

?j و اRN:م ا�C> و ZP�RN ن آQ@�> OQcQ:ن S       اnNانqR واnNان^ ZLY?fواآ[ واحZLY qv?@ ?KPQ@ Zة وg�?> C آKPS O? راf qf^ دیE اj ا

SاglPK ERQ@�KNا E@ q=v?� ? * _~Nًا و اوZSدة ا?Pu OPN ا:LHG>C ة وZLY ERQK{ OوهZLY?f 9ءZPu qVSر?Sی?<:ا ON O{ FQp}KNی>@:ن ا EیgNوا

واq\@?�N 9ن * Zت j?S انEKN J اER;ZpN واgNیE ی>@:ن ازواOPY و ON ی9ZPu OPN Eiء اC ان=\P�f OP?دة احZ هO ارPu hS* هO اG\=N:ن 

 ERSgiNا E@ ان آ?ن JRLl jا FQVN *رZوویlء اj?S تZPu hSارZP�> اب انgVNا ?PQERSgiNا EKN Jان *  ان ?PRLl jا �`l ان q\@?�Nو ا

 ER;ZpNا E@ آ?ن *OiRLl jا ]`f C:N وORiاب ح:> jو ان ا qcKو رح ... 

در دين خدا نسبت به آنان مهربانى . اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد.  و مرد زناكار صد تازيانه بزنيدبه زن زناكار«        
و به آنان كه به زن پارسا، نسبت زنا دهند و چهار شاهد بر ادعاى خود .  از مؤمنان شاهد باشندگروهيبايد بر مجازات آنها . نكنيد

دهد و جز  و كسى كه به همسر خود نسبت زنا مى. د كه از فاسقانندي آنان شهادت نپذير تازيانه بزنيد ديگر از80اقامه نكنند، 
بار پنجم بايد شهادت . خويشتن، شاهدى بر مدعاى خود ندارد، بايد چهار بار شهادت دهد كه در ادعاى خويش صادق است

مجازات او ساقط .  كه شوهرش، دروغگو استهمسر بايد چهار بار شهادت بدهد. بدهد كه لعنت خدا بر او باد اگر دروغگو باشد
و فضل و رحمت خدا شامل شما است . و شهادت پنجم بايد بدهد بر اينكه اگر شوهر او صادق باشد، غضب خدا بر او باد. شود مى

 ».پذير و حكيم است خدا توبه. }كه تكليف و مجازات را بر شما آسان گرفته است{

در حقيقت در . بينيم حكم پيشين را بسيار تخفيف داده است كنيم، مى  سوره نساء مقايسه مى15        وقتى اين حكم را با حكم آيه
 ):138(دهد  اين آيه دستور مى

Cوا      �cI?f Oiv?\ن E@ qح�?=Nا ER>?ی ^> jا ]Vzت اوی:KNا EP~f:cی ^cت ح:RHNا ^f Eه :i\@?f واZPu ن?f OiQ@ qVSار EPRLl واZP

 EPN�ًRHI 

ها نگاه   را در خانهن اگر شهادت دادند ايشا. اگر زنانى از شما به فحشا روى آوردند، بايد چهار تن بر آن شهادت دهند«        
 ».داريد تا مرگ آنان را در رسد و يا خدا راهى پيش پايشان بگذارد

و در آيه آخر به .  است، اكتفا كنندگويد به تخفيفى كه خدا خود در مجازات قائل شده       از اينروست كه در دستور بعدى، مى
شرحى كه گذشت، جهت عمومى قانونگذارى و عمل را كه جهت تخفيف به خاطر جبران و ترميم است، به اولياء امور و همه 

 .سازد مسلمانان خاطر نشان مى

 چهار تن كمتر بودند، خود در حقيقت اين تنها موردى است كه اگر شاهدان از. گرداند     و نيز اثبات جرم را بسيار مشكل مى
در مورد زنا اگر شماره شاهدان . زنند، حتى اگر شهادت دروغ داده باشد در جرائم ديگر به شاهد شالق نمى. شوند مجازات مى

 .شوند به چهار نرسد اتهام زننده و شاهدان مجازات مى

. توانند شهادت بر وقوع زنا بدهند  دخول يافتند، مى      همانطور كه آمد، پيامبر بر شاهدان مقرر داشت كه اگر مرد را در حال
 تنى  »واليت فقيه« و در حكومت . از اين رو در تمامى دوران پيامبر و دوران خلفاى چهارگانه، هيچ زنايى به شهادت ثابت نشد

 ...!ندآن اسالم را به چنين اسالمى بدل ساخت. چند را به جرم زنان محصنه، آنهم در دوره شاه، اعدام كردند

  
  درباره سرقت

اين مجازات نه تنها در زمانى كه . حداكثر مجازات مقرر بريدن انگشتان است.       قرآن براى دزدى، مجازات قرار داده است
ترين  ترين مجازاتها بود بلكه هم امروز نيز در مقايسه با قوانين مجازات در همه كشورهاى جهان، خفيف وضع شد، خفيف
گردد، جمع شوند، در قوانين ديگر مجازاتهاى سخت و حتى  را كه اگر همه شرايطى كه بدانها جرم محقق مىمجازاتها است چ
 ):139(دهد  قانونگذار اسالم پس از وقوع جرم و اثبات آن، هنوز مهلت توبه مى. اعدام مقرر است

jو ا jا E@ Cً?iن?H\آ ?KS 9ءnY ?KPیZا ای:V�;?f q;ر?\Nرق و ا?\Nوا        ORiح nیnl  × ZVS E@ ب?> EKf ب:cی jن ا?f �Lوا ص JKL�

 ن اj �=:ر رحJRLlOR ا
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دست مرد دزد و زن دزد را بخاطر دزدى كه كه كرده است و به عنوان مجازاتى از جانب خدا قطع كنيد كه خدا «        
ود و به راه صالح آيد خدا توبه او را  از كرده خود پشيمان ش)دزدى(هر كس بعد از ستمى كه كرده . عزتمند و حكيم است

 ».خدا آمرزنده مهربان است. پذيرد مى

قاضى ملزم است تا ممكن است انجام آنرا به تأخير . قطع انگشتان اشد مجازات است.        بدينسان بايد به مجرم مهلت توبه داد
 .بياندازد تا مجرم پشيمانى بجويد و از مجازات معاف بگردد
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  حاصل سخن

اى كه شرح شدند در شرائط قاضى و روشهاى كارش و نيز در جرائم و مجازاتها، بطور كامل رعايت  دهگانههج     اصول  
هاى بشرى و متناسب با آن تغيير پايه ترس به پايه تعليم و تزكيه، اساس قانونگذارى اسالم  عالوه بر اين تحول جامعه. اند شده

 .درباره قضاوت بوده است

ناپذير اين حقوق بيانجامد، نيز از عوامل تعيين كننده  امعه و حقوق انسان و روشى كه به استقرار قطعى و بازگشت     حقوق ج
در حقيقت اسالم نخستين دينى نيست كه انسان را . اند قانونگذارى اسالمى درباره سازمان و شيوه عمل دستگاه قضايى بوده

اما نخستين دينى هست كه بر اساس . اى  برقرار كند لت ثابت و تضمين شدهصاحب حقوق شناخته و كوشيده است براى او، منز
عدم زور، حقوق بشر را مدون ساخته و قرآن روشى است كه بدان انسان صاحب حقوق در جامعه آزاد و مسئول، از همه 

ى كرده است كه به تدريج در قلمرو حقوق انسان نيز از روشى پيرو. گردد امكانات براى شكوفايى استعدادهايش برخوردار مى
طوريكه نه تنها از لحاظ صورى همگان از . تر گردند گردد، اين حقوق گسترده كه از اثر عامل زور در روابط اجتماعى كاسته مى

دستگاه قضايى همانند قواى مجريه و مقننه در . حقوق خود برخوردار شوند، بلكه در عالم واقع نيز از حقوق برخوردار شوند
 .ق اين آرمان هستندخدمت تحق
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 بخش سوم  

                                   

  

 (*)حق چيست و حقوق كدامها هستند؟

  

فى ذاته و هستى لذاته، هستى مجرد و هستى متعين، هستي  با تاريخ ثنويت خالق و مخلوق،        تاريخ انديشه دينى و فلسفى
 ثنويت ، درآميخته و تاريخ   ملحقنداههاى نخبه، انسانهايى كه به حيوان  فرهنگ و طبيعت، انسان طبيعت ، روح و تن، انسان و

يگانگى توحيد در ثنويت و اغلب ثنويت تك محورى است، ل اين غلبه كه از خود بصحا.  استگشته  وجه غالب تاريخ  انديشه 
اند و امروز تجهيزات ويرانگرى  تر شده ابعاد اين تخريب زمان به زمان بزرگ. تبديل شدن انسان به عامل تخريب هستى است

 .توانند هستى را از روى زمين بردارند اند كه مى ساخته شده

خواه در اين دوران كه هستى مجرد ) 1(شد  اكم بود و تن زندان روح شمرده مىل حو بر عق ماني گري       چه در دورانى كه
تنها در رابطه با ... حق و آزادى و عدل و، شود  و تنها يك نوع از انواع هستى متعين، انسان صاحب حق تصور مى) 2(خالى 

از . ريف آزادى همان تعريف قدرت استو تع باور مي شود ) 3 ( » تنظيم روابط قوا« شدند و هنوز نيز حق  قدرت تعريف مى
آيند و پرسشهاى   حق و آزادى و عدل بر اصل ثنويت، چه يك محورى و خواه دو محورى از ابهام بدر نمىاين رو است كه 

 .مانند بى پاسخ مى... آزادى چيست؟ حق چيست؟ عدل چيست و

شوند، يكى به خاطر   و همه روز، به اين حقوق تجاوزها مىكنند و در همه جا       بدين قرار، اگر حقوق بشر استقرار پيدا نمى
به اين دليل ساده كه شرط واقعيت پيدا كردن قدرت .  تنظيم بردار نيستند  » روابط قوا« . آنست كه اصل اصيل قدرت است

ي توان به نظم نزاع لحظه به لحظه بر سر داشتن و نداشتن قدرت را چگونه م. ت كه يكى داشته و ديگرى نداشته باشدسنيا
 آيا كسى . زادي را جز به قدرت بايد تعريف كردآلذا،  حق و . مدآورد؟  براي تنظيم رابطه ها مي بايد از اين روابط بدر آ

توان به آزادى همان معنائى را بخشيد كه  پرسيده است وقتى استقرار آزادى به اينست كه همه آن را داشته باشند، چگونه مى
 قدرت دارد؟

داند اگر حقوق داشته باشد اما قدرت نداشته   هر كس مىبدين خاطر است كه كنند  حقوق بشر استقرار پيدا نمىگر ا     
هر چه خواستن « كند و از ديد اغلب انسانها  بعكس، اگر قدرت پيدا بكند، هر چه بخواهد مى. دهد باشد، حقوق را از دست مى

 . صاحب قدرت و آزادى و حق شدن است » كردن

-سان به مسابقه برانگيخته است، آنها را از هستى، از رابطه هستى متعين   اين، در تخريب اساس هستىرا ،     ثنويتى كه انسانها   
نتيجه آنست كه حقوق بشر، جزء كوچكى از حقوق او و اين حقوق نيز .  با هستى نيز غافل كرده است - پندارند كه خود را مى

 !ندا تنظيم رابطه با قدرت گشته

  

 : سه دسته حقوق

 : رسوب كرده ، اينست، در طرز فكرها و طرز رفتارهاى انسانهاى دين دار و بى دين،هاى فلسفى       آنچه از بحث

هاى  در برخى از انديشه. تواند صاحب حق شود هاى متعين، يك نوع آن، انسان، مى از هستى). 4( هستى مجرد خالى است 
اما در طرز فكرها و طرز رفتارهاى اكثريت قريب به اتفاق . هستند طبيعى صاحب برخى حقوق هاى دينى، جانداران و پديده

 .اند اند، در عمل رعايت نشده اند و يا اگر حضور پيدا كرده ، يا اين حقوق هيچگاه حضور پيدا نكردهانسانها 

 :ده است متعين از هستى مجرد سبب دو غفلت بزرگ شهستي  ن قرار، جدا پنداشت       بدين

 غفلت -2هاى متعين شريك هستند و  هاى هستى راجعند و در اين حقوق تمامى هستى  غفلت از حقوق كه به تمامى پديده-1 
  » عوام« نبايد پنداشت كه اين غفلت، غفلتى است كه . ها با هستى هستند هاى متعين يا پديده از حقوقى كه ناظم رابطه هستى

گيرد  چنانكه اعالميه جهانى حقوق بشر، تنها بخش كوچكى از حقوق را در بر مى. كنند فلت را مى نيز اين غ» خواص« . كنند مى
 با قدرت   تنظيم رابطه انسان، در واقع، ها و   ميان انسان »تنظيم رابطه قوا « به يكى از هستى هاى متعين، انسان، و باز تنها به ،كه

 .اند دو دسته از حقوق ناگفته مانده. راجعند

فى ذاته از هستي با وجود اين، با جدا كردن . به قول سارتر، از هستى، خالى نيست) 5(     اما هستى مجرد از تعين خالى است  
كند  آيد و فعليت پيدا مى ذاته خالى نيست، اما از آنجا كه وقتى از قوه به فعل مى توان گفت هستى فى هستى لذاته هر چند مى

افزون بر اين، اين . تواند توجه را به حقوقى جلب كند كه به هستى راجع هستند شود، نمى  مىشود، موضوع حقوق و لذاته مى
د تا در وش در ديد همگى هستى مجرد خالى است، در هستى پر يا متعين از خود بيگانه مى: ها، تك محورى هستند دوگانگى
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ج از قوه به فعل است و با بدل شدن قوه به فعل، در ديد ارسطويى، حركت خرو. پايان سير جدالى، به هستى لذاته بدل شود
 )6.(شود قوه نيست و فعل هست مى

. توانيم در هستى بنگريم        و اگر براستى بنا بر اين باشد هستى مجرد را نه خالى كه خالى از تعين بدانيم، بر اصل ثنويت، نمى
بر فرض كه . توان به تصور آورد تى مجرد را جز خالى نمىبر اين اصل، هس.  تعين است گرداندن  اصل بمعنايزيرا اين اصل، 

 اين رهگذر  از.توان به تصور آورد بمثابه هستى بالقوه يا فى ذاته مى، بتوان هستى مجرد را خالى از تعيين به تصور آورد، ناگزير 
، نارسا به مقصود نيست؟ و آيا نگريم ايم و با آن در هستى مى آيا اصل راهنمائى كه برگزيده:  رسيم به دو پرسش اساسى مى

 توان بر اصل ثنويت تعريف كرد؟ آزادى و حق را مى

اى كه  با انديشه. محورى، حد معين كردن براى انديشه و از پيش متعين كردن آنست دوخواه  تك محورى و ، چه      ثنويت 
يشيد؟ اين همان تناقضى است كه همواره از آن شود، چگونه بتوان  در هستى خالى از تعين اند سان گرفتار جبر تعيين مى بدين

بايد اصل راهنمائى بجويد كه اين رهائى را ميسر  بدينقرار، انديشه براى اينكه از هر محدوديتى رها شود، مى. شود غفلت مى
 بدان  ثنويت ي بنگرد كه تعينرها از هستى مجرد، در دهد  موازنه عدمى همان اصل راهنمائى است كه به انديشه امكان مى. كند

 .مي دهد

      در اين نگرش، هستى را زندگى، خرد، آزادى، علم، توانائى، شنوائى، بينائى، هوش، عشق، مهر، خالقيت، حكمت، 
  . مي بيند برخوردار...  زندگي و خرد و از  راهاى هستى تمامى پديده و . يابد مى...  وهدايت بخشندگى، كرامت، عدل، 

  .  غافل استوجودشاندار از اين حقوق معنوي ، يكسره از انسان برخورافسوس كه 
دارد، حيوان نيز دارد و طبيعت نيز دارد چرا كه در هستى، ... و آزادى و علم و و هوش همانسان كه انسان زندگى و خرد 

 .اند يكسانند و در هستى از يكديگرند و به يكديگر همبسته

آيد؟ با از  زور خود چگونه پديد مى. ر هستى متعين، عامل ويرانى كدام است؟ زورد:       اينكه به سراغ تجربه كردنى برويم
اگر نيرو را كه در هستى هست، بود بخوانيم، زور نبود نيرو : وريمآ بدست مىرا خط عدالت بدين توجه، . خود بيگانه كردن نيرو

 . است و از خود بيگانه كردن آن در نبود، ظلم عدلهر بود  .دهد و خط عدالت، خطى است كه بود را از نبود تميز مى. است

 هستى مجرد، عامل مرگ و دردانيم كه  ، اكنون به تجربه مى-تواند تجربه كند   هر كس مى- اگر نياز به تجربه بود      
 بودها ستم است فقدان. را در بردارد هستند و هستى بودها  » نبودها« هاى مرگ و ويرانى،   از اينجا، عامل. وجود نداردويرانى 

قرار، به تعداد بودها، حقوق وجود دارند  بدين. دهند داشته باشد اى حق دارد بودها را كه هستى او را تشكيل مى و هر پديده
 .كه به هستى هر پديده راجعند

ان كرد كه خسارتهاى جبر مي بايد       نه تنها اين حقوق را بايد بر حقوق بشر و جانداران و طبيعت افزود، بلكه غفلت هايى را 
حق اختالف نظر و گوناگونى نظرها نيز . براى مثال، در حقوق بشر، حق آموزش و پرورش آمده است. اند بزرگ ببار آورده

بنا بر اينكه هستى هوش . هاى اقتصادى برجا هستند ها، بخصوص در تعليم و تربيت و فعاليت اما يكسان كردن. پذيرفته شده است
است، پس هر هستى متعين، هوش و استعداد و علم و توانايى و رشد معينى را دارد و آموزش و پرورش و كار و و علم و توانايى 

توانيم ميزان ستمى را برآورد كنيم كه محروم  از اينجا، مى. دنرشد عادالنه آنها هستند كه هوش و استعداد و توانائى او را بپرور
 . آورد هاى هستى به بار مى  براى همه پديدهد  از رش و استعدادها هاكردن بسيارى از هوش

ها با يكديگر بر چه اصلى  رابطه هستى مجرد با هستى متعين چگونه بايد باشد؟ و رابطه پديده: رسيم       بدين سان به دو مسئله مى
 بايد بنا شود؟

«  و  » با نهايت« يد، و به قول سارتر بخواهد ثنويت  از بيراهه ثنويت به راه توحيد بيا بايد       اگر فلسفه به اينجا رسيده باشد كه
 .باشد بر ميزان عدل و نبود زور بايد   مى »با نهايت«  با  » بى نهايت« ، ناگزير رابطه ميان )7( را نيز از ميان بردارد  » بى نهايت

 با ، محه ، حقوق ماديشان مي خوانيم متعين ها، وقتي از  حقوق معنوي و حقوقي  برخوردارند كه از راه مساقرار،        بدين
حقوق است ، در رابطه اند و بر اساس  اين رابطه است كه مي انديشند و بر ميزان عدل ، عمل مي كنند و با همهِ هستي  كه 

 ، ولى، زم  ع مدير و مدبر، باي مي شود كه بى نهايترابطه با نا متعين رابطه با  ، بر ميزان عدل. يكديگر رابطه بر قرار مي كنند
 محب، مهربان، بخشنده، شاكر، صديق، وفا كننده به د، شرير، وكيل، رقيب، حافظ، خير، رزاق، حليم، مصفضل، هادى، نوقيوم، ذ

از ديد انسان كه . ند  اين ارزشها ناظم رابطه و هستى مجرد با هستى متعين.  است غفور  و پذير ، مميز، حسيب، توبهدهيشعهد، 
با يكديگر و   با  نها آن، رابطه آو از راه ...  انسانها با  هستي هوشمند و خالق و رابطه   هستند كهيحقوقشها بنگريم،  اين ارز

ها  د كردن، پديدهنبو و براى اينكه زور در كار آوردن و به قهر، بودى را .، تنظيم مي كنند، بر ميزان عدل را  ديگر  ي ها پديده
به سخن ديگر نذير، . گرداند  نبود را به بود برباشد و ... هستي بخش ومحض بايد هستي ند،  به خطر نيفك، در هستى خويش، را 

 حق است كه  هر بار نيرو به زور بدل شد و آتش قهر بودى را نابود ينظامبدين سان، . ماكر، قهار، منتقم، شديدالعقاب باشد
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رابطه با نهايت با بى نهايت، وقتى حق است كه قاعده .  بداردكرد، بتواند زور را به نيرو، بازگرداند و ستمگر را از ستم باز
 .ها به فطرت بازگردند و زور و قهر از ميان برخيزد با نهايتكه اى   بگونه عمومى، جبران باشد

ها، حق  رزش، هر پديده به يك يك اين ا  كه بنگريم- ما انسانها و همه جانداران و طبيعت -   يا متعين هاها       از ديد با نهايت
اند و اين حقوق را   آمده »اعالميه جهانى حقوق بشر« بيفزاييم كه در ياينك اگر اين دو دسته حقوق را بر حقوق. پيدا مى كند

رسيم كه ما انسانها از  نيز كامل كنيم بطورى كه حقوق انسان و جانداران و طبيعت بگردند، به مجموعه كاملى از حقوق باز مى
 :دانيم و بگردانيمحق را نه تنظيم رابطه با قدرت كه تنظيم رابطه با هستى ب مي بايد ، هر كار پيش از  اما .ايم آنها غافل مانده
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 هاى حق خاصه
 :با هستى استانسان رابطه كنندهِ وقتى تنظيم 

 )8: ( دوباره بپرسيم حق چيست؟ پاسخ اين پرسش، در حقوق غرب امروز اينست      اينك

كند، از سوى  كند؟ اين تنظيم بنا بر سلسله مراتبى كه قدرت معين مى يست كه روابط ميان انسانها را تنظيم مىا حق قاعده«   
 و. » شود شود و هم دولت تضمين كننده حق مى دولت، داده مى

  :گذارد  به قالب قانون درآورده و به اجرا مىنها را حقوق مجموع قواعد رفتار انسان هستند كه دولت آ«  
 Droit est l’ensemble des regles de conduite humaine edictées et sanctionées Le “ 
 Par l’autorité et etatique “                                                          

  و

 شكل و ،ط ميان افراد تنظيم رواب،اى براى رفتار انسانى ردن محدودهو فنى است براى معين ك(garde fou) نرده حق«  
 ».استآنها مشروعيت بخشيدن به روابط قدرت و مهار 

زيرا بر .  قابل تعريف نيست- همانطور كه آزادى-ها خود گوياى اين واقعيت هستند كه بر اصل ثنويت، حق        اين تعريف
 كه - از قدرت . كند كه قدرت دارد پس همان تعريف را پيدا مى. شود اصل روابط قوا، حق قدرت تنظيم كننده روابط قوا مى

، چرائى وضعيت دانستن و خواندنحق  را خواستن كه روابط قوا را تنظيم كند و اين تنظيم  -وردة روابط قوا است آخود فر
  با برابرى- همانطور كه آزادى -از اين گذشته، ميان حق . كند اسف بار روابط ميان انسانها را در پايان قرن بيستم گزارش مى

 )9(شود  سازگارى غير ممكن مى

و اگر بنا بر برابر كردن قدرت افراد شود، نه . كند  واقعيت پيدا نمى- همان سلسله مراتب -      چرا كه قدرت بدون نابرابرى 
كون و بى شوند، بلكه نقطه تساوى، نقطه س  قربانى مى) بنا بر همان تعريف كه در اعالميه جهانى حقوق بشر دارند( ها  تنها آزادى

 .شود حركتى مى

آيا ! كنند تر تنظيم مى تر را بر ضعيف شوند كه سلطه قوى شود، حقوق مجموع قواعدى مى  و در صورتى كه بنا بر نابرابرى      
اى  كند؟ به جانداران و كودكان نيز ماده جز به اين دليل است كه در اعالميه جهانى حقوق بشر، طبيعت هيچ حقى پيدا نمى

شوند، به حقوق كودك و جانوران و  ترها دچار مشكل مى شود و قوى تنها وقتى ويرانى بر ويرانى افزوده مى. يابد نمىاختصاص 
 ؟شود طبيعت، اندك توجهى مى

شوند، آنست كه  قرار، دليل آنكه حتى در غرب ثروتمند و داراى مردم ساالرى نيز، حقوق بشر، به دل پذيرفته نمى       بدين
تعريفى غير زادي آحق و ر گا. ادى و قدرت يك تعريف را دارندهمانطور كه آز.  يك تعريف را دارند)قدرت( حق و ضد حق 

 .توان حق و آزادى را تعريف كرد كنند، از آن رو است كه بر اصل ثنويت نمى از تعريف قدرت پيدا نمى

و بر اصل موازنه عدمى، بر . نند هستى هستندحق اينست كه حق و آزادى هما). 9(خوانيم، خدا حق است        در قرآن، مى
 هر. ها حق هستند هستقرار،  بدين. شوند ، قابل تعريف مىشود  با نهايت در بى نهايت از هر تعينى رها مىن، آ، بر اصلى كه

ها  ايتپس حقوق بودهائى هستند كه هستى هر پديده و روابط ميان با نه. شود  زورى، ناحق مىساختهِهست و بودى حق و هر 
 .كنند  يا عدم زور تنظيم مى »الاكراه« هاى ديگر را بر اصل   روابط ميان انسانها و پديده ،ها از طريق آن، با بى نهايت و 

 :دنكن كند كه به آسانى آن را از ناحق مشخص مى       حق با اين تعريف، خاصه هائى را پيدا مى

 .پوشش دروغ بر قامت حق نيست حق هستى دارد و ناحق هستى ندارد و هيچ جز -1  

 حق با هيچ حقي تضاد و حتي . حق راست است و با خود اين همانى دارد و ناحق دروغ است و در خود تناقض دارد- 2 
 .ناسازگاري ندارد

 همين اما. پوشاند كند كه به حق لباس ناحق مى فريند و جز اين نمىĤتواند هيچ چيز را بي زور نمى.  حق خالى از زور است- 3 
 .جويد، بر ناحق است از اينرو، بر اصل موازنه عدمى، هركس در بكار بردن زور تقدم مى. زور، در توجيه خود، به حق نياز دارد

زمان زور مطلق صفر است .  از ناحق اينست كه زمان حق، همانند زمان آزادى، بى نهايت است حقترين شاخص  عمومى-  4
قرار، كوتاهى و درازى زمان، ميزان حق و ناحق در يك بيان در يك عمل، در يك قانون  نبدي. آيد از اين رو در وجود نمى

 .حق همه مكاني و همه زماني است : كند را معين مى

 .هر اندازه كدر تر و مبهم تر، ناحق تر. حق و بنا براين، كدر و مبهم است است و ناحق بدون كتمان شفاف  حق همواره - 5 

... تبعيضهائي چون تبعيض نژادي و جنسي و ملي و قومي و. بنا بر اين ، هر تبعيضي ناحق است. عيض است   حق خالي از تب- 6
 .ناحق هستند
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ن پديده آبنا بر اين ، هر حق كه انسان دارد، هر حق كه پديده اي از پديده ها دارند، ذاتي انسان و ذاتي .  حق ذاتي است- 7
از اين رو، بر انسان است كه همواره حق . ن غافل بگرددآن مي تواند از آارنده اما د. حق دادني و ستاندني نيست. است

 .وري حقوق خويش بكار بردآورد و اين حق را در يادآدانستن را به ياد 
 نكه ناحق نمي تواند به هيچ حقي وآحال .  حق با حق ، بنا بر اين ، با واقعيت رابطه مستقيم و بدون واسطه بر قرار مي كند -  8

 . با هيچ واقعيتي رابطه برقرار كند مگر بواسطه زور 
 بلكه حقوق يك انسان حقوق  ،نه تنها هيچ حقي محدود كننده حق ديگري نيست.  حق حد نمي پذيرد و محدود نمي كند- 9

 .نهم زور استآدر هستي موجود، حد گذار يكي و . انسان ديگري را محدود نمي كند
 . ان نمي كند حق ويران نمي شود و وير- 10
، بنا بر اين، مصلحت بيرون از حق . زادي است و روش علم علم استآزادي آچنانكه روش . نست آ روش حق خود - 11

نجا كه وظيفه و تكليف اگر عمل به حق نباشد، حكم زور است ، پس آاز . مفسدت و مصلحت درون حق، خود حق است
 .نمي شودمصلحت و تكليف جز عمل به حق از راه كاربرد حق 

( = به ترتيبي كه عمل نكردن به حقي ، عمل نكردن تمامي حقوق و بنده قدرت .   حقوق يك مجموعه را تشكيل مي دهند- 12
 .شدن است) زور 

رهبري حق در خود حق است و . نستآ  اين خاصه ها مي گويند كه دليل حق در خود حق و دليل ناحق در بيرون - 13 
بدين قرار، تعريف حق به قدرت ، نه هم حق را ناحق كردن و دولت بمثابه قدرت را . قرار مي گيردن آرهبري ناحق در بيرون 

حافظ حقي گرداندن است كه قدرت تعريف شده است ، بلكه رهبري را از دارنده حق ستاندن و به قدرتي بخشيدن است كه 
 . يد و ناقض حق استآاز روابط قوا پديد مي 

زيرا ثنويت بمثابه تصور دو محور . بر اين اصل، معرفت به حق حاصل نمي شود . ت قابل تعريف است بر اصل ثنويت ، قدر- 14
كه اولي  نسبت به دومي فعال و دومي نسبت به اولي فعل پذير باشند و يا هر دو نسبت به يكديگر فعال و فعل پذير باشند،   

ميخته اي از علم و ظن آاين اصل، نظري كه عقل پيدا مي كند، بر . ورده باور به اصالت قدرت و بنا بر اين ، مجاز استآفر
. افزون بر اين ، ثنويت محدود كننده است و حد ناقض حق است. بسا بخش بزرگ نظر را ظن و مجاز تشكيل مي دهد. است

كه جز معني بدين قرار، بر اصل ثنويت تصوري از حق مي توان پيدا كرد كه ناقض حق و پر از ظن و مجاز و معنائي دارد 
بدين سان ، وجدان .  اصل راهنمايش موازنه عدمي است: زاد است آبر حق، عقلي معرفت مي يابد كه . قدرت نمي تواند باشد

 .زادي خويش همراه استآبر حق و عمل به حقوق ، با وجدان به موازنه عدمي بمثابه اصل راهنما و  غفلت نكردن عقل از 
دانشجوئي را تا رسيدن به علمي خالي . بماند» نظريه « انسان جوياي علم نبايد در .  مجاز استعلم خالي از ظن و،    حق - 15 

  ) . 10. (از ظن و گمان مي بايد پي جويد
 :بدين قرار، خاصه هاي حق غير از عارف نگاه داشتن انسان به حقوق خويش، در علم و دانشجوئي است كه كار برد دارد        

. ن ، وجود اين خاصه، يك به يك، تحقيق شوندآدر ، قتي به علم خالي از ظن و مجاز مي انجامد كه شناخت يك واقعيت و
پديده اي كه موضوع تحقيق مي شود ، مي تواند از خود هستي داشته و يا نداشته باشد، مي تواند متناقض و گرفتار تضاد باشد 

 ...  يا نباشد ، مي تواند
 و جانداران و خرد سال و جوان و ميان سال و كهن سال سد كه اگر مجموعه حقوق بشر از ر       اينك زمان اين پرسش مى

جهانى كه به قول يا آ خود و جانداران و طبيعت رعايت كنند،  بارهِطبيعت، در بيان حق انشاء شوند و  انسانها اين حقوق را در 
گردد و نهايت در بى نهايت آزادى   رشد و آزادى باز نمىباشگاه رم، در واپسين امروز و فرداى خويش است، به راه زندگى در

 جويد؟ در خويشتن را باز نمى

 را با آنچه به نام اين حقوق پرسيم آيا تدوين اين حقوق، جز كار دين است؟ اما وقتى  رسيم، از خود مى       و وقتى به اينجا مى
 ويرانگرترين از خود  مرگبار ترينكه از خود بيگانگى دينى رسيم  كنيم، به اين نتيجه نمى گيرد، مقايسه مى دين انجام مى

  ؟ها است بيگانگى
نها بر خوردار مي شوند ،  همانها مي آمد،  حقوق معنوي كه انسان از آن  نوشته آنچه در باره حق و خاصه هاي آ       با توجه به 

 اينك مي دانيم كه. نها را نام برديم آشوند كه در باال، يكچند از 
.   پايه را رابطه قوا قرار دادن و بر اين پايه حقوق براي انسان شناختن ، محروم كردن انسان از حقوق ذاتي خويش است-لف ا

 :ن حقوق است ، مي بايد پايه ديگري وجود داشته باشد آاگر نخواهيم حقوق انسان را بر  پايه اي قرار دهيم كه ناقض 
 

 :حقوق معنوي انسان 
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با توجه به توضيحي كه در باره رابطه متعين با  ) . 11(انسان خليفه خدا بر روي زمين است . ليفة اللهي  حق خ- ماده اول
بدين رابطه است كه . نامتعين داده شد، اينك مي دانيم تنها رابطه اي كه حد را از ميان بر مي دارد ، رابطه انسان و خدا است

انسانها اگر از حق پايه كه خليفة اللهي است غافل نشوند، با . ه قوا رها مي شوندعقل انسان از محدود كننده ها و انسان از رابط
اصل راهنماي پندار و گفتار و كردار را موازنه عدمي كنند و در ظن و . خود و با يكديگر، مي توانند رابطه قوا بر قرار نكنند

بديهي است انسان نگون بخت مي شود اگر .  نمانند-د ينآكه تنها بكار زور گرداندن نيرو و بكار بردنش در تخريب مي -گمان 
 خليفة اللهي را نه حق كه مقامي تصور كند كه خاص نمايندگان قدرت -مطلق تصور كند و ب ) زور ( =   خدا را قدرت -الف 

 مي گويد كه راه و تجربه. ن دين گشته استآامري كه بر اثر از خود بيگانگي ديني ، باور اغلب متدينان به اين و . مطلق است
ورد و كار آحد و حد زور در كار مي . چرا كه اين انكار با جبر باوري همراه مي شود. حل ، انكار خدا و بسا نا متعين نيست

زاد كردن انسانها از زورپرستي آراه حل . مي گرداند كه امري محال است) زورهاي در برخورد ( = حقوق را تنظيم رابطه قوا 
 12(خالي كردن رابطه انسان با خدا از زور و  خدا را  حق ناب دانستن . زادي استآو بازيافتن دين بمثابه بيان بنام خدا پرستي 

را پايه رابطه ها گرداندن ، باز يافتن حق  ) 13(و رابطه انسان با خدا را ، رابطه حقوقمند با حق مطلق شناختن و  اصل الاكراه ) 
 ،بدين قرار.  خليفة اللهي همين است

 .  ميزان سنجش رابطه با حق و عمل به حقوق ، الاكراه مي شود- 1/1
نجا كه وظيفه جز عمل به حق نيست ، پس ميزان كمي و آو  از  ) 14(سمانها و زمين حق برابر پيدا مي كنند آ انسانها بر - 2/1

ان گزارشگر  غفلت و بنا بر غفلت، لوده شدن محيط زيست و مرگ و مير جانداران و گياهآبيشي عمران طبيعت و كمي و بيشي 
 . محروميت انسانها از حقوق خويش هستند

  ) 15( سلطه گري و سلطه پذيري ناقض حقوق و گزارشگر غفلت مسلط ها و زير سلطه ها از حقوق خويش هستند - 3/1
از . انس گرفتن فطري است . استدوستي ، رابطه رابطهِ ميان انسانهاي برخوردار از حق خليفة اللهي  :   حق دوستي - ماده دوم

انس (راست بخواهي ، دليل دوستي در خود دوستي . دوستي دليل نمي خواهد اما دشمني دليل مي خواهد: اين رو گفته اند 
 بنا بر اين حق،. است ) فطري 

ر با فرزندان و رفتار رفتار پدر و ماد. نها  بر عشق استآ زن و مرد براي دوستي با يكديگر خلق شده اند و زناشوئي -  1/2
 .مبناي حقوق فرزند و حقوق پدر و مادر اين حق است ) 16.  (مهر ورزي بايد باشند،  به مهر پروردن و فرزندان با پدر و مادر 

  ) 18(نها دشمني نمي كنند، مي توانند دوستي كنند آو با غير مسلماناني هم كه با  ) 17( مسلمانها با يكديگر برادرند - 2/2
به ترتيبي كه در حقوق انسان خواهد . متجاوز را مي بايد از تجاوز منصرف كرد :  خشونت زدائي رويه عمومي مي شود - 3/2
اگر متجاوز مسلمان نبود، بنا بر ميل  قدرت كه زيادت  ) 19.  (مد، اگر متجاوز مسلمان بود ، مي بايد  او را از تجاوز منصرف كردآ

نست كه در معرض انحالل قرار مي گيرد، در برابر متجاوز،  استقامت بي خدشه را بايد آر برابر طلبي است و تنها با استقامت د
  ) .21. (با وجود اين ، بر مسلمان نيست كه زشتي عمل دشمن را با زشت كرداري پاسخ گويد ) . 20. (روش كرد

بنا بر اين، حق  )  23. (لح و دوستي است عمل به دين ، تدارك دنياي ص،  )22(»  دين جز محبت نيست«  و  چون  - 4/2 
  بنام اختالف -نست آ كه جنگ شكلي از - ممنوع شدن خشونت -اختالف در نظر ،  بر پايه حق دوستي ، ايجاب مي كند الف 

 -ب وردن ، با مسلمانان وارد جنگ مي شدند را و آو حتي پذيرفتن پيشنهادِ صلح كساني كه بخاطر اسالم  ) 24(در نظر و باور 
. زادي و دوستي مي شودآبدين دو كار، اختالف در نظر موجب رشد در . برقراري بدون سانسور دو جريان انديشه و اطالعات را

  )25(ن خدا شود آزاد و از آچنانكه دين از دست زورمداران 
سان ِ بر خوردار از  حق ان:  حق برخورداري از استعدادها در زندگي سياسي و اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي  - ماده سوم

او غير از اين . را دارد و بكار مي گيرد)  ن آباور ديني يا غير ( خليفة اللهي ، انساني است كه استعداد جستن انديشه راهنما 
موختن آنست، استعداد رهبري دارد ،  استعداد خلق و ايجاد دارد، استعداد آاستعداد و استعداد اُنس كه حق دوستي ترجمان 

ن محيط زيست اجتماعي و آبنا بر اين ، بر ... و، استعداد اقتصادي دارد دارد هنروري  ، استعداد تربيت دارد، استعداد دارد
 :نها  توانا كند آطبيعي حق دارد كه او را به بكار بردن استعدادهاي خويش و پرورش 

ادي و رشد بر ميزان داد و وداد، بدان است كه انسان از بدو زآ تغيير رابطهِ انسان با بنيادها و  باز سازي بنيادها بر دو اصل - 1/3
ت، ميزان ضد يبنا بر اين ، ميزان از دست رفتن جامع ) . 26( فريده مي شود آانسان بر فطرت : تولد، جامع استعدادها تلقي شود

 بنا بر اين،  .  زادي و ضد رشد بودن جامعه را بدست مي دهدآحقوق و ضد 
 .مي گزاردزادي خويش عارف مي شود و حق خليفة اللهي را آانسان بر فريني ، آ هنردر مقام ه بهنگام خلق و نجا كآ  از - 2/3 

، سازمان  فريني آهنر بخصوص بنيادهاي تعليم و تربيت و دين و هنر و فرهنگ هستند كه مي بايد بر وفق انسان خالق و 
 .بپذيرند
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رهبري ، شرط برخورداريش از حقوق و استعدادهاي خويش است، اين استعداد نجا كه برخورداري هر انسان از حق آ از - 3/3
. مردم نيست... و حتي پيامبر نيز وكيل و وصي و  ) 27( هدايت هركس بدست خود او است . قابل جانشيني نيست، علي االصل، 

( نند در مديريت جامعه خويش شركت كنند  اجتماعي مي بايد سازماني را پيدا كند كه عموم مردم بتوانظام بنا بر اين،  ) . 28(
29(  

 و بطور عمومي ،        
ن بيان بيان آ.  مي بايد نظامي باز، بر پايه انسان چند بعدي ،  پيدا كنند) Institutions(ن آ  جامعه و بنيادهاي - 4/3
 قدرت ، با بنيادهاي انسان در زادي است كه بنيادهاي جامعه را بمثابه دستگاههاي تخريب انسان و محيط زيست و توليدآ

تا وقتي انسان در خدمت بنيادها و بنيادها در خدمت قدرت هستند ، انسان از حقوق . خدمت استعدادهاي انسان جانشين كند 
  ) 30. (خويش غافل و محروم مي ماند

( = زادي و هشدار و انذار آبيان پيامبري ، بمثابه ابالغ :    حقوق  هشدار و انذار و رحمت و پشيماني و عفو - ماده چهارم
حق انسان و حجت او بر خدا است ) نها را خاطر نشان كردن آوردن و حاصل غفلت از آاستعدادها و حقوق انسان را به ياد او 

وردن و ويران شدن و ويران كردن انجام مي پذيرد، انسان حق توبه و آنجا كه غفلت از خدا تنها به زور دركار آاز  ) . 31(
 اين حقوق ايجاب مي كنند كه. خوردار شدن از مهر و رحمت خداوندي داردبر
بنا بر اين ،  قانونگزاري مي بايد بر وفق .   اصول راهنماي قضاوت بيانگر حقوق جامعه و در شمار حقوق  پايه ِانسان هستند -  1/4

 اين اصول انجام پذيرد ،
زادي برخوردار باشند، مي بايد از زور و اكراه خالي و با آ بايد از بيشترين   در همان حال كه ابالغ و هشدار و انذار مي-  2/4

  ) 32(محبت و رحمت همراه باشند 
. محيط اجتماعي الاكراه حق همگان است.  و جبران كردن نيز وظيفه زيان زن هستند ، زيان بين   عفو كردن حق-  3/4

اما اكراه .  خشونت زدائي حق هر انسان و جامعه انسانها تلقي شود -ول   بنا بر ماده ا-برخورداري از اين حق ايجاب مي كند 
نياز به . نها ميسر نمي شودآرا به الاكراه بازگرداندن، نه به عفو و جبران و نه به تعيين قاطعانه مجازاتها و اجراي بازهم قاطعانه 

داري هر انسان را از حقوق خويش، در جامعه استقرار تمامي ارزشهاي معنوي ، بخصوص استقرار ارزشهائي است كه برخور
 ، ارشاد ،  بخصوص،رحمت ، مهر،  شهادت بر حق، صداقت ، وفاي بعهد ، ايثار ، امداد و استمداد : انسانها، ميسر مي كند 

ر كار نيايد و در حقيقت، اگر زور د. نها با يكديگر باشدآ رابطه زن با مرد بطور خاص و انسانها بطور عام، رابطهِ فضلهاي - 4/4
انسانها ، در مقام عمل به حقوق خويش با يكديگر رابطه بر قرار كنند، از راه فضلهاشان است كه با يكديگر رابطه بر قرار مي كنند 

. 
 و از ه برپا شد، ارائه شد، در شهر موليانو ونتو  واقع در ايتاليا  1997 فوريه 23 اين تحقيق به  كنگره موليانو كه به تاريخ  -( * ) 

 . استن تاريخ تا تاريخ انتشارش در اين كتاب، كاملتر گشته آ
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 )ايتاليا (سخنرانى در كنگره موليانو ونتو. ندشوبراى آنكه فرهنگها بروى يكديگر گشوده  پيشنهادي ابوالحسن بني صدر ضوابط 
ف ايتاليائي ماكسيمو كاچاري از  و ارزيابي فيلسو، در بحث علمى پيرامون فرهنگ، مردم ساالرى و حقوق و هويت 1998دسامبر 

 ضوابط پيشنهادي بني صدر
 

  

 حقوق و فرهنگ و مردم ساالرى و هويت؟

  

شعور به . برد امر مهم اينست كه، آرام آرام، انسان دارد به زندانى بودن خويش، پى مى.  است)زور= (       انسان زندانى قدرت 
هاى راهنما، انسان را به  تا اين هنگام، انديشه. ، نياز به انديشه راهنما دارداين واقعيت و وجدان به راه بيرون رفتن از زندان

ى واقعيشان بيگانه و با معناى قدرت ناند كه آنها را از معا اى جسته نىها معا در زبانها، كلمه. خواندند بندگى اسطوره قدرت مى
وقتى ما كوشيديم به حق معنائى را . ششى را آغاز كرديم، در همين جا، كو1997 فوريه 21در گرد هم آئى . اند يگانه گردانده

 به روي يكديگر باز مي شوند و گستره رشد كه دارد، باز پس دهيم و روشن كنيم كه اگر فرهنگ معنائى را كه دارد باز يابد،
ائى را كه آن را در حقيقت، هر فرهنگ، امكانهاى انسانه. كرد  گوش فلك را كر مى »جنگ تمدنها«  طبل يكديگر مي شوند، 

كند و فرهنگها، به حكم حقوق كه ذاتى حيات هستند، مشتركات بنيادى دارند و اين  تر مى سازند، گسترده اند و مى ساخته
بدين قرار، فرهنگ زندان نيست و فرهنگها در ستيز نيستند تا به تعدادشان زندانهاى .  آورند مشتركات فرهنگ جهانى را پديد مى

 .ندارندرهائي هرگز راه به حبس ابد محكومند و د آيند و انسانها هويت زندانيانى را پيدا كنند كه تو در تو در وجو

= (خواهيم ضوابطى را بجوئيم كه در واقع جهت ياب هائى هستند كه انسانها را به بيرون از زندان قدرت            اين بار، مى
بنا بر اين، بايد كار را با طيبه گرداندن . اند هاى خبيثه بدل كرده ى آنها به كلمههاى طيبه را با تغيير معان كلمه. برند راه مى) زور

هائى  پس بر پايه خاصه. ام تر كرده اينك آن كار را كامل. در بحث آزاد پيشين، همين كار را با حق انجام دادم. ها بيĤغازيم كلمه
ريف و ضوابطى را بجويم كه مردم ساالرى بايد از آنها پيروى ها را تع كوشم فرهنگ و رابطه فرهنگها و هويت كه حق دارد، مى

 :هاى مختلف، فرهنگها فراخناهاى الاكراه زندگى انسانها بگردند كند تا با استقرارش در جامعه

  

 : حق و خاصه هايش

براى رفتار انسانى و اى  حق را نرده و فنى بدانيم كه براى معين كردن محدوده«         در بحث پيشين، توضيح دادم كه اگر 
= (، هر انسانى را از حق محروم و زندانى قدرت )1 ( »تنظيم روابط ميان افراد و شكل و مشروعيت بخشيدن به روابط قدرت

حقوق بودهائى هستند كه « : بر اصل موازنه عدمى، هر هستى فطرى را حق و هر ساخته زور را ناحق خواندم. ايم  كرده)زور
 يا  » الاكراه« هاى ديگر را بر اصل  بطه ميان با نهايت و بى نهايت و از راه آن، رابطه ميان انسانها و پديدههستى هر پديده و را

 :كند هاى دوازده گانه زير را پيدا مى  با اين تعريف، حق خاصه.  » كنند عدم زور، تنظيم مى

  حق از خود هستى دارد،- 1 

  حق خالى از تناقض است،- 2 

 ، ) الاكراه( كند  وصل مى. )اكراه(كند  بنا بر اين، قطع نمى. د، در وسيله، در هدف، خالى از زور است حق در خو- 3 

 شود،  حق شفاف و آشكار است و بيان مى- 4 

 بنا بر اين،. همه مكانى و همه زمانى است:  زمان و مكان حق بى نهايت است- 5 

 ر همه افراد آن نوع هم هست،اگر در يك فرد هست، د:  حق خالى از تبعيض است- 6 

 داشتنى است،. پس، حق دادنى و ستاندنى نيست. در هر پديده، نيز، حق ذاتى او است.  حق در انسان، ذاتى او است- 7 

محروم كردن موجودى از حقى، محروم كردن او از حقوق ديگر . دهد اى را تشكيل مى  هر حق با حقوق ديگر مجموعه- 8 
 از اينجا،. است

پس هرحقى كه ناقض حق ديگرى بگردد، يا حق نيست و يا كلمه طيبه ايست كه خبيثه .  هيچ حقى مزاحم حق ديگر نيست- 9 
 اند، گردانده

ناپذير هستند، روش يا هدفى كه موجب تخريب امكان استفاده   بنا بر اينكه اصل راهنما و وسيله و هدف از يكديگر جدائى- 10 
و اگر استفاده از حقى موجب سلب آن بشود، يا روش و هدف نادرست هستند و يا آنچه . ق استاز حقى بگردد، ناسازگار با ح

 بنا بر اين،. شود حق نيست سلب مى
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مصلحت بيرون از حق، عين مفسدت است و بدون حق، تكليف . ناپذير هستند  حق و تكليف و مصلحت از يكديگر جدائى- 11 
 و. رخورترين روش عمل به حق استتكليف عمل به حق و مصلحت د. وجود ندارد

بنا بر اين، در صورتى كه ناحقى را حق جلوه . كند با دروغ و مجاز رابطه بر قرار نمى. كند  حق با واقعيتها رابطه بر قرار مى- 12 
در . ناختتوان دروغ را از راست باز ش  مى )از جمله حقوق ديگر( دهند و دروغى را واقعيت بخوانند، در رابطه با واقعيتها 

شود پوشش  رابطه واقعيت با واقعيتهاى ديگر، موجب مى. توان آن را در پوشش دروغ قرار داد حقيقت، تا واقعيتى نباشد، نمى
 .دروغ شناخته آيد و حق عريان و آشكار شود

نچه فرهنگ نيست، جدا و  خاصه آن را از آ12 بدانيم، با اين )حق= (        اينك اگر بخواهيم فرهنگ بمثابه ساخته را واقعيتى 
 :جوئيم فرهنگ را در تعريف روشنش، باز مى

  

 :  فرهنگ و رابطه فرهنگها با يكديگر

كنند تا اسباب و  پس فرهنگ فضاى حيات آزاد است كه انسانها با همكارى طبيعت، خلق مى.  اگر جبر بود، فرهنگ نبود- 1  
 نا بروي بدين قرار، فرهنگ گشودن پيشارو، گشايش محدود . نندامكانهاى الزم را براى بكار بردن حقوق خود تدارك ك

بنا بر اين، هر جبرى، از جمله جبرى كه بنام خدا، آدميان را در تنگناى روابط قوا قرار دهد، بيرون از تعريف . محدود است
 . فرهنگ هستنداند، از خود بيگانگى دينى و ضد بخصوص جبرها كه بنام دين بر قرار گشته. گيرد فرهنگ قرار مى

از اينجا، .  فرهنگ بمثابه حاصل خالقيت انسان در طبيعت و با طبيعت، بايد داراى عناصرى باشد كه از خود هستى دارند- 2 
 .گيرند  هستند، در بيرون فرهنگ قرار مى)زور= (همه عناصرى كه از خود هستى ندارند و در وجود، متكى به قدرت 

. همانطور كه در خواص حق آمد، دروغ جز پوشش نيست.  است)زور= (نيست، خلق قدرت  خلق متناقض، خلق فرهنگى - 3 
گيرند و از آنجا  ها در بيرون فرهنگ قرار مى ها و پوشيده متناقض. شوند بنا بر اين، عناصر فرهنگى شفاف و خالى از تناقض مى

 مجبور بسازند، فعاليتهائى از اين نوع و  )زور= (  پوشانند، براى آنست كه انسانها را به جبر قدرت كه وقتى واقعيتى را مى
 .فرآورده هايشان ضد فرهنگ هستند

 قصدها و دستها ب و از آنجا كه فرهنگ آفريده انديشه. بنا بر اين، آفريده انديشه زور نيست. كند  انديشه در آزادى خلق مى- 4 
بدين قرار، هر . شود ل انس و الفت و دوستى و صلح مىوسيع كردن فراخناى فعاليتهاى حياتى براى همه است،  فرهنگ عام

سلطه گرى و سلطه پذيرى، در . گيرد شود، بيرون از فرهنگ قرار مى  زير سلطه مى-آنچه عامل قطع و جدائى و رابطه سلطه گر 
و جريان پيوسته هاى بريده از انس و الفت و دوستى و صلح، با افزايش توليد و مصرف قهر، ميزان تخريب را افزايش  جامعه

 در حقيقت، . كند فرهنگ را قطع مى

هاى امروز، محدوده  هاى گذشته و ساخته ساخته. از گذشته به حال و از حال به آينده:  زمان فرهنگ زمان در جريان است-  
هاى  سرمايه خالقيتهاى گذشته،  در صورتى كه انسانها از خلق باز نايستند، ساخته. هائى نيستند كه آدمى در آنها، زندانى شود

ماندن در گذشته و غفلت از بى نهايت فرض كردن زمان فعاليتهاى . شوند حال و اين خالقيتها، سرمايه خالقيتهاى آينده مى
 .كند، تخريب رو به افزايش است بنا بر اين، آنچه واقعيت پيدا مى. امروز، بدون افزودن بر ميزان تخريب، محال است

از . گويند ها قلمروهاى محدودى دارند كه بدان، وطن مى سازند، اما جامعه گ را انسان و طبيعت باهم مى        و با آنكه فرهن
به . كند  خلق مى)زمان و مكان بى كران الاكراه( با وجود اين، انديشه در آزادى . كنيم ها صحبت مى اينجاست كه از فرهنگ

از اينجا، هر فرهنگ صفت جهانى دارد و . هستى استبا نى جستن سخن ديگر، وطن نه يك محدوده كه نقطه اتصال و اينهما
و نيز . ها را از ارتباط آزاد باز دارد، ضد فرهنگ است پس هر جبرى كه فرهنگ. داراى عناصر مشترك با فرهنگهاى ديگر است

زمين را كه خانه همه زيندگان ها بر قرار شوند و   زير سلطه ميان فرهنگها و وطن-روند تا رابطه سلطه گر  عناصرى كه بكار مى
 .كنند، از تعريف فرهنگ بيرون هستند ها بدل مى است، به محدوده

كنند، از تعريف   و عناصرى كه تبعيضهاى نژادى، ملى و قومى را تجويز مى »هاى راهنما انديشه«  بدين قرار، نه تنها تمامى - 6 
 از تعريف فرهنگ ،  در اسباب و امكانهاى در دسترس آنها ورشفرهنگ بيرون هستند، بلكه هرگونه تبعيض در آموزش و پرو

شعور (  و وجدان عمومى  )گذشته مشتركشعور بر(وجدان تاريخى : آورد در واقع، فرهنگ سه وجدان پديد مى. بيرون است
ن سه هويت جمعى و فردى را اي. )آينده مشترك در حال ساختمانشعور بر( و وجدان علمى و هنرى  ) حال مشتركبر 

 .آورند وجدان بوجود مى

اى از سه وجدان  وجدان جمعى او، خود مجموعه. كند كه وجدان جمعى پيدا كند  هر جامعه وقتى وجود پايدار پيدا مى- 7 
( و وجدان به آينده مشترك  ) وجدان عمومى( و وجدان به حال مشترك ) وجدان تاريخى( وجدان به گذشته مشترك : است

 و علمى است كه جامعه  )هنر بيرون رفتن از دايره ممكن و گشودن افقهاى جديد( به وجدان هنرى  . ) وجدان هنرى و علمى
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تصديق يا انكار وجدان هنرى و علمى است كه آزاد را از بنده زور . كند كند و فرهنگ  و هويت خويش را نو به نو مى رشد مى
 در حقيقت، . كند مشخص مى

كند، خود نيز از بكار بردن  دانشمندى كه دانش خود را اظهار نمى. كند  وجود، كار برد پيدا نمى  علم اظهار نشده، بر فرض- 8 
 و. ماند آن، محروم مى

 دروغ زنان  »نخبگى« پس مدعيان . كند، اگر اظهار نشود، قابل بكار بردن نيست  علمى كه در اداره جامعه كار برد پيدا مى- 9 
 و . آيد اند و نه علمشان بكار اداره جامعه مى كنند، نه نخبه اشند، چون آن را اظهار نمىآنها اگر هم علم داشته ب. هستند

آيد، بايد به زبان تجربه اظهار شود تا مردم بتوانند با تجربه كردنش، در اداره امور خويش   علمى كه بكار اداره جامعه مى- 10 
توجه بايد كرد كه فرق تجربه و حكم . آيد، اين علم است پذير مى علمى كه بكار اداره جامعه بمثابه روش اصالح. شركت كنند

حال آنكه حكم . توان آن را به نتيجه رساند و نتيجه آن رشد است پذير است و مى  و اصالح زور در اينست كه تجربه انتقاد پذير
 .آورى، ويرانى است  مىاى كه بدست زور قابل انتقاد و اصالح نيست و اگر بخواهى آن را به نتيجه برسانى، نتيجه

علمى كه اظهار .   )استبداد(  و يا وجود ندارند )  بر اصل مشاركت مردم ساالرى(       بدين قرار، نخبگان يا عموم مردم هستند 
 شود، با علمى كه اظهار و تجربه و نقد نمى. شود شود، نقد نيز نمى علمى كه اظهار و تجربه نمى. شود شود، تجربه نيز نمى نمى

يابد  اى كه وجدان علمى پيدا نكند، رشد نمى از اينجا، جامعه. جهل برابر است و مدعيان داشتنش، نه  نخبگان كه جاهالن هستند
از اين رو است كه آزادى انديشه و آزادى بيان و قلم و . گيرد شود و در سراشيب انحطاط، سرعت مى  گرفتار زور ويران گر مى،

 هآن جامعه ايست كه جامع،  بمعناى درست كلمه ، » جامعه مدنى« پس، . كنند ن كننده پيدا مىآزادى اجتماعات اهميت تعيي
تكاليف يعنى عمل به حقوق و مصلحتها يعنى بهترين . وجدانهاى خود را دارد و، در اعضا و مجموع خود، صاحب حقوق است

دهى جمعى انجام دهد، بر عهده دولت و بنيادهاى هر آنچه را بايد از راه سازمان. دهد روش عمل به حقوق را او تشخيص مى
 . گذارد ديگر خود مى

 كم و كيف حقوق هائى معين - 1آورند، پس ميزان باز بودن و رشد هر فرهنگ را  اى را پديد مى   چون حقوق مجموعه- 11 
از . اشان عمل به حقوق خويش استكند كه فعاليته  در صد مردمى معين مى- 2توانند به عمل درآورند و  كنند كه انسانها مى مى

هاى راهنما و بنيادهاى هر جامعه به برخوردارى اعضاى آن از اسباب و امكانات استفاده از  اينجا، سازگارى يا ناسازگارى انديشه
 ،د باشند كه و بنيادهاى هر جامعه، انديشه و تأسيساتى باي )دينى و غير دينى( هاى راهنما  بدين قرار، انديشه. حقوق بستگى دارد

اگر جز اين باشند، از تعريف فرهنگ . كنند اعضاى هر جامعه اسباب و امكانات برخوردارى از حقوق خويش را پيدا مى، نها ابد
 .بيرون و ناسازگار با فرهنگ هستند

از جمله . اخت س) پوششى براى آن( بايد حقيقتى باشد تا بتوان دروغ . توان ساخت  باالتر، يادآور شدم دروغ را نمى- 12 
اگر ندانيم حقوق ذاتى .  حقى را با حق ديگر سلب كردن است، ) مثابه شكلى از اشكال زوربه دروغ ( ترين دروغ سازيها  رايج

اند و حقى را با حقى ديگر سلب توان حق را دادنى و ستاندنى باور دهند، مى ناپذير را تشكيل مى اى جدائى هستند و مجموعه
در هر جامعه، به تعداد . هستند... ترين دروغها، مقابل كردن آزادى با امنيت، آزادى با رشد، آزادى با برابرى و رايج. كرد

 بر اين،  بنا ). فقر اقتصادى، پايين بودن ميزان ابتكار و ابداع و خلق و فقر معنوى( دروغهائى از اين نوع، فقر عمومى بيشتر است 
اين مقابل . ى بشمارندهمگان فرهنگ بيرون هستند بلكه از اسباب اصلى فقر  قلمروانواع مقابل كردن حقوق با يكديگر، نه تنها از 

 .اند ها ممكن گردانده كردنها را با خبيثه كردن طيبه يا تغيير معانى كلمه

زيرا در وسيله و . اين جدائى دروغ است. شوند  تصور مى  بر اصل ثنويت، اصل راهنما و وسيله و هدف از يكديگر جدا- 13 
. كند بنا بر اين، هدف خوب  با وسيله بد سازگارى پيدا نمى. شوند  هدف، اصل راهنما و وسيله بيان مىر د،هدف، اصل راهنما و

حقوق خويش و بيشتر  استفاده از آزادى در تخريب امكانات برخوردارى از - بر اصل ثنويت تك محورى-ترين رفتارها  رايج
هاى مخرب و ميزان  توجهى به فرآورده. شود  ميسر مى )زور= قدرت = ( اين كار با قلب معنى آزادى . از همه آزادى است

هاى سازگار با تخريب  هاى امروز، اهميت قلب كردن معانى حقوق و رواج روشها و هدف آلودگى محيط زيست، در جامعه
بنا بر اين، روشها و هدفهاى مخرب حيات و معانى كه به . كند ن و طبيعت را بر آدمى آشكار مىحقوق و حيات انسان و جاندارا

اند تا روش و هدف مخرب حق و حيات را بكار بردنى كنند، از تعريف فرهنگ بيرون و با فرهنگ بمعناى  اين و آن حق داده
اده از حقوق و استعدادها، در ساختن و رشد، ناسازگار و با فراهم آوردن اسباب و امكانها و بهترين روشها براى زندگى، با استف

 و.  در اشكال گوناگون، سازگار هستند )زور= ( تمركز قدرت 

غير از آنكه اختيار . كند  قدرت بر اصل راهنماى سازگار با خود كه ثنويت است، تكليف و مصلحت را از حق جدا مى- 14 
ترين مورد،  ترين و عمومى مهم ( د، در بيرون از حقوق، تشخيص تكليفها و مصلحتها آور تعيين حقوق و تعريف آنها را بدست مى

قرار گرفتن تكليفها و مصلحتها در بيرون از حقوق، از عوامل از خود . كند  را از آن خود مى)مصالح عاليه ملت و يا دولت است
و مصلحت، امكان استفاده از حق را سلب كردن، بنام تكليف . بيگانه كردن فرهنگ حقوق به فرهنگ قدرت يا ضد فرهنگ است
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هاى هنرى و روشها   و رسوم و طرز فكرها و باورها و فرآوردههاو عادتها بدين قرار، تمامى عرف . ها است امرى رايج در جامعه
 و تكليف و اند و نيز بيرون رفتن اختيار تشخيص حق كه بر اصل جدا كردن تكليف و مصلحت از حقوق پيدا شده و دوام آورده

 .گيرند و مخرب فرهنگ هستند  بنيادهاى جامعه، بيرون از فرهنگ قرار مىقرار گرفتنشان در دست مصلحت از دست انسان و 

ترين آنها دوگانگى ماديت  بنا بر اين، دوگانگيهائى كه قدرت ايجاد كرده است و مهم. كند  حق با واقعيت رابطه بر قرار مى- 15 
ماديت بى رابطه با معنويت، وجود . توضيح اينكه هر ماديتى با معنويتى همراه است. وق سازگار نيستندو معنويت است، با حق

ها و نيز  خرافه. پس هرآنچه بنام معنويت، ايجاد شده و به زور و فريب مستقر گشته است، از تعريف فرهنگ بيرون است. ندارد
و . ق و مخلوق كه رابطه واقعى نباشد، از تعريف  فرهنگ بيرون است و رابطه خال- كه تعريف پذير نيست -آن تعريف از خدا 

ها، باورهاى دينى ناسازگار با دين، سحر و جادو و بخصوص تبديل بنياد دينى از ابزار در اختيار انسان به  خرافه( اغلب اين دسته 
 فرهنگها هستند كه ميان فرهنگها مرز ايجاد  ضد)...نماينده خدا و بنياد سياسى از ابزار در اختيار انسان به نماينده قدرت و

 .كنند  مرام جنگ را تبليغ مى »تمدنها« كنند و بنام   مى

 رابطه اصلى، به ضرورت، - همانطور كه هست -       حال اگر فرهنگها را مجموعه هائى از فرهنگ و ضد فرهنگ بشماريم، 
شود  ، در واقع، بيانگر ساختى جهانى مى »جنگ تمدنها«  در اين صورت، .شود  زير سلطه مى-رابطه نابرابر قوا يا رابطه سلطه گر 

 .روند هاى مخرب بكار مى كه در آن، بخش روزافزونى از نيروهاى محركه در توليد و مصرف قهر و فرآورده

د و فرهنگها را بروى هم باز شون          و به ترتيب باال، اگر فرهنگها را از ضد فرهنگها جدا كنيم، مشتركات فرهنگها روز افزون مى
 .يابيم و جريان انديشه و علم و هنر و فن ميان فرهنگها را جريانى آزاد مى

 فعاليتهاى رشد  كه عمل به حقوق در بهترين - 1         و اگر بر اساس فرهنگ و ضد فرهنگ هويت سنجى كنيم، بر دو ميزان، 
 فعاليتهاى ضد - 2سازند و  ردارى از حيات در آزادى و رشد را ممكن مى را ميسر و برخو )خالى از زور و تخريب= ( روشها 

اين . آوريم هاى فرهنگى بدست مى  حيات هستند، فهرستى از هويتمقوم رشد كه ويرانگر اسباب و امكانات عمل به حقوق 
 :رساند كه در فرهنگها، دو كار ضرور هستند فهرست ما را به اين نتيجه مى

 تر كردن فراخناى ال اكراه و  فرهنگها از راه گسترده مبارزه با ضد- 1 

 .  ايجاد نظام اجتماعى سازگار با فرهنگ- 2 

حال اگر بخواهيم نظام اجتماعى سازگار با . يابند شوند و از يكديگر غنا مى           بدين دو كار، فرهنگها به روى يكديگر باز مى
 نجويند، بنيادهاى جامعه بايد از اساس تغيير كنند و رابطه انسانها ه ى فسادها رافرهنگ مردم ساالرى باشد و در اين مردم ساالر

 :با دولت و ديگر بنيادها، بايد از ضوابط زير پيروى كنند

 :كنند اى كه اندازه دورى و نزديكى دولت و ديگر بنيادهاى جامعه را از حقوق مدارى معلوم مى هاى دوازده گانه  ضابطه

ها بنيادهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى و تربيتى و دينى و فرهنگى بر اصل ثنويت و بر مدار  ، در جامعه در حال حاضر- 1 
تغيير اصل راهنماى سازمانها و . چنانكه رابطه انسانها با اين بنيادها، رابطه با قدرت است. كنند اند و عمل مى قدرت ساخت يافته

انسان : گرداند انسان را با بنياد، رابطه سازگار با بر خوردارى انسان از حقوق خويش مىبنيادها از ثنويت به موازنه عدمى، رابطه 
  .شوند  كه بنيادها مىيافزار صاحب حقوق با

 از آنجا كه برخوردارى انسان و طبيعت از حقوقى كه آنها را هستند و صفت مادى دارند، در گرو برخوردارى انسان از - 2 
هستند، تا انسان و طبيعت گرفتار جبر روابط قوا نشوند، ) ...ادى، علم، توانائى، مهر، عشق، صلح وآز( حقوقى است كه معنوى 

هاى نژادى و قومى و دينى  تبليغ دشمنى: نظام اجتماعى بايد بيشترين امكان برخوردارى انسان را از حقوق معنوى فراهم آورد
به دوستى و تبديل اسباب زورمدارى به اسباب و امكانات عامل باز آوردن دشمنى رسانه هاي گروهي و رها شود ... و

 .برخوردارى از آزادى و ديگر حقوق، براى همه، بگردند

ها كه   نمايندگى وجود ندارد و اين حقوق و تكاليف و مصلحت- كه حقوق موضوعه مغاير آن باطلند - در حقوق فطرى - 3 
چون در حقوق فطرى نمايندگى وجود ندارد، پس انسانها . شوند  مىعمل و روش عمل به حقوق هستند، در قانون اساسى مقرر

 . »امرشان شورا است ميان آنها« : از اين رو است كه فرمود. خود بايد اين حقوق را بعمل در آورند

تى امر خالف حقوقى كه ذا.  قلمرو اطاعت، قلمرو تكاليف و مصلحتها بمثابه عمل به حقوق و روشهاى عمل به حقوق است- 4 
 بنا بر اين،. انسان هستند، حكم زور است و اطاعت از آن، حرام است

 از آنجا كه حقوق از آن انسانها هستند و خداوند، بنا بر فطرت، انسانها را مختار آفريده است، در اين حقوق، نمايندگى - 5 
در ...  و باور آورد يا ترك باور كند و نهتواند غذا بخورد و نه علم بياموزد نه كسى بجاى ديگرى مى. تواند در وجود آيد نمى

اما از آنجا كه حقوق ذاتى انسانها هستند و اختيار . توان نمايندگى داد سازمان دادن و يافتن بهترين روش عمل به اين حقوق مى
نمايندگى از سوى بنا بر اين، . عمل و روش عمل به آنها با انسانها است، هر نمايندگى، به ضرورت، نمايندگى از سوى مردم است

 .خدا در حقوق و تكاليف و مصلحتها، خالف فطرت، نا شدنى  و ناقض دين است
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 و. در زمان محدود نيز، نمايندگان قابل عزل هستند.  زمان نمايندگى محدود است- 6 

مايندگان در برابر جامعه، بنا بر اين، ن. اختيار تابع مسئوليت است.  در دولت، براى هيچ مقامى، اختيار مقدم بر وظيفه نيست- 7 
 .نه بيشتر و نه كمتر. هر وظيفه اختيار درخور با خود را بايد داشته باشد. در حدود وظائف خود، مسئول هستند

 جامعه به يمن وجود بنيادهاى ششگانه و نيز وسائل ارتباط جمعى، در سنجش تكاليف و مصلحتها، شركت و بر كار بر - 8 
 .به ترتيبى كه دولت همواره در مهار جامعه باشد. ندك گزيدگان خود  نظارت مى

بنا  بر اين، هيچ . كند اى را حقى از حقوق فطرى ايجاب و معين مى اى و هر وظيفه  مهمتر اينكه، وجود هر مقامى را وظيفه- 9 
. كند جود پيدا نمىو نيز، هيچ مقامى كه وجودش ناقض حقوق فطرى انسان باشد، و. اى، وجود ندارد مقام از پيش معين شده

 .اگر وجود پيدا كند، مقامى است كه زور ايجاد كرده و دارنده آن، آلت زور است

محتواي . كند برد كه قانون معين مى  هر مقام، اختيار خويش را در اجراى وظائف، از مجارى دولت، به ترتيبى بكار مى- 10 
قانونى، جرم چنين ه از اختيار، خارج از وظيفه و خارج از مجراى استفاد. قانون جز حقوق ذاتي و حقوق جمعي نمي تواند باشد

 .است

خط عدالت اينست كه تمامى اعضاى جامعه .  جهت عمومى تحول دولت، جهتى است كه آن را بر خط عدالت قرار دهد- 11 
 .و طبيعت امكان برخوردارى از همه حقوق خويش را پيدا كنند

 .بع رشد جامعه و شاخص اين رشد، مردم ساالرى بر اصل مشاركت است باز، جهت عمومى تحول دولت تا- 12 

 عدالت را كه جدا كننده نيروى سازنده از زور ويرانگر و بنا بر اين، فرهنگ از ضد فرهنگ، تعريف كنيم، بنيادهاى جامعه - 13 
 زير سلطه نگردند و -ا رابطه سلطه گر ه ها با يكديگر، رابطه يابند كه در درون هر جامعه، و در رابطه جامعه چنان سازمان مى

اى از   و يا جامعه )در سطح يك جامعه( هر بار بخشى از جامعه . نيروهاى محركه در رشد انسان و عمران طبيعت بكار افتند
 باز نيرو به هاى ملى و جامعه جهانى بتوانند، زور را ، نيرو را در زور از خود بيگانه كرد، جامعه )درسطح جامعه جهانى( ها  جامعه
 .آورند

 
 : مشكل هويت در يك فرهنگ، در يك حوزه فرهنگى و در فرهنگ جهانى

 

شعار . هاى زير سلطه فرهنگ غرب، بحران هويت بود رسد، مهمترين بحران نسل ما، جامعه        در قرنى كه دارد به پايان مى
پس چه جاى تعجب اگر .  »ايد تا مغز استخوان، فرنگى بشوندب... ايرانى، ترك، عرب و« :  هاى نسل پيش از ما اين بود غرب زده

گذرد   سال از تاريخ نگارش آن مقاله مى38امروز، . نخستين نوشته من، پيرامون هويت و چرائى شكست غرب زدگى بوده باشد
 :اند ها رسانده  دهه، مطالعه و تجربه مرا به اين نتيجه4طى . و بحران هويت، بحرانى جهانى گشته است

تعلق داشتن به يك فرهنگ، به .  در فرهنگ قدرت كه ضد فرهنگ توصيفش كرديم، در همه جا، هويت تعلق داشتن است- 1 
هويت او در بيرون او و پوشش او . بنا بر اين، انسان خود سازنده هويت خويش نيست. يك ملت، به يك دين، به يك ايدئولوژى

بر وفق خاصه . هاى ما است ويت و از عاملهاى اصلى بحران هويت در جامعهاين تعريف از هويت، قلب كردن معناى ه. است
 :پس حقى از حقوق كه ناديده گرفته شده است، اينست. اول حق، هويت بايد از خود هستى داشته باشد

 و. سازد       هركس هويت خويش را با انديشه و عمل خود مى

چنانكه قرن ما، قرن يك رشته . بنده جبر  قدرت است.  نباشد، آزاد نيست هر انسان در هويت خويش، متكى به فعاليت خود- 2 
 :تضادها و گسستها است

  تضاد فرهنگ ملى با فرهنگ غرب سلطه جو،- 

  تضاد سنت و نوگرائى كه در فرهنگهاى ديگر، غربى كردن معنى شده است،- 

 .  گسست در وجدان و بيشتر از آن، تضاد ميان سه وجدان- 

 :آن، دو نوع افراطى گرى بوجود آورده استاز اين تضادها و بخصوص گسست حاصل          

اين افراطى گرى، در كشورهائى .  يأس از گذشته و اميد مطلق به آينده و نفى گذشته، نو گرائى افراطى را حاكم كرد- 2/1 
ترينشان ليبراليسم و ماركسيسم بودند و  جراي. شدند غرب بودند، در ايدئولوژيهاى مختلفى اظهار مى » فرهنگ« كه تحت سلطه 

 .هستند

اين يأس به غرب نيز  دامن كشيده است و در .  يأس از حال و آينده، گذشته گرائى افراطى را بوجود آورده است- 2/2 
  » المى اسخشونت گرائي« ، در  )ازجمله در حوزه مديترانه( در حوزه فرهنگ اسالمى . شود ايدئولوژى راست افراطى بيان مى

 .شود است كه اين يأس ابراز مى
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اين نوع گسست در غرب بيشتر .  گسست نوع سومى نيز وجود دارد و آن گسست از گذشته و القيدى نسبت به آينده است- 2/3 
 .شود كه سرمايه دارى مروج آنها است است و در طرز فكرهائى اظهار مى

ريان زمان هستند، افراطى گرى نوع سومى را بايد افزود كه در  بر اين دو نوع افراطى گرى كه گزارشگر گسست ج- 3 
بيرون رفتن از زمان و مكان خود و در زمان و مكان غرب قرار : كشورهاى زير سلطه، بحران بسيار حادى را بوجود آورده است

بهاى سنگين اين . كنند هاى زير سلطه، جريان اين گسست را گزارش مى شهرهاى بزرگ متكى به واردات در همه جامعه. گرفتن
 .پردازند  انسان و طبيعت مى-كند  كه در غرب نيز، در شكل سلطه بر طبيعت و ويران سازى آن بروز مى-گسست را 

اين اغتشاش است كه كار تنظيم رابطه ميان فرهنگها و حتى تنظيم .      حاصل اين تضادها و گسستها اغتشاش در هويت است
در دورانى كه هويت را تعلق داشتن معنى : اند را مشكل ساخته است كشورهاى ديگر به غرب آمدهرابطه با اقليتهائى كه از 

تشبه جوئى به جائى نرسيد و با وجود بحران عمومى هويت، . اينك صحبت از ادغام است. كردند، بنا بر تشبه جوئى بود مى
 زيرا. كند ادغام نيز معنى پيدا نمى

اما اين هويت را به عنوان عضو يك جامعه و در زمان و مكان پيوسته . سازد را خود مى در حقيقت، هركس هويت خود - 4 
 و وجدان  ) حال مشتركشعور بر(  و وجدان كنونى  ) گذشته مشتركشعور بر ( بنا بر اين، بدون وجدان تاريخى . سازد مى

بنا بر اين، . سازند اند و يك وجدان را مى تهاين سه وجدان پيوس.  هويت وجود ندارد )آينده مشتركشعور بر ( علمى و هنرى 
بهترين سياست ادغام اينست كه رشد را جهانى بدانيم و كره زمين را محيط زيست همه انسانها بشناسيم و سياستى جهانى را 

 و با رها كردن ها و علم و هنر و فن را بر قرار كنيم جريان انديشه. بطلبيم كه همه انسانها در تدبير و اجراى آن مشاركت كنند
از استيالى ضد فرهنگها يا فرهنگ قدرت سلطه گر، فرهنگها را به روى يكديگر باز كنيم و فرهنگ جهانى را غنا ها فرهنگ 

ببخشيم تا مگر زمان و مكان همه انسانها از انقطاع بدر آيد و پيوسته و مداوم بگردد و انسانها، در همان حال كه هويتهاى ويژه 
 .ند، هويت مشترك خويش را، بعنوان اعضاى يكديگر نيز بسازندساز خويش را مى

شود و نياز به فرهنگ جهانى و بنا بر اين، به وجدان جهانى قوى  دانيم در گسستها، بحران هويت حل نمى            اينك كه مى
 شود، كنيم كه حقى از حقوق انسان كه از آن غفلت مى داريم، اين آگاهى را نيز پيدا مى

 .حق به زمان و مكان پيوسته و فرهنگ جهانى است      

همانطور كه . سپارد رشد انسان جاى خود را به رشد قدرت مى: شود             بدون اين حق، رشد كلمه طيبه ايست كه خبيثه مى
 .شوند شود و انسان و طبيعت هستند كه تخريب مى در حال حاضر، قدرت در اشكال گوناگون است كه بزرگ مى

شود، گرچه گوياى اين واقعيت است كه تمركز و تراكم قدرت، در سطح   ساخته مى »جنگ تمدنها«  اين امر كه نظريه - 5 
ها است، بيانگر اين   زير سلطه دارد و اين رابطه محتاج حاكميت قهر بر روابط ميان مجموعه-جهان، نياز به رابطه سلطه گر 

تا بدانجا كه انسانها، در برخوردارى از حقوق خويش نيز، يكسره نيازمند زور . ستواقعيت نيز هست كه جو قهر سنگين گشته ا
 . اند شده

اكثريت بسيار بزرگى را .  بنا بر اين، با زندگى تضاد دارد،        اما حضور روز افزون زور و محيط زندگى گشتن آن، با حقوق و
كند و رشد  انسان است كه رشد مى. كند ز حق رشد محروم مىرهبرى و بنا بر اين، ا... از حق ابتكار و ابداع و خلق و

شود و هدف رشد در بيرون انسان  شود، رابطه انسان با رشد، رابطه با قدرت مى وقتى قدرت جانشين انسان مى. خودجوش است
و ساخته شود و طبيعت بسازد بخواهد انسان  اگر. شود  بزرگ مى )سرمايه و قهر( انسان و طبيعت تخريب و قدرت : گيرد قرار مى

هويت شفافيت . را آبادان گرداند، بايد حقوق خويش را به عمل درآورد و روش و هدف را همواره از زور پاك كند
 .شود خواهد و اين شفافيت از راه قهر زدائى دائمى ميسر مى مى

 و اين واقعيت كه  -هِ همين كنگره است وردآ و فركه كسى شك ندارد منشاء در رژيم كنونى ندارد-        پيشنهاد آقاى خاتمى 
كند،  ، اعالم مى » گفتگوى فرهنگها«  را سال 2001پذيرد و سال  سازمان ملل متحد به اتفاق آراء پيشنهاد آقاى خاتمى را مى

 پى ترجمان نياز عمومى جامعه جهانى به قهر زدائى و بيانگر تشخيص صحيحى است كه تشكيل مجالس بحثى از اين گونه را در
 . است آورده

يا قهر زدائى از فرهنگهاى ملى، ،  دو مبارزه، يكى با آلودگى محيط زيست و ديگرى  با آلودگى محيط اجتماعى زيست - 6 
اين دو مبارزه اساسى زمان ما، بدون آنكه انسان بعد . موجد هويت مشترك انسانها هستند، هاى فرهنگى و فرهنگ جهانى  حوزه

واقعيتى كه . دهيم انسان كيست؟ كدام پاسخ را مى: در حال حاضر، به اين پرسش. بجائي نمي رسندابد، معنوى خويش را باز ي
شود و  آيد، رابطه انسان با قدرت نيست؟ پس در واقع، انسان عصر ما، بيش از پيش، از هويت محروم مى نخست به ذهن مى

  ديگر، از اينجا، حق فراموش شده. گردد هويت يكى، آنهم هويت قدرت مى
 .حق ساختن هويت است      
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        براى ساختن هويت، هر انسانى نيازمند برخوردارى از محيط طبيعى و اجتماعى سالم است تا كه آزادانه، توان ابتكار و 
جامعه حق برخوردارى از محيط اجتماعى سالم، يكى تغيير اساسى رابطه انسان با بنيادهاى . ابداع و خلق خويش را بكار اندازد

در حال حاضر، بنياد دينى هويت دينى و بنياد اجتماعى هويت اجتماعى و . و ديگرى تغيير رابطه انسان با نيروهاى محركه است
 تربيتى و بنياد فرهنگى هويت  علمي و بنياد سياسى هويت سياسى و بنياد اقتصادى هويت اقتصادى و بنياد تعليم و تربيت، هويت

نه تنها . دهد بنا بر اين، هويت هر انسان همان است كه قدرت به او مى. كنند  هر انسان را معين مىفرهنگى و دولت هويت ملى
به اين علت كه ساخت اين بنيادها ساخت سازگار با تمركز و تراكم قدرت است و كارشان نيز در آوردن انسان به خدمت 

كند اما قدرت، از راه بنيادها، به   همكارى طبيعت ايجاد مىقدرت است، بلكه به اين دليل نيز كه نيروهاى محركه را انسان با
آاليد، بلكه منابع طبيعت را كه به انسان و زيندگان، نسل بعد از  قدرت نه تنها محيط طبيعى زيست را مى. گيرد اختيارشان مى

سازد،   خود آن را آزادانه مىبنا بر اين، در صورتى كه انسان بخواهد هويتى پيدا كند كه. كند نسل، تعلق دارند، تخريب مى
. مند بگردد چنانكه رابطه انسان يا هريك از بنيادها، رابطه انسان صاحب حق با بنياد وظيفه. بايد ساخت بنيادهاى جامعه تغيير كند

رار، انسان بدين ق. سازد اى از هويتها است و انسان خود مى اين تغيير بايد به هر انسان امكان بدهد هويتى را بيابد كه مجموعه
انسان  بدان ، ،يد كهآن امكان پديد مي  آكنند،  بمثابه يك بنياد و بنيادهاى اجتماعى تنها وقتى بر اصل موازنه عدمى تغيير مى

 .تواند هويت آلت قدرت را از دست بدهد و هويت انسان آزاد و در رشد را پيدا كند مى

 تربيتى و علمى و هنرى و هويت اجتماعى و هويت فرهنگى  هويت دينى و هويت سياسى و هويت اقتصادى و هويت- 7 
شوند كه انتخاب و ابتكار با انسان باشد و اين او باشد كه دين خود، آموزش و  اى از هويتهاى انسان چند بعدى مى وقتى مجموعه

يكارى يكى از مشكلها در حال حاضر، ب. پرورش خود، تركيب كار خود، منزلت اجتماعى خود، نظر و عمل سياسى خود را بسازد
گيرد، هرگز حل نخواهد  اين مسئله تا وقتى انسان در خدمت قدرت است و هويت خود را از قدرت مى. ها است در همه جامعه

حل آن در گرو تغيير ساخت كار و تغيير ساخت كار در گرو تحت مهار انسان در آمدن نيروهاى محركه  و تغيير رابطه . شد
طبيعت . برد گويد كه ادامه رابطه قوا ميان انسان با طبيعت، اسباب حيات را از ميان مى طبيعت آشكارتر مى. انسان با طبيعت است

رابطه تفاهم و تعاون . بايد رابطه تفاهم و تعاون انسان با طبيعت جاى گزين شود. گويد كه رابطه قوا طبيعى نيست به فرياد مى
سرمايه يكى از آنها ست و بسيار بيشتر از نياز جامعه ( نيروهاى محركه . گذارد قلمرو وسيعى را براى رشد در اختيار انسان مى

آيند و انسان نيز از بندگى يك   از راه مردم ساالريها با ضوابطى كه به دست دادم، به اختيار انسان در مى )جهانى وجود دارد
حركه ديگر براى آن بكار نخواهند رفت كه قدرت زيرا نيروهاى م. شود نوع كار، كار در خدمت قدرت و براى قدرت، آزاد مى

. كنندامكانات همه انسانيت را بيشتر ن بكار خواهند رفت كه آبراي بلكه . تر شوند سرمايه و ميزان توليد و مصرف قهر بزرگ
اگر . االر استبدين قرار، ادامه حيات بر روى زمين، در گرو استقرار مردم ساالريها در سطح كشورها و يك نظام جهانى مردم س

 اين مردم ساالريها موافق ضوابط دوازده گانه بنا شوند،

اين قطع .  را قطع كرده است )واقعيتها(  زير سلطه رابطه انسان با نيروهاى محركه و قلمروهاى فعاليت - روابط سلطه گر - 8 
. يابد شورهاى نفت خيز به غرب جريان مىنفت از دل زمين ك: كند دو مثال كفايت مى. اند رابطه، اثر گسستها را تشديد كرده

اما درآمد نفت رابطه . دهند جز جريان دادن آن به اقتصادهاى صنعتى هاى ما هيچ كارى را روى آن انجام نمى جامعه
همين كار را دانش و فن و عناصر . كند هاى ما را با اقتصاد و فرهنگ خود قطع و با اقتصاد و فرهنگ مسلط بر قرار مى جامعه

فرهنگهاى . كنند هاى ما را با طبيعت و با فرهنگ خود، قطع مى ارتباط جامعه. شوند هاى ما مى كنند كه وارد جامعه مى هنگى فر
هويت متالشى پيدا . كند انسانى كه از واقعيتها بريد، در فرهنگ بريده از واقعيتها، هويت پيدا نمى. شوند ما بدينسان عقيم مى

 . ل فرهنگى شرط ضرور رابطه بر قرار كردن با واقعيتها و فعال شدن و هويت يافتن استبدين قرار، استقال. كند مى

  زير سلطه از ميان برخيزد،-        اگر رابطه سلطه گر 

در نتيجه، يك رشته دو گانگيها كه در حال حاضر، در سطح دولت، در سطح .   جاى آن را سياست جهانى خواهد گرفت- 9 
هاى  قرن ما قرن هويت. روند ر سطح فرد، مهمترين عامل فساد، بخصوص فساد هويت هستند، از ميان مىگروههاى اجتماعى و د

اند، به انسانها  جامعه هائى كه دچار تالشى اقتصادى و فرهنگى شده: هاى زير سلطه بوده است دوگانه، بخصوص در جامعه
 و تضاد )بيرون(  با هويت مدرن )درون(  آنها، تضاد هويت دينى ترين ترين تضادها و فرساينده رايج: اند هويتهاى متضاد بخشيده
ترين تضادها، تضاد طبيعت  اما عمومى. هستند..  و)يرونب(  غرب  »مترقى« ا هويت فرهنگ ب) درون( هويت فرهنگ خودى 

انسان حق .  مى آوردانسان و رشد طبيعى خودجوش انسان با رشد قدرت فرموده ايست كه انسان را به قالب متناسب با خود در
 رسد مگر، و به اين حق نمى. دارد در خود و با خود دو گانه نباشد

. روند رفع تبعيضها را تنها در سطح شكل نيست كه بايد از ميان برد و در اين سطح از ميان نمى:  با مبارزه با انواع تبعيضها- 10 
به سخن .  در همكارى با انسانهاى ديگر و طبيعت، هويت خويش را بسازداين مبارزه را تا آنجا بايد پيش برد كه هر انسانى بتواند،

. هاى فردى، ملى و جهانى خويش را از فعاليتهاى آزاد خويش، بيابند  هويت، ها و جامعه جهانى در جامعه، ديگر، انسانها بتوانند 
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و حقوق .  و رعايت حقوق هر موجود زنده  )عمران طبيعت= ( شود مگر به رفع تبعيض از تمامى طبيعت  اين مبارزه موفق نمى
 شوند مگر رعايت نمى

...  با تعريفهاى مشخص يافتن كلمه هائى نظير آزادى، استقالل، مردم ساالرى، رشد، عدالت، دين، فرهنگ، قوم، ملت و- 11 
هاى روشن  مله به تعريفشود از ج كند مگر به قهر زدائى  و قهر زدائى ميسر مى همانطور كه ديديم، هويت شفافيت پيدا نمى

ها هر گز  رابطه قوا را اگر جبرى طبيعى بپنداريم، كلمه:  ها ها و نيز و بخصوص، به وضوح پيدا كردن رابطه پيدا كردن كلمه
هويت نيز همان هويتى است كه قدرت به هر . شوند كنند و كلمه هائى پوچ مى  پيدا نمى) زور= ( معنائى جز معناى قدرت 

به زبان . بنا بر اين، زبان فريب را بايد رها كرد و زبان تجربه را بكار گرفت. سپارد ر جاى او در روابط قوا مىانسان، فراخو
كه جبر روابط قوا آن را اصل راهنماى ، اگر اصل راهنمائى را پس. ساخته طبيعت نيست. انسانها استتجربه، روابط قوا ساختهِ

سازد، جانشين كنيم،   را ميسر مى)زور= ( نماى ديگرى را كه رابطه بدون نياز به قوه  رها كنيم و اصل راه،طرز فكرها كرده است
بدين خاطر، . شود كنند و انسان خود سازنده هويت خويش مى پيدا مى... ها تعريفهاى دقيق، خالى از تناقض و ابهام و كلمه

دهد آن را عصر آزادى و  دانم كه به ما امكان مى  مىترين مبارزه عصر مبارزه با زبان فريب و رواج دادن زبان تجربه را بزرگ
 .گشودن فرهنگها به روى يكديگر بگردانيم

         اگر انسانها بر حقوق خويش وجدان پيدا كنند و در نظامهاى مردم ساالر، خود هويت خويش را بسازند،

ين فرهنگها در رشد و بر روى يكديگر باز ها فرهنگ خواهد داشت و ا   جهانى پيدا خواهيم كرد كه به تعداد جامعه- 12 
تحقق حقوق كه همه مكانى و همه زمانى هستند، در فرهنگهاى گوناگون، فرهنگ جهانى صلح و دوستى و تعاون و . خواهند شد

فرهنگى كه در آن، هر انسان روى زمين، هويتى را خواهد ساخت و يافت كه از ديرگاه، آرمان . رشد را پديد خواهند آورد
فرهنگى كه سياست جهانى از راه مشاركت جهانيان در اداره ... انسان كامل، انسان جامع، انسان: امبران و انديشمندان بودپي

 .زندگى در آزادى و رشد را ميسر خواهد كرد
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 :، پيرامون حقوق، فرهنگ، مردم ساالرى و هويت)ايتاليا(در كنگره موليانو

  

 ليائىسخنان ماسيمو كاچارى، فيلسوف ايتا 

  

صدر، براى         قبل از هر چيز، اجازه دهيد خوشحالى خود را به خاطر حضور مجدد در اين كنگره و در حضور پرزيدنت بنى
 .دومين بار، اظهار كنم

رانه، كنم كه مسائل امروز و نيز آينده ما، نه فقط در حوزه مديت صدر، پرامون مسائلى صحبت مى        خوشحالم كه، دوباره، با بنى
 .كه در تمامى نقاط جهان هستند

اصول و . صدر را شنيديد و مالحظه كرديد كه او از سنت فكرى بزرگى برخوردار است         شما، همگى، سخنان آقاى بنى
 .حقوقى كه انديشه او برآن پايه گذارى شده است، بر اصل خداشناسى است

 است، بطور بسيار كامل، در نظام توحيد، بيان ناسى، سياست، انتروپولوژىگ، خداشاى را كه شامل فرهن          او اين مجموعه
تواند  دهد و كدام معنى را مى صدر چه معنى مى ايد كالم بنى هيچ فكر كرده. انديشه او، ترجمان اومانيسم اسالمى است. كند مى

 واقع بينى از خود بخواهيم اين انديشه را شايد نياز به آن باشد كه با. داشته باشد؟ بخصوص براى ما كه طرف سخن او هستيم
. اسالمى كه معلم بردبارى، گفتگو و تفاهم است. صدر بيانگر اصالت انسان اسالمى است سخنان پرزيدنت بنى. نيك درك كنيم

. اسالمى نيست كه در كشورهاى اسالمى معمول است. كند اين اسالم اسالمى نيست كه در حال حاضر، در ايران، حكومت مى
تمام اين كشورها در . تقصير كيست كه آن اسالم اين اسالم گشته است؟ پرسشى است كه در فرصتى ديگر بايد بدان پرداخت

 .صدر فاصله بسيار دارد كنند كه با سخن بنى اسالمى زندگى مى

 وجود داشته باشد كه در اميدوارم اين آگاهى. صدر، اميدوارم آگاهانه باشد        كف زدنهاى ما ايتاليائيها براى آقاى بنى
از فرهنگ . صدر، نه نظر ماكياول ، نه قول ماكس وبر، نه فكر مارسيليو دى پادوا و نه انديشه اسميت وجود دارند صحبتهاى بنى

با سياست زدگى غربى ما كه بر پايه بينشهاى اين صاحب نظران . سياسى سخن گفت كه هيچ كالمى از اين شخصيتها در آن نبود
 .وت بسيار دارداست، تفا

كند، از يكديگر جدا  صدر سعى در توحيدشان مى          در ديد مدرن غربى معاصر، تمام سعى بر اينست كه همه آنچه را بنى
 .كنيم صدر بر اينست كه اينها به توحيد برسند در صورتى كه ما غربيها، بر عكس، همه را از يكديگر جدا مى سعى بنى. كنيم

گفتگو اين نيست كه دور هم جمع شويم و چيزهائى را بگوئيم و بشنويم كه . د گفتگو چقدر دشوار استبيني           مى
. گفتگو يعنى در بينشها تأمل كردن و در تفاوتها انديشيدن. بنظر من، گفتگو يعنى همين كه در اين جلسه جريان دارد. شناسيم مى

. ماند رويم نباشد، جز براى احساسات جا نمى گر اينطور كه ما پيش مىا. گفتگوى واقعى اينست. ها گفتگو يعنى فهميدن فاصله
دهيم و احساسات نيز ما را بجائى  فرصتهاى واقعى را از دست مى. كشيم شنويم و بعد هم يكديگر را در آغوش مى گوئيم و مى مى

 .رسانند نمى

و با درد بگويم كه از . درد بايد آگاهانه باشد. ا بسيار هستندها ميان م           در صورتى كه بايد، با درد كامل، بگويم اين فاصله
بينى ديگرى  وقتى تو مى. شود اگر بخواهيم خود را گول بزنيم و به دنبال اشتراكات بگرديم، درد بيشتر مى. يكديگر فاصله داريم

اگر اين .  پس گفتگو بايد بوجود بيايد.آورد گفتى، تو را به درد مى بايست مى كنى مى گويد كه تو ندارى و فكر مى چيزى را مى
 مكان، مكان گفتگو نيست، كجا، جاى آنست؟

يك روز، دو . تواند چند روز طول بكشد توان به يك قول رسيد و اين قول و قرار مى مى. توان به يك توافق رسيد          مى
فضاى چند فرهنگى و گفتگو، طرف گفتگو، با ولى در . روز، يك سال، چند سال، يك قرن طول بكشد و باز به جنگ تبديل شود

براى نداشتن چيزهائى كه شايد يكى . كشيد يابد و بخاطر آن چيزها كه بد هستند، با هم درد مى كمك تو، به ريشه دست مى
 شناسيم و مبادله شود كه خوبيهاى يكديگر را مى دوستى واقعى  وقتى پيدا مى. شود دارد و ديگرى ندارد، دوستى پيدا مى

شوم وقتى ببينم با صحبتهاى او،  من با كسى دوست مى. همه با هم برابريم! آه چه زيبااست. كنيم كنيم و بديها را انتقاد مى مى
 من )مدينه فاضله( اين اتوپياى . شوم كه با بودن او، بودن من امكان دارد من با كسى دوست مى. شود هويت من كامل مى

 .است
 
 بخش چهارم  
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 نآقردر ن انسا حقوق 

  
ن آ. مده اندآبه تعريف   ،مواد اين حقوق   چهار ماده از ،  » حق چيست و حقوق كدامها هستند؟«    در بخش سوم  و در          

 : ماده ، تعريف شده اند 41تكيه گاه حقوقي هستند كه به شرح زير، در   حقوق ، كه حقوق معنوي خوانده شده اند، 

  
 حيات و آزادىحقوق انسان در قلمرو 

  

  ماده اول

. گذارد به سخن ديگر انسان به هنگام تولد قدم در دنياى دشمنيها نمى. و فطرت توحيد است. آيد      انسان بر فطرت بدنيا مى
. شود در جريان بلوغ، در محيط تضادها و خصومتها است كه از فطرت بيگانه مى. طبيعت و جاندارها و انسانها، آشنا و دوستند

 ):1(نسان برابر نظر قرآن، انسان بر فطرت آفريده شده است، بر فطرت خدائى آفريده شده است بدي

       �PY و O;?fC ?PRLl س?QNا<�f ^cNا jت ا<�f ?ً=RQح EیZLN RGNا EیZNا _Nذ jا �L�N ]یZH>ن:KLVیC س?QNا <xاآ EiN و O 

به آفرينش خدا تبديل راه ندارد و . ان را بر وفق آن آفريده استفطرت خدائى كه مردم. پس روى به دين حنيف آر«        
 ».دانند دين استوار اين است حال آنكه بيشتر مردم نمى

 :       آفريده شدن بر فطرت، او را از سه خصيصه اساسى برخوردار كرده است

 ):2( انسان خليفه خدا بر روى زمين است - الف 

q=RL� رضCا ^f ]l?Y ^ان        

  »دهم من بر زمين جانشين قرار مى«        

بدين .       بنا بر خلق و فطرت و به نام خالفت، حق انسان است كه از امكانات رشد صفات خدائى در خويش، برخوردار گردد
 ):3(كنند   انسانها بر زمين و فضا حقى برابر پيدا مى،صفت

      �ًHI ?PRf OiN ]VY ا وZP@ رضCا OiN ]VY ىgNوناZcP> OiLVN  

 ».ها گشود باشد كه هدايت گرديد آنكس كه زمين را مهد شما گرداند و بر آن راه«        

 ):4(اين امانت مسئوليت رهبرى است .  امانت استب انسان صاح-  ب 

  انJ آ?ن �Cً:PY ?ً@:L      ان? l>ضQ? اC@?نLl  q^ اK\N:ات و اCرض واHzN?ل ERS?f ان ی{PQLK? و اPQ@ EG=u? و حPLK? اCن\?ن

انسان آن . بيمناك شدند و از پذيرفتن آن اظهار ناتوانى كردند. ها پيشنهاد كرديم اين امانت را به آسمانها و زمين و كوه«        
 ».را پذيرفت و با همه ستم و جهل كه در كارش بود بار آن را بر عهده گرفت

بلكه هر عضوى از اعضاء انسان نيز در بردن بار امانت و ) 5 ( »همه مسئولند«        و اين مسئوليت نه تنها همگانى است و 
 ).6(مسئوليت شركت دارد 

از . شود  خليفه خدا و امانت دار، آن هم امانت رهبرى و مسئول آن شدن، بدون برخوردارى از اختيار انتخاب ممكن نمى- ج 
 ):7(گويد  اينروست كه امام على خطاب به انسان مى

 » .آزاد آفريد، به ذلت بردگى تن مده خدا ترا«    

اين .       اين آزادى ذاتى خلقت انسان است چرا كه آدمى بر فطرت خلق شده و در فطرت خدايى زور و جبر راه ندارد
ها نيز   زشتىها و گذارد كه ميان خوبى دهد نه تنها ميان خوبها انتخاب كند، بلكه مى آزادى، نهادى انسان است و به او امكان مى

 ):8(انتخاب كند 

?Pی:G> ره? و:zf ?PKPN?f      

 ».پس به او استعداد گناه كارى و تقوى بخشيد«       

 :گردند شود به يكى از سه خصيصه باال باز مى        حقوقى كه انسان از آن برخوردار مى

  

 دوم   ماده 

.  بخواهدديگران ند، بلكه هر كس حق دارد دفاع از اين حق را از        حق حيات نه تنها حقى است كه همه از آن برخوردار
و كشتن يك بى گناه كشتن تمامت انسانيت . زنده كردن يك تن زنده كردن تمامى بشريت است. حيات واالترين ارزشها است

 ):9(است 
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if ?ه?Rاح E@ و ?ًVRKY س?QNا ]c; ?Kن?if رضCا ^f د?\fن=� او <RUS ?ً\Gن ]c; E@     ?ًVRKY س?QNا ?Rاح ?Kن? 

ماند كه همه آدميان را كشت است  هر كس، كسى را كه مرتكب قتل عمد يا فساد بر روى زمين نشده است، بكشد بدان مى«       
 ».و هر كس به كسى زندگى بخشد بدان ماند كه همه مردمان روى زمين را زندگى بخشيده است

  

 ماده سوم  
زاد زيستن و زندگي را آزادي شرط آزاد و نيز معرفت بر آحق است و برخورداري از فضاي نجا كه روش حق  خود آ    از 

زادي جريان انديشه ها آزادي جريان اطالع ها و آ.  حق هر كس است، تحصيل اطالع و دانستنعمل به حقوق كردن است ، 
 حكم ،نجا كه تكليف بيرون از حق آو از . ندورند، حق هر انسان هستآنكه امكان دانستن را براي هر انسان فراهم مي آبلحاظ 

 .زور است، هر كس حق دارد بداند امري كه انجام مي دهد، حق است
  ) 10:  (    نبايد امر به ناحق كند و نبايد تن به امر ناحق بدهد 

 :د مي كندسمان را  فاسآپيروي از دلخواههاي نابحق زمين و .  پيامبر نبايد از دلخواههاي نا بحق پيروي كند -

       �}Nا E@ �v?Y ?Kl OPvاه:ا hHc> C و 

 »مده فرومگذار آحقي را كه  بر تو } بخاطر دلبخواهها { نها و آو پيروي مكن از دلخواههاي نا بحق       « 
 :     و 

    EPKRf E@ رض وCات و ا:K\Nت اZ\=N OPvاه:ا �}Nا hH>ا :Nو  

نها آنچه در آسمانها و زمين و هر آينه آهر ) نها آحق همان مي شد كه هواي هاي (  شد نها ميآاگر حق تابع هوي هاي       « 
 .»است فاسد مي شدند 

 :انسانها نبايد حكم زورمدارها را اطاعت كنند  -

 JS ا@>وا ان ی�=>وا Z; ت و:�?�Nا [Nا ا:Kک?}cون ان یZی>ی  

 »شدند به سر پيچي از فرمان طاغوت نكه امر آميخواهند طاغوت را بر خود حاكم كنند حال      « 
ورند و اگر آن،  قول و قراري ناقض حق در ميان آ، محض خاطر اين و پيامبر و بطريق اولي غير او حق ندارند -

 :وردند ، باطل است آ

    �Yض?ت ازوا<@ [UcH> �N jا ]Lم @? اح<}> ON [HQNا ?Pی? ای   

 »ه خداوند بر تو حالل كرده است محض رضايت همسرانت ؟نچآاي پيامبر از چه رو حرام مي كني      « -
 :كسي حق ندارد به  خود يا ديگران دستور دهد عمل به ناحق كنند و كسي حق ندارد امر ناحق را فرمان برد -

 ام <¯@>هO اح�@gPS OPا ام هO ;:م �?�:ن   

 » تند هس} به حق {نها امر مي كنند يا قومي سركش آ    يا گمانهاي نابحقشان به 

 ER�?� ?ً@:; OcQک ]S  ن?�LI E@ O�RLl ?QN و @?ک?ن       .Eوی?� ?Qان? ک Oک?Qی:�?f 

 »      .ما شما را گمراه كرديم  زيرا خود گمراه بوديم. بوديد} به حق { و نبود براي ما سلطنتي بر شما بلكه خود قومي سركش     « 
      بنا بر اين،

ترجمان زورمداري و ناقض حق است، هر امري بايد امر به معروف باشد و هر انساني مي » عذور المأمور م« نجا كه اصل آ   از 
 يا او  به ، يا سياسي ، يا نظامي ، يا اقتصادي ، يا اجتماعي و يا فرهنگي كه به او مي دهند ،بايد مطمئن باشد كه دستور ديني

» كلمه حق وسيله رسيدن به هدف باطل « و نيز  ) شانده باشند حقي كه به باطل پو( = ديگران و يا به خود مي دهد، نا حق 
بنا بر اين، امر بايد با شفافيت تمام بر حق داللت كند و نبايد ناقض حقي از حقوق انسان و يا حقوق جمع انسانها . نشده باشد 

 )11 (:باشد

        HL> C\:ا اHN?S �}N?�[ و <�Kc:ا اN{� و انKLV> Oc:ن 

 »} كه حق را ناحق مي كنيد {وشانيد حق را به باطل و پنهان نكنيد حق را و شما مي دانيد نپ        « 
سر و پنهان كاري بر ستم و نيز دوستي و همكاري پنهاني با ستمگر و جنايت پيشه  ناقض حق . »  نجوي كار شيطان است «       و 

كه ناقض حقي از حقوق يك انسان و »  سر دولتي «  بر اين ،  هر بنا. ورند تا بفريبندآاهل فريب سر در كار مي . و ممنوع است 
 .  جامعه انسانها باشد،  ستمگري و ممنوع است
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گاه بودند و بدين حق عمل مي كردند، نزديك به تمامي آ          مي توان مطمئن شد اگر انسانها به حق خويش بر دانستن 
 .مدندآزها به حقوق ، بعمل نمي جنگها انجام نمي گرفتند و نزديك به تمامي تجاو

غاز و پايان هر فراخواندني  به حق و حقوق ، فراخواندن به اين معروف است كه غفلت از حقوق به غفلت از حق دانستن      آ
دانستن  به احراز  حقانيت حق تحقق پيدا مي . اطاعت كوركورانه ناقض حقوق انسان است و ظن نيز كافي نيست : غاز ميشود آ

  ) 12(:كند
 و ما تتبع اكثرهم اال ظناً ان الظن اليغني من الحق شيأ     

 » .  عمل به ظن بهيچرو عمل به حق نيست همانا.  جز از ظن پيروي نمي كنندو بيشترشان     « 
 . ، تعريف شده است13 برخورداري از اين حق به برخورداري از حق اطالع از امور كشور است كه در ماده -تذكر 

 

 مچهارده  ما

ناموس صلح رانبايد شكست مگر وقتى كه آزادى تبليغ حق و حقوق و اختيارات .       هر كس حق دارد از صلح برخوردار باشد
بنا ). 13(جنگ به قصد سلطه بر ديگران و ويران كردن عمارت و طبيعت، فساد بر روى زمين است . انسان بزور از او سلب گردند

 :است كه براى حفظ صلح بكوشدبر اين حق و وظيفه انسان 

 اگر ميان دو جامعه مسلمان جنگ روى نمود، بايد كوشيد ميانشان صلح بر قرار كرد و در صورتى كه يكى از دو طرف از - الف 
 ):14. (اى كه به صلح راضى است قرار بگيرند و جنگ طلب را به صلح وادار سازند قبول صلح سرباز زد، همه بايد در كنار جامعه

    و ان �?E@ Ec=v اERQ@�KN ا;Lcc:ا f?صL{:ا f ?KPQRS?ن S?ن FUS احZیLl ?KP^ ا�C>ى L>?Gf:ا اUH> ^cN^ حc^ <=^ ء اN^ ا@> اf j?ن   

 ER�\GKNی{� ا jل و ا;\�:ا ان اZVN?S ?KPQRS ا:}Lص?f ءت�f 

اگر يكى از آن دو از راه تجاوزگرى و سلطه بر . اگر ميان دو قوم مسلمان جنگ روى داد، ميان آنان صلح برقرار كنيد«       
وقتى به صلح رضا داد، ميان متخاصمان به عدل و قسط، . ديگرى، از قبول صلح سرباز زد، با او بجنگيد تا به امر خدا گردن نهد

 ».دارد حق اين است كه خدا اهل داد و قسط را دوست مى. صلح دهيد

، نه تنها با غير مسلمانانى )15(ميانشان صلح برقرار كرد و اين مسئوليت بر عهده همگان است  نه تنها مسلمانان برادرند و بايد -  ب 
. بلكه كوشش براى از بين بردن جنگ، وظيفه و حق انسان است) 16(توان دوستى كرد  اند مى كه به مسلمانان به جنگ برنخاسته

 ):17(چرا كه 

OL\Nدارا ^Nاا:lZی jوا        

 ».كند به خانه صلح دعوت مىو خدا «       

 ):18(بر صلح گذاشت چرا كه را اى بايد بنا      و در هر منازعه

 ».و صلح بهتر است«     

 )19( اگر دشمنان به صلح تن دادند، بايد صلح را برقرا ساخت -  

?PN �QY?f OL\LN ا:}QY و ان        

 ».و اگر به صلح گرائيدند پس بدان گراى«       

 ):20(اى نيست   كافرانى كه با مسلمانان جنگ ندارند نبايد جنگيد و مسلمانان را بر عقيده و جان و مال آنها سلطه و با-  

�ًRHI OPRLl OiN jا ]VY ?Kf        

 ». بر آنها براى شما نگشوده است) به سلطه( و خدا راهى «    

ورت جنگ بايد در آن از ارتكاب اعمالى كه سبب گسترش ، در صورت ضر...    از آنجا كه صلح حق و جنگ ناحق است مگر
مقرر ) 21(عالوه بر حرام كردن جنگ در چهار ماه از سال . دامنه جنگ و پايمال شدن انسان و طبيعت گردد، خوددارى كرد

ف و از يوضع ضعتعدى و زياده روى نكنيد نه در م: »واالتعتدو« ) 22(د كه مسلمانان جهاد را با تجاوز يكى نگردانند ردا مى
با وجود اين اگر زور در كار آيد و ستمگران به زور ). 23(موضع ضعف، بلكه از موضع قوت، مسلمان بايد دعوت به صلح كند 

 .حقوق انسان، حتى يك فرد، را پايمال كنند، قيام براى احقاق حق، حق مظلوم، وظيفه واجب همگان است به شرحى كه بيايد

  

 مپنج  ماده 
نه تنها تفاوتى از اين جهات ميان انسانها . ، حق هر انسان است و رنگ رى جستن از لحاظ نژاد و قوميت و مليت و جنسيت     براب

 :در حقيقت. نيست، بلكه حق و وظيفه انسان است كه بر ضد اينگونه تبعيضها مبارزه كند
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 ):24( انسانها از لحاظ نژاد و قوميت و مليت و جنسيت برابرند - 

  VcN?رf:ا ان اآ>@ZQl Oiاj ا<OiG> وانx^ و QLVY? آS:Vu Oً? و ;H?ی[ ?یP?اQN?س ان? �E@ OiQGL ذآ      ی

.  و از يكديگر شناخته شويدديل در آورديم تا يكديگر را بشناسها و قباي اى مردم شما را از مرد و زن آفريديم و به خلق«       
 ». شماستترين  ترين شما با تقوى همانا نزد خدا، گرامى

 ).25(كنند، ستمگرند و بايد با آنها مبارزه كرد تا از تبعيضهاى نابحق دست بشويند   و آنها كه از تبعيضهاى باال جانبدارى مى-  

  

 م شش ماده 

بنا بر اين برده دارى در اشكال .       از آنجا كه آزادى سرشت انسان است، خريد و فروش انسان بر خالف حق و سرشت او است
اسالم خريد و فروش انسان را حرام كرده است و پيامبر اسالم . گوناگونش خالف حق و شخصيت و شأن انسان و ممنوع است

: شمارد بيشتر از اين، قله آزادى بفراز رفتن را برداشتن يوق بندگى از گردن برده مى. ها شمرده است ترين عمل آن را زشت
)26( 

 JH;ر _f qHGVNو @? ادری_ ا       

 . » چيست؟ برداشتن يوق بندگى از گردنى استهشناساند عقب و چه كس به تو مى«       

پرسند و بسيار كه پس اينهمه گفتگو از برده در قرآن چيست؟ پاسخ اين است كه اسالم بنا بر اصل، برده دارى و خريد         و مى
توضيح آنكه . اى ديگر برگزيده است نگى است كه شيوهتنها درباره اسيران ج. و فروش انسان را تحريم و ممنوع كرده است

اسالم دو . گيرند گرفتند و مى مرسوم اين بود و هنوز نيز به اين يا آن صورت مرسوم است كه اسيران جنگى را به بردگى مى
 )27: (كند روش در قبال اين مشكل پيشنهاد مى

 .بردگى نگرفتن آنان قرارداد ميان متخاصمان درباره مبادله اسيران و به - الف 

دهد و بنا بر   باال ندادند، بنا بر اصل مقابله بمثل به بردگى در آوردن اسيران جنگى را اجازه مىقرار  و اگر دشمنان تن به - ب
بدينقرار، هر بار كه در . آورد اصل جبران و ترميم، در عين رعايت جهات امنيت جامعه اسالمى، ترتيب آزادى آنان را فراهم مى

 :شود آيد، يكى از تدابير و قرارها پيشنهاد مى آن از برده سخن به ميان مىقر

از اينرو اسالم نه تنها ازدواج با بردگان را اجازه .  ازدواج يكى از تدابيرى است كه براى آزاد كردن برده پيشنهاد شده است- 
 ).28(كند  دهد، بلكه آنرا تشويق مى مى

حشاء ممنوع است و يكى ديگر از تدابير اينست كه آزادى كنيزان را بازخريد كنند تا آنها  وادار كردن كنيزان به زنا و ف- 
 ).29(بتوانند شوهر اختيار كنند 

و دعوت به دادن مال به منظور ايجاد برابرى در رزق برده با برده دار ) 30( مهربانى به بردگان و رعايت مرتبت انسانى آنان - 
)31( 

 )32... (اسبت تقصير در عبادت و قسم دروغ و آزاد كردن برده بمن- 

 )33( آزاد كردن برده بمناسبت ارتكاب جرم غير عمد - 

 )34 ()گويد تو براى من مثل پشت مادرم هستى وقتى مرد به همسر خود مى(  آزاد كردن برده بمناسبت پشيمانى از اظهار - 

توانند با پرداخت فديه او را   مى )نيروئى كه با مسلمانان جنگيده (هم خود او و هم كسان او .  آزاد شدن از راه پرداخت بها- 
 .آزار كنند

 ... و- 

 ):35(گويد       تا آنجا كه در سوره بلد خطاب به پيامبر درباره انسان مى

  

.  چشم عطا نكرديمگويد من مال بسيار تلف كردم آيا به او دو پندارد هيچكس بر او توانايى ندارد؟ و مى آيا انسان مى... «      
 »عقبه چيست؟. زبان و سخن به او نداديم؟ دو راه نيكى و زشتى را به او نشان نداديم؟ باز هم به عقبه تن نداد

JcHU\@ ی:م ذى ^f OVاوا� JH;ر _f        

 ».برداشتن يوغ بردگى از گردنى، آزاد كردن برده يا اطعام در قحطى است«       

نتيجه عمل به اين روش آن شد كه برغم تخلف مستمر . رده دارى نيست، روش رهاكردن برده هست       بدينسان در قرآن ب
امروز جمعيت مبارزه با برده دارى بمناسبت صد و : صاحبان قدرت از احكام و روشهاى اسالم، اثر خويش را بر جا گذاشت
 سال 150 بهبنا بر آن شمار بردگان نسبت . دهد ت مىپنجاهمين سالروز لغو برده دارى، آمار صد ميليونى بردگان جهان را  بدس

دارى را الغا كرده اما  موريتانى كه كشورى است افريقائى و سه بار برده( تنها در يك كشور اسالمى ). 36(پيش بيشتر شده است 
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يعنى تمامى آنها در كشورهاى  بقيه بردگان، .  نفر300000 برده وجود دارد و به تعداد  )برد هنوز از اين ارثيه استعمارى رنج مى
هاى اسالمى  دارى بيشترين موفقيت را در جامعه به سخن ديگر مبارزه با برده. برند غير اسالمى در موقعيت دون انسان بسر مى

پيش فروش  خود رابگذريم از اين واقعيت كه ميليونها و ميليونها زن و مرد و بيشتر زن، تمامى عمر . بدست آورده است
 .هاى پيشرفته، رواجى به تمام يافته است  در جامعه،  دارى  نوع جديد برده اين . اند كرده

  

 مهفت  ماده 

حق هر كس و هر مجموعه انسانى .        حق هر انسان و هر مجموعه انسانى است كه ستم نبيند و وظيفه او است كه ستم نكند
است كه به حقوق ديگران تجاوز نكند و در برابر هر تجاوزى، است كه رعايت حقوق خويش را از ديگران بخواهد و وظيفه او 

 ):37(برپاخيزد و براى استقرار قسط مجاهده كند 

 KL|>C:ن و KL|>C:ن       

 ».نه ستم كنيد و نه ستم بپذيريد«       

س هر مسلمان بايد به      ستم نكردن و ستم نديدن و يار ستم ديده شدن، اصلى است عمومى و حقى است اساسى و بر اين اسا
 ):38(عمل خويش، بر عدل خداوندى گواهى دهد و ميزان و قسط را برپا دارد 

     j9ءاZPu �\GN?S ER@:; اآ:ن:ا:Q@ا EیgNا ?Pًا ی?ی<RpS ?ًVRKI jا 

 »...شاهد خدا باشيد و بر حق گواهى دهيد.  ايمان آورندگان همواره بر قسط استوار بمانيداي«       

   و 

�\GN?S 9ءZPu j ER@ا آ:ن:;:ا:Q@ا EیgNا ?Pی?ی        

 ».اى ايمان آورندگان همواره براه خدا، استوار بمانيد و الگو و گواه قسط و داد باشيد«       

 ):39(گويد  كند وقتى مى        اما على در بيان خود، اصل قرآن فوق را بازگو مى

  »ر ستمديده در برابر ستمگر باشپذير مباش و يا ستمگر مباش، ستم«       

به سخن ديگر انسان حق دارد . يعنى هم اقتصادى و هم سياسى و هم فرهنگى و هم اجتماعى است.      اين حق، عمومى است
 :يعنى. در انديشه و عمل و نيز از لحاظ موقعيتها و شرائط رشد تحت ستم قرار نگيرد

  

  در قلمرو اقتصادى

  

 مهشت ماده 

توان از اين حق  هيچ انسانى را نمى. آورد، مالكيتى شخصى است كيت انسان بر عمل خويش و آنچه از آن بدست مى     مال
خواه بطور مستقيم يعنى با جلوگيرى از كار فكرى و يدى و خواه غيرمستقيم با جلوگيرى از دسترسى او به ابزار . محروم كرد

 ):40( كه بنا بر آن اين حق در حد اصلى است. كار و زمين و منابع آن

 ^VI ?@ Cن\?ن ا�N �RN وان        

 ».آورد، نيست و انسان را بيش از آنچه به سعى بدست مى«       

كسى بيش از اين حق . كنند        همه بر كار خويش مالكيت شخصى دارند و در حد عمل خويش، بر نتايج آن، حق پيدا مى
 :شوند كه در عين حال شرط تحقق حق باال هستند  مىاز اين حق، دو حق اساسى نتيجه. ندارد

 هر كس حق دارد به زمين و منابع آن و ابزار و دانش و فن، براى كار كردن و افزايش بارورى آن و رشد و شكوفايى - الف 
 .استعدادهايش، دسترسى داشته باشد

هاى گوناگون استثمار و   شيوهبهه كارش نبايد  هر كس حق دارد از نتايج كار خويش برخوردار شود و بنا براين، بازد- ب 
 - رشوه  ):41 (كند  شمرد و ممنوع مى  شيوه استثمار و دزدى را بر مى42اسالم . هاى مرسوم ديگر از چنگش بدر رود ستم

 -  تمركز مشاغل-)رأى به ناحق و رشوه(  قضاوت سوء - ربا - بيگارى - مصادره - ارزان خريدن و گران فروختن -انحصار
 دزدى - شهادت به ناحق و پرونده سازى - خوردن تركه - خوردن بيت المال - مقام فروشى - غصب - سياسي اعمال قدرت 

 نپرداختن مزدى كه بايد - جواز فروشى - ازدواج اجبارى براى دستيابى به مال - پيش كشى و هديه گرفتن و دادن -
 تحميل مخارج شخصى يا - قمار - جنگ بخاطر غارت و غنيمت -ادن  قرض گرفتن و با استفاده از قدرت پس ند-پرداخت 

 برداشت بخشى از مزد كارگرد و كارمند و مقدارى از محصول دهقان و -هاى قدرت مدارى   انواع هزينه-گروهى به ديگران 
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جنگ و اغتشاش ( بحران  استفاده از - كاستن ارزش پول - باج و درصد و كميسيون گرفتن - فروش انسان و حيات او -پيشه ور 
 وضع انواع ماليات بقصد انتقال - حمايت از كار و مال گرفتن  »حق«  - فروش مجازاتهاى مجرمان - و گران فروشى )...و

 - تيول و انواع ديگر تصدى اموال عمومى - يك ماليات را چند بار و يا بيشتر از ميزان مقرر گرفتن -ثروت به صاحبت امتيازان 
 - تقلب در وزن كاال به هنگام خريد و فروش -...( قاچاق و) معامالت حرام -يه ديگرى يا سرمايه عمومى بغير حق كار با سرما

 خوردن مال - سودابازى انواع فريبها در معامالت -ها بقصد تجاوز در حق شريك يا باال كشيدن وجوه عمومى  انواع حسابسازى
 حمى يعنى بنام خود -ها، تهديد به لو دادن افراد بلحاظ عقايدشان و اخذ مال   انواع كاله بردارى- خيانت در امانت -خدا 
 . اراضى و منابع طبيعىدادن ثبت 

  

  

 م نه ماده 

       از آنجا كه رشد عمومى جامعه، شرط رشد هر انسان و بعكس است، هر كس حق دارد از جامعه بخواهد، كمبودهاى او را 
از آنجا كه اين حق همگانى . ه بايد امكانات و وسايل كار را در اختيار اعضاء خويش بگذاردبنابراين حق، جامع. جبران كند

آنها كه مازاد خود را . اى تعاونى است جامعه اسالمى، جامعه. شوند است، غير مسلمانان نيز در جامعه اسالمى از آن برخوردار مى
آورند، از همه شان و مرتبت برخوردارند و دست انداختنشان   مىگذارند و آنها كه از راه كار نان در در اختيار ديگران مى

 ):42(گناهى نابخشودنى است 

       :KNا E@ ERl:�KNون اnKLی EیgNاORNاب اgl OPN و OPQ@ jا<�I OPQ@ ون<�\Rf OهZPY Cون اZzیC EیgNو ا F;ZpNا ^f ERQ@ 

مكها را از اين كار سرزنش كنند و بازدارند و آنها كه تنها از توان بازو خدا كسانى را كه مؤمنان داوطلب امداد و عطاى ك«        
 » .عذابى دردناك در انتظار آنهاست. كند خورند مسخره كنند، مسخره مى نان مى

س        و در صورتى كه قادر به كار نباشند و يا با وجود كار كردن، قادر به تأمين معاش متناسب زمان و كافى براى تأمين لبا
 ):43(ها و خدمات اجتماعى و تعليم و تربيت نباشند، جامعه بايد كسر آن را جبران كند  مسكن و بهداشت و تأمين

چون مال و دولتى به او ... اى حريص و بيقرار است مال دنيا را جمع كرده و همه را ذخيره نمودند چرا كه انسان آفريده«        
 : » نماز گذارانمگر. روى كند از راه بخل احسان نكند

        واgNیf E^ ا@:اOPN ح� @LV:م v?\LN[ و اKN{>وم

 ».و كسانى كه سئوال كننده و محروم در اموالشان حقى معلوم دارند«        

  

 همد        ماده 

رشد كنند به اين اعتبار كه رشد اگر همگانى نباشد، و چند ملت .       حق درخواست جبران كمبودها، حقى جهان شمول است
از اينرو هر كس و هر گروه و . يابد شود و ميزان قهر و تخريب افزايش مى و بقيه ملل رشد نكنند، ناگزير جريان رشد متوقف مى

انفال، تأمين منابع مالى براى احقاق اين حق .  انسانى حق دارد از جامعه بشرى جبران كمبودهاى خويش را بخواهدهر جامعه 
. ها دارند هاى بشرى، حقى است كه هر جامعه و هر فرد عضو هر يك از جامعه تعاون ميان جامعه. ن استو تعاون وسيله تحقق آ

دهد از حقوق اقتصادى و سياسى و اجتماعى و فرهنگى الزم براى شكوفايى آزاد  اين حق است كه به هر كس امكان مى
كند،  هاى ديگر معين مى فتار جامعه اسالمى را با جامعهشعار عمومى كه ر.  خود برخوردار گرددانسانيشخصيت و اعتالى مرتبت 

 ):44(تعاون در نيكى است 

        و <V?ون:ا Ll^ اHN> و اGcN:ى و V> C?ون:اLl^ اO{C و اZVNون 

 ».در كار نيك و پرهيزكارى تعاون و همپشتى كنيد و در گناه و تجاوزگرى تعاون نكنيد«      

المى نه تنها مسئول هر محروم و مظلوم در هر جاى جهان است، بلكه مسئول طبيعت نيز است كه        بر اين اساس، جامعه اس
 ):45. (ويران نگردد

  

 دهمياز  ماده 

.       هر كس حق دارد كارى را كه دلخواه اوست انتخاب كند بشرط آنكه كارش مايه خرابى طبيعت و زيان جامعه نباشد
 پيروى كنند و حق فرد اينست كه به كارى » ضرر نديدن و ضرر نرساندن«ش از قاعده بدينسان حق جامعه اينست كه اعضاي

از ميوه كار خويش و از راه آبادان كردن زمين  انسانها جمع اين دو مقصود بدان است كه . مجبور نگردد كه دلخواه او نيست
 ):46(بخورند كه گفت 
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LVY و       f ?ن<zf ب و?Qlو ا ]Rن� E@ FQY ?PRf ?Q ن:HVNا E@ ?PR*OPیZای JcLKl ?@ و �<K{ E@ا:Lء آ?RN ... 

و در باغهايى كه از خرما بن و انگور قرار داديم و چشمه هايى در آن جارى ساختيم تا از ميوه آن و دست آورد عملشان «       
 ».بخورند

 : اين كارها بشرط رعايت قاعده باال مجازندهمه. خواهند به صنعت و هنر و علم و خدمات بپردازند        و ديگرانى هستند كه مى

 ):48(دانست آموخت  و به او آنچه نمى) 47( خداى خود به انسان، صنعت آموخت 

OLVی ON?@ ن\?نCا OLl        

 ».دانست، آموخت به انسان آنچه را نمى«      

 ):49(      به او هنر نوشتن آموخت 

       OLGN?S OLl ىgNا 

 ».وشتن آموختاو كه ن«       

و اين قاعده ) 50(ها دانست      و كار نيك را نيايش شناخت و كارى كه در آن سود و خدمتى بديگران نهفته، برترين نيايش
 ):51(برد به او يادآور شد كه پاداش سازندگى، سازندگى است  بزرگ را كه آدمى از ياد مى

      9nY ]ح\?نهCا Cح\?ن اCء ا 

 »ش احسان جز احسان است؟مگر پادا«       
 ):52(      و انسان را بداد و نيكى فراخواند 

 ».كند همانا خدا به عدل و احسان امر مى«        

. گردد تر مى  رشد انسان گستردهفضاي كند و بدان  سازد و سازندگى، عمران را بيشتر مى       ويرانى، ويرانيها را فزونتر مى
 :از اينروست كه. گيرند و ترجمان آنند همه از اين قاعده مايه مىرهنمودهاى قرآن درباره كار 

گيرد و فاعل كار چه سياه و چه سفيد و  به سخن ديگر، درآمد به كار تعلق مى. دارد  براى كار برابر، درآمد برابر مقرر مى- الف 
 ):53(كنند  چه زن و چه مرد، بابت آن كارمزدى برابر دريافت مى

و بنا بر اقتضاى قسط و قاعده ضرر نكردن و ضرر نرساندن و داد و ستد به ). 54(شناسد و نه ابزار   كار مىن ِآ توليد را از - ب 
 ):56(، هر كس بايد از كار خود، درآمدى متناسب زندگى در گشايش بدست آورد )55(رضا و قسط 

      <\VNا OiS Zی>یC و<\RNا OiS jا Zی>ی  

 ».تنگدستى و فقر نخواسته است. اى شما گشايش خواسته بر}در معيشت{خدا «       

شورى اساس . كنند حق دارند به هر شكل كه مقتضى بدانند، شورى تشكيل دهند  و البته همه كسانى كه كار مى-  ج 
 ):57(سازماندهى اداره كارهاى گوناگون در جامعه اسالمى است 

OPQRS رى:u Oا@> ه        

 » . شورى استميانشان امر بر«        
  

   در قلمرو سياسى

  

 زدهمدوا ماده 

دار امانت مسئوليت است و همگان امانت دارند و بناگزير بايد  انسان عهده.         واليت و حاكميت از آن جمهور مردم است
اى است كه در  ر جامعهچگونه بتوان انسان را مسئول شمرد و وى را از مهمترين مسئوليتها كه اداره امو. حق امانت را ادا كنند

 كند معاف كرد؟ آن زندگى مى

 :  از اينرو
 شركت در مسئوليت اداره امور جامعه، حق و وظيفه هر كس است و اين شركت از آنجا كه همگانى است، بناگزير از - الف 

 ):58. (گيرد طريق شورى انجام مى

OPQRS رى:u Oا@> ه       

 » .ميانشان امر بر شورى است«       
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 نه تنها هر كس حق و وظيفه دارد در رهبرى جامعه خويش شركت كند، نه تنها بايد مانع از استقرار زور و استبداد بگردد، -  ب 
ها بداند و هست  اللهى و برتر ارزشه را امانت خدا و اساس خليف بلكه بايد قوه امامت و رهبرى را در خود پرورش دهد و آن

)59:( 

 اERGcKLN ?QVLY ا@?@?... و اgNیN:GS E:ن رULN?S  ...?QS:@>واآ>ا@? ن اnNور واذا@>وا       واgNیC E ی�ZPو

ند، با بزرگوارى از آن در  گرداى روبرو مى د و وقتى با عمل ناسنجيده شونو آنان كه شاهد زور و ناحق نمى«         
 ».نما را امام پرهيزكاران بگردا... گويند خدايا و آنان كه مى... گذرند مى

 . از راه نمايندگى اعمال كرد، به مسامحه،توان مستقيم و يا        بديهى است كه اين حق را مى

 از آنجا كه مسئوليت رهبرى، مهمترين مسئوليت انسان و با اهميت ترين شاخص شخصيت و شأن انسانى و كارآمدترين -  ج 
در جامعه تركيب كار بايد چنان . در رهبرى آماده كندعامل رشد او است، هر كس حق و وظيفه دارد خود را براى شركت 
بنابراين حق و وظيفه و ارزش برين، هر كس حق دارد . باشد كه هر كس فرصت بيابد بخشى از وقت را به كار رهبرى بپردازد

 .خود را براى احراز مقامى از مقامات مديره جامعه، نامزد گرداند

 :ى احراز آن، علم و عدالت و كاردانى بايسته استبرا.     امامت جامعه حق ويژه كسى نيست

 ):60(شنود  پاسخ مى. ماند پرسد آيا امامت در خاندان او به ارث مى       ابراهيم از خدا مى

 ERKL|Nى اZPl ل?QیC      

 ».رسد عهد من به ستمكاران نمى«       
 اسرائيلخدا به بنى . ت اجتماعى ممتاز، مانع از رهبرى نيستكمى مال و نداشتن موقعي.       رهبرى به داد و لياقت و علم است

 ):61(گفتند طالوت از خاندان بزرگ نيست و ثروت ندارد، پاسخ داد  كه مى

      O\zNو ا OLVNا ^f q�\S وزاد� 

 ».علم و توانايى جسمانى او را زيادت بخشيد«        

هر كس حق دارد رهبرى جامعه را . دهد كه عادل و عالم و اليق باشند        بدينقرا خداوند رهبرى را به كسى يا كسانى مى
اگر اين سه مشخصه در رهبرى جامعه نبود، غاصب است،كه عهد و مسئوليت و امانت خداوندى به . عادل و عالم و اليق بخواهد

 .رسد ظالمان و نادانان و نااليقان نمى

  

 دهمسيز  ماده 

شود كه يك شخص، و يك  جامعه اسالمى، بر اين اصل اداره مى.  و همه از آن برخوردارند است عمومىقي     حق اختالف، ح 
 با وجود توافق در دين، حق ، حتيدانند، بنابراين دانند، بخشى از حقيقت را مى گروه و حتى يك نسل تمام حقيقت را نمى

 .دارند در مسائل، اختالف نظر داشته باشند

اختالف در امت « معنى سخن پيامبر . اين اختالف نظر و اجتهاد بارور است. انكار نكردنى است     آزادى رأى و اجتهاد حقى 
اين سخن تاكيد همان رهنمود قرآنى است كه وقتى پيامبر اسالم در اقليت قرار گرفت و . همين است) 62 ( » من رحمت است

 پديد آمد و گروهى بر آن شدند كه راه صواب آن اداره جنگ بنا بر رأى اكثريت، سبب شكست شد، در باور به شورى تزلزل
 ):63(پاسخ قرآن روشن و صريح است . است كه هر چه پيامبر گفت همان شود

<@Cا ^f Oور ه?u     

  »در امر با آنها شور كن«       

دينى و سياسى ديگرى غير مسلمانان حق دارند عقايد .       اين حق در جامعه مسلمانان براى غير مسلمانان نيز محفوظ است 
 : با آنها به همانسان كه شرح شد، در كار نيك و عدل و تقوى بايد براه تعاون رفت. داشته باشند

 .، روش اسالم است، اختالف در نژاد و رنگ و فرهنگ و زبان حق است و نه ننگ» دين شما از آن شما و دين من از آن من«  
زادانه نظر مخالف هم حق فرد و هم  آابراز. است... ني و مرامي و سياسي وانه نظر ديزادآبرخورداري از  حق اختالف  به ابراز 

جامعه به شوره زار انديشه بدل مي شود و . زيرا  بال اجرا كردن اين حق جريان انديشه را قطع مي كند. حق جامعه است
 .ن از رشد مي مانندآاعضاي 

 
 دهمچهار ماده 
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 انواع سانسورها ملغى حق، بنا براين . ر، حقى است كه هر عضو جامعه از آن برخوردار است       حق آگاه شدن از امور كشو
 ):64(هر كس حق و وظيفه دارد حقيقت را اظهار كند . است

     وHL>C\:ا اHN?S �}N?�[ و <Kci:ا اN{� و انKLV> Oc:ن  

 ». كه بدان دانائيدو حق را پنهان نكنيد در حالى. حق را به لباس باطل نپوشانيد«        

بنابراين، حق . آگاهى از شرائط مسئوليت است اما عدم آن رافع مسئوليت نيست.         و هر كس حق دارد از حقيقت آگاه شود
اين حق آنقدر بزرگ است كه خدا فرستادن پيامبر و بيان حق را حجت . و وظيفه هر كس است كه از امور عمومى آگاه گردد

 ):65(اند د انسان بر خود مى

]I<Nا ZVS qzح jا ^Ll س?QLN ن:iی�~N EریgQ@ و Eی<�H@ �ًIر           

 ».و خدا عزيز و حكيم است. رسوالنى فرستاد تا هم بشارت و هم هشدار دهند آنسان كه براى مردم بر خدا حجتى نماند«        

و پيامبر را از آنرو فرستاد تا آنچه را كه طاغوت از ) 66( كنند  آنان كتاب داد، پيمان ستاند كه آنرا براى مردم بيانبه        و 
 را وقتى مجاز شمرد كه كس يا اسرونجو). 68(كتمان حق را گناه و ستم شمرد ) 67(كردند، بر مردم آشكار سازد  مردم پنهان مى

.  خواندشيطاني عمل منافقان و را وگرنه، آن) 69(كسانى نخواهند بخدمت ظاهر كنند و بخواهند در خير مردم انديشه كنند 
در ) 70(امور مردم را از مردم پنهان كردن و در خفا طرح براى خفه كردن صداى حق كشيدن، را عملى فرعونى خواند 

 )71( سخن گفتن را كار منافقان شمرد و ممنوع كرد و گفت ا سرونجو

Nو ا O{ C?S ا:Y ?Qc> �f OcRY?Q> ا اذا:Q@ا EیgNا?Pوان       ی? ایZV ...ا:Q@ا EیgNن اn}RN E�R�Nا E@ ى:zQNا ?Kان... 

 نجوى )...دروغ و افترا و(گوييد، در دشمنى يكديگر و به گناه  ايد، وقتى به راز سخن مى  كسانى كه ايمان آوردهاي«      
 »...خواهد اسباب حزن و گرفتارى مؤمنان را فراهم آورد نجوى كردن كار شيطان است چرا كه مى... نكنيد

شوند         و از آنجا كه حجت و حق انسان بر خدا مقتضى بيان و آگاه كردن است و پيامبران براى انذار و بشارت برگزيده مى
از آنجا كه از مردم بصرف . ، وظيفه رهبرى جامعه است كه بر سنت پيامبر مردم را از آنچه به آنها راجع است، آگاه سازد)72(

و ) 73(شود، بر عالم اظهار علم واجب شد و در صورت خوددارى سزاوار لعنت خدا گشت  يت نمىاستبداد حكومت، رفع مسئول
 ):74(وظيفه و حق هر كس گرديد كه در جستجوى حق تا به علم نرسد بازنايستد 

       OLl JS OiN �RN ?@ �G>C و 

 ».بر آنچه بدان علم ندارى، نايست«        

حتى اگر اين سخن، حق اليقين باشد و پيامبر نيز حق تحميل . شنوند بپذيرند يا نپذيرند آنچه را مى        و البته مردم مختارند 
 ):75(ندارد 

iRLl?و @? ان ?PRLl ]`ی?Kن?f ]ض E@ و J\=QN ىZcPی ?Kن?f ىZcاه EKf OiSر E@ �}Nا Oء آ?YZ; س?QNا ?Pک       ;[ ی?ای:S O]R 

پس هر كس بدان هدايت جست خويشتن را براه هدايت برد و هر كه . ردگار به شما آمد مردم، حق از سوى پرو بگو اي«        
 ».و من وكيل شما نيستم. از آن گمراه شد، خود را گمراه كرد

ماند بخود زيان  رساند و هر كس در جهل مى شود بخود سود مى هر كس آگاه مى.        آگاه شدن و نشدن به اختيار انسان است
 )77. (با اينهمه به عنوان ضرورت بيان حقيقت، كسى حق ندارد اسرار نظامى و يا غير آن را بر دشمن فاش سازد). 76(رساند  مى

  

 دهمپانز  ماده 

جامعه بايد، جامعه ارزياب و منتقد . ارزيابى و انتقاد، حق و وظيفه هر انسان است.      حق بيان و آزادى بيان، حق هر انسان است
بكوشد به سخن نيكو، بر گوينده سخن .  از زبانى سخن لغو نيز بشنود، بايد از بكار بردن زور خوددارى كندمسلمان اگر. باشد

تواند هر كه  اگر ممكن نشد، بايد خوشرويى راه خود گيرد و بداند كه حتى پيامبر نيز نمى. بيهوده، سره را از ناسره آشكار سازد
 ):78(را خواهد، هدايت كند 

KI ى        و اذاZPی JPNا EiN و FHHاح E@ ىZP> C _ان ERLPzNا ^UcHن C OiRLl OLI OiN?Klا OiN و ?QN?Klا ?QNا:N?; و JQlض:ا<lا :ULNا ا:V

 ...@E ی�?ء

. اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شما است: گفتند در پاسخ مى. كردند شنيدند با آن معارضه نمى و وقتى لغوى مى«       
خدا هر كس را بخواهد هدايت . توانى هر كس را بخواهى هدايت كنى تو نمى. ، ما را با جاهالن دعوائى نيستسالم بر شما

 »...كند مى

 ):79(اند         دو حق و وظيفه، يكى آگاه شدن و ديگرى بيان عقيده در اين آيه روشن و فصيح بيان شده
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  الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه*فبشر عباد       

 »...كنند شنوند و از بهترين آن پيروى مى پس بشارت ده بندگان مرا، آنان كه سخنها را مى«        

 ):80(       با وجود اين مسلمان حق ندارد به مسلمان، و غير مسلمان نيز، ناسزا بگويد 

      OLl <RUSواZl jاا:H\Rf jدون ا E@ ن:lZی EیgNا ا:H\> Cو... 

 »...كنند، ناسزا نگوييد تا از روى دشمنى و بى علمى بخدا دشنام دهند انى كه به غير خدا دعوت مىبه كس«         

  
 : سياسى - در قلمرو فرهنگى 

  

 نزدهمشا ماده 

نشيند و باطل در جو سانسور و جهل بر جا         بشرحى كه در دو ماده اخير گذشت، حق، به علم و بيان، بكرسى قبول مى
و براى ) 82(بنابراين امر به معروف و نهى از منكر حق و وظيفه هر كس است ). 81(شود  رود و نابود مى ا بيان مىماند و ب مى

خواه در جامعه اسالمى و خواه در . استفاده از حق و عمل به وظيفه، تمايلهاى دينى و سياسى و علمى و فرهنگى بايد آزاد باشند
 ):83(راهنما اينست رابطه مسلمانان با غير مسلمانان، اصل 

^UNا E@ Zu<Nا ERH> Z; EیZNا ^f اآ>ا� C        

 ».در دين زور و اكراه نيست كه راه رشد از راه زورمدارى آشكار و جدا شد«        

.  بگيرد      اما اين وظيفه و حق، وظيفه و حقى همگانى است، بنا بر اين استفاده از آن بايد غير قهرآميز و در محيط تفاهم انجام
 ):84(هيز از نادانان و عفو بگذارد  پرپيامبر نيز بايد از وسوسه شيطان بخدا پناه برد و بنا را بر

       ERLPzNا El ض<lف و ا<VN?S<@و ا :=VNاg� 

  »عفو كن و به نيكيها بخوان و از جاهالن روى بگرداند«       

بايد همه و حتى پيامبر بدانند كه هدايت با خدا است او است و هدايت هركس بدست خود . استقالل حق هر كس است       و 
 ):85(توان و نبايد هدايت كرد  و هيچكس را به زور نمى

?PRLl ]`ی ?Kن?f ]ض E@ و J\=QN ىZcPی ?Kن?f ىZcاه E@       

 ».اهى افكنده استهر كس هدايت بجويد، خود را به راه هدايت برده است و هر كس گمراهى بجويد خود را بگمر«         

 ):86(       و به شرحى كه گذشت حتى در رابطه با كافران بايد از اصل 

Eدی ^Nو OiQدی OiN       

 ».دين شما از آن شما و دين من از آن من«        

 خويش بديهى است كه هر كس حق دارد در درستى عقايد.         پيروى كرد و بنا را بر تعاون در كار نيك و تقوى گذاشت
شك كند و از آنها باز گردد، نه تنها حق دارد، بلكه وظيفه دارد كه تا به يقين نرسيده است، دست از پژوهش و كاوش برندارد 

)87:( 

     [cح _Sر ZHlو اERGRNا _R>?ی  

 ».و خداى خود را پرستش كن تا تو را يقين آيد«        
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 همهفد  ماده 

 و عمل به وظايف، هر شخص و هر گروه حق دارد و دارند در صدد تشكيل حزب و جمعيت       براى برخوردارى از حقوق 
 ): 88(كنند، بپردازد و بپردازند  كند و مى اى كه در آن زندگى مى برآيد و برآيند و به ارزيابى و انتقاد جامعه

 ...       و OiQ@ EicN ا@q یlZ:ن اN^ اR�N> و ی? @>ون VKN?S>وف و

 ».آنان رستگارانند. ها دعوت و از بديها نهى كند  شما امتى بايد كه به نيكىو از«        

توان از عضويت در جمعى بازداشت و يا به  بنا بر اين كسى را نمى.         تمايلها و گردآمدنشان در جمعيتها، بايد آزاد باشند
 را بر اساس نژاد و قوميت و موقعيت مالى و بخصوص دولتى و ملتى و كسى حق ندارد مردم. عضويت در جمعى مجبور گرداند

 باور دينى يا سياسى طبقه بندى كند و

 ):89(اى را از حقوق ويژه برخوردار و ديگران را از حقوق خود محروم سازد كه اين كار فرعونى است   پاره

OPQ@ q=v?� �V`c\ی ?ًVRu ?PLاه ]VY رض وCا ^f �l ن:l<f ان       

 ».اى را مستضعف گرداند مردم را گروه گروه كرد و طايفه.  فزونى طلبيد)در سلطه(ن بر روى زمين علو و همانا فرعو«        

گروه «  بندى كند و خود را تهدارد مردم را بر اساس تمايالت دس        و در جامعه اسالمى نيز كسى و مقامى و دولتى حق ن
 ):90(ردم را در گروههاى متخاصم پراكنده سازد  بشمارد و در دين پراكندگى و بر پايه آن م»برگزيده

 ء^ دیOPQ و آ?ن:اu ^f OPQ@ F\N ?VRuان اgNیf E>;:ا    

 ».آنان كه در دين فرقه فرقه شدند، تو در هيچ چيز از آنها و با آنها نيستى«        

يرد كه پراكندگى عقيدتى و خصومتهاى گ        منع قدرتها از طبقه بندى دينى و سياسى مردم، از اين قاعده تاريخى مايه مى
آورند، همه نتيجه آن است كه قدرت استبدادى بدون ايجاد پراكندگى و خصومت بر پا   كه ببار مىييها قهرآميز و تباهى

 و مشى توحيد گذار از قهر). 91(گذارند  استبدادهاى همه جانبه، حتى ميان هواداران خود بنا را بر مبارزه و تضاد مى. ماند نمى
بنابراين در عين رعايت حق هر گروه و هر كس بگرد آمدن در احزاب و جمعيتها، . دشمنى به دوستى و از كينه به محبت است

 .دهد مشى عمومى را مشى از خصومت به آشتى و از تخريب به سازندگى و از تضاد به توحيد، قرار مى
 

  در قلمرو فرهنگ

  

 دهمهج ماده 

بنا براين هر كس حق و . ه خدا، بايد صفات خدائى را در خود پرورش دهد چرا كه رشد سرشت اوست       انسان بعنوان خليف
هر ) 93(و در كسب دانش بايد به هر جاى جهان برود ) 92(طلب علم فرضيه هر مرد و زن است . وظيفه دارد كه دانش آموزد

بخصوص كار را بايد چنان . عليم و تربيت فراهم آوردجامعه بايد براى فرزندان دختر و پسر خود، تأسيسات الزم را براى ت
بنى آدم را اعضاى "جامعه بشرى وظيفه دارد . سازمان دهد، كه كار توليدى مانع كار تعليم و تربيت و ابداع و ابتكار نگردد

دانند برابر  ا آنها كه نمىدانند ب آنها مى"زيرا كه . تلقى كند و اسباب تعليم و تربيت ملتهاى فقير را فراهم آورد) 94 ("يكديگر
 :از اينرو. گرداند  شدن نادانان نيانجامد، هر تمدنى را از اساس ويران مىداناو اين نابرابرى اگر به ). 95 ("نيستند

 ):96(گويند  دانند، مثل نادانان و مستكبران نمى  آنهائى كه رشد را از آن تمام بشر مى-  الف 

       EKS Zاری<uرى اZنC ?ًاو انZuر OPSر OPS رض ام ارادCا ^f 

 ».دانيم كه براى اهل زمين شر سرنوشت گشته و يا خدايشان، راه رشدى برايشان معين كرده است و ما نمى«        

 ):97(گويند رشد از آن عموم بشر است و دين درس رشد و آزادى است         بلكه همانند پيامبر مى

uوا ر<}> _~Nو?f OLIا EKf       ًاZ 

 ».كند شود و رشد مى هر كس اسالم آورد، آزاد مى«        

اى و غير اينها حق دارد جهل را به ديگران تحميل كند و نه هيچ ملتى و گروهى و شخصى         و نه هيچ قدرتى جهانى و منطقه
 ):98(اند پيروى كند  حق دارد از قدرتهائى كه اساس كار خود را بر نادانى و جهل مردم گذاشته

 ZGN        ERH@ E�LIو ?Qcی?S ^I:@ ?QL\Nار*ZRu<S ن:l<f<@ن و @? ا:l<f <@ا ا:VH>?f Jv�@ ن و:l<f ^Nا  

كسان او از امر فرعون پيروى كردند و امر . هاى خود و برهانى بسوى فرعون و كسانش فرستاديم و موسى را با آيت«       
 ».فرعون رشيد نبود
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هيچ حكومتى . بعيض نبايد باشد يعنى همگان از هر مذهب و مسلك و قوم بايد از آن برخوردار شوند در تعليم و تربيت ت-  ب 
چرا كه علم وديعه خدا و هدايت او همگانى است . حق ندارد به بهانه باور دينى يا سياسى كسى را از تعليم و تربيت محروم كند

)99:( 

 ان? هZیJQ اRH\N[ ا@? u?آ>ًا و ا@? آ=:رًا       

 ».نمايانيم، خواه شاكر و خواه كافر باشد هدايت را به انسان مىه  راما «     

 ):100(دانست آموخت         و خداوند بدون تبعيض به آدميان استعداد آموزش داد و به انسان هر چه را نمى

  OLVی ON?@ ان\?نCا OLl      

 ».دانست به انسان آموخت آنچه را نمى«       

هاى بشرى بكاهد و بر ميل به تفاهم و تعاون در   و تربيت بايد از اختالفها در سطح جامعه و در مقياس جامعه تعليم-  ج
در حقيقت علم وقتى علم و پيراسته از دروغ است كه با از بين بردن جهل، اختالفها را به تفاهيم بدل . هاى مختلف بيفزايد جامعه

 اميد به صلح و تعاون در خانواده بشر ودن بر اختالف و افزازربيت، بايد جهت كاستن بنابراين، جهت عمومى تعليم و ت. سازد مى
 ):101(گويد   مى )ع  ( عيسي. كنند مبران به علم رفع اختالف مىاهمانسان كه پي. باشد 

 ;qiK}N?S Oic~Y Z و �VS OiN ERS C اgNى <�ULc:ن     

 »... بر شما روشن بگردانم كه در آن اختالف داريدام تا امورى را به نزد شما حكمت آورده«        

گويد در امورى         با توجه به اهميت اساسى علم در رفع اختالفها و ايجاد محيط صلح و همبستگى است كه خدا به مردم مى
 ):103 (خواهد بشر را از راه حكمت و پند نيك، راهنمايى كند و از پيامبر مى) 102(كه علم نداريد احتجاج نكنيد 

 از آنجا كه بنا به تجربه تاريخى، رشد هر فرهنگ در گرو باال رفتن سطح فرهنگ توده مردم است و بدون باال رفتن سطح -  د 
. كنند، تعليم و تربيت بايد عمومى و همگانى باشد  استعدادها محيط فرهنگى مناسب براى رشد را پيدا نمى ،ها فرهنگ توده

وانند از تعليم و تربيت بهره يابند و همانسان كه رويه اسالمى است، نه تنها تعليم و تربيت بايد مجانى كودكان بطور عموم بايد بت
 .باشد، بلكه بر حكومت است كه براى كسانى كه بخواهند به تحصيل ادامه دهند، اسباب مادى را فراهم آورد

ها به كتاب و  شوند و ماموريت اولشان تعليم امى رانگيخته مىها ب پيامبران از ميان امى:     در اين باره، تعليم قرآن روشن است
 ):104(حكمت است 

 �ciNا OPKLVو ی OPRآnوی Jc9ی OPRLl ا:Lcی OPQ@ Cً:Iر ER@Cا ^f �VS ىgNه:ا       Lض ^=N ]H; E@ و ان آ?ن:ا qiK}Nو اERH@ ] 

اى خدا را بر آنها بخواند و ايشان را تزكيه كند و كتاب و ه ها پيامبر برانگيخت تا آيت او است خدائى كه از ميان امى«       
 ».مردمى را كه پيش از آن در گمراهى آشكارى بودند. حكمت آموزد

شود  ها است كه جهان ديگر مى  تقدم بخشيد و گفت با تغيير امى"ها امى"       و خدا در سوره عبس به آموزش و هدايت 
. ا و حقوق بود كه امام صادق دانشگاه آزاد بزرگ را در جامعه اسالمى بنياد گذاردبر اساس اين تعاليم و رهنموده) 105(

چه . دانشگاهى كه بر روى همه نژادها و همه مذاهب و مردم عادى نيز باز بود و بحث آزاد روش اصلى تعليم و تربيت بود
 !ه استروشى، چه گوهرى كه جامعه اسالمى و جامعه بشرى گم كرد و هنوز آنرا باز نيافت

  

 همنوزد  ماده 

 :  بنا بر آنچه شرح شد

در مقام پرورش .  هر كس حق و وظيفه دارد در حيات فرهنگى جامعه خود و جامعه جهانى شركت فعال كند-  الف 
دانند  داند به آنها كه نمى استعدادهاى خود و جامعه، به ابداع و ابتكار علمى و هنرى بپردازد و به روش خدا، از آنچه مى

و همگان در آموزش يكديگر از اين رهنمود قرآنى ). 106 ("ساعتى تفكر از هفتاد ساعت نيايش بهتر است"بداند كه . بياموزد
 ):107(پيروى كنند 

OiQRS ]`=Nا ا:\Q>Cو       

 »...و فضل و نيكى به يكديگر را از ياد مبريد... «      

با وجود اين كسى حق ندارد به نام انفاق علم، ديگرى يا ديگران را به پيروى ). 108(      و بدانيد كه برتر انفاقها، انفاق علم است 
به پيامبر نيز حق . جوئى باشد به سخن ديگر آموزش و انفاق بايد خالى از هرگونه غرض و بخصوص برترى. از خود ناگزير سازد

 ):109(و وظيفه تعليم داده شد و نه حق هدايت 
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iNو OPvZه _RLl �RN      OiRNی:ف ا <R� E@ ا:G=Q> ?@ و jا JYء و?UcSا Cن ا:G=Q>?@ و Oi\=ن�f <R� E@ ا:G=Q> ?@ ی�?ء و E@ ىZPی jا E

 و انKL|>C Oc:ن

سود هر مالى كه انفاق كنيد به خود شما . كند خدا است كه هر كس را بخواهد هدايت مى. هدايت مردمان با تو نيست«        
 ».رسد و ظلم به شما نخواهد شد هر مالى انفاق كنيد، سودش به خود شما مى. ى خدا انفاق مكنيدرسد و جز براى رضا مى

ها، بندگان ويژه  شركت در اين سه مسابقه حق هر كس است و برندگان در اين مسابقه.  سه مسابقه در اسالم ارزشمندند-  ب 
 ):110( در اين سه را ارزشمند شناخته است خداوندند و به آنها وعده همه گونه پاداش داده است و نابرابرى

  مسابقه در علم و پيش گرفتن در آن- 

  مسابقه در عدالت و امامت عدل و پيش گرفتن در آن- 

با وجود اين، هر كس بايد بداند كه دانشمندتر از او . تقوى و پيشى گرفتن در آن:  مسابقه در كردار و پندار و گفتار نيك- 
 )111(وجود دارد 

    ORLl OLl ق آ[ ذى:f و  

 ».در دانش، دست باالى دست بسيار است... «       

      بنابراين نه تنها حق دارد به كوشش علمى و يا هنرى ادامه بدهد بلكه بايد به پيامبر تاسى كند و از خدا بخواهد كه پيوسته 
 ):112(بر دانش او افزوده گردد 

    ?ًKLl ^رب زدن 

  »گارا بر علم من بيفزاىپرورد... «       

 بديهى است كه بنابر حق مالكيت هر كس بر كار خويش و دستاورد آن، هر محقق و هر دانشمند و هر هنرمندى، بر كشف - ج  
و نبايد ) 113(با وجود اين نبايد از ياد ببرد كه آموختن به حيوانات نيز ارزشمند است . و ابداع و تاليف و اثر خويش حق دارد

و بايد از رهنمود قرآنى در فضل رساندن به ديگرى و فضل پذيرفتن از ديگرى  ) 114( خود ديگران را محروم سازد از فضل
 .پيروى كند

 

 :   در قلمرو اجتماعى

  

 مبيست ماده 

 :      زندگانى شخصى و حيثيات و شئون هر كس، از زن و مرد و فرزندان، بايد از هر گونه تعرض مصون باشد

 ):115(گانى شخصى اشخاص بايد از ظن و تجسس و سخن چينى افراد و قدرت حكومتى مصون باشد  زند- الف 

Zای{� اح ?ً`VS Oi`VS �cUیC ا و:\\z>C و O{ا E|Nا �VS ان E|Nا E@ ًا<Rxا آ:HQcYا ا:Q@ا EیgNا?Pی?ی      ?ًcR@ JRا� O}N ]ان ی? آ Oآ

cه<ifjاا:G>و ا �:K 

تجسس مكنيد و غيبت . ايد از بسيارى گمانها اجتناب كنيد كه برخى سوء ظنها گناه است  آوردهاى كسانى كه ايمان«       
آيا كسى دوست دارد گوشت مردار برادرش را بخورد؟ سوءظن و تجسس و غيبت را زشت شماريد و به خدا . يكديگر را مگوييد
 »...پرهيزكارى كنيد

 ):116(يچكس مجاز نيست ديگرى را تحقير كند  احترام و شخصيت افراد بايد مصون باشد و ه-  ب 

      ی? ایgN?PیE ا@Q: اCی\�> ;:م @E ;:م l\^ ان یi:ن:ا �R>ًا @OPQ و Cن\?ء l\^ ان یR� Ei>ًا @EPQ و nKL>Cوا ان=\Oi و nS?Q> Cوا 

OICا �~S ب?GNC?S.. 

زنان، يكديگر را . مسخره شونده از مسخره كنند بهتر باشدباشد كه . اى ايمان آورندگان، قومى قوم ديگر را مسخره مكنيد«       
به خود سركوب نزنيد و يكديگر را با اسم و لقب گذاشتن، . باشد كه مسخره شونده از مسخره كننده بهتر باشد. مسخره نكنيد

 »...عصيان بعد از ايمان، نشانه بدى است. دست نياندازيد

بخصوص . در درون خانه زن و مرد نيز بايد از تهمت به يكديگر بپرهيزند. باشد هر كس حق دارد از تهمت ناروا مصون -  ج 
 ):117(مردان نبايد همسران خود را به ريختن آبرو تهديد كنند 

?ًQRH@ ?ًK{نً? و ا?cPS Jونg�?>ء ا?Ru JQ@ واg�?>�f رًا?�Q; EPNZاح OcR>ن زوج و ا?i@ ال زوجZHcIا O>و ان ارد        
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د، اگر هم بسيار، بازپس اي همسر جدا كرده دادهبه  خواستيد همسرى را بجاى همسر خود اختيار كنيد، مالى را كه و اگر«        
  »ستايند؟ مالى را از او مى، يا از راه بهتان و گناه آشكار آ. نگيريد

 ):118( خانه اشخاص از تعرض مصون است و وارد خانه كسى نبايد شد مگر به اذن صاحب آن - د 

  ^cح Oi>:RS <R� ?ً>:RS ا:L�Z>Cاا:Q@ا EیgNا ?Pء     ی?ی?PLاه ^Ll ا:KL\> ن\:ا و?c\>  * ... OiN ی:ذن ^cه? ح:L�Z>�f ًاZاح ?PRfواZz> ON ن?f

 ...و ان ;OiN ]R ارVY:ا f?رVY:ا

... د و به اهل آن سالم كنيدهاى خودتان داخل نشويد تا آشنايى دهي اى جز خانه ايد به خانه اى كسانى كه ايمان آورده«       
 »...و اگر به شما گفته شد بازگرديد، پس باز گرديد. اگر در خانه كسى را نيافتيد، پس داخل مشويد تا به شما اجازه ورود دهند

  

 م و يك  ماده بيست

ب اقامتگاه حق هر انتخا.       هر كس مختار است در كشور خود هر كجا خواست منزل كند و به هر نقطه كه خواست سفر كند
 :بنابراين. انسان است

 ):119( سفر در داخل كشور و به خارج آن نه تنها حق هر كس است بلكه عملى ارزشمند و مورد تشويق است -  الف 

�L�NااZS ن|>وا?f رضCا ^f وا<RI        ... Nر ه:ا:�QNا JRNو ا J;رز E@ا:Lو آ ?PHآ?Q@ ^f ا:�@?f Cً:Nرض ذCا OiN ]VY ىg 

پس در آن به سير . او است كه براى شما زمين را رام كرد... ها را پديد آورد سير كنيد در زمين و بنگريد چگونه آفريده«         
 ».بازگشت همه بسوى اوست.از خوردنى هايش بخوريد. و تماشا درآئيد

ه ناگزير به مهاجرت كردند و يكبار ديگر پيامبر را يكبار از مك. توان از خانه و ديار خويش بيرون كرد  كسى را نمى-  ب 
كنند بايد مبارزه كرد  از اينرو با كسانى كه اشخاص را بزور از ديار خود بيرون مى) 120(خواستند از مدينه بيرون كنند  مى

 ):122(خونى را به ناحق نريختن و آدميان را از خانه و ديار خود نراندن عهدى با خدا است ) 121(

  @i=\>C Oi; ?xR:ن د@?ء آO و Y<�>C:ن ان=\E@ Oi دی?رآO   واذا�gن?   

 »... ستانديم كه خونهاى يكديگر را مريزيد و يكديگر را از ديار خويش مرانيدو آنگاه كه از شما پيمان«         

 ):123(  و 

?QiI Oi>:RS E@ OiN ]VY jوا     ... 

 »...قرار دادو خدا خانه هايتان را برايتان آرامشگاه «         

  

 مدو ماده بيست و 

 :حق هر انسان است و مايه شناسايى او است) 124(      از آنجا كه اختالف در نژاد و قوميت و مليت و فرهنگ و زبان و رنگ 

شناخته شدن به نژادى و ملتى و قومى، حق طبيعى هر . توان از مليت و قوميت خويش محروم ساخت  هيچكس را نمى- الف 
 ):125 (كس است

       و QLVY? آS:Vu Oً? و ;VcN ]v�H?رf:ا

 »...و شما را به قبايل و خلقها در آورديم تا يكديگر را بشناسيد و از يكديگر شناخته شويد«       

 ):126( اختالف در فرهنگ و رنگ از آيات خداوند است -  ب 

      E@ اوJcی ....Oiان:Nوا OicQ\Nف ا�cو ا� 

 »...گوناگونى زبانها و رنگهاى شما است... ات اوو از آي«       

اين رسم را كه هنوز برجاست، اسالم . توان از مليت محروم كرد كسى را نمى قوم و يا  بنابراين به استناد رنگ و فرهنگ       
 .ملغى كرده است

ود دارند حتى يك قوم محض و در يك ملت، اقوام گوناگون وج) 127( تقسيمند "امم" پرندگان و چرندگان نيز به - ج 
اى بزيان طايفه  اين گونه تقسيم بنديها، سبب هيچ امتيازى براى طايفه). 128(شود  شناسائى تنظيم امور به طوايف تقسيمم مى

 .دهد ديگران را شهروند نشمرند و از مليت محروم سازند ديگر نيست و به هيچيك حق نمى

و نيز . يت بنام اختالف دينى و عقيدتى كه از ديرباز و هنوز بجاست، ملغى است اخراج از سرزمين و محروم كردن از مل- د 
 مستكبران اين روش، روش ستمگران و. توان به دليل ضعف از خانه و ديار بيرون كرد و بيگانه شمرد كسى و يا كسانى را نمى

 ):129(ض كردند و قاست كه ميثاق خدا را ن
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       G> ءC ه� Ocان O{cLi\=و ه: :ن ان OوهZ=> ى<Iا Oوان و ان ی?<:آZVNو ا O{C?S OPRLl ون<P|> Oدی?ر ه E@ OiQ@ ?ًGی<f ن:Y<�> و O

OPYا�>ا OiRLl م<}@... 

بر ضدشان از . كنيد كشيد و گروهى از خودتان را از خانه و ديار بيرون مى پس از عهد سپردن، همين شما يكديگر را مى«         
 »...حال آنكه بر شما روا نبود آنها را بيرون كنيد. گيريد اگر اسيرتان شوند از آنها فديه مى. كنيد مىراه گناه و دشمنى همدستى 

اگر مورد ستم بود، وظيفه دارد كه چنين .  اما هر كس حق دارد از ديار و مليت خوش بيرون رود و مليتى ديگر بپذيرد-  ه 
 ):130(كند 

 ...Ei> O ارض اj واY ?Pcf qVI>و اPRf?ء;?N:ا اN آf ER=V`c\@ ?Q^ اCرض ;?N:ا     ... 

 »...پاسخ شنوند مگر زمين خدا فراخ نبود تا در آن هجرت كنيد؟. گويند مستضعفان زمين بوديم... «        

  

 ومس  ماده بيست و 

 :       هر كس حق دارد در صورتى كه مورد ستم قرار گرفت پناهندگى بجويد

 ):131(بايد به او پناه داد . بلكه دشمن نيز حق دارد به جامعه اسالمى پناه آورد نه تنها بيگانه - الف 

     �KNا E@ Zرو ان اح?zcIا ERآ<LSا O{ jا OLآ hK\ی ^cح �<Y?f كJQ@?@ JU 

 »... بشنود سپس او را به مأمنش برسان را و اگر يكى از مشركان به تو پناهنده شد، پناهش ده تا كالم خدا«        

 ):132( هر كه مورد ستم قرار بگيرد حق و وظيفه دارد مهاجرت كند و به مبارزه براى احقاق حق ادامه دهد -  ب 

ORر رح:=UN ?هZVS E@ _Sو9 ان ر<Hوا و صZه?Y O{ ا:Qcf ?@ ZVS E@ وا<Y?ه EیgLN _Sان ر O{         

همانا . پس از آن نيز بر جهاد پاى فشردند. دند و هجرت گزيدندهمانا پرورندگا تو، در كنار و يار آنان است كه آزار دي«         
 ».آمرزد پروردگار تو مهربان است و مى

  

 مچهار  ماده بيست و 

        هر چند در ماده هشتم، شرح شد كه هر كس حق دارد زندگانى متناسب با شئون انسان داشته باشد، اما از آنجا كه در زمان 
ميرند و كودكان و معلولين و بيماران از مراقبت پزشكى به كنار، از خانه و غذا نيز  نفر از گرسنگى مىها ميليون  ما هر سال ده

محرومند، بناگزير حق بجانب قرآن است كه براى كودكان بى سرپرست و معلولين حق عاجل بر نمردن از گرسنگى و بى 
و اگر آنان ناتوان بودند بر عهده ابرار سراسر ) 133(است اين حق در درجه اول بر عهده خويشاوندان . شود خانمانى قائل مى

 ):134(جهان است 

 ...و ی�KV:ن Ll^ حQRi\@ JH? و یKRcً? و اRI>ًا...   ان اSC>ار     

 »...كنند  و اسير را اطعام مىمسكيناز راه خدا دوستى، يتيم و ... همانا ابرار«        

  

 مپنج  ماده بيست و 

عوامل اقتصادى و سياسى و اجتماعى و فرهنگى كه سبب سلب . ان زن و مرد بايد بر اساس عالقه و عقيده باشد       ازدواج مي
 :بنابراين. كنند، از اعتبار ساقطند شود و آنان را ناگزير از ازدواج بر خالف ميل مى آزادى زنان و مردان و بيشتر زنان مى

ازدواج به ). 136(و روابط زوجيشان بايد بر عشق و احترام متقابل باشد ) 135(اند   خلق شده"نفس واحد" زن و مرد از - الف 
 ):137(اكراه باطل است 

 L`V>�f:هE ان یE}iQ ازواEPY اذا<>اض:ا VKN?S OPQRS>وف      ... 

 » ...پس اگر زن و مرد رضايت يكديگر را به ازدواج با هم جلب كردند، آنان را از آن باز نداريد... «        

 از آنجا كه اساس قانون گذارى اسالمى بر توحيد است و از آنجا كه از حقوق بنيادى و فطرى انسان، حق دوست داشتن -  ب 
است و آزادى شرط دوست داشتن است، زنان بايد از بسيارى از قيود آزاد شوند و مهمترين اين قيود، اقتصادى و فرهنگى 

دهند و در همه جاى جهان زنان در عين   بيشترين بيكاران را زنان تشكيل مىدر حال حاضر كه در كشورهاى صنعتى. هستند
دو سوم ساعات كار بشريت بر « شوند و  حال مادر، كارگر، همسر و به نسبت روزافزونى سرپرست و كفيل خرج خانواده مى

ا بر قاعده جبران، و براى اينكه ، بن)138 ( »عهده آنان است و تنها يكدهم درآمدها و كمتر از يكصدم اموال از آن آنهاست
 :زندگى مشترك معنى پيدا كند، حق زنان است كه بسود آنها

 )139( به تعليم و تربيت زنان تقدم داده شود - 
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 )140( كفالت مخارج خانه با مرد باشد - 

 )141(برخوردار شود ...  زن از نفقه مرگ شوهر و طالق و باردارى و- 

 )142(ى و خانه دارى تقاضاى مزد كرد، دريافت دارد  و اگر در ازاء كار مادر- 

 به تربيت فرزند و مادرى تقدم داده شود و در صورتى كه درآمد شوهر كفايت مخارج را نكرد، كسرى را بيت المال تأمين - 
 )143(كند 

كه در واقع عكس ادعا      ممكن است گفته شود، پس چرا قرآن سهم ارث زنان را نصف مردان قرار داده است؟ پاسخ اينست 
اما . دهد و بايد نفقه آن را تأمين كند اى است كه تشكيل مى برد، از آن خانواده درست است، زيرا سهمى كه مرد بابت ارث مى

رسد  و اگر پرسيده شود چرا به زن برخالف اصل جبران از ارث سهم مى. برد، وظيفه مالى بر عهده ندارد زن بابت سهمى كه مى
 :گيرد؟ پاسخ اين است كه ظيفه مالى بر عهده نمىحال آنكه و

تواند به اندازه مرد كار كند و  شود و اگر بخواهد نمى زن مادر مى.  اوالً نابرابرى ميان زن و مرد از لحاظ كار وجود دارد- 
 .امكان كار برابر نيز ندارد

بنابراين نه در گذشته تاريخى و نه در . روى زمين فقيرند درصد جمعيت 90بيش از .  ثانياً هنوز ما از اقتصاد وفور بسيار دوريم- 
نود درصد و بيشتر بشر جز فقر چيزى به ارث . دوران ما، ارث اهميتى از لحاظ گذران زندگى، جز براى ده درصد بشريت ندارد

در نتيجه زنان براى . ا كنندبنابراين، بنا بر قاعده جبران، مردان بايد كفيل خرج بشوند و زنان تأمين اقتصادى پيد. گذارند نمى
از اينرو عالوه . جبران نابرابرى و نيز بخاطر جبران عقب ماندگى تاريخى، محتاج درآمد بيشتر و تأمين اقتصادى وافرترى هستند

 براى زنان مقرر شده )در ايام طالق و بعد از آن(  و طالق و باردارى )دست كم يك سال( بر ارث، مهر و نفقه مرگ شوهر 
 . زنان حق دارند كار كنند و بابت كار در خانه نيز مزد مطالبه كنند، بدون اينكه بار مسئوليت مالى بر عهده آنها قرار بگيرد.است

شود كه بدانيم بنابر تحقيقات جدى، در آمريكاى التين چهل درصد        اهميت اين قانونگذارى مالى وقتى بدرست فهميده مى
و در آسياى دور، زنانى كه ) 144( عالوه بر همه اينها، سرپرست خانواده و متفكل مخارجند زنان، همسر و مادر و كارگر و

ميرند و گذران و معيشت زنان كشورهاى اسالمى از وضع زنان در  سرپرست خانواده هستند، هنوز از جوانى بهره نبرده مى
 با همه اينكه. رديف بهترينهاستدنياى عقب مانده بهتر است و متناسب با سطح درآمد، در مقياس جهان، در 

 .گردند شود و حقوق انسان از زن و مرد رعايت نمى اسالم در تمامت خود اجرا نمى

بنابراين، زنان مسلمان با مردان غير مسلمان و مردان مسلمان با زنان . و عالقه باشد) 145( ازدواج بايد بر اساس عقيده - ج 
. اين در صورتى است كه بخواهند بر اساس عقيده و عالقه ازدواج كنند). 146(دواج كنند غيرمسلمان تا اسالم نياورند، نبايد از

اما اگر نخواهند رعايت عقيده را بكنند و يا بر اساس عقيده ديگرى ازدواج كنند، مسئوليت با خود آنهاست و تنها نزد خدا 
 ):147(پاسخگويند 

<zP@ FQ@�KNا Oءآ?Y ا اذا:Q@9 EیgNا ?Pر...ت      ی?ای?=iNا ^Nا Eه:VKY<>�f . ..Eه:}iQ> ان OiRLl ح?QYC و *...u Oi>?f ء^و ان E@ 

 ازواOiY اN^ اiN=?ر f OcH;?Vf?<:ا اgNیE ذهFH ازواx@ OPY[ @�ان=G:ا و ا<G:ا اj اgNى انQ@�@ JS Oc:ن

توانيد  مى... آنها را به كفار بازنگردانيد... آيند ايد، هنگاميكه زنان مؤمن مهاجر نزد شما مى اى كسانى كه ايمان آورده«         
 نزد كفار رفت همان نفقه را كه بابت زنان  )شما را ترك گفت و(  شما كسى  همسران و اگر از ... آنان را به نكاح درآوريد

 خدائى كه بدو ايمان به.  بپردازيد) اند ه شوهران زنانى كه به نزد كافران رفتهب( پردازيد   مى)به شوهر كافر( مؤمن و مهاجر 
 ».ايد، پرهيزكارى بجوييد آورده

و يكى از دامادهاى پيامبر مسلمان ) 148(       همسر فرعون خداپرست بود و همسران لوط و نوح با آنها از يك عقيده نبودند 
 .نبود

وص مادر را بيش از همه بايد و بخص) 149(تر به آنها نگفت   در خانواده پدر و مادر را بايد گرامى داشت و از گل نازك- د 
 ):151(و زن و شوهر، يكديگر و فرزندانشان را بايد نور چشم بدانند و نيايش كنند كه ) 150(عزيز شمرد 

        E@ ?QN ه�?QSا@?@ً?ر ERGcKLN ?QLVYو ا ERlا �<; ?Qcو ذری ?QYازوا  

 ».و ما را امام متقين بگردانپروردگار همسران و فرزندان ما را نور چشم ما قرار داده «        

 .       و خانواده به مثابه مجموعه امام و راه جوى توحيد، بايد از حمايتهاى قانونى برخوردار گردد

 )152( فرزندان در عقيده و باور دينى حق دارند از پدر و مادر پيروى نكنند - ه 

  

 مشش ماده بيست و 
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 نبايد هر كسى كارى را كه توانايى انجامش -بنابراين، الف . دازه توانايى بر عهده دارد       انسان مسئول، اين مسئوليت را به ان
انسان خود مسئول خويش نيز هست و جامعه مسئول . را ندارد تحميل كرد و يا با سنگينى و مدت كار، او را فرسوده ساخت

 ):153(نكشد اعضاى خود بايد باشد و بر رويه خداوندى از كسى بيش از حد توانايى كار 

qQzNاص{� ا _~Nاو ?PVIو Cن=\ً? ا �Li>C F}LpNا ا:LKl ا و:Q@ا EیgNوا        

 ».و آنانكه ايمان آوردند و عمل صالح كردند، اصحاب بهشت هستند، از كسى بيش از توانش تكليف نخواهيم«        

عيشت او، به او علم آموخت و طبيعت را مسخر او  بهمان رويه كه خداوند، براى آرامش انسان و بهتر كردن زندگى و م-  ب 
، بايد بر دوام با بهتر كردن فن توليد بر باورى كار انسان افزوده گردد، تا او بتواند به كارهاى ابداع و رهبرى و )154(كرد 

 )155. (انواع ديگر مشاركت در رشد بپردازد

كند كه پس از كار استراحت  شته باشد چرا كه طبيعت او اقتضا مىبايد آسايش و تفريح دا.  انسان حق آسايش و تفريح دارد- ج 
 ):156(از اينروست كه گردش روز و شب و فصول، چنان گشته است كه موجودات بتوانند از خستگى كار بياسايند . كند

 ...ه:ا اgNى OiN ]VY اQi\cN ]RN:ا JRf واPQN?ر @pH>ًا  

 »...ار داد تا در آن بياساييد و روز را روشن گردانيد تااوست خدايى كه شب را براى شما قر«        

 .       بدين قرار استراحت بايد امكان داشته باشد و امكانش، محدوديت ساعات كار و مرخصى با استفاده از حقوق است

  

 :  در قلمرو قضايى

  

 مهفت ماده بيست و 

هر كس حق دارد از سوى كس يا گروه و . كنند تحقق پيدا نمى       حق به آزادى و حيات و ديگر حقوق بدون حق به امنيت 
 :بنابراين. يا حكومت مورد تعرض قرار نگيرد

 ):157( كسى را از زن و مرد بدون اينكه كارى كرده باشد نبايد آزار داد - الف 

?ًQRH@ ?K{نً? و ا?cPS ا:LKcاح ZGf ا:H\cاآ ?@<RUS FQ@�KNو ا ERQ@�KNی�ذون ا EیgNوا        

 ».اند اند، آزار كنند، بهتان و گناهى آشكار بگردن گرفته و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را به سبب كارى كه نكرده«        

 حكومت و هيچ قدرت ديگرى حق ندارد در زندگى افراد يا عقايدشان تجسس و تفتيش كند و به صرف ظن، امنيت آنها -  ب 
 ):158(را سلب نمايد 

 ...gNیE ا@Q:ا اHQcY:ا آRx>ًا @E اE|N ان �VS اE|N ا}O و z> C\\:ا و C یVS Oi`VS �cU`ً?      ی?یP? ا

تجسس مكنيد و غيبت يكديگر . ايد از بسيارى گمانها اجتناب كنيد كه بعضى گمانها گناه است اى كسانى كه ايمان آورده«       
 »...مگوييد

توان امنيت كسى را   نمى كه منظور آقاي خميني بود ، " ميليونى36امنيت سازمان " باستناد خبر خبرچينان و گزارش -  ج 
 ):159(سلب كرد 

ER@Zن OcLVf ?@ ^Ll ا:}Hpcf qN?PzN ?ً@:; ا:HRp> ا ان:QRHcf ?HQS �I?f Oءآ?Y ا ان:Q@ا EیgNا?Pی?ی        

حقيق بپردازيد، مبادا به قومى از روى جهل ايد، هر گاه فاسقى خبرى براى شما آورد به ت اى كسانى كه ايمان آورده«       
 ». به صبح رسانيد در حالى كه از عمل خود پشيمانيد )شب را( آسيب رسانيد و 

 !!شود كه اشتباه شده است مى شوند و بعد اعالم  مىير كه به گزارشى گرفتار و اعدام        و چه بسيار كودك و جوان و پ

 ):160(مقصر، حق دارند گناه را بگردن بيگناه بياندازند  نه حكومت و نه هيچ مقامى و نه - د

 ZGfاحcPS ]Kc?نً? و ا}QRH@ ?ًKً?        و @E یq~R�� �\i او ا}O{ ?ًK ی>م S JS>ی?

 ». خطا يا گناهى كند و آنرا به بيگناهى نسبت دهد، بهتان، گناهى آشكار بگردن گرفته استكه هر «       

  

  

 تمهش ماده بيست و 

از راه شكنجه و غير آن براى اقرار و يا قبول و يا نفى . رفتار غيرانسانى و تحقيرآميز ببيند.   هيچ كس نبايد مجبور گردد     
 ):161(پرسد  از پيامبر مى. اى تحت فشار قرار گيرد عقيده
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       ...ERQ@�@ ن:ا:iی ^cس ح?QNا �<i> Fن?fا... 

 »... ايمان درآورى؟خواهى مردم را بزور به پس تو مى... «     

 )163(و اكراه و اجبار رافع مسئوليتند ) 162(       حتى در مقام كمك و انفاق نيز حق تحقير نيست 

  

 منه ماده بيست و 

اين برابرى وقتى واقعى است كه از .        همگان در برابر قانون برابرند و بايد بدون تبعيض از حمايت قانون برخوردار شوند
 ).164(مايتهاى الزم براى برخوردارى از اين حق بعمل بيايد مستضعفان ح
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 سيم  ماده 

براى آنكه اين حق صورى، واقعى .       هر كس حق دارد براى رفع ستم و احقاق حق خويش به دادگاه صالح رجوع كند
 ).165(د گردد، مراجعه به دستگاه قضايى براى كسانى كه به جهتى از جهات ناتوانند، بايد تسهيل گرد

  

 يكم  ماده سى 

 :تكرار بايد كرد كه. توان خودسرانه توقيف و زندانى و يا تبعيد كرد       هيچكس را نمى

?ًQRH@?K{نً? و ا?cPS ا:LKcاح ZGf ا:H\cاآ ?@<RUS FQ@�KNوا ERQ@:KNی�دون ا EیgNوا      

 ».اند د، آزار كنند، بهتان و گناهى آشكار بگردن گرفتهان و كسانى كه مردان و زنان مؤمن را به سبب كارى كه نكرده«        

  

 مدو  ماده سى و 

 بايد بتواند ادعاى خود را بعرض دادگاه ، كاملبرابري در ، و  بر  مراجعه به دادگاه را دارد       هر كس حق دارد و حق برابر 
، بر  بر وفق قانون ،  شكايت شاكى رسيدگى كند وهگانه، منصفانه و علنى بههجددادگاه بايد با رعايت اصول . مستقل برساند

 ).166( و تكليف عارض را معين كند  رأي دهدوارد بودن يا نبودن، بر حق بودن و يا نبودن ادعا 

  

 ومس  ماده سى و 

 )167(يكى اصل برائت و ديگرى قبح عقاب بالبيان و سومى عطف بماسبق :        بنا بر سه قاعده

 متهم بگردد، تا وقتى مجرميت او توسط دادگاه صالح و علنى و بر وفق قانون و با رعايت همه اصول  هر كس بجرمى- الف 
 .راهنماى قضاوت، ثابت نگشته است، در حكم بيگناه است و بايد با او معامله بيگناه شود

 موقع وقوع عمل، جرم شناخته مجازاتى محكوم كرد كه درو  ا توان بابت خالف يا جرم و يا جنايتى، به جز   كسى را نمى-  ب
 .شده است نمى

بنابر قوانين و عرفها و . توان كسى را تحت تعقيب قرار داد شود، نمى  بموجب قانونى كه بعد از وقوع عمل، تصويب مى- ج 
ى را مورد توان عمل كس اند، نمى اند، اما در دستگاه قضايى رسميت نداشته و مورد عمل نبوده سننى نيز كه از پيش وجود داشته

در اين . داورى قرار داد، مگر پس از آنكه موافق قانون اساسى و پس از طى تشريفات قانونى، قابليت و قوت اجرايى پيدا كنند
 .شوند كنند، حاكم بر اعمال اشخاص مى صورت، از تاريخى كه قابليت اجرا پيدا مى

  

 مچهار  ماده سى و 

در . وقى دارد و بخصوص مسئوالن قضايى اين شخصيت حقوقى را بايد بشناسند     هر كس در هر جا و هر محل، شخصيت حق
 :نتيجه

دهد، بلكه از راه احسان، بايد از تسهيالت و   از راه رسيده و غريب نه تنها شخصيت حقوقى خود را از دست نمى- الف 
 )168(مساعدتهاى الزم برخوردار شود 

 ت قانون برخوردار باشند و بيگانگان از دين و قوميت، بايد از حماي-ب 
 )169(حتى اگر بيگانه يا بيگانگان، از قوم دشمن باشند .  قضايى بايد بدون تبعيض به دعاوى آنها رسيدگى كند  دستگاه

  

  

 مپنج ماده سى و 

 :شود       هر كس حق دارد در رژيمى زندگى كند كه در آن حقوق انسان رعايت مى

 ه  در آن حقوق و آزاديهاى انسان مندرج در قرآن رعايت گردند و همواره دسترسى به دستگا نظامى اجتماعى بطلبد كه- الف 
 به كسى ستمى رفت، بتواند احقاق حق كند و بقدر ستمى كه ديده ن ، آ در ،رژيمى كه اگر. قضايى عدالت گستر، ميسر باشد

و و برادرى بر ميل ظامى اجتماعى كه ميل به عفن) 170(باشد كه ميل عفو و صبر تقويت گردد . است، حق عقاب داشته باشد
 ):171(لبه قطعى داشته باشد غانتقام و قهر 

  ...     OPQRS ء�Kرح... 

 » ...بايكديگر مهربانند«       
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 در نظامى جهانى بزيد كه ملتى بر ملتى ديگر سلطه نجويد و ملتها به زيان يكديگر منافع نخواهند و حكومتهاى پشتيبان -  ب 
 ):172(ديگر در استقرار استبداد و تضييع حقوق و آزاديهاى انسان نباشند يك

      ...OPQRS ?ًRUS OLVNا Oء ه?Y?@ ZVS E@ Cا ا:=Lcا� ?Kf...*ERGcKNا ^Nو jو ا �VS ء?RNاو ERKL|Nا  

... از راه سلطه جويى بر يكديگر بود ) بنابراين اختالفشان( با يكديگر اختالف نكردند مگر بعد از آنكه علم پيدا كردند «        
 ».ستمگران ولى يكديگر هستند و خدا ولى متقين است

  

 مشش  ماده سى و 

 :  هر انسانى در قبال جامعه، وظايف و تكاليف نيز بر عهده دارد اما

جامعه . ر آن فراهم باشداى بر عهده دارد كه امكان رشد آزاد و همه جانبه او د  اين وظايف و تكاليف را در قبال جامعه- الف 
 ):173(عدل و قسط باشد 

 و آgاOiQLVY  _N ا@q وicN ?ً�I:ن:ا ZPuاء Ll^ اQN?س و یi:ن اI<N:ل ZRPu OiRLlًا     

 ».و بدينسان شما را امتى وسط قرار داديم تا الگوى مردم باشيد و رسول الگوى شما باشد«        

 در جامعه اسالمى رعايت نشد و مقررات و قوانين يا موافق حقوق و آزاديهايش  در صورتى كه حقوق و آزاديهاى انسان-  ب 
 ):174(بودند و اجرا نشدند و يا مخالف آزاديهايش بودند، او نه تنها حق بلكه وظيفه دارد، براى احقاق حق خويش قيام كند 

       ]RHI ^f ن:L>?G>C OiN ?@ ء وو?\QNل و ا?Y<Nا E@ ER=V`c\KNو ا jا  ?PLاه ON?|Nا qی<GNا �gه E@ ?QY<ا� ?QSن ر:N:Gی EیgNان اZN:Nا 

 و اZN E@?QN ]VYن_ وRN\? و اZN E@ ?QN ]VYن_ نRp>ًا

گويند خدايا ما را از اين شهر كه اهلش  كنيد كه مى چرا در راه خدا و مستضعفان مرد و زن و كودك جهاد نمى«        
 ».ان برانگيزايم بر اورىستمگرند، بيرون برو يار و ي

 :  و نيز

]RHI E@ OPRLl ?@ _~Nو?f JKL� ZVS <pcان EKN و      

 ». يارى بخواهد، براى احقاق حق، و ستم رفته است رواست و بر هر كسى كه بد«        

ها و  در صورتى كه جامعه اسالمى، و هر جامعه ديگرى تهديد به سلطه خارجى شد، يا تبليغ آزاد عقيده و ديگر آزادي-  ج 
بايد با شدت و قاطعيت از استقالل جامعه اسالمى يا هر جامعه ديگرى دفاع . حقوق بخطر افتادند جاى هيچگونه سازش نيست

 ):176(اين دفاع تا وقتى است كه مانع از سر راه برداشته شود و بقصد سلطه نباشد ). 175(گردد 

S<ا اذا ض:Q@ا EیgNا?Pی?ی       ]RHI ^f Ocا:QRHcf jا  OL\Nا OiRNا ^GNا EKN ا:N:G>C و ?Q@�@ F\N  ?RنZNة ا:R}Nض ا<l ن:UcH> ... 

چون در راه خدا قدم استوار مي كنيد ، پس پيش از آنكه به كساني كه با شما از در صلح ايد، اى كسانى كه ايمان آورده «       
  »... و منال باشد در مي آيند بگوييد مومن نيستند ، بينه بجوييد مباد كه انگيزه شما مال

 ).177(  بيش از اين اندازه سلطه گرى است 

  

 مهفت  ماده سى و 

شود  بسيار واقع شده و هنوز نيز واقع مى.        هيچ گروه و امتى حق ندارد بنام اسالم در پى سلطه گرى بر امتهاى ديگر باشد
گيرد و اسالم و  هاى همكيش نيز انجام مى  عمل حتى با جامعهاين. دارند كه حكومتها بنام عقيده اما بدنبال منافع، جنگ بپا مى

رسند، نبايد دين را  بخصوص كسانى كه بنام اين حقوق و دين به قدرت مى. گردد مى« دفاع از اسالم»حقوق انسان قربانى اين 
 ):178(د وسيله اربابى خود بر ديگران قرار دهند و بدينسان اين حقوق و آزاديها يعنى دين را قربانى كنن

q@ا E@ ^Sه^ ار q@ن ا:i> ان OiQRS �ًد� Oiن?Kون ایg�c> ?ً{?iة ان:; ZVS E@ ?PNn� F`Gن ^cN?ن:ا آ:i>Cو       

عهد و سوگندهايتان را دست آويز فريب مكنيد و بدان شما امتها بر . كند هاى بافته را پنبه مى مانند كسى نباشيد كه رشته«        
 ».يكديگر اربابى مجوييد

  

 تمهش  ماده سى و 

تا رسيدن به رشد، پدر و مادر و اگر يتيم بودند، اولياء جامعه بايد نيازهاى آنها .        كودكان، عضوهاى تمام عيار خانواده هستند
اى  بنابراين نه بايد به پذيرفتن عقيده. از آنجا كه رشد فطرى بشر است، كودكان بايد براى آينده تربيت شوند. را برآورند

 :توانند به عذر اطاعت از پدر و مادر، به مرام و دينى بگروند مجبورشان كرد كه فرمود الاكره فى الدين و نه آنها مى
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تأمين هزينه زندگى مادر نيز بر . آيد، شيردادن وظيفه مادر است و تأمين معيشت او بر عهده پدر  وقتى كودك به دنيا مى- الف 
 ):179. (عهده پدر است

�Li>C ن=� .  یOc اN>ض?ql و Ll^ اN:KN:دJN رز;EP و آ\:<VKN?S EP>وف ان اN:اZNات ی>ضEV اوCدهE ح:ERN آ?@ERL اراد      و

Nروا وا?`>C?PVIوCا[Ll و �ZN:S JNد:N:@C ه? وZN:S ةZ_Nذ ]x@ رثCو <�.  او ?KPQ@ اض<> El Cً?pfن ارادا?f وان?KPRLl ح?QY�f ور?

 .VKN?S OcR>9 ?@ OcK>وف و ا<G:ااj و اKLl:ان اKLV>?KS j:ن IL<RpSدآQY?f O?ح OiRLl اذاc>ضV:ا اوC\ارد<O ان <

و بر پدر است كه غذا و لباس . و مادرانى كه بخواهند فرزندان خود را كامل شير دهند، دو سال تمام بايدشان شير داد«        
از اينرو، هيچ مادرى و پدرى نبايد بخاطر كودك . شود كلف نمىهيچكس بيش از توانش م. مادر را در حد شايسته تأمين كند

اگر كودك پدر از دست بداد، بر وارث است كه در حد متعارف از عهده تكليف برآيد . بيش از اندازه در فشار قرار بگيرند
و اگر خواستيد . ا نيست، ايرادى بر آنهتوافق بر سپردن كودك به دايه كردند  اگر زن و شوهر . كودك زيان نرسدچنانكه به 

 بجوييد و بدانيد پرهيزگاري بخدا . فرزندان شما را مادران شير بدهند، بايد به اندازه شايسته، هزينه زندگيشان را بپردازيد
 ».كنيد همواره بصير است خداوند بدانچه مى

آيد حق استفاده از مواد غذايى را دارا  مىبر روى اين زمين هر انسانى كه بدنيا ) 180(       از ترس فقر نبايد فرزند را كشت 
 .است

فرزندان جامعه هستند و به روش پيامبر و على بايد . شوند دهند، بيگانه نمى  كودكانى كه پدر و مادر خود را از دست مى-  ب 
 ):181(در حق آنها عواطفى بيشتر اظهار كرد و به قسط محيط رشدشان را مساعد گرداند 

 ...     :@:G> وان^@ ?cRLNا  �\GN?S 

 ».و در حق يتيمان به قسط عمل كنيد«        

 كودكان نيازمند همه گونه حمايت از جمله حمايت سياسى هستند اين حمايت بر عهده هر جامعه و نيز جامعه جهانى -  ج 
ده جامعه جهانى است بر عه. كودكان حق دارند كه از سوى قدرتهاى استبدادى آزار نشوند و نيز بخدمت گرفته نشوند. است

 ):182(كه نگذارد كانونهاى زورپرستى، كودكان راعمله زور و پرستندگان طاغوت بارآورند 

E@ ER=V`c\KNو ا jا ]RHI ^f ن:L>?G>C OiN?@ و      ?PLاه ON?|Nا qی<GNاةاgه E@ ?QY<ا� ?QSن ر:N:Gی EیgNان اZN:Nءؤ وا?\QNل و ا?Y<Nا... 

گويند پروردگارا ما را از اين كشور كه مردمى   و مردان و زنان و كودكان مستضعف، مستضعفانى كه مىچرا در راه خدا«        
 » خيزيد؟ ستمگر بر آن حاكمند، بيرون بر، به پيكار بر نمى

 بر فطرت افتد، از آنجا كه انسان  و اگر آدمى در راه رشد نيفتد، در راه غى و تخريب مىاز آنجا كه رشد ذاتى انسان است  -  د 
، كودك را نبايد به زور معتاد )183(گردانند  مى... شود و سپس پدر و مادرند كه او را يهودى، مسيحى، زرتشتى و آفريده مى

از آنجا كه جامعه بسته، جامعه ضد رشد، جامعه استبداد و تخريب است، كودك . كرد و به جبر او را به قبول دينى مجبور ساخت
 ): 185(از اينرو در عقيده و باور، جاى اطاعت نيست ). 184(اى در رشد است  ه براى آينده جامعهنه براى تكرار گذشته ك

?ًfو<V@ ?RنZNا ^f?KPHو ص?ح ?KPV�>�f OLl JS _N �RN?@ ^S ان <�>ك ^Ll اكZه?Y وان      . 

اما . نداريد پيروى كنيد، اطاعتشان نكنيدو اگر به جهد شما را وادار كردند كه به خدا شرك بورزيد و از آنچه بدان علم «        
 »...با آنها به نيكخويى رفتار كنيد

وضعيت . عالوه بر آن حقوق، اين حقوق ويژه رانيز دارند.        بديهى است كه كودكان از تمامى حقوق انسان برخوردارند
و نيز وضعيت رقت بارى كه پيران .  استكودكان در جامعه جهانى امروز، بهتر دليل بر ضرورت تأكيد قرآن بر حقوق كودكان

دهد كه عالوه بر حقوقى كه بشر دارد، حقى نيز براى پدران و مادران  اند، حق را به قرآن مى هاى امروز پيدا كرده در جامعه
 : سفارش كندو نيكى به پدر و مادر را به آنها) 186(فرزندان را نور چشم پدر و مادر بخواند . پير و از كار افتادگان قائل شود

  

 منه  ماده سى و 

      همانطور كه در زناشويى، در رابطه ميان والدين و فرزندان، عشق و محبت اساس است، پدران و مادران، بخصوص مادران،  
 از اينرو است. غير از حقوق خود، بعنوان انسان، از اين حق اساسى برخوردارند كه فرزندان دوستشان بدارند. نيازمند محبتند

 :كه فرزندان اگر چه نبايد در عقيده از آنها پيروى كنند، اما بايد اختالف در باور را بهانه بدرفتارى با آنها قرار ندهند

 )187( پدر و مادر به محبت و اكرام فرزندان حق دارند -1 
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�هKPN ]G>�f?K?اف و PQ>C>هK? و ;[ Cً:; ?KPN       و;`^ رS_ اZHV>Cوا اC ای?� و N?S:اZNیE اح\?نً? ا@? یZQl EULHك اآH> احZKهK? او آ

?Kآ>ی 

و داورى پروردگار اين است كه جز او پرستش نكنيد و به پدر و مادر نيكى بكنيد و اگر يكى و يا هر دو آنها در خانه پير «        
 » . احترام سخن برانيدآزرده خاطرشان مسازيد و با آنها با اكرام و. تر به آنها نگوييد شدند، زنهار از گل نازك

  

تواند آن را بعنوان حق بپذيرد و به  ، تنها خدا پرست مىنيست        و از آنجا كه حق محبت و احترام و اكرام، از حقوق مادى 
 .آورد دين جز محبت نيست و جز خداپرست سر از سر عشق در نمى: عمل درآورد

 ):188( فرزندان است كه از راه انفاق نياز آنها را برآورده سازند  و اگر پدر و مادر در معيشت نيازمند بودند، بر-2 

 .یGQ:ن؟ ;[ @? ان=LLf <R� E@ OcG:اZNیE واERS<;C و اcRN?@^ واKN\?آER و اES اRH\N[ و @?<=LV:ا @f <R� E?ن اORLl JS j        ی\~L:ن_ @?ذا

ها، انفاق در حق پدر و مادر و خويشان و يتيمان و فقيران و  نيكوتر انفاقپرسند چه چيز انفاق كنيم؟ بگو   تو، پيامبر مىاز«          
 ».كنيد، همانا خدا بدان همواره دانا است آنچه از نيكويى مى. رهگذران است

ينرو، از ا. شود       هر چند انفاق به پدر و مادر حقى مادى است، اما اگر با محبت و احترام همراه نباشد، براى آنها شكنجه بار مى
 . توانند از عهده اين حق بزرگ آنسان كه بايد برآيند كنند، مى انديشند و عمل مى تنها آنها كه بر توحيد مى

  

 چهلم  ماده 

و حق دارد محيط ) 189(هر نسل بايد به اندازه از آنها بهره بجويد و اسراف نكند .         طبيعت و منابع آن از آن نسلهاى بشرند
 ): 190(ه باشدو مسئول حفظ محيط زيست است زيست سالمى داشت

 ?PRf Oآ<VcIرض و اCا E@ Oان�?آ      ... 

 ».گذارد شما را از خاك آفريده به عمران زمين مى«        

  

 م  و يك  ماده چهل

انسان ). 191(د و انسان بايد از نگرش در احوال آنان درس عبرت بگير.        وجود جانداران براى انسان فوايد گوناگون دارد
روئيدنيها براى تغذيه . كند، جاندارى را بى جان كند حق ندارد نسل جاندارى را براندازد و جز در آنحد كه تغذيه او اقتضا مى

. آرايند و البته كشتارشان بزيان انسان است جانداران محيط زيست انسان را مى) 192(انسان و جانداران اهلى و غيراهلى است 
 ).193(اند  بداند كه چهارپايان به خاطر او خلق شدهانسان بايد 

      > ?PQ@ و hf?Q@ دف?PRf OiN ?PGL� م?VنCن¯وا:Lآ . 

 .خوريد از آنها پوشيدنى و براى شما سودها دارند و از آنها مى.        و چهارپايان را به خاطر شما خلق كرد

 .ن است  حسن رفتار با جانداران و حفظ نسل آنها بر عهده انسا
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   حاصل بحث
 

شود كه تمامى مواد اعالميه جهانى حقوق بشر، در اعالميه حقوق بشر در   در مقايسه با اعالميه جهانى حقوق بشر، مالحظه مى-1  
 كه در انسان حقوق  چهل و پنجگانه و مواد .  آمده استشانكاملترين بيان هر يك از آن مواد، در نظير قرآنى . اسالم مندرجند

جامعه هاي انساني و طبيعت  و انسان  موادى نباشند كه در قرآن درباره حقوق و آزاديهاى تمامي  بسا هنوز  ،  يافته شدند ن آقر
 . يافتن مواد ديگر است  تحقيق بر عهدهِ. اند  آمدهو جانداران 

ستگاه قضايىبايد در پى آنها باشد و  مواد اين اعالميه، بروشنى تمام با اصول راهنماى قضاوت اسالمى و هدفهايى كه د-2  
يعنى اينكه قوه قضائى در خدمت انسان و براى تضمين حقوق و . جويند روشهايى كه بايد بكار برد، هماهنگى و همانندى مى

 .آزاديهاى او است و نه بعكس

 نقش اولي است كه اسالم به انسان  عالوه بر اين گزارشگر.  اين حقوق و آزاديها در انطباق كامل با اسالم و بيانگر توحيدند-3  
 . مي دهد انسان با تغيير بنيادي تعريف حق، ابتكار را از قدرت مي ستاند و به : در عمل به حقوق و رعايت حقوق مي دهد

 "جهان بزرگ در اندام كوچك اوست"انسان، مخاطب خدا، خليفه خدا، داراى صفات خدائى و توانائى رشد، موجودى كه 
قرآن روش رشد و اسالم دين صلح و اين . و بخاطر مسئوليت آزاد و داراى حقوقى باشد كه الزمه رشد او هستندبايد مسئول 

 .دين بخاطر رشد انسان، بدو ارزانى شده است

كنند كه زور در اسالم نه تنها اصل نيست بلكه شرى است كه بايد از راه رشد از آن خالصى   و اين حقوق بوضوح بيان مى-4  
 آزادى و رشد هِصعرجهاني شود و جامعه  وقتى زور اصل و اساس رابطه نباشد، ناگزير توحيد و دوستى و عشق اصل مى. جست

 . توحيدندرسيدن و زيستن دراين حقوق و آزاديها براى . گردد مى

   ابوالحسن بنى صدر

 1362 ديماه 26  
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  و توضيح ها ماخذ

  

 30 قرآن، سوره روم آيه -1 

 30 سوره بقره آيه  قرآن،-2 

 10 و نيز سوره رحمن آيه 10 قرآن، سوره زخرف آيه -3 

 72 قرآن، سوره احزاب آيه -4 

  حديث نبوى-5 

 36 قرآن، سوره اسراء آيه -6 

 929 نهج البالغه ترجمه و شرح فيض االسالم وصيت به امام حسن، صفحه -7 

 8 قرآن، سوره شمس آيه -8 

 32 قرآن، سوره مائده آيه -9 
يه هاي آ و صافات 32يه آ و طور 33 تا 31يه هاي آ و سبا 60يه آ و نساء 71يه آ و مؤمنون 48يه آن، سوره هاي مائده آ قر-10 

 …7 تا  1يه هاي آ و تحريم 32 و 30
يه آانبياء  و 10يه آ و رعد 10يه آ و يونس 71يه آل عمران آ  و 235 و 234 و 77 و 76 و 42يه هاي آن، سوره هاي بقره آ قر-11 

  10 و 8 و 7يه هاي آ  و مجادله 23يه آ و قصص 19يه آ و نحل 3
    28يه آ و نجم 36يه آن، سوره هاي يونس آ قر-12 

 ... و152 و سوره شعرا آيه 51-45هاى   قرآن، سوره نحل آيه-13 

 9 قرآن، سوره حجرات آيه -14 

 10 قرآن، سوره حجرات آيه -15 

 8آيه  قرآن، سوره ممتحنه -16 

 25 قرآن، سوره يونس آيه -17 

 128 قرآن، سوره نساء آيه -18 

 61 قرآن، سوره انفال آيه -19 

 90 قرآن، سوره نساء آيه -20 

 217 قرآن، سوره بقره آيه -21 

 ... و190 قرآن، سوره بقره آيه -22 

 35 و محمد آيه 61 قرآن سوره انفال، آيه -23 

 13 قرآن، سوره حجرات آيه -24 

 ... و82 تا 4هاى   و قصص آيه90 تا 83هاى   و يونس آيه8 تا 4هاى  هاى اسراء آيه  قرآن، سوره-25 

 13 و 12هاى   آيهبلد قرآن، سوره ال-26 

 67 و انفال آيه 85 تا 83هاى  هاى بقره آيه  قرآن، سوره-27 

 32  و نور آيه25 و 24 و 3هاى   و سوره نساء آيه221 قرآن، سوره بقره آيه -28 

 33 و 32هاى   قرآن، سوره نور آيه-29 

 36 قرآن، سوره نساء آيه -30 

 71 قرآن، سوره نحل آيه -31 

 89 قرآن، سوره مائده آيه -32 

 92 قرآن، سوره نساء آيه -33 

 3 قرآن، سوره مجادله آيه -34 

 14 تا 4هاى مذكور در متن  آيه.  قرآن، سوره بلد تمام سوره-35 

  جمعيت مبارزه با برده دارى1983 گزارش سال -36 

 279 قرآن، سوره بقره آيه -37 

 8 و مائده 135هاى نساء آيه   قرآن، سوره-38 

 977 و امام حسن و حسين صفحه 921صفحه ( ع) نهج البالغه ترجمه و شرح فيض االسالم وصيت به امام حسن -39 
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 52هاى   و يونس آيه66هاى مائده آيه  اسالم نيز نگاه كنيد به سوره حقوق بشر در 7 و درباره ماده 39 قرآن، سوره نجم آيه -40 
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 بخش پنجم

  

  (*)حقوق انسان و قدرت و مردم ساالرى

  

مردم ساالريهاى موجود، مردم ساالريهاى قدرت مدار . ار و مردم ساالرى قدرت مدار يكى نيستند مردم ساالرى حقوق مد
كنند كه قدرت  خوانند اال اينكه نه تنها از حق همان تعريف را مى بديهى است اين مردم ساالريها خود را حقوق مدار مى. هستند

 .وق خويش برخوردار بگردددهد از حق دارد بلكه اين قدرت است كه به هر فرد امكان مى

 م مردم ساالرى هستند، يعنىا      اصول راهنماى مردم ساالرى كه استقرارشان شرط برپايى دو

 مند هستند،  سرزمين مشترك كه وطن است و شهروندان آن در آن حقوق برابر و نيز نسبت به آن وظيفه-1 

 ؛ استى مشترك در وطن بدآنها حقوق انسان كه اجتماع مردم در يك سرزمين و بناى زندگ-2 

 كند؛  جامعه ملى و دولتى كه از اين جامعه نمايندگى مى-3 

بايد  آورند و فرهنگ مردم ساالرى كه مى  و علمى هويت جمعى را پديد مى و همگاني هاى تاريخى  فرهنگ و وجدان-4 
  جامعه بگردد تا مردم ساالرى استقرار پيدا كند،همگانيوجدان 

  در اين معنى كه در بيرون از مرزهاى ملى، هيچ قدرتى شريك يك ملت در حق حاكميت او نيست؛، از جمله استقالل،-5 

 به ا ين معنى كه در درون مرزهاى ملى، هيچ مقامى شريك حاكميت و واليت جمهور مردم نيست؛، از جمله زادي ،  آ -6 

بايد باز  نظام اجتماعى مى. ايد بتوانند در خود جامعه فعال شوندب  به اين معنى كه نيروهاى محركه جامعه مى، از جمله، رشد-7 
 ؛بكار روندپذير باشد تا نيروهاى محركه به تمامه در رشد جامعه  و تحول

ها در آزادى  هاى ديگر چنان تنظيم شوند كه انسان  كه بدان رابطه در جامعه و ميان جامعه و جامعهي عدالت به مثابه ميزان-8 
  برخوردار باشند؛، بطور برابر، ها ر جريان رشد، از حقوق خويش و امكانرشد كنند و د

 بايد از حقوق برابر برخوردار شوند و  عضو جامعه ملى كه مىهاينيز اقوام و نژاد و  كثرت آراء و عقايد -9 

سب از اين دو در جريان  سمت يابى عمومى از مردم ساالرى بر اصل انتخاب به مردم ساالرى بر اصل اشتراك و تلفيق منا-10 
 . بيشترين مشاركت مستقيم شهروندان در اداره امور جامعه ميسر شود كه به ترتيبى. رشد جامعه

نهم آ و اند، يك تعريف  كه اصول مجرى يافتهييها       در مردم ساالريهاى موجود تمامى اين اصول مجرى نيستند و تعريف
هاى داراى نظام مردم  سلطه جامعهسبب مي شود  بخشيدن به قدرت است كه دم اصالت مطلق دادن و تق. تعريف قدرت هستند

همين اصالت و تقدم بخشيدن به .  بسازندد كه تكيه گاه آن نيز نداننهاى ديگر، نه تنها مخل مردم ساالرى  ساالر را بر جامعه
 را از انسانه خود، قانون ناقض حقوق دهد به بهانه مبارزه با تروريسم، در جامع قدرت است كه به حكومت بوش امكان مى

همين اصالت و تقدم بخشيدن است كه به اين . كار وادارد تصويب بگذراند و به اجرا بگذارد و دولتهاى ديگر را نيز به اين
مردم دهد بدون برانگيختن اعتراض مردم امريكا، در افغانستان، كشتار اسيران جنگى و بمباران خانه و كاشانه  حكومت امكان مى

 .را، امرى عادى بگرداند

بداند، كه با آزاد  را آگاه بگردد و آن ممكن پردازم تا انسان امروز از انقالبي       بدين خاطر، به تفاوت دو تعريف از حق مى
 :شود كردن عقل خويش از مدارى كه قدرت است ميسر مى

 :  در كنگره حقوق بشر، در ايتاليا، بگاه بحث آزاد، پرسيدم

 و آزادى انسان توان به حق و به آزادى همان معنى را داد كه قدرت دارد و در همان حال، خود را جانبدار حقوق  ه مى چگون
 دانست؟

 اند، عبارتند از  سه تعريف كه از حق شده

كند، از سوى  ىاين تنظيم بنا بر سلسله مراتبى كه قدرت معين م. كند حق قاعده ايست كه روابط ميان انسانها را تنظيم مى«  -1 
 » .م كننده حق استيآيد و دولت خود، تنظ دولت، بعمل مى

متخلف از . گذارد آورد و به اجرا مى حقوق مجموع قواعد حاكم بر رفتار انسان هستند كه دولت به قالب قانونى در مى«  -2 
 » .شود اين قواعد، توسط دولت تنبيه مى

تنظيم روابط ميان افراد و شكل و مشرعيت . اى براى رفتار انسانى دودهحق نرده و فنى است براى معين كردن مح«  -3 
 ».بخشيدن به روابط قدرت و مهار آنها است

 : اين سه تعريف از سه منبع هستند( 
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 ; Droitآنسيكلوپديا اونيورساليس ذيل كلمه  -
    وAndre Haurion نوشته et institution politiques Droit constitutionel 18ص  -

Jean Giucquel، 
14Jean-Jacques Vincensini, Le Livre des droits de l,hو  13 و 10   صفحات - omme  ( 

 در هر سه تعريف، نه تنها تكيه گاه حق قدرت است، بلكه از آنجا كه حق رابطه تنظيم شده ميان انسانها است، پندارى، پيش      
اگر حق رابطه و : كند  آزادى، پرسشگر است و اين پرسش را مىهر انديشهِ. آيد  مىاز رابطه وجود ندارد و بعد از رابطه بوجود

شود،  آورد، بر چه پايه و اصلى اين رابطه تنظيم مى محدوده و قواعد حاكم بر رفتار انسانى است كه دولت به قالب قانون در مى
 دزد حقشوند؟ اگر پايه و اصل قدرت است، پس  كم مىشود و يا اين قواعد تهيه و بر رفتار انسان حا يا اين محدوده معين مى

 كيست؟ و اگر قدرت نيست، چيست؟

اى كه ديد خرد را از ديدن باز  پرده: ها رسيديم، شركت كنندگان در بحث، گفتند       در آن بحث، وقتى به اين پرسش
 .داشت، اينك دريد مى

چنان كه حق و . شود  وارونه كردى، كلمه طيبه، كلمه خبيثه مى      در حقيقت، وقتى كلمه را نگاه داشتى و معناى آن را
نتيجه آنست كه نه طرز فكرها در خور حق و آزادى هستند و نه حقوق و آزادى . اند كه قدرت دارد آزادى، همان معنا را يافته

 پى يك رابطه قوا به وجود  قدرت در-1ها،  ترين تعريف ترين و ساده شوند، زيرا بنا بر عمومى رعايت نمى. شوند رعايت مى
 عامل -3پس .  وقتى رابطه قدرت است كه دو طرف آن تابع و متغير يكديگر شوند  رابطه-2آيد و پيش از آن وجود ندارد و  مى

 .شود ايجاد و تنظيم رابطه، زور مى

اى  دو طرف برابر هستند و يا  يا زوره،       بدينقرار، در هر رابطه در صورتى كه فرض كنيم ميان دو كس يا دو گروه، است 
كى از يگوييم قدرت  و اگر نابرابر باشند، مى. گوييم، دو طرف قدرت برابر دارند و يا هم زور هستند اگر برابر باشند، مى. نابرابر

 . استواقدرت دولت، يكى از انواع رابطه قپس، . بنا بر اين، قدرت انواع روابط قوا است. ديگرى بيشتر است

و وقتى جامعه در برابر يك فرد . گويند جامعه، اگر يك تن مستبد بخواهد در برابر همه قرار بگيرد، قدرت او را زور مى      در 
 دولت از اين لحاظ،. خوانند كند، زور جامعه را قدرت و تنبيه را بكار بردن قدرت مى گيرد و او را تنبيه مى متجاوز قرار مى

 .سازماندهى اعمال قدرت است

 و اگر اكثريت .  بگذارند و خواه نه» قانون«  خواه  .خوانند كرد، دولت را استبدادى مى هقبضاگر يك اقليت قدرت را       
 .گويند  ، آن را به منتخبان خود تفويض كرد، قدرت را مردم ساالر مى  يك دوره طول جامعه در جريان انتخابات و در

هاى غرب، قدرت همواره در شكل و پوشش  از قرون وسطى بدينسو، در جامعه: دنويس سان حق با فوكو است وقتى مى       بدين
پس چه جاى تعجب اگر زمان به زمان از حق دور . همواره خود را با قانون و حق، يكى باورانده است. حقوق بكار رفته است

 شويم؟  مى
)Michel Foucoult, Historie de la seualite ed. Gallim ond  , 120-108 صص 1جلد( 

ترين بيان، هر چه پيش از  اگر حق قدرت نيست، پس چيست؟ باز هم به ساده: كند       و بديهى است اين پرسش جا پيدا مى
اما اگر بدان . نيرو حق است. هاى هستى حق هستند پديده. هستى هست، پس هستى حق است. رابطه قوا، هست، حق است

 .اى گانه كرده و حق را ناحق گرداندهجهت تخريبى دادى، آن را در زور از خود بي

كرد،  بود و دخالت مى  مى زورآيا اگر عامل، براي مثال، ها را يك به يك دخالت بدهيم و ببينيم        بدينقرار، كافى است عامل
نيرو به زور و و رابطه قوا،  پيش از تبديل . شد؟ براى مثال، ديديم كه قدرت پيش از رابطه قوا وجود ندارد هستى باز هستى مى

نه تنها در هستى نيست، بلكه وقتى هم نيرو را در آن از خود . پس زور، در هستى نيست. بكار بردن بر ضد ديگرى، وجود ندارد
ش هر زمان نيز از بكار بردن. بريم كنيم كه آن را در ويران كردن بكار مى ما جز اين نمى. ماند  مىوكنيم، همچنان نير بيگانه مى

 زيرا در هستى نيست -تواند بر زور باشد   نه بنا مى در هستي، ، پس.يابد  باز ايستاديم، نيرو طبيعت خويش را باز مىيدر ويرانگر
 .شد، هستى بود  و نه اگر بنا بر زور مى-

اينك در خود بنگريم و فهرستى از آنچه داريم و رابطه هاكه .       اگر زور در هستى نيست، پس آزادى در هستى هست
  :كنيم شناسى كنيم، تصديق مى اگر اينسان خويشتن. هاى قوا نيستند، تنظيم كنيم بطهرا

در هستى ما ...       نور، خرد، هوش، عشق، رهبرى، دادگرى، فعاليت حياتى، خالقيت، سازماندهى بر پايه عشق و محبت، رشد و
 )116 آيه  و مؤمنون 62هاى حج، آيه رآن سورهق(است ... پس هستى نور خرد، هوش، عشق، رهبرى، عدل، خالقيت، و. هستند

       خدا حق و حق ناب خدا است

ها  تا پديده. ها است  با خدا، زيستن در هستى، بدون رابطه قوا يا برخوردارى از تمامى حقوق يا داشتن همه هستطه       راب
 .شود زور در كار نياورند، رابطه با هستى رابطه قوا نمى
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 رابطه با قدرت ، » واليت مطلقه فقيه« صاحب  خدا زور مطلق و رابطه با نماينده او، ،را كه از خود بيگانه كنى       اين رابطه 
 .كند گويند، بر جان و ناموس و مال انسانها بسط يد پيدا مى طور كه مى شود و آن مطلقه مى

  

  حق چيست؟

آيا رابطه با خدا را كه حد برداشتن و بدان، زور در كار : ام دهام، پرسي       در متنى كه براى بحث آزاد كنگره آماده كرده
واليت مطلقه « ست، وقتى به اها   همه هستو برخوردار شدن ازو رشد كردن  نياوردن، و بنا بر اين، در آزادى و حق زيستن

شود،  وقتى دين ضد خود مىشود و  دل نمىب ضد خود، به شود، دين  ت كنيسه برگردانده مى يا واليت كليسا و يا والي»فقيه
 و ؟ها نيست ترين از خود بيگانگى خطرناك) يان قدرتبدر دين بيگانه شدن (ها نيست؟ آيا از خود بيگانگى دينى  ترين سم مهلك

 اند؟ آيا جز به دليل اين از خود بيگانگى است كه انسانها، حق و آزادى را گم كرده

ها حقوق خويش را بازيابند و در حق و آزادى بزيند، راه حل ديگرى جز  آيا براى آنكه انسان:       و انصاف خواستم
 وجود دارد؟ در حقيقت بر پايه از خود بيگانگى دين، آزادى توانايى كردن يا )بيان آزادى( بازگرداندن دين به فطرت خويش 

اى از آزادى و  توانايى به مجموعهحال آنكه، . نكردن كارى تعريف شده است و ا ين توانايى نيز تعريف قدرت را يافته است
 :از اينجا. ه بطريق اولى قدرت استكند و هست اما نه آزادى است و ن تحقق پيدا مى... خرد و هوش و علم و

تر است زيرا بجاى توانايى جستن به  ناتوان. تر است رساند بزرگ مى و بيند  تر از بى قدرت و زيانى كه مى       قدرتمند، ناتوان
بدان، خويشتن، ديگران و  و كند  ، نيرو را به زور بدل مى...به نيرو، به خرد، به هوش، به استعدادها، به هنر، به علم و ،آزادى

اگر . شود تر مى رساند بزرگ بيند و مى گرداند، زيانى كه مى سازد، هراندازه بيشتر نيرو را به زور بر مى طبيعت را ويران مى
 به آنها مى گفتند، در . دادند يافتند، به انسانها در نرفتن در پى قدرت پرستى هشدار مى راف مىزورپرستان دست كم توانايى اعت

 آن قاعده بس آموزندهِ.  شتاب كردن است ويراني و مرگپرتگاهبه پى قدرت شدن، بسوى سراب دويدن نيست، در سقوط 
 :  به از خود بيگانگى، وارونه معنى شده است، اينست،قرآن كه

 » .شوى تر مى كنى، ويران و وقتى ويران مى. كنى تا ويران نشوى ويران نمى« دار قدرت،  برم    

فراوان، ، را ...  و »مكر خدا «  و » جبر خدا«  و   خدا» ) زور= (قدرت « كنند،   دين را كه در بيان قدرت از خود بيگانه مى        
اين . آيند و خود به خود، وجود ندارند و مكر، از رابطه قوا پديد مىاما قدرت و قهر و جبر . كنند دست مايه زور مدارى مى

بدين . كند  را با رابطه قوا جانشين مى)آزادى= (آورد و بدان، رابطه با خدا  انسان است كه يكى از اشكال زور را در كار مى
داند كه هر عملى، از   و او نمىكند ز مىردن را با ويران شدن آغاشود و بنا بر قاعده، ويران ك كار، از آزادى خويش غافل مى

ك كالم، هر زورى، همچنان ويرانى پس هر مكرى، هر قهرى، هر جبرى، در ي. شود زمان وقوع، مثل يك موجود زنده فعال مى
ه بكار بدين قرار، زور در هر يك از اشكال ك. همين قاعده است تذكار  خدا )زور= (مكر، قهر، جبر، قدرت . افزايد  ويرانى مىبر 

 بر عرفان جز معرفت بر اين قاعده است؟ عارفِ. افزايد كند و با هر ويرانى، بر ويرانى او مى  را ويران مىهرود، نخست بكار برند
 .گردد  او معرفت بر حقوق و  عمل به حقوق مى شود و زندگي  خويشتن شناس و حق شناس مى،اين معرفت

 كند؟  از كدام قاعده پيروى مىدر رفتار با اهل زور، ،       انسان عارف 

 : از اين قاعده
 

 :توان داد و ستد كرد و در آن به ديگرى وكالت داد  حق را نمى

تواند بجاى  آيا ديگرى مى. نه: دهيد تواند به جاى شما زندگى كند؟ شما، خواننده  گرامى پاسخ مى آيا ديگرى مى:  اگر بپرسيم
تواند به  آيا ديگرى مى. دهيد نه انجام دهد؟ پاسخ مى...  كشيدن وسن و خوابيدن و نقهاى حياتى شما را، از خورد شما، فعاليت

تواند به جاى شما انس بگيرد، دوست شود، عاشق  آيا ديگرى مى. نه: دهيد جاى شما بياموزد، ابداع كند، اختراع كند؟ پاسخ مى
: دهيد د و چون اين فعاليتها تصميم بگيرد؟ شما پاسخ مىتواند به جاى شما درباره چن آيا ديگرى مى. نه: دهيد گردد؟ پاسخ مى

 و ديگر ست كه آدميان از آزادى  رو است؟ از اينه رو اگيرند از چ پس وجود اين مستبدها كه به جاى همه تصميم مى. نه
اما  وقتي . ده اي نمي دانند كه هر حقي را  به عمل در نياوري، تمامي حقوق را به عمل در نياور. شوند  خويش غافل مىحقوق 

  »قدرتمندها «  كه انسانها جانشين حقوق خويش مي كنند،يي زور ها. يد، در دم ، زور جانشين مي شودآحق به عمل در نمي 
 د كه حاكمان آزادىنده  شكوه سر مىنگاه،  افراد اين اكثريت بزرگ آ. د شون  مسلط مىاكثريت بزرگ آورند و بر  را پديد مى

 !اند ز ما گرفته ما را ا و حقوق

گيرى را از خود سلب و به ديگرى واگذارند؟ چرا  تواند اختيار رهبرى و تصميم برند مى شود كه آدميان گمان مى       چه مى
 ...يا ستاندنى است؟ چرادادني برند آزادى  گمان مى
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 انديشه جستن  استعداد و)عليم و تربيتت(استعداد رهبرى، استعداد انس و عشق، استعداد علم (      استعدادهاى ششگانه انسان 
 در ،كنند و  وقتى همه هماهنگ فعاليت مى)  استعداد اقتصادىوهنرو ابتكار و ابداع و خلق، استعداد فرهنگ ، استعداد راهنما 

 .گرددرود، كه انسان از آزادى و حقوق خويش غافل ن آورند و آدمى در اين جريان به پيش مى آزادى، جريان رشد را پديد مى

 بر فرض كه تعريف حق بر -شوند، كه حقوق مندرج در اعالميه جهانى حقوق بشر        استعدادها به مجموعه حقوقى فعال مى
مجموعه  . هستندحقوق ن  آ تنها شمارى از -جانشين و ابهامهاشان را رفع كنيممدار قدرت را با تعريف حق بر  اصل آزادى 

 :از اين رو. زاد شدن در جريان رشد مي شود آ زندگى يند، آمي وقتي به عمل در  حقوق كاملي از 

تواند از حقوق خويش  موجود زنده تنها مى. بنا بر اين، همانند حيات آن رانمى توان به ديگرى داد.  حق ذاتى حيات است-1 
نيست، آزادى نيست، حاصل ستانى، حق  آنچه از ديگرى به زور مى! بدان! اى انسان. غافل شود و بدان زندگى را ويران كند

 .ويرانگرى و عامل ويرانگرى است

شود داد و ستد كرد و نه نياز به داد   حق را نه مى،  قرار نيبد.  از آنجا كه حق ذاتى حيات است همگان از آن برخوردارند-2 
 .و ستد وجود دارد

مت آنكه يك انسان در زندگى، از حقوق خويش  عالپس، . عمل به حقوق به زور نياز ندارد.  داد و ستد يك رابطه قوا است-3 
 و. برخوردار است، بكار نبردن زور، نه با خود و نه با ديگرى است

ها تضاد پديد   زندگى بمثابه فعاليت حياتى مجموع استعدادهاى انسان، با برخوردارى از تمام حقوق خويش، ميان انسان-4 
با وجود . ها از حقوق خود برخوردارتر تضادها كمتر، آن جامعه آزادتر و انسان هر اندازه در يك جامعه، ،بدين قرار. آورد نمى
 اين،

آميز  هاى زنده را در تضادها و چه بسا تضادهاى خصومت رابطه با محيط زيست موجودى: كند  اين پرسش محل پيدا مى-5 
 با مجاز حق :   پاسخ اينست   قهري نيست ؟ وردهِ طبيعت نيستند و تخريب محيط زيستآيا تضادها و خصومتها فر آ.دهد قرار مى

محيط = (پس حق با واقعيت . بادان مي كندآحق ويران نمي كند ، . كند كند، با واقعيت رابطه برقرار مى رابطه برقرار نمى
عت را موجودهاى زنده، اگر زندگانى هاشان حقوق در عمل باشند، طبي به سخن ديگر، . كند  رابطه تخريبى برقرار نمى)زيست

 .كنند هاى خود را ويران مى دانند كه زندگى سازند زيرا مى ويران نمى

شوند و  اند، مبهم هستند و اگر حق و آزادى قدرت معنى مى  كه از حق، بر مدار قدرت، بعمل آمدهيي ها  اگر تعريف-6  
درت از خود هستى ندارد و چنانكه قكه شود، بخاطر آنست   مىناچيز  »قواعد حاكم بر روابط قوا« رعايت حقوق در رعايت 
شود و  رود، الجرم مبهم مى از اينجا، حق وقتى مساوى قدرت گمان مى. حق از خود هستى دارد. آيد ديديم، از رابطه پديد مى

ناپذير است  حق از زندگى جدايى -الف بينى  كنى، مى بدين قرار وقتى تعريف را شفاف مى. حقى كه هستى دارد، شفاف است
كند، آن را قابل داد و ستد نيز  زبان فريب، پس از آنكه در پرده ابهام، حق را قدرت معنى مى.  قابل انتقال به غير نيست-ب و 

 كند و مى

حال آنكه انسانى كه آزاد و برخوردار از حقوق خويش است، از . كند  بديهى است داد و ستد حق، تبعيض را ناگزير مى-7 
 و . تبعيض نيز آزاد است

قربانى كردن برخى از .  بر مدار قدرت، سلسله مراتب دارند،  » حقوق بشر« . توان تبعيض قائل شد ميان حقوق نيز نمى -8 
حال آنكه بر اصل آزادى، محروميت از هر حقى، محروميت از . پذير است حقوق براى برخوردارى از برخى ديگر، توجيه

يابد كه با غافل شدن از آزادى، از حقوق ديگر  گى خويش تأمل كند، در مىاگر آدمى در زند. آورد حقوق ديگر را نيز ببار مى
 ،بارزترين عالمتها، يكى محدود شدن و محدود كردن در فعاليتهاى حياتى و ديگرى. شود خويش محروم و بنده زور مى

 . زندگى محيط زيست وزندگى ديگرانو  زندگى خود  :  استيگن نيرو در زور  و ويران كردن زند از خود بيگانه كرد-9 

اند   ديده نشدهانسان شمارى  بزرگ از حقوق  » اعالميه جهانى حقوق بشر«       محدود و ويران كردن، سبب شده است كه در 
 .اند ، از خود بيگانه شده را پيدا كردناند، با تعريف قدرت   كه ديده شدهي هم  حقوق. 

آيد، حق  بدين قرار، هر آنچه از روابط قوا پديد مى. حق هست! شود شكار مىهاى پيشين، خاصه اول و اساسى آ  از خاصه-10 
براى مثال . در حقيقت، آنچه حق نيست، در هستى خود استقالل ندارد. استقالل در هستى، فارق حق از غير حق است. نيست

به . پوشانند كه حقيقت را بدان مىسازد، بلكه پوششى بيش نيست  دروغ، خود به خود وجود ندارد، نه تنها دروغ زن آن را مى
محتاج   ،هم ، كند و  ائى است كه او با فريب خوردندگان برقرار مىو ق دروغگو و رابطهِهم نيازمندِ در وجود، ، سخن ديگر 

 .ى است كه با پوشاندنش بتوان دروغ را ساختتواقعيتى و حقيق

هدف ناسازگار با حقوق ناقض . گرداند را ترجمان حقوق مى بدين قرار، زندگى، در برخوردارى از حقوق، روش و هدف -11 
بنا بر اين، حقوق بشر بمثابه قواعد . شوند پاى زور كه بميان آمد، حقوق نقض مى. آورد شود و پاى زور را بميان مى حقوق مى

شود، جاى تعجب  فزوده مىهاى مخرب، روز به روز، ا تنظيم روابط قوا ميان انسانها، سخن متناقض است و اگر بر ميزان فعاليت



 101 

اند، بايد حافظ حقوق انسان باشند، قلمروئى بيرون  ها كه از حقوق بشر بعمل آمده  بنا بر تعريف، در حال حاضر، دولتها كه. نيست
جانشين » منافع ملي « حقوق ملي را  هم با . اند  نام نهاده » مصالح عاليه دولت« اند و آن را قلمرو  از حقوق را از آن خود كرده

«  جامعه ها را از حقوق ملي خويش غافل كنند و ثانياً هر عملي را كه قدرت ضرور گرداند ، با توسل به -كرده اند تا  الف 
حال آنكه مصلحت، خواه بمثابه روش و چه بمنزله هدف و يا مجموع روش و هدف، تنها وقتى در . توجيه كنند» منافع ملي 

  به سخن ديگر، روش حق .  باشد)سلطه گرى يا سلطه پذيرى(  زور و هدف سازگار با زور گيرد، كه روش بيرون حق قرار مى
 . استخود حق است و مصلحت بيرون از حق، عين مفسدت

 بايد دست كم، دوازده خاصه جمع آيند تا بتوانيم )و همينطور واقعيت از مجاز( سان، براى تميز حق از غير حق و   بدين-12  
 :انيميك هست را حق بخو

هاى زور را  ها را حق و بود و زور و همه ساخته  بدين قرار، همه هست. از خود هستى داشته باشد  هستي حق است كه  -12 /1
 .خوانيم ناحق و نبود و خط عدالت را خطا جدا كننده بودها از نبودها، مى

حق از زور خالى است اما نيرو را در بر : ق است عمل به حمانع عمل به حق نه تنها نياز به زور ندارد بلكه وجود زور -12 /2
 دارد،

ا بحق در خود تناقض و : آيد و تناقض در بر دارد بخالف غير حق كه از رابطه تضاد پديد مى.  حق خالى از تضاد است-12 /3
 هيچ حق ديگرى تضاد ندارد؛

 : اينجا از . ده استحال آنكه ناحق، مبهم و پيچي.  حق شفاف و سرراست و بدون پيچيدگى است-12 /4

زور شكلهاي ها با حق ناسازگارند چرا كه بيانگر موقعيت مسلط، بنا بر اين،  تبعيض.  حق نافى همه گونه تبعيض است-12 /5
 و. هستند

 .ن و مكانش همين جا و هم اكنون استزمابخالف زور كه .  حق همه مكانى و همه زمانى است-12 /6

تواند فرآورده  هر آنچه دادنى و گرفتنى است، مى .  او هستند حياتن حقوق هر موجود ذاتى حق ذاتى حيات، بنا بر اي-7/12
 .حقوق ذاتى باشد، اما خود آن نيست

جويد و رابطه تهى از زور برقرار  با غير حق و با مجاز، توحيد نمى. كند ها رابطه برقرار مى  حق با حقوق و با واقعيت-12 /8
 بنا بر اين،. كند نمى

 و فرآورده هايش، ، زورناحق ، حال آنكه . پهناى حق، بى كران الاكره است . كند شود و محدود نمى  حق محدود نمى-12 /9
 كنند و شوند و محدود مى محدود مى

بنا بر اين، اگر حق ويرانى . شود چرا كه هر ويران كننده، نخست ويران مى. كند شود و ويران نمى  حق ويران نمى-10/12
 و . يافت كرد، هستى نمى ، و ويران مىپذيرفت مى
توانند با اصل  حق اينست كه بر اصل ثنويت نيز، روش و هدف نمى. گيرد  روش و هدف حق در بيرون آن قرار نمى-11/12

بنا بر اين مصلحت بيرون از حق، حكم زور و عمل به آن، .  است، سازگار نباشند)زور= (راهنما كه بيانگر اصالت و تقدم قدرت 
 :تر اينكه هر حقى وظيفه نيز هست مهم. فسدت استم

دهد اگر زندگى او عمل به مجموع حقوق او نباشد و يا اگر دفاع از  هر صاحب حقى زندگى آزاد و در رشد را از دست مى     
 .حقوق ديگرى را عمل به حقوق خويش نپندارد

زاد ، يعني در روابطي آ انسانها در روابط آورند، بلكه  جود مىناپذير را بو اى جدايى  نه تنها حقوق مجموعه،  در حقيقت-12/12 
خردگرايى از اين واقعيت غافل است، كه . آورند از حقوق خويش را بدست مىكه روابط قدرت نباشند، اقبال برخورداري 

 اما نه - و ب است  شوند وقتى انسان از همه حقوق معنوى و مادى خويش برخوردار  استعدادهاى ششگانه انسان فعال مى-الف 
نياز به جمع شدن انسانها بر ميزان دوستى و داد است تا استعدادها . شوند استعدادهاى انسان و نه حقوق او، در تنهايى فعال نمى

 . حقوق و رشد بگردد عمل به مجموعهِ فعال شوند و زندگي

 از فريب بزرگاو قوقى با اين تعريف، آزاد شدن  از ح انسانبرخوردار شدنبا ها و        بدين قرار، تعريف حق بدين خاصه
د هد اصول راهنماى مردم ساالرى  امكان مىزاد شدن از اين فريب آ.  اصالت و تقدم قدرت است  فريب بزرگ باور به:است 

، در پيدايش اين فرهنگ آزادى، در مقياس فرد، در مقياس خانواده. آزادى و حقوق تعريف شوند نه برمدار قدرت كه بر وفق
اگر راهى به پااليش محيط . كند مقياس جامعه ملى و در مقياس جامعه جهانى، مردم ساالرى بر اصل مشاركت را ممكن مى

در حقيقت نخست در انسان است كه . زير سلطه، وجود دارد، اين راه است - از نظام سلطه گر جهانيانها و  زيست از آلودگى
 :اهنگ، شركت كنندبايد در رشد او، هم استعدادهاى او مى

 

 :  مجموعه حقوق انسان
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برخوردارى از اين حق، به برخوردارى .       انسان بمثابه مجموعه استعدادها، بر حيات و آزادى كه ذاتى حيات است حق دارد
ا او تواند آن را از او بستاند و تنه آزادى كه ذاتى انسان است و حقى است كه هيچ قدرتى نمى. از دو نوع آزادى است

شود، به تنظيم رابطه بر  ها مربوط مى اين آزادى، در آنچه به رابطه. آزادى كه بى كران الاكره است. تواند از آن غافل شود مى
 .شود كه فضاى حياتى انسانها، فراخناى الاكره باشد اصل موازنه عدمى، به ترتيبى برقرار مى

اگر نامتعين نبود، حيات . نى استياى، متعين در نا متع موجود زنده است كه هر        آزادى يكى به اين دليل ذاتى حيات
تواند از محدوده تعين فرا رود و آزادى را از متعين  تنها انسان است كه مى) 11(پندارد  سارتر مى. موجود زنده نيز متصور نبود

پس غفلت كردن از نامتعين و حقوق را . دياب اما حق اينست كه بدون نامتعين، متعين وجود نمى. خواند به نامتعين درآمدن مى
افزون  . استنتصور كردن، آزادى را با قدرت هم معنى گرداندن و انسان را برده قدرت كرد با يكديگر ها  تنظيم رابطه متعين

ده حقوق، دمي ، بمثابه دارنآهستي همه حق باشد تا رابطه بايد اين نامتعين . زادي نيستآمدن به نا متعين گنگ آبر اين ،  در
زادي ذاتي آن اين هماني بجويد و آزادي محض بايد باشد تا انسان، در مقام خلق، با آاين هستي ، . رابطه حق با حق بگردد

 ...اين هستي . خويش را باز يابد

كه شود   حيات و آزادى موضوع چند حق مى-ام  اى ديگر پرداخته  كه به چون و چراى آن در مطالعه- با اين توضيح      
 :شوند اى از حقوق مى بنوبه خود، هر يك مجموعه

 
 : در قلمرو حيات و آزادى-1 

اى از استعدادها، از جمله شامل برخوردارى از امكانات براى فعاليت حياتى اين مجموعه   حق حيات انسان، بمثابه مجموعه-1 
 . شود مى

كند، غفلت  تواند و مى انسان تنها كارى كه مى. ى نيز نيستنددادنى و ستاندنى و سلب كردن.  چهار آزادى كه هر انسان دارد-2 
 :از آنست

ها با يكديگر و  بر اين اصل، رابطه انسان.  سازگار با آزادى، موازنه عدمى است اصل راهنماي.  آزادى انتخاب اصل راهنما-1/2 
= ( اگر آدمى موازنه مثبت . شود برقرار مى )زندگى در بى كران الاكراه= عدم زور = (با محيط زيست، از راه رابطه با خدا 

، در جا، از آزادى خويش غافل شده و به قدرت اصالت  را اصل راهنما قرار دهد )هاى دومحورى يا تك محورى ثنويت
 .شوند ها و به ضرورت رابطه قوا مى هاى متعين ها رابطه زيرا رابطه. بخشيده و به بردگى آن تن داده است

 .توان مانع از آن شد  كه درونى انسان است و از بيرون نمىيدن بدين خاطر آزادى انديش-2/2 

 . ترك كند راتواند در فراخناى الاكره بماند و يا آن  آزادى انتخاب فضاى انديشه كه هر كس خود مى-3/2

  ها و اطالع هازادى به درون راه دادن يا ندادن انديشهآ -4/4 

انها از  افسوس كه اكثر نزديك به اتفاق انس-  دارد و در برخوردارى از آنها، استقالل دارد بر اين چهار آزادى كه هر كس      
 : آزادى پنجمى را بايد افزود كه تا زمان واقعيت خارجى پيدا كردن، در اختيار هر كس است- لندآنها غاف

  . آزادى انتخاب هدف و روش-5/2 

آزادى منفى نزد فيلسوفان غرب اين تفاوت را دارد كه در محدوده با (   خوانيم      اما آزادى كه بى كران الاكراهش مى
  به  ) كند  انسان را از اين محدوده رها مى »بيان آزادى « ر وفقب بلكه . شود  قائل نمى قدرت، براى فرد، توانايى و قدرت

 :كند اين آزاديها تحقق پيدا مىوجود 

 زير سلطه، كوشيدن در -ى اشكال مختلف برده دارى، نفى انواع روابط سلطه گر نف( زادى از روابط قوا يا صلح عمومى آ -3 
 انسانها فضاى  ،بدآنها، سالمت و عمران محيط زيست، برخوردارى از امكانات محيط زيست، و روابطى بر اصل موازنه عدمى كه 

 )فعاليت يكديگر را وسعت بخشند

  آزادى اختالف نظر يا حق اختالف-4 

 . ها ها واطالع تدارك اسباب آزادى جريان انديشه و  شامل آزادى بيان و قلم  هاها و اطالع جريان انديشه آزادى -5 

بنوبه . كنند كند، آدميان را از حقوق ديگر خويش برخوردار مى آزاديها كه محيط زندگى را فراخناى الاكره مى       تحقق اين
.  بايد مستقر شوند تا فضاى فعاليت حياتى هر انسان، فضاى الاكراه بگرددشوند كه هنوز خود موجب استقرار حقوق ديگرى مى

 :كنيم اين حقوق را، بر وفق استعدادهاى ششگانه انسان، در شش مجموعه دسته بندى مى

  
 : استعداد انس و عشق-2
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 هنوز محبت كردن و محبت اما. اند اى افزوده       از حقوقى كه ترجمان انس و عشق هستند، در حقوق اجتماعى، اندك مايه
براى مثال، حق پدران و مادران و فرزندان بر محبت يكديگر، هنوز حقى در شمار حقوقى . ديدن حقى از حقوق نشده است

 .نشده است كه ناظر بر روابط مادى هستند،

شود كه قدرت  صه مى  و قطع كردنهائى خال       در حقيقت، استعداد انس و عشق، بدون موازنه عدمى، فعاليتش، در وصل
تر  بينيم، اين وصل و قطع كردنها، قلمرو اكراه و خشونت را گسترده و گسترده همانطور كه مى. كنند مدارى ايجابشان مى

 بر اصل ، تر كردن، به فعال شدن استعداد انس و عشق انسانها بدينسان، خشونت زدائى و پهناى الاكراه را باز هم گسترده. كند مى
 و هر موجود -گويند انسان  از اين رو است كه بحق مى. پهناى انس و عشق، پهناى الاكراه است.  است، ميسرموازنه عدمى

بنا بر اين، حق انس و عشق، همراه با . دهند آزادى و عشق، بدون خدا، معانى خود را از دست مى.  بعد معنوى دارد-اى  زنده
كند كه رابطه غير مستقيم كنونى كه رابطه از راه بنياد دينى است   مىاين حق ايجاب.  آزادى رابطه انسان با خدا استحقِ

 بطور عمومى،). 2(رابطه مستقيم بدهد به جاى 

  حق به انس و محبت و عشق-1 

جامعه به ترتيبى كه ) دينى، سياسى، اجتماعى، اقتصادى، تربيتى، فرهنگى( ها و بنيادهاى   تغيير رابطه اطاعت ميان انسان-2 
 ترديد، اين تغيير رابطه ينتر ن كموبد. اى از استعدادها بگردند ها در فعاليتهاى حياتى خويش، بمثابه مجموعه  ابزار انسانبنيادها
 .كند پيدا مى را  الاكراه بي كران  بدان، انسان ،ها است و انقالب ين تربزرگ 

گيرد، پذيرفته شده  آدمى در معرض مرگ قرار مى      از حقوقى كه بيانگر انس و عشق هستند، حق برخوردارى از كمك وقتى 
  :گيرد مىندر بر  را حال آنكه دسته سوم حقوق ترجمان انس و عشق، . است

 و پذيرفته شده اند ها  همه ارزشها كه در جامعه، ... ،  برخوردارى از بخشندگى، مهربانى، عهد، لطف، غمخوارى، فضل، نيكى-3 
ها  ناپذيرند و اگر نبودند، جامعه ، از زندگى جدايىهااين ارزش. مه مكانى و همه زمانى آنها هستندها گزارشگر ه در زبانها، كلمه، 

 غير مادى«  رها كردن معنى حق بر مدار قدرت، نخستين قدم و درج حقوق ،بدين قرار.  نيز نبودند ها فرد هايو حتى زندگى
در حقيقت، حقوقى كه ناظر به روابطى . گرداند ر حقوق مى، در صدر حقوق انسان، انقالبى است كه زندگى را، زندگى د»

اين حقوق قابل . گويند، نوعى تنظيم رابطه با قدرت، بخصوص قدرت سرمايه هستند  مى » مادى« روابط ،  بدآنها ،هستند كه
 بنا بر اين، . اجرا نيستند زيرا اصالت و حاكميت با قدرت است

 

 : در قلمرو روابط اجتماعى- 3

مي اما اگر آزادى قدرت معنى شود، اين آزادى اجازه برقرار كردن رابطه قوا به زن و مرد . است  آزادى ازدواج آمده-1      
ايجاد آن .  و فقدان اجبارهاج بر پايه عالقه و توانايى تفاهمحال آنكه، آزادى ازدواج بايد همراه شود با توانائى ازدوا. شود

 .اند ا، در بخشى بزرگ، بر عهده جامعهتوانايى و از ميان برداشتن اجباره

 هستند... شود كه بيانگر محبت و كرامت و  حقوق والدين و فرزندان، شامل حق آنها به حقوقى نيز مى-2      

 . است كه بايد برخوردار شوند »معنوى« بخصوص از حقوق و   »مادى«  از حقوق  ها   بى كس-3      

بديهى است اين آزادى . اند ، وطن، بنا بر اين، سفر و مسكن دراعالميه جهانى حقوق بشر آمدههاى انتخاب جامعه  آزادى-4      
حق اين است كه هر انسان بايد از جامعه وطنى برخوردار شود كه محيط زندگى او را فراخناى الاكراه و . دهد قدرت معنى مى

 .گرداند فضاى باز انس و عشق مى

...   اما شامل شأن، احترام، كرامت و .  او، در حقوق بشر آمده استقوق قانونى تضمين شدهِ حبثمابهِ منزلت انسان -5      
« كند و حقوق  ها حقوق خويش نشناسند، كيفيت زندگى تغيير نمى گويد تا اين ارزشها را انسان تجربه بشريت مى. شود نمى

 .شوند  نيز رعايت نمى» مادى

غير از اين واقعيت كه وجود جنگ و منازعات اما   . هستندملغيو فرهنگى، در حقوق بشر  تبعيضات نژادى و قومى و ملى -6      
در  تبغيضهاي ملغي شده  قابل القاء نيستند،  ها تبعيض،گويد كه رابطه قوا، يعنى تبعيض و در محدوده آن ها مى در همه جامعه

ها نه تنها بسود بنيادها و به زيان انسانها،  جامعه: تر هستند ايج كه بسيار رييها تبعيض. نيستندنيز ها  برگيرنده انواع ديگر تبعيض
 در خانواده، در دولت، در : رابطه، رابطه با قدرت است ، همواره ، زيرا .اند بلكه در هر بنياد نيز، بنابر تبعيض است سازمان يافته

الغاى اين . ند قدرت برقرار  »نماينده«  قدرت و  بسودها تبعيضاست ومحور قدرت ... كارفرمايى، در بنياد دينى، در مدرسه، در
 .است ميسراجتماعى ) Institution(، به ترتيبى كه گذشت، به تغيير رابطه انسان با بنيادهاى  هاتبعيض

كند، بسيار  اين ايام، حق مداخله، هر بار كه دولتى حقوق بشر را نقض مى.  درحقوق بشر، حق پناهنده شدن، درج است-7      
توان رعايت  با توسل به زور چگونه مى. گيرد اما تجاوز به حقوق انسان با بكار بردن زور انجام مى! حق مداخله: شود يغ مىتبل

 حقوق بشر را قبوالند؟
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 امريكا در عراق و افغانستان روسيه در چچن و اسرائيل در فلسطين و( در مداخله، بنا بر تبعيض است ،       غير از اين واقعيت كه
در حقيقت، حقوق دادنى و ستاندنى نيستند تا بزور بگيرند و يا به زور از . اند ها حقوق بشر را برقرار نيز نكرده  اين مداخله)...و

دولت . كنند انسانها اگر از حقوق خويش غافل نشوند، دولت متجاوز پيدا نمى . صاحبانشان دادبه گيرنده بتوان پس گرفت و 
هاى ديگر برقرار كند  شود رابطه قوايى با دولت از اينرو، هر دولت متجاوزى ناگزير مى. شود اد مىمتجاوز با جامعه خود در تض

 گويند،  بنابراين، اگر دولتهاى مدعى دفاع از حقوق بشر راست مى. بتواند بر پا بماند،  بدآنهاتا، 

 و.  زير سلطه با دولتهاى متجاوز است- قدم اول قطع رابطه مسلط -1/7

 و مصلحت بيرون از حق را مفسدت دانستن و نفع بر حقوق و  »منافع و مصالح«  دوم، پايان بخشيدن به دوران تقدم  قدم-2/7
 و.  است ترك گرفتن

 . اسباب زور در اختيار مستبدها نگذارند) و تاجران اسلحههاشركت(  قدم سوم اينست كه نه مستقيم و نه غير مستقيم -3/7

امكانات . ن دهندااى پنهانى پايشهوابط سياسى و اقتصادى خود را شفاف و سرراست كنند و به ساز قدم چهارم اينست كه ر-4/7
هاى خود و  بپذيرند كه حقوق ذاتى حيات انسانند و در جامعه. ها و فنون آورند  و انديشه خود را در خدمت جريان آزاد اطالع

 و. هاى ديگر، انسانها را به حقوق خويش عارف گردانند جامعه

و نيز تبعيض هايى را الغا كنند كه بيانگر تقدم منافع و . اند  الغاى تبعيض هايى است كه بسود خود برقرار كرده، قدم پنجم-5/7 
 از جمله. مصالح هستند

خواه متجاوز دولت روسيه باشد يا رژيم .  مخالفت قاطع با تجاوز به حقوق بشر در همه جا و همه وقت است، قدم ششم-6/7 
  )كليد دار انبار عظيم نفت( سعودى 

توضيح اينكه . معرفت بر ذاتى بودن حقوق و از ميان برداشتن عاملهاى غفلت انسانها از حقوق ذاتى است،  قدم هفتم -7/7 
هاى تحت سلطه دولتهاى متجاوز،  اگر جامعه. پاسداران حقوق بايد زور را در اشكال مختلف آن، از اصالت و حاكميت بياندازند

اما به . اوز از بيرون، در امان باشند و بيرون، بر دوام، آنها را به حقوق خويش بخواند، توانايى آزاد كردن خود را دارنداز تج
حق را قدرت نشمارند و عقل و زندگى آزاد بجويند و الگو . شوند، مگر آنكه خود از قدرت باورى آزاد شوند اين كار توانا نمى

 بنا بر اين،. بگردند

شود به حقوق  حقوق فرد محدود مى« : گويد رونه كاسن مى.  از آزادى و حق استم م هشتم ترك تعريف ليبراليس قد-8/7 
 بنابراما . عامل ديگرى قابل تصور نيست) زور= ( مرز ميان حقوق دو كس را چه عاملى نگهبان است؟ جز قدرت ). 13 ( »ديگرى

پس تعريف . كند آيد و قلمرو الاكراه را محدوده اكراه مى حقوق پديد مى زور با غفلت و نقض )در آغاز اين نوشته( توضيح، 
 ازبا تصحيح تعريف، بنيادها را در سطح هر جامعه و در سطح جامعه جهانى تغيير بايد داد، تا دولتها . حق است كه غلط است

 و . تجاوزها شان به حقوق بشر بكاهند

آيند و حياتشان در گرو اين تخريب از راه  اى محركه يك جامعه پديد مى نظامهاى استبدادى از رهگذر تخريب نيروه-9/7 
بنا بر اين، قدم نهم، مبارزه با اين نظامها است و توفيق در اين . صادر كردن و يا از خود بيگانه كردن آن در قدرت ويرانگر است

كه منابع طبيعى و مغزها و ثروتهاى كشورهايى . داده شوديروهاى محركه پايان ن به تخريب نست كه آ در گرو مبارزه 
 توانند استقرار حقوق انسان را در اين كشورها ميسر بگردانند؟ برند، چگونه مى  را مىي ديگر كشورها

منابع و = ( غرب حق را وسيله، هدف باطل كه منافع خويش . نكردن است» منافع  «  قدم دهم، حقوق انسان را وسيله -10/7 
« بهاى اين ... كودكان عراقى و. منطقه خاورميانه، نمايشگاه حق را وسيله منافع كردن است. كند  مىاست ،)ثروتهاى ديگران

 و. پردازند  را مى »دفاع از حقوق انسان

روش ناسازگار با حقوق انسان، تنها فريب .  قدم يازدهم، هدفى جز حقوق نداشتن و روش را در خور حق كردن است-11/7 
 .كند ىكارى مدعى را گزارش م

 استقرار دولت حقوق مدار را حاصل - مجموعه تدابير را با يكديگر بكار بردن و بخصوص ب - قدم دوازدهم، الف -12/7 
، بى محل كردن دولت استبدادى . دانستن است هاى ديگر  اى از تغييرها، در سطح جامعه و در روابط جامعه با جامعه مجموعه

براى آنكه .  است شدنيهاى خارجى  دادن به دولت جانشين بر وفق خواست قدرت با امتناع از جهت،در روابط خارجى
نيروهاى محركه در جامعه بكار افتند و آن را متحول بگردانند، نظامى آزاد با رهبرى نيروهاى محركه در رشد و الغاى سانسورها 

 :وق ديگران استجانشين شدن اين مجموعه، نيازمند شناختن حق. و رشد بر ميزان عدل بايسته است
 

 : در قلمرو سياسى، استعداد رهبرى-4 

اما وقتى كارش تنظيم . هاى مجموع استعدادهاى او است استعداد رهبرى هر انسان تنظيم و همĤهنگ كردن فعاليتكار       
 استعدادها را  توانايى تنظيم و همĤهنگ كردن مجموع-دهد و ب   استقالل خود را از دست مى-شود، الف  رابطه با قدرت مى
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حق در مردم ساالرى بر اصل مشاركت كه هنوز در جايى به . شود زيرا تابع متغير قدرت مى. دهد مىكف در فعاليت هاشان از 
ه ببا وجود اين، اين مردم ساالرى به حالتى كه در آن، هيچ انسانى مالك تصميم نسبت . عمل درنيامده است، مدار قدرت است

شود، تعريف حق و بنا براين حقوق  بدين قرار، در آنچه به حقوق بشر مربوط مى. تر است نزديك) 14(انسان ديگرى نباشد 
 :سياسى، بايد بيانگر انسان آزاد باشند

. كند كه برخوردارى از آنها، حق هر انسان است  استقالل هر انسان در استعداد رهبرى خويش به امكاناتى تحقق پيدا مى-1/4
 رهبرى انسان بر بنياد بجاى رهبرى بنياد بر انسان :  شركت در رهبرى بنيادهاى اجتماعى را دارداز جمله، هر انسان حق

ترتيب كار او و نيز محيط اجتماعى و طبيعى زيست او بايد با زندگى آزاد .  استعدادهاى انسان براى آنند كه او آزاد بزيد-2/4
اين دو محيط با زيست آزاد سازگار نباشند، كوشش براى سازگار اگر . هر انسان بر اين دو محيط حق دارد. سازگار باشند

 و. كردنشان حق و وظيفه هر انسان است

 ) دوستى و تعاون= در اينجا (  تحقيق دو حق باال به اينست كه واليت جمهور مردم نه بر روابط قوا كه بر موازنه عدمى -3/4 
 و شود ت، اختالف در توحيد مىجمع حق اختالف و كثرت آراء و عقايد و حق والي. باشد

 

 :قلمرو تعليم و تربيت:  استعداد علم-5 

جز اينكه قدرت رابطه بنيادها را با . ندهاى استعداد علم و فن يابى در انسان علم و فن و بنيادهاى تعليم و تربيت، پديدآمده        
آن باشند، انسان بخدمت و بيشتر از آن به تابعيت بنيادها بجاى آنكه بنيادها در خدمت انسان و استعدادهاى : دهد انسان تغيير مى

سرمايه و ديگر (  درخدمت قدرت، انسانها را براى خدمتگزارى قدرت )از كودكستان تا دانشگاه( در نتيجه، مدرسه . اند در آمده
 بر اين،بنا . شود هر استعداد ناسازگار با تعليم و تربيت يك نواخت، حذف مى. كند  تربيت مى)اشكال آن

كارگاهى است كه افراد را برابر )از دبستان تا دانشگاه( حقيقت اينست كه مدرسه .  تعليم و تربيت عمومى صورى است- 1/5  
حال آنكه مدرسه، بمثابه يك بنياد، بايد در . اندازد كند و اكثريت بزرگ را بيرون مىمي  تربيت )سرمايه و ديوان( نياز قدرت 

 . و پرورش انسان قرار بگيرداختيار استعداد آموزش

د، سانسور نكن  ايجاد مىمزاحمت كه برايش  راد و بطريق اولى، دانش و فنىنآي  نمىشكه بكار را دانش و فنى  قدرت  - 2/5
 .شود برخوردارى از حق تعليم و تربيت، بدون آزاد شدن كامل جريان علم و فن در جهان، ميسر نمى. كند مى

بنابراين، در فرهنگ بمثابه دست آورد رشد انسان، دانش و فن عاملى مهم از مجموعه . كند ه رشد مى اين انسان است ك- 3/5 
زاد علم و فن موجب شتاب گرفتن آبنا بر اين، جريان . هاى ديگر و آينده است عاملهاى رشد فرهنگ و باز شدنش بروى فرهنگ

 عامل متالشى كردن فرهنگ نقشي را پيدا كنند، اگر چنين . دشونمگر اينكه علم و فن ابزار سلطه گرى ب. شود رشد فرهنگ مى
هاى زير سلطه، علم و فن عامل تالشى و محروم كردن انسانها از آموزش  در حال حاضر، در جامعه. شوند بمثابه يك مجموعه مى

 :ها يكى از نتايج زيانبار اين تالشى استمغزصدور . و پرورش در فرهنگ هستند

اما استعدادهاى ديگر انسانى نيز بايد رشد كنند . كار مدرسه متخصص سازى است) 1/5 در( ه ترتيبى كه آمد در حقيقت و ب-4/5 
اين كند، با تغيير نظام تعليم و تربيت به  انسان جامع، در آرمان شهر نيست كه واقعيت پيدا مى. تا استعداد علمى به بار نشيند

 برخوردارى چنين رشد همĤهنگي نياز به .  فعال شوند و رشد كنند،مĤهنگكه مجموعه استعدادهايش، هترتيب ميسر مي شود 
ي دارد كه انسان را نه براي خدمت به قدرت كه براي بكار انداختن همĤهنگ استعدادها و در آدميان از حق آموزش و پرورش

 .موزش دهد و تربيت كندآجامعيت به كمال رسيدن ، 
 
 : استعداد هنر، قلمرو فرهنگ-6

گشايد،  نوردد و در ماوراى ممكن، فضاهاى جديد بروى انسان و فرهنگ او مى  بلحاظ آنكه مرزهاى ممكن را در مىهنر،      
راه گشاى رشد فرهنگ ،   از اين رو . ينده و  از نظر مكان ، فراخنا تر استآفضائي مي شوند كه از نظر زمان زمان و مكانش 

ياز به فرهنگ زنده دارد و بدين خاطر، هنر ن. شود گر در ابتكار، ابداع و خلق مىاستعداد هنرى بيانگر استعدادهاى دي. است
 از اينجا،. ترجمان ميزان فعاليت حياتى فرهنگ و توانايى درآمدنش به فضاهاى نو است

به هاى بسته، كودك را  در حال حاضر، در جامعه.  مهمترين حق انسان، بخصوص كودك، حق ابتكار، ابداع و خلق است-1/6
اند كه  دانند، محدوده و روش هايى را ايجاد كرده د و در جامعه هايى كه خود را باز مىنزنند تا ادامه گذشته باش قالب مى

 :ابتكار و ابداع و خلق بكار حفظ نظام اجتماعى بيايند

هنرى كه نتواند به كاال بدل بنا بر اين، بيشتر از علم و فن، هنر ناسازگار با قدرت و حتى .  در حقيقت، مدار قدرت است- 2/6
توانند به استخدام قدرت درآيند، انسانيت از حق ابتكار و  از اين رو، به استثناء استعدادهايى كه مى. شود، محكوم به مرگ است

 در حقيقت،. ابداع و خلق، به سخن ديگر از فعاليت بارور استعداد هنرى خويش محروم است
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 ...:نما، وجه دين، وجه بيان و استعداد انديشيدن انديشه راه-7 

انسان  آزاد وقتى بخواهد مجموعه فعالى از استعدادها باشد، انديشه . بيان آزادى و بيان قدرت: دن  دو بيان، بيشتر وجود ندار    
د انديشه كار  استعدا. شود گيرد، انديشه راهنما، بيان قدرت مى اما وقتى در روابط قوا قرار مى. يان آزادى استبراهنمايش، 

بدين قرار، اختيار انديشه راهنما را از دست دادن و آن را به بنياد دين و مرام . راهنما، باز خواندن آدمى به بيان آزادى است
بدون اين از خود بيگانگى ممكن نيست بنياد . واگذاشتن، با از خود بيگانه شدن بيان آزادى در بيان قدرت همراه است

)Institution (پس،. ار باور آدمى بگرددصاحب اختي 

اما اين حق .  عالمت برخوردارى واقعى هر انسان از آزادى دين يا مرام، اينست كه بيان راهنماى او، بيان آزادى بگردد-1/7 
 بنابراين،. يابند كه هرگونه سانسورى لغو و جريان آزاد انديشه بطور كامل برقرار شود را آدميان وقتى مى

كه وجودش موجب اين فريب شده است كه گويا انديشه مهمترين سانسورها  سانسوري است . د نلغاء شو بايد اها سانسور-2/7
اند از آن بيرون آيند،   نتوانستهرآن تناقضى كه انشاء كنندگان اعالميه جهانى حقوق بش. راهنمايى جز بيان قدرت وجود ندارد

به سخن ديگر . دنحقوقى هم وجود ندارند تا به آدميان اعطاء گرداگر بيانى جز بيان قدرت وجود ندارد، پس : اين تناقض است
اين بيان كجاست؟ كدام انسان از وجود آن خبر دارد؟ . تعريف حق و شناسايى واقعى حقوق انسان، منوط به بيان آزادى است

 پس،. يابد هاى استعدادهاى خويش مى انسان، در حالت آزاد، بيان آزادى را در خود و راهنماى فعاليت

، در  حق به حالت آزاد با داشتن بيان آزادى همراه است و حق برخوردارى از حالت آزاد، همان حقى است كه -3/7
 در حقيقت،. ها، انسانها از آن برخوردار نيستند جامعه

 

 : استعداد اقتصادى، قلمرو اقتصاد-8 

. اند ها، بنيادها اختيار را از انسانها گرفته اما در جامعه. هاى استعدادهاى انسان است       استعداد اقتصادى كارش تنظيم فعاليت
حق . اند هاى اجتماعى نظامهايى هستند كه انسانها را به مالكيت قدرت درآورده نظام. هاى انسانها با خود آنها نيست تنظيم فعاليت

 ،در نتيجه. ها نيز نيامده است آزاد شدن از اين بردگى بى مانند، حقى است كه به ذهن

كند،  وقتى اين انسان كار نيز پيدا نمى.  انكار انسانيت او و همه حقوق ذاتى او است »نيروى كار«  ناچيز كردن انسان در -1/8 
 هااى از كار بنابراين، هر انسانى بر مجموعه. هر انسانى حق دارد، انسانيت، حقوق ذاتى خويش را بازيابد. كند احساس پوچى مى

 پس،. حق دارد

 استعداد -1:  اقتصادى است كه بايد تغيير كند تا انسانها، با مجموعه كارها، دو اقتصاد را پيدا كنند-ظام اجتماعى  ن- 2/8
 اى از توليد و خدمات بگردد در اختيار انسان و  اقتصاد مجموعه-2تنظيم فعاليتهاى استعدادها برآيد و از عهده اقتصادى 

ها  جانشين كردن آن فعاليتها با فعاليت. نده در فعاليتهاى حياتى آن  موجود است محيط زيست، محيط زندگى هر موجود ز-3/8
اندازد و انداخته  هاى حياتى در محيط زيست را از كار مى در خدمت قدرت، اقتصاد حيات، بمثابه تنظيم خودجوش فعاليت

مگر آنكه انسان و . كند اليش پيدا نمىاى، پا آلودگى محيط زيست كه اينك تهديد كننده شده است، با هيچ پاك كننده. است
بدين ترتيب .  محيط زيست استباداني  آهاى حياتى او با  فعاليتهمراهي عالمت رشد انسان : طبيعت رابطه طبيعى را باز يابند

 .شوند است كه رشد انسان و عمران طبيعت همراه و همساز مى

دهد كه قدرت دارد و نيك كه  آزادى و حق ، همان معنى را مى به ، نظامى كه اينهمه مسئله ساخته است، نظامى كه- 4/8
، نمي تواند مسائلي را حل كند كه آيد  از تخريب پديد مىي كه قدرت،بنگرى به تمامى ارزشها، معناى قدرت را بخشيده است 

كنند، انسانيت به  يدا نمىاند، در آن، راه حل پ مسائلى كه در نظام صنعتى پديد آمده) 15(از آنجا كه بقول توفلر . مي سازد
بردند هر نظامى مسائلى را كه ايجاد  پيش از اين به خطا، گمان مى.  اقتصادى حق دارد كه مسئله نسازد-نظامى اجتماعى 

اما اگر . پس تغيير نظام ضرور است. شود اما حق اينست كه پديد آورنده مسئله، حل كننده آن نمى. كند كند، حل نيز مى مى
جديد، انديشه راهنماى آزادى را  نظام. افزايد  بر مسائل موجود مى را ر مدار قدرت انجام گيرد، مسائل جديداين تغيير ب

اند و حيات را تهديد  فعاليتهايى كه اينك به حداكثر رسيده: هاى ويرانگر است اقتصاد زندگى به صفر رساندن فعاليت. طلبد مى
 در هاكه و آزاد كردن آنها از مهار ساالريهاى سرمايه و غير آن و بكار انداختن آنكنند، به تغيير جهت دادن به نيروهاى محر مى

 .حق انسان به رشد، اين حق است. شود رشد ميسر مى

 ر دانشگاه  د،  2003 ژوئيه 20، به تاريخ ) اصول راهنماي مردم ساالري و مداخله بنام حقوق بشر ( بخشي از اين مطالعه ( * )  
 ، موضوع بحث شد و مقبول Dr. Joachim Krauseخيم كرازه آ حضور استاد علوم سياسي، دكتر يو، با)آلمان (كيل
ن به زبان انگليسي آترجمه . بود» جنگ به نام حقوق بشر و دموكراسي « ن، آبرگزار كننده  بحث دانشگاه كيل و موضوع . افتاد
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كه  مركز پژوهش و  ) 1381ذر آ(  Journal of Iranian Research and Analysis مجله 2در شماره 
 . تحليل مسائل ايران منتشر مي كند، انتشار پيدا كرده است 

 
 
 
   

 : مأخذ

  درباره مانى گرى و نفوذ آن بر مسيحيت نگاه كنيد به-1 

                                                                             

Francois Decret, MANI et la Tradition manicheenne P P 98 -112                      

                                                                             

Henrie - Irenée Marrau, ST . AUGUSTIN et l,augustin isme PP 18-20                   

                                                                             

Pierre Chaunu, Le Temps des Reformes T. 1 PP 41-61                              

 تا 141و به تضاد و توحيد نوشته ابوالحسن بنى صدر، صص  Hegel Science de la logique  نگاه كنيد به-2  
  بحث از نظر هگل پيرامون تناقض154

Jean - Jacques Vincensini, Le livre des droits de l 41 و 13 و 10 صفحات -3  ,homme  

  سلسله مراتب هستى و سلسله مراتب موجودات از ديد ارسطو نگاه كنيد به باب  در-4 

 و كتاب هرم هستى تاليف دكتر مهدى 411 - 371 ابن سينا، اشارات و تبليغات ترجمه و شرح دكتر حسن ملك شاهى صص - 
آفريده  مرد ، گيريم  به اما وقتى تقسيمات ارسطو را پى مى. شود  شروع مى »تقسيمات ارسطوئى از هستى« ئرى يزدى با حا

رسد،  و بحث از اين هستى مجرد از افالطون و ارسطو كه به هگل مى. رسيم هاى مادون مى  و از آن پس به آفريده ،مافوق
 !شود هستى مجرد خدا و با نيستى يكى مى

 - Aristote, la Politique 

 5- Sartre, L,etre et Le méant PP 46-51 

 گذار از قوه به فعل: صفحات سه بخش اول در رد ديالكتيك و تعريف حركت ، فلسفه ما، محمد باقر صدر-6 

 7- et le mean, à la recherche de l,etre PP 11-29   L,etre                               

8 - Encyclopedia Universalis, le Droit                                                

 Andre Hauriou et  Jean Gicquel,  Droit Constitution el et Institutions    
 Politiques   P 18           

Le livre des droits de l,homme -  ،ات   همان صفح                 

 9-Alain Tauraine Qu,est-ce que la Democratie  PP 170- 176                           

 115 و مؤمنون آيه 62هاى حج آيه   قرآن سوره-10 

 L,etre et mean        80 تا 46 ص -11 

 17 و كهف آيه 97 و اسراء آيه 56هاى قصص آيه   قرآن، سوره-12 

  ديباچه، فصل اول، اصول عام، نوشته رنه كاسن 1974ئن  ژو16  ، پيش نويس اعالميه جهانى حقوق بشر-13 
 42 قرآن، سوره سبا آيه -14

گذارد كه چون مسائل پديد آمده در نظام صنعتى، در اين نظام  لر در موج سوم، پايه و مايه كار را بر اين واقعيت مىف تو-15 
 .حال پديدار شدن استقابل حل نيستند، تغيير ضرورت پيدا كرده و عصر جديد و نظام جديد در 
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 پرسشها و پاسخها و جدول مقايسه سه حقوق انسان 

 
 Doris، خانم  دوريس شرودر » حقوق انسان و قدرت و مردم ساالري « پس از انتشار ترجمهِ انگليسي :   توضيح 

Schroder ردند كه اطالع خوانندگان كتاب را وآ ، استاد فلسفه و خانم سارا املر، جامعه شناس، پرسشهائي را از نويسنده بعمل
در اختيار داشته است، مطالعه تطبيقي ميان اين را ن آدكتر شرودر كه متن انگليسي حقوق انسان در قر. نها مفيد مي يابيمآاز 

ا پرسشها در پاسخه. وريمآورده است كه در پايان كتاب مي آبعمل » حقوق بشر اسالمي « حقوق و اعالميه جهاني حقوق بشر و 
 :درج هستند 

 
 هو

 سركار خاتم دكتر دوريس شرودر ، استاد گرامي
 :در چند مورد نظرهاي خود را عرض مي كنم .       مرقومه اي كه  شامل نظر شما بود را  با مسرت خواندم

ند و حقوق ن، انسانها حقوق خويش را رعايت كنآكه ، در » صلح جاوداني « : ور مي شود آ درباب نظر امانوئل كانت ياد- 1
نكه بنا بر اصل موازنه آحال . رمانيآن صلح آديگري را نيز ، حقوق را در وجود و عمل شدن ، موكول مي كند به استقرار 

نها را آنها غافل نشود، مي تواند آعدمي و بنا بر تجربه اي كه هر كس مي تواند بكند، حقوق ذاتي حيات انسانند و اگر انسان از 
با اين تفاوت كه . حقوق ، همچون عدالت، ميزان هستند. تش بر او همين استآتش و سرد شدن آاهيم در ابر: ورد آبه عمل در

است ، تحقق » صلح جاوداني « ن را هدفي  بگردانيم كه تحققش موكول به استقرار آحق هدف و نيز روش خويش است و اگر 
 . در اين باره، بيشتر مي توانيم گفتگو كنيمرا خوانديد،» اصول راهنماي اسالم « وقتي شما . نيافتني مي شود

 :  پرسيده ايد كسي را كه نظر اين جانب را قبول ندارد، چگونه مي توانم قانع كنم؟ پاسخ مي دهم- 2
عمل نكردن به حقي، نقض حقوق ديگر را  .  حقوق يك مجموعه را تشكيل مي دهند -ب .  تكليف بيرون از حق نيست-الف 

ن، حقي بر حقي مرجح و مقدم بگردد،  تنها وقتي شدني است كه  آ سلسله مراتبي كه ، در -نا بر اين ، ج ب. وردآهم ببار مي 
ن كس را به اين واقعيت كه جز قدرت هيچ چيز ديگر نياز به سلسله مراتب ندارد و سلسله آتوجه .  حق را قدرت معني كنيم

ن، غافل نمي شدند، مي آ اين همان واقعيت است كه اگر انسانها ، از :ور مي شوم آبه او ياد. مراتب نمي پذيرد ، جلب مي كنم 
به خود، بمثابهِ مجموعه اي از استعدادها و حقوق شعور پيدا مي كردند و زندگي خويش . زاد شوندآتوانستند از بندگي قدرت 

 .را عمل به حقوق مي گرداندند
تش گرفته اش آپدري وارد خانهِ :  حقيقت و ديگري مصلحت هستند ن، دو رفتار ، يكيآورده ايد كه ، در آ شما مثالي را - 3

يا آ: خرين لحظه هاي زندگي ، از پزشك مي پرسدآدر . تش مي سوزدآخود نيز به . مي شود تا فرزند خويش را نجات دهد 
. خواهد گذراندرامش نآخر عمر را در آفرزندش  زنده مانده است ؟ پزشك اگر بخواهد حقيقت را بگويد ، پدر لحظه هاي 

 .فرزند شما زنده مانده است: مصلحت را در اين مي بيند به او بگويد 
غافل از اينكه .       اين مثال و مثالهاي ديگر، براي اثبات وجود مصلحت بيرون از حق و تقدم و حاكميتش بر حق، زده شده اند

اما . دروغ است) گفتن كه او زنده است (ق و مصلحت ح) مرگ فرزند (  بنا بر مثال ، شما تصديق مي كنيد كه حقيقت -الف 
لذا ، . دروغ چيزي جز پوشاندن حقيقت نيست.  دروغ محض وجود ندارد-بنا بر اين ، ب . راست و دروغ از يك مقوله نيستند

. وشاندرا با صفت زنده مي پ) واقعيت ( پزشكي كه دروغ مي گويد ، در حقيقت، مرده . دروغ بدون تناقض نمي توان ساخت
افزون بر اين، كسي كه پدري كرده است مي داند كه اگر . براي پدر ، پي بردن به تناقض هاي موجود در دروغ مشكل نيست

در مثال شما، پزشك . فرزند او مرده باشد و به او بگويند زنده است ، دست كم، به حالت بي اعتمادي و اضطراب دچار مي شود
 پدر با حالت بي اعتمادي و با ترديد - 1: سنجد كه خود مجموعه اي از  مفسدتها است ، به روش منطق صوري، مصلحتي مي 

 اعتماد بيماران به پزشكي كه به مصلحت بيرون از حق قائل است و - 2و . در صحت  قول پزشك ، چشم از جهان فرو مي بندد
 - 3و . ان اين بي اعتمادي چقدر بزرگ استشما مي دانيد فساد و زي. ن را مقدم و حاكم بر حق ميداند، از دست مي رودآ

كه مي -رامش فرضي نياز دارد يا به اينكه بداند جز خود او  آتش مي زند ، به چند لحظه آپدري كه ايثار مي كند و خود را به 
 اعتماد تش شهادت مي دهد به پدري و سزاواريآ   كه فرو رفتنش در  شعله هاي -توانست از  اعتماد فرزند برخوردار باشد 

 گفتن حقيقت به چنين پدري ، شهادت است بر اينكه او - 4نها اعتماد كرد؟  و آكردن بدو، ديگراني نيز هستند كه مي توان به 
اگر پزشك حقيقت را به او مي گفت، او  ،  با وجداني ماالمال از  . ورده و مظهر كامل پدري است آحق پدري را ، بتمامه، بجا 

پزشك بايد احتمال مي داد .  كه در حق فرزند ، از جان دريغ نكرده است ، زندگي را بدرود مي گفت نشاط يك پدر ، پدري 
دانستن حقي از . هائي بگرداند كه با ابديت برابر مي نشينند » ن « آخر را آتش سوخته، حق داشته است لحظه هاي آپدر به 
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تش ، او، در  اندازگيري آ پيشاروي :ي مي تواند به دل بيانديشد دمآزيرا  عقل . يدآحقوق است و در اين لحظه بيشتر بكار مي 
 .  مرگ فرزند گزارش مي كند كه ايثار او كامل بوده است. احتمال نجات فرزند، درنگ نكرده است

 زشكيپ ، حقيقت را به او مي گويد ، نه تنها از اين نظر كه پدر را مطمئن مي كند بيماري كه، در پاسخ ك     بدين سان، پزش
پيشاروي مرگ نيز ، حقيقت را فداي مصلحتي كه جز مفسدت نيست ، نمي كند، بلكه از اين لحاظ ، درخور اين عنوان است و 

كه به پدر امكان مي دهد لحظه هاي باقي مانده از زندگي را لحظه هاي حقيقت بداند و مغتنم بشمارد، وظيفه خود را كه عمل 
 .به حق است ،  انجام داده است

. بديهي است حق روش خود نيز هست.      ترديد نكنيد كه مصلحت بيرون از حق و حقيقتي كه مفسدت نباشد ، وجود ندارد  
خواهيم خواست به پزشك اگر مصلحت را بهترين روش عمل به حق بدانيم ، از . حق را مي توان به بهترين روش انجام داد

رامش بيابد و هم با اعتماد به قرباني نشدن حق بنام مصلحت ، دنيا را آه هم بيمار در حال مرگ ، حقيقت را به زباني بگويد ك
مي دانيد كه عارفان هر لحظه از  چنين . ترك كند و هم لحظه هاي باقي مانده از عمر را ، در حقيقت و با حقيقت، بگذراند

 . اتصال با حق و با ابديت برابر مي نشانند» نِ « آلحظه ها را 
گفتگو انديشه با يكديگر . ن، سپاسگزارم آخاطر صرف وقت در مطالعه و تأمل در نظر اين جانب و اظهار نظر در باره       از شما ب

 .زاد ادامه پيدا كندآاميدوارم اين گفتگو و بحث . و جريان انديشه كاري است كه جهان امروز سخت بدان نيازمند است
 .    كاميابيها و شاديها شما را باد

  2003 ژانويه 9     ني صدرابوالحسن ب
 

 هو

  

  سركار خانم سارا املر گرامى

پردازم و  ها مى بخاطر آسان كردن تفاهم، نخست به پرسش. ايد سپاسگزارم       از توجهى كه به نوشته اينجانب مبذول فرموده
 :آنگاه به نظرها

مبارزه بر وفق يك ايدئولوژى «  و  » بر قدرتدانش اداره دولت و ماندن«  و  »روش دست يابى به قدرت«  سياست را، -1 
اگر سياست اين معانى را داشته . يمون آرون اين معانى را به سياست داده استر. اند  تعريف كرده »براى تغيير نظامى سياسى

  ووجود دارد  »بيان آزادى« سخن در اينست كه آيا .  تعجب كرد)پوپوليسم( باشد ديگر نبايد از تبليغات دروغ و زبان فريب 
  ؟ روش زندگى در آزاد و رشد معنى بدهديعني  معنى را نداشته باشد اين سه تواند هيچيك از  سياست مى

شما . هاى حق را نداشته باشند ها ممكن است تمامى خاصه  اما فرق ميان حق و واقعيت در اينست كه برخى از واقعيت-2 
براى مثال، آدمى خود يك . هاى اساسى است نسان كه هست، از موضوعهما » واقعيت« دانيد كه در هر علم، شناخت  مى

 ذهن ما نيست، بلكه به واقعيت اگر بخواهيم اين واقعيت را شناسائى كنيم و اطمينان داشته باشيم شناخت ما ساختهِ. واقعيت است
« ايد، گوئيم   سخن بميان آوردههمانسان كه هست، نزديك است چه روشى را بايد بكار بريم؟ يا چون شما از تبليغات دروغ

اين واقعيت را چگونه شناسائى كنيم؟ .  هست» واقعيت« شود، يك دروغ، حق نيست اما   امرى است كه فراوان واقع مى »دروغ
 : را شناسائى كنيم »واقعيت« د، اين نده  گانه   حق به ماامكان مىپانزدههاى  خاصه

دليل آن نيز اينست كه ذهن .  پوشاندن چيزى است كه از خود هستى دارد آيا دروغ از خود هستى دارد؟ نه دروغ-1 
 .تواند دروغى را خلق كند كه از خود هستى داشته باشد نمى

علم به حقيقت پوشش دروغ را از : پوشاند، نسبتشان تناقض است پوشش با حقيقتى كه مى:  دروغ به ضرورت متناقض است-2 
 .ميان برمى دارد

 .رت با زور همراه است به اين دليل ساده كه خود شكلى از اشكال زورگوئى است دروغ به ضرو-3 

 . دورغ به ضرورت مبهم است چرا كه كوششى است براى پوشاندن حقيقت-4 

توان ساخت، سازنده آن را به قصد   زمان و مكان دروغ همين جا و هم اكنون است، غير از اينكه دروغ جهان شمول نمى-5 
 .رود  معلوم شود، دروغ از ميان مىي ذهنسازد و هر زمان و هر جا دروغ بودن يك ساختهِ  مى»ونهم اكن« فريب 

 .چرا كه هدف از ساختن آن ايجاد سود براى كسى و زيان براى ديگرى است.  دروغ به ضرورت با تبعيض همراه است-6 

سازد به قصد پوشاندن حقيقت، با دريدن   دروغ ذاتى نيست، عارضى است، به اين دليل كه پوششى است كه ذهن مى-7 
 .رود پوشش نيز از ميان مى
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براى مثال اگر در اتاقى تمام در و پنجره را بپوشانند و منفذى نيز نپوشيده . تواند رابطه برقرار كند  اما دروغ با واقعيت نمى-8 
زيرا بمحض باز شدن پنجره، دروغ از ميان . كندتواند رابطه برقرار   نمى)روز= (نماند و بگويند شب است، اين دروغ با واقعيت 

 .رفته است

شود، بدون محدود شدن،  غير از اينكه پوشاندن حقيقت، از   راه ايجاد حد ميسر مى.  دروغ محدود و محدود كننده است-9 
غ را ساخت اما هدف توان درو  نمى)محدود شدن( ها و منفذها  ها و درب براى مثال، بدون بستن پنجره.  محدود كنددتوان نمى

 .شود پذيرد، از خارج از اطاق غافل مى كسى كه دروغ را مى.  نيز هست) بستن مدار( از ساختن دروغ محدود كردن عقل 

پذيرد، از  سازد و عقلى كه دروغ را مى عقلى كه دروغ مى.  بديهى است كه دروغ ويران شدن و ويران كردن است-10 
.  كه سازنده دروغ را به هدف خود برساندن رو استآاز اما اين غفلت . )يب شدن و كردنتخر( شوند  آزادى خويش غافل مى

  )تخريب دوم( رسيد، اما با غفلت از توانائى خويش  انداخت، از راه رشد و ساختن به هدف مى اگر او توانائى خويش را بكار مى
 كند اما جز كامجوئى مقصدى ندارد  دروغ اظهار عشق مىبراى مثال، مردى به زنى يا بعكس، به( خواهد حقى را ناحق كند  مى

 .و حق را ناحق كردن، خود چندين تخريب است. )
 .ن مي پوشانند، نيستآحال اينكه دروغ جز ظن و مجاز كه حق را با .  حق و حقيقت خالي از ظن و مجاز است- 11
اگر انسانها . ن در خودش باشدآساخت كه دليل نكه ممكن نيست دروغي آحال .  دليل حق و حقيقت ، در خود حق است- 12

 .كه فريب مي خورند ، همين يك خاصه را بشناسند و در محك زدن راست و دروغ قولها بكار برند، دروغگو ناياب مي شود

 -لف غير از اين، ا. گرداند فريبد و ساختن دروغ را موجه مى گيرد كه عقل را مى  در بيرون هدفى قرار مى)دروغ( وسيله -13
 دوگانگى هدف را ايجاب - ب)شود به اين لحاظ كه پوشش حقيقت مى(گيرد   همواره بيرون حقيقت قرار مى،دروغيعني وسيله 

هدفى كه سازنده دروغ بدان ساختن دورغ را موجه كرده است و قبول كننده دروغ، دروغ را پذيرفته است غير از : كند مى
. كند در حقيقت، وسيله هدف را با خود سازگار مى. شود  با وسيله سازگار مىهدف واقعى هدفى است كه. هدف واقعى است

 ...و

 و ترجمان مجموعه ايست از عناصر داراى يك رهبرى كه در مدار ) باالي ها خاصه(ها   دروغ مجموعه ايست از ناحق-14 
را ) سلطه=( دروغ رهبرى است كه قدرت ارز هِ باز اينجا مشخص. برد  تخريب بكار مى دركند و اى نيرو را به زور بدل مى بسته

  بنا بر اين،.كند هدف مى
. راستي اينست كه رهبري حق در خود حق است . ن ساخته مي شود كه رهبرى را به خارج انتقال دهندآ دروغ براي - 15

راستي كه اين .  استبراي مثال، استعداد رهبري حق و در خود انسان. ن قرار مي گيردآحال اينكه رهبري دروغ در بيرون 
از اين رو است كه نظريه ها كه رهبري را از . كند، ساختني نيست) قدرت (= استعداد را تابع بي چون و چراي رهبري ديگر 

 .مي دهند، قولهاي دروغ هستند... انسانها مي ستانند و به سازمان و رهبر و

باز   چشم عقل را از ديدن حق  پوششي است كه  ذهن است اختهِ س »واقعيتى« هاى حق است   بنا بر اين، دروغ فاقد خاصه     
سان كه هست شناسائى كنيم و دخالت ذهن را  دهند، هر واقعيتى را همان هاى حق به ما امكان مى بدين قرار، خاصه. مي دارد

 .مى خواهد ببيند قدرت هها را آنطور ك بيشتر از اين، عقل را آزاد كنيم تا نياز نداشته باشيم پديده. به حداقل برسانيم

از اين رو . شوند  در غرب، تفاوتى ميان توانائى و قدرت قائل نمى:كند اى كه ايجاد مى  اما رابطه جامعه با نيروهاى محركه-2 
حال آنكه اگر به ترتيبى كه در مثال دروغ عمل كردم، عمل كنيد، تفاوت را . شوند هاى مثبت نيز قائل مى براى قدرت جنبه

 تبديل مدار باز به مدار بسته و از خود بيگانه كردن نيرو در زور و بكار بردن و از راه  غفلت از توانائى  با قدرت : ديياب مىاساسى 
دست  ها دانيم كه فعاليت توضيح اينكه انسان بمثابه مجموع استعدادها، فعال است و مى. آيد  پديد مى است كه آن در تخريب

اما .  استدپس، موجود فعالى كه انسان است، بطور خود جوش در رش. شوند  ها بر هم افزوده مىآورد دارند و اين دست آورد
دهيم، براى آنكه در رشد آدمى بكار افتند،  ما آنها را نيروى محركه نام مى  كه )انديشه راهنما... علم، فن، سرمايه( دست آوردها 

چرا كه نيروهاى محركه از راه جذب و .  )زيست و محيط اجتماعى داردمحيط (نياز به مدار باز، عقل آزاد و مدار باز محيطى 
كند  حاال فكر مى. فرض كنيم شخصى دانش خود را بكار برده و سرمايه بدست آورده است. آيند فعال شدن در رشد بكار مى

كند؟ مدار باز عقل خويش را  براى اينكه چنين رفتارى را پيدا كند، چه مى. سرمايه را جانشين خود كند و بر سرمايه بيفزايد
 به اين  اين مدار . زير سلطه يا مدار قدرت است-مدار بسته، در حقيقت، مدار سلطه گر . كندبدل شود به مدار بسته  ناگزير مى

 بيشتر كند؟ زيرا علم هر اندازه چرا اين رابطه را برقرار مى. كند آيد كه انسان با ديگرى رابطه قوا برقرار مى ترتيب، بوجود مى
اما از زمانى كه .  )مدار باز(   براى آنكه بيشتر شود، نياز به انتشار و جريان دارد  -رساند و ب   به كسى زيان نمى-بگردد الف 

زيرا اگر علم همگانى شود، ديگر وسيله . بايد مدار را ببندى بگردانى، مى ) براى مثال پول(  قدرت مادى بخواهى آن را مايهِ
اما مدار باز را كه به مدار بسته بدل كنى، نيروى محركه را در زور از خود . شود يگرى و استثمار ديگرى نمىسلطه كسى بر د
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كه زور ،آيد  كه رابطه قوا است و يك وسيله بكار مى،يك رابطه ممكن است تنها در حقيقت، در مدار بسته، . اى بيگانه كرده
 .است

زيرا نيروهاى محركه براى اينكه . كند پذير دارد، رشد مى ى كه نظام اجتماعى باز و تحولاى به نسبت       با اين توضيح، هر جامعه
 بتواند با عمل نيروهاى محركه در جهت رشد، - توانائى جذب آنها را داشته باشد و ب -بتوانند جذب شوند، جامعه بايد الف 

سلطه گرها نخواهند موقعيت خود را از دست بدهند و زير ، يعني حال اگر نظام اجتماعى جامعه نخواهد باز شود . بازتر بگردد
و اين خنثى كردن از .  ناگزير است نيروهاى محركه را خنثى كند، پذير بگردانند ها نتوانند نظام اجتماعى را باز و تحول سلطه

د، ميزان يها اندازه بگير جامعه را در  )اقتصادى و غير آن( هاى تخريبى  اينك اگر شما ميزان فعاليت. گيرد راه تخريب انجام مى
 .ايد ها بدست آورده بسته يا باز بودن آنها و اندازه آزاد بودن انسان را در جامعه

حد = با توجه به اينكه مرز (  پرسش شما درباره رابطه مردم ساالرى و سرزمين و جامعه ملى با مردم ساالرى در مقياس جهان -3 
نيز را موازنه عدمى، طى سه دهه، سياست جهانى بر وفق مردم ساالرى بر اصل مشاركت  اما بر اصل  ). و حد ناقض حق است

زبانهاست كه سوسياليسم تا جهانى نشود برقرار سر ، اين دور باطل بر  )بر اصل ثنويت( دانيد كه دائم   مى. ام پيشنهاد كرده
. توان بيرون رفت از اين دورها نمى) Dualisme(ت بر اصل ثنوي. شود اما، انقالب جهانى هم از   جائى بايد شروع شود نمى

تواند، آزاد زندگى كند، همانطور كه يك گروه مى تواند آزاد زندگى كند،  يك انسان نيز مى: توان بر اصل موازنه عدمى مى
 آزاد زندگى )واروابط ق= ( نظام جهانى با وجود تواند  مى) ...اى با سرزمين و دولت و جامعه= ( همانطور كه يك جامعه ملى 

هاى حق در نوشته بنگريد، بند اول و بند سوم سرزمين و جامعه ملى با دولت را امكان  به سخن ديگر، اگر بر خاصه. كند
شود، مگر وقتى زير سلطه براى حفظ نظام   زير سلطه برقرار نمى- رابطه سلطه گر -توضيح اينكه الف . خوانيد و نه تصديق مى

 بنا بر - و ب )برد هاى ديگر بكار مى و يا در تخريب جامعه( كند  روهاى محركه را به جامعه ديگر صادر مىاجتماعى بسته خود، ني
اگر نظام اجتماعى خود را باز كند، از بيرون هيچ قدرتى . بايد بعنوان مسئول بنگرد اى در خود است كه مى  هر جامعه،اين
تواند   يك جامعه مى،نيز) وجود مرزها(  از اينجا، در وضعيت كنونى دنيا -ج .  و رشدش بگرددن زيست تواند مانع از آزاد نمى

آيد كه جامعه و اعضاى آن  اما اين توانائى وقتى بدست مى. برقرار كندرا مردم ساالرى، حتى مردم ساالرى بر اصل مشاركت 
اگر هم در آتش، انسان . ته نيستبه سخن ديگر، هيچ عذرى از هيچ فرد و جمعى پذيرف. موازنه عدمى را اصل راهنما كنند

 . آتش را برخود سرد كند)ع( تواند چون ابراهيم  عارف به حقوق خويش، مى

حق « در .  رابطه انسان، بمثابه يك پديده، با هستى و نه با انسانهد بنكن هاى بعدى ربط پيدا مى  پرسش شما و پرسش- 4و  3 
 :تر كنم كوشم نوشته پيشين را دقيق مىدر اينجا . ام  به پرسش شما پاسخ داده » چيست؟

باز خاصه . شود پس اگر نيرو را حق بشماريم، زور ناحق مى. ى است كه جهت تخريبى پيدا كرده استئ گفتيم زور نيرو-   الف 
هاى زور، ناحق هستند زيرا همچون زور، از خود هستى  اول حق اين بود كه از خود هستى دارد، از اينجا، همه فرآورده

هايند و عدل ميزانى است كه حق يا هست را از ناحق يا ناهست،  ها ناهست ها هستند و ناحق  ها هست بدين قرار، حق. ارندند
ناهست نبود هست است، مثل زور، مثل دروغ، مثل هر ويرانگرى كه . روشن است كه ناهست با نيست، يكى نيست. كند جدا مى

 .كند را از زور پيدا مىخود هستى 

كنيد، خواص حق را نيز بايد  كنيد؟ اگر آن را به خواص تعريف مى  از شما بپرسند آب چيست، آن را چگونه تعريف مى اگر- ب
توانيد  از جمله، شما مى. توان تعريف دقيق، شفاف و كاملى از حق داد تعريف حق بدانيد، با اينحال، به صرف خواص نمى

كند وقتى  همانطور كه آزادى را ليبراليسم به ضد آن تعريف مى. يستپس قابل تعريف نيز ن. پذيرد حق حد نمى: بگوئيد
اين تعريف، تعريف رابطه قوا و اندازه . شود پذيرد كه آزادى ديگرى از آنجا شروع مى آزادى هر كس آنجا پايان مى: گويد مى

يد، در هستى، تنها يك نوع رابطه  را يك به يك به نظر آوريد و تجربه كنيد تا ببين هااينك، شما رابطه. قدرت هر فرد است
 .كند هست مى  نارا  )آزادى( اما زور حق را ناحق و هست . آورد و آن رابطه قوا است  مىشوجود دارد كه زور بوجود

. هاى ديگر در رابطه است بيند كه با متعين كند؟ زيرا انسان را يك متعين مى       چرا ليبراليسم آزادى را به ضد آن تعريف مى
 : از اين رو، سارتر براى انسان اين توانائى را قائل شد. كنند ها در رابطه با يكديگر، حد پيدا مى عينمت

هستى  نياز به وجود  بيرون رفتن از تعين، -اما الف .  از تعين بيرون رود و آزادى بيرون رفتن از تعين استدتوان   تنها انسان مى
از .  انسان آزاد هست- ج ، بنا بر اين.  نا متعين استراى متعينى د ت، پس هر پديده اگر هستى نا متعين هس-ب. داردين عنا مت

ها با يكديگر، ميان  رابطه ميان انسان،  آن راهاز ، با بى نهايت و را  با نهايت  يا متعين با نامتعينِِ  اينجا، حق هست و حقوق رابطه
 .كنند آنها و محيط زيست را بر ميزان عدل برقرار مى

ها با از خود بيگانه  دين: توانيد از خود بپرسيد اينك مى. شود     بدين قرار، غفلت از خدا، غفلت از آزادى و حقوق خويش مى  
اند كه انسان غافل، آزادى   از خود بيگانه كرده )زور =( در رابطه با قدرت  را ، شدن در بيان قدرت، تا كجا رابطه انسان با خدا

 !ا، انتظار دارد انكار خدرا با خويش 
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ها، اين حقوق  انسان، بدان، توان سراغ كرد كه  مىرا كدام روش عملى .كنند  ايد، انسانها به حقوق يكديگر تجاوز مى  نوشته      
تواند به  اى از حقوق، چگونه مى را رعايت كنند؟ اما انسان بدون غفلت از حقوق خويش، بدون تخريب خود بعنوان مجموعه

جاوز كند؟ و ديگرى تا وقتى از حقوق خويش غافل نشود و حكم زور را نپذيرد، چگونه ممكن است كسى به حقوق ديگرى ت
اما حقوق . كند كند، بطور خودجوش در ديگرى نيز رعايت مى حقوق او تجاوز كند؟ هر حقى كه انسان در خود رعايت مى

پس اگر حقوق بشر . ى حقوق خويش غفلت كرده استاگر آدمى از حقى از حقوق خويش غفلت كند، از تمام. مجموعه هستند
 و )قدرت ناقض حق است( شوند، نخست بدين خاطر است كه حق به ضد آن تعريف شده است   رعايت نمى)اعالميه جهانى( 

. كنند در حقيقت، استعدادهاى ششگانه انسان، هريك حقوقى را ايجاب مى. سپس به اين دليل كه از حقوق معنوى غافل است
اين حقوق ذاتى حيات . كند را ايجاب مى...  برادرى، خواهرى و و ايثار و ى مثال، استعداد انس، حقوق، عشق و مهر ورزيدنبرا

توانيد رعايت كنيد؟ اگر شما تجربه  حال از خود بپرسيد اگر از عشق و دوست داشتن غفلت كنيد، كدام حق را مى. انسانند
ساند كه تضاد را اصل راهنما كردن، بطور عمومى، ثنويت را اصل راهنما كردن، آدمى را ر كنيد، تجربه شما را به اين نتيجه مى

 .شود و توحيد را اصل راهنما كردن با معرفت بر حقوق خويش همراه مى. كند از تمامى حقوق خويش غافل مى

 برقرار  )رابطه قوا( كند  ور برقرار مىاى را كه ز توان كرد كه انسانها، تنها رابطه       بدين قرار، پرسش واقعى اينست چه مى
ها و بنا بر اين رابطه قوا  ها، بناگزير رابطه متعين  كه با غفلت از خدا رابطهدادمنكنند؟ هر چند به اين پرسش اينطور پاسخ 

از را ها  رابطههاى ديگر كردن و آن  پايه رابطه )  حقوق↔ استعدادها↔ آزادى (شود و موازنه عدمى بمثابه رابطه با خدا را مى
 :گيرم هاى ديگر شما، اين پاسخ را پى مى ، با وجود اين، در پاسخ به پرسش است راه رابطه با خدا برقرار كردن

ايد؟ اگر آرى، آيا در انگليسى، اين كلمه توان خالى از زور و بى نياز از زور و  ترجمه كرده» Strenght« آيا توانايى را -5 
ى از بكار ايدان. در دانايى زور نيست. دهد؟ براى مثال، گوييم دانايى توانايى است  و حقوق او معنى مىبيانگر استعدادهاى انسان

حال آنكه زور ناتوانى است و بيانگر غفلت آدمى از . شود انداختن استعداد دانشجويى و حقوق بيانگر اين استعداد حاصل مى
 .تواناييهاى خويش است

ها، باز از خود بيگانه كردن توانايى در  ها   و انسان كنم كه از خود بيگانه كردن دين  جلب مى      توجه شما را به اين مهم
را "خدا قادر است "  »علماى دين« دين داران عادى به كنار، حتى بيشترين ،  چنانكه امروز .آيد بوجود مى ) زور= ( ت ردق
كنند و يا براى   نيز، يا قدرت خوب را از قدرت بد جدا مى،و فيلسوفان. كنند  تصور مى" است )قدرت خوب (خدا زور مطلق"

 حال آنكه،. كنند هاى مثبت تصور مى قدرت جنبه

  توانايى بيانگر مدار باز بنا بر اين آزادى است و-1 

 آيد، آيد و از راه تخريب است كه قدرت پديد مى  قدرت بيانگر مدار بسته ايست كه در آن تنها زور بكار مى-2 

 .رود روند، حال آنكه بمحض خروج از روابط قوا، قدرت از ميان مى از ميان نمى... انايى، براى مثال دانش، هنر و تو-3 

 ،هاى خوب داشته باشد؟ در حقيقت تواند جنبه  چگونه مى. زور است  بدين قرار، توانايى از زور خالى و قدرت فرآوردهِ-4 
 . استرشدتوانايى رشد و قدرت ضد 

ابهام و تاريكى محض است،  بنا بر اين ،   ) نيستيكه ايجاد كردن( ى محض شفافيت محض و قدرت محض زور مطلق  تواناي-5 
 .شود بدين دليل كه به غفلت مطلق از استعدادها و حقوق و تواناييها، قابل تصور مى

كند، اما اگر همين دانش را  ار رشد مى بلكه تبعيض زدا است چنانكه دانش به انتش، توانايى نه تنها بى نياز از تبعيض است-6 
نابرابرى و سلطه ( بايد به وسيله زور بدل كنى و بكاربرى و بديهى است تبعيض آور است  بخواهى در روابط قوا بكار برى، مى

  )دانا بر نادان

ط و زير سلطه، در زمان  حال آنكه قدرت بدون بستن مدار ميان مسل.  توانايى جهان شمول يا همه مكانى و همه زمانى است -7 
همان روش عملى است كه در آزاد شدن از  و  آزاد شدن، از اين روست كه باز كردن مدارها . آيد و مكان معين، بوجود نمى

 .بايد بكار برد روابط قوا مى

آيد كه  ى پديد مىا  توانايى ذاتى استعدادها و حقوق انسانى است، حال آنكه قدرت عارضه ايست كه از يك رابطه، از رابطه-8 
 .، قدرت ناپايدار است رواز اين. كنند شوند، برقرار مى تنها وقتى انسانها از استعدادها و حقوق و تواناييهاى خويش غافل مى

حتى در رابطه با طبيعت، .  تخريب متقابل است رابطه، توانايى رابطه، ساخته شدن و ساختن يا رشد متقابل است و قدرت-9 
 بينيم، با تخريب محيط زيست همراه است، شود، حال آنكه قدرت همانطور كه مى ران طبيعت همراه مىتوانايى با عم

 نه تنها توانايى در واقع باز نگاه داشتن مدار پندار و . دارد قوق است، حدها را بر مى توانايى از آنجا كه بيانگر آزادى و ح-10 
ند، انسان توانا خويشتن نود كه ولو ديگران، از آزادى و حقوق خويش غفلت كش انع از آن مىم -گفتار و كردار است، بلكه الف 

=  قدرت -=(كوشد ديگران را از آزادى و حقوق خويش آگاه و از ناتوانى مي  - و ب نمي كندرا در بند روابط قوا گرفتار 
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سازد و حد بر حد  دائم حد مىحال آنكه قدرت زاده حد است و در جريان بزرگ شدن و انحالل، .  به توانايى آورد)زور
 :هاى غرب، مقابله به مثل است ترين حد سازيها، در خانواده از رايج. افزايد مى

 در مقام مقابله به مثل، همين كار را ،زوج او. كند  براى مثال، مردى يا زنى، در بيرون از روابط زناشويى رابطه برقرار مى     
 ميان زن و شوهر است، جاى  از حدبرخاستن گرداند و عشق كه از جمله  دو ضعف مى ) زور= قدرت = ( يك ضعف را . كند مى

حال آنكه، اگر يكى از دو طرف، بر اصل موازنه عدمى، توانا بماند، . سپارند يت جاى خود را به تضاد مىئيت و دو ئخود را به دو 
خواهد ندر صورت ترك، نيز اگر . يا ترك زناشويى بازگشت به عشق و  :تواند كرد طرف ديگر، يكى از دو كار را بيشتر نمى

 .آيد زندگى را در غفلت از استعداد انس بگذراند، به عشق باز مى

از جمله تضاد انسان با خود بمثابه . افزايد آيد و تضاد بر تضاد مى  دانستيم كه قدرت در مدار بسته و از تضاد پديد مى-11 
. ها قطع جريان اطالعات و انديشه: ت زاده سانسورها و برقرار كننده سانسورها استدر نتيجه، قدر. مجموع استعدادها و حقوق

ها از حقوق خويش است و  ها و اطالعات هم روش عملى برخوردار شدن و كردن بدين خاطر برقرار كردن جريان آزاد انديشه
م كه روش حق، خود حق است، چنانكه به علم شو در اينجا، از نو، يادآور مى.  است هاتواناييها و رشد ميان هم رابطه آزاد 

بدون بكار بردن زور، هيچكس به قدرت . روش رسيدن به قدرت نيز، زور است. توان رسيد بعنوان هدف، با علم بعنوان وسيله مى
، عقل براى اينكه غفلت كند.  غفلت از استعدادها و حقوق خويش است )سلطه گرى= ( تفاوت در اينست كه قدرت . رسد نمى

كند كه   حكم صادر مى-كند و ب  باوراند يا پوشش ناحق مى  حق را هدف مى-ل ثنويت، الف صبر ا. شود ناگزير از فريب مى
اى را  غافل از اينكه محال است كه هدفى بتواند وسيله. كند در نتيجه، بكار بردن زور را موجه مى. كند وسيله هدف را توجيه مى

 .توجيه كند

بنا بر اين، تنها وقتى ناحق هدف .  تا هدف به تصور نيايد، وسيله وجود ندارد-راستى اينست كه الف .  است اين حكم دروغ    
 تقدم جستن دربدين قرار، . شود  در وسيله بيان مى،همواره،  هدف -از اين رو، ب . آيد شود، زور بعنوان وسيله به فكر مى مى

جامعه آزاد جامعه ايست كه تدابير عملى براى انحالل زور، هربار كه . تطلبى بمثابه هدف اس استعمال زور، بيانگر قدرت
يك انسان و جمع انسانها از ، بدآنها، دسته سوم حقوق فراموش شده حقوقى هستند كه ( . خواست بكار رود، بجويد و بكار برد

كراه گرداندن محيط اجتماعى زندگانى بكار حقوقى هستند كه در الا... ابالغ، انتقاد، هشدار، انذار و. ندشو روابط قوا آزاد مى
 .روند مى

به اين دليل كه هدف را . كند كند، بلكه اصل راهنما را نيز در خود بيان مى       اما وسيله تنها هدف نيست كه در خود بيان مى
 اين رو است  از -ت ترين روش، نگرش در اصل راهنماس  و عملى-اهميت اصل راهنما . توان معين كرد بدون اصل راهنما نمى

بر اصل ثنويت، قدرت . كند و عقل آزاد بر اصل موازنه عدمى كه عقل قدرتمدار بر اصل ثنويت و اغلب تك محورى عمل مى
توانايى : شود  بر اصل موازنه عدمى، رشد انسان بمثابه مجموعه استعدادها و حقوق هدف و وسيله مى. شود و زور وسيله هدف مى

 .ى زيست در خدا و با خدا است و آزاد است آزادى

 و قدرت، انتقال اين رهبرى به بيرون از انسان، - پاسخ پرسش ششم شما نيز هست - توانايى آزادى در رهبرى است -12 
. اما بيرون از انسان، در اينجا، قدرت است.  آزاد خويش بمثابه مجموع استعدادها و حقوق استي محروم شدن انسان از رهبر

گرداند   را قدرت مىو غفلت از خدا، به ضرورت، بيروندر آزادى و توانايى، بيرون خدا : سان از بيرون مستغنى نيستبدينسان، ان
 براى مثال، سرمايه بمثابه قدرت، انسان امروز را آلت فعل خود نگردانده است؟. سازد و آدمى را آلت واليت مطلقه قدرت مى

شويم و آن اينكه قوه رهبرى آدمى بى واسطه با قوه رهبرى ديگرى رابطه برقرار        در اينجا، متوجه امر مهم ديگرى مى
  )شوند محتوى حقوق مى( كند  پس رابطه را يا از راه خدا برقرار مى. خواهد زيرا رابطه محتوى مى. شدنى هم نيست. كند نمى

. كار خدا، خود به خود، بمعناى تصديق قدرت است، بدين قرار، ان )رابطه قوا= محتوى زور ( كند  و يا از راه قدرت برقرار مى
كند و در رابطه با  آزادى پيدا مىو استقالل و كند  با اين تفاوت بزرگ كه در رابطه با خدا، انسان خود خويشتن را رهبرى مى

برى اينسان حق ره: آيد شود كه تازه از رهگذر رابطه قوا بوجود مى قدرت، مدار بسته و قوه رهبرى مجرى اوامر قدرت مى
 .شود ناحق مى

با و جود اين، يادآوريهاى زير ابهام زدا .  پاسخ پرسش هفتم شما، در بحث از فرق توانايى و ناتوايى فى الجمله معلوم شد-6 
 :توانند باشند مى

بار . خواهد رابطه بار و محتوى مى.  انسان نيز نيستندي  فرض كنيم كه حقوق پيش از رابطه وجود ندارند و ذاتى هست- 1/6 
 قوا قابل تنظيم آيا حقوق براى اين نيستند كه اين رابطه را تنظيم كنند؟ اما آيا رابطهِ: پرسيد شما مى. رابطه قوا، چيست؟ زور

در اين رابطه يك . شود ها، يك رابطه و آن نيز رابطه قوا مى  يا اگر فرض كنيم پيش از رابطه، حقوق وجود ندارند، رابطه؟است
در اين رابطه . زير سلطه است -دهد، ايجاد رابطه سلطه گر مى كه زور انجام مىيه وجود دارد و آن زور است و تنظتنظيم كنند
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ستاند  حقوق تنظيم رابطه ايست كه در آن سلطه گر توان زير سلطه را مى: ماند، مگر اينكه بگوييم  كمتر محلى براى حقوق نمى
 اما. تا مرگ

گشت؟ وقتى  و رابطه يكى و آنهم رابطه قوا بود، زندگى موجودات زنده، از جمله انسان، ممكن مى راستى اگر مدار بسته - 2/6 
 مرگ  سپس روابط قوا، مدار ايجاد و بزرگ شدن ودر حقيقت مداربستهِ. بينيم پاسخ منفى است در اين پرسش تأمل كنيم، مى

 قوا يها همان نسبت كه سهم رابطهبها،  در جامعه. ندهاى قوا هست ها، رابطه خوشبختانه بخش كوچكى از رابطه. قدرت است
 .شوند هاى قوا شوند، موجب انحالل جامعه نيز مى ها رابطه اگر بيشتر رابطه. شود يابد، ميزان تخريب نيز بيشتر مى افزايش مى

ز ديگر هستند؟ اين پرسش براى مثال، عشق و دوستى، حامل زور نيستند، چه چي. ها كه رابطه قوا نيستند  آن بخش از رابطه-3/6
ها پديد  و ذاتى هستى نبودند، جامعه داشتند  اگر حقوق وجود نمى-ردار حقوق هستند و ب ها ب  رابطه-الف : گويد به ما مى

هاى بيانگر حقوق و تواناييها در رابطه  ها، نقش دين، بنا بر اصل، اينست كه مانع از آن شود كه رابطه آمدند و در اين جامعه نمى
 . نيست، از خود بيگانه است »بيان آزادى« از اين رو، هر دينى كه . زور از خود بيگانه شوند

 اما » ؟از خود هستى داشته باشد« پرسد، چرا حق بايد  مى) Doris Schroeder( خانم دوريس شرودر، استاد فلسفه -4/6 
، ناحق است و يا فرآورده استعدادهاى انسانى با بكار كند يا فرآورده زور است كه به ترتيبى كه ديديم آنچه آدمى ايجاد مى

اما آيا كسى علمى را كه از خود هستى نداشته باشد، سراغ دارد؟ ممكن است ...  مثل علم، حاصل كار و ، بردن حقوق است
 و دز خود هستى ندارگوييم و ا اى پديد آيد كه به آن مالكيت مى مقصد اين باشد كه ميان انسان و علم بمثابه فرآورده او رابطه

ردار حقوق او است پس رابطه انسان با فرآورده خود يا ب: كنيم اينك دقت را بيشتر مى. بيانگر رابطه انسان و فرآورده او است تنها
قوا  خود را در رابطه يا فرآوردهِ. شوند ، بيان مىان حاصل فعاليت هايشهب، د و در فعاليتها و رابطه او ندر واقع، اين حقوق هست

 در  انسان است كه به مالكيت فرآورده خود، بيگانه شده. شود برد، ازاينجا ببعد، به ترتيبى كه ديديم، رابطه وارونه مى بكار مى
دهند،  ليبراليسم كه مالكيت و اصالت خرد اصول راهنماى آن را تشكيل مى:  رسيم يكبار ديگر به سئوال مى. آيد   در مى ، قدرت

در روابط ،  وقتى اين فرآورده  است نبخشيده است كه بيانگر خويشتن را به بردگى فرآورده خود درآوردنبه مالكيت معنائى 
 شود؟ از خود بيگانه مى قدرت، در قدرت 

 اما اگر آدمى موازنه عدمى را اصل راهنما كند و زندگى را فعاليت مجموع استعدادها با بكار بردن مجموع حقوق خود -5/6 
تر اينكه، زندگى   مهم-شود و از خود هستى دارد و ب  حق مى، فرآورده حق -شود كه الف  ف مىرن واقعيت عابگرداند، به اي

 -ج . شود به رعايت اين حقوق و دفاع از اين حقوق، ممكن مى. مل به مجموع حقوقعبه او، به   صيرآزاد، زندگى در خدا و
تواند، حقوق را يك به يك  هر كس مى. انسان زندگي نمي يافت  ،نبودند و ذاتى هستى انسان ندداشتمي اگر حقوق هستى ن

شود كه دين بمثابه بيان آزادى،  بدين آزمايش، او مطمئن مى. آزمايش كند تا ببيند نبود هر حقى، نبود بخشى از زندگى است
ها در رابطه  گانه شدن رابطهاز بي پيشگيري ها از حقوق خويش و   براى جلوگيرى از غفلت انسان.براى تنظيم روابط قوا نيست 

دين براى زندگى در فراخناى الاكره . راه رشد از راه غى جدا شد. در دين اكراه نيست: از اين روست كه فرمود. قوا است
 اين رابطه بشمارد، نخست خدا را نفى كرده  مياگر دين زندگى در اكراه را امضاء كند و خود را مجموع روشهاى تنظ. است

(  و آنگاه خود را خالى از محتوى گردانده است  )ه ديديم رابطه قوا، هدف كردن قدرت و غفلت از خدا استچرا ك( است 
  ). شود چرا كه ديديم رابطه قوا تنها با زور تنظيم مى

 در پاسخ به اين پرسش و پرسش نهم شما ،با وجود اين.  پرسش هفتم معلوم شدخم شما در پاستشه پاسخ پرسش -8و 7 
 :افزايم ت زير را مىتوضيحا

در روزهاى انقالب ايران، نزد اينجانب آمد و با او از موازنه . ها همه بيان قدرت هستند گفت بيان دانيد كه فوكو مى  مى-1 
، در صورتى كه هر بيانى، بيان قدرت باشد، رابطه قدرت )زور= (  بدون تميز توانايى از قدرت :و مي گويم. عدمى سخن گفتم

يكبار ديگر . از جمله تناقض قدرت با زندگى به ترتيبى كه توضيح دادم. آيد جويد و فراوان تناقض ببار مى لت مىاست كه اصا
زيرا الف . دشو تميز و جه مثبت قدرت از وجه منفى آن، مشكل حل نمى تقسيم قدرت به خوب و بد و يابا كنم كه  خاطرنشان مى

آيا از : آيد و پرسشى  كه جانبدار نظريه قدرت بايد بدهد، اينست وجود مىاز رابطه ب.  خود وجود نداردي قدرت به خود-
 كند؟ آيد؟ و آيا زور نيرويى نيست كه جهت تخريبى پيدا مى بنا بر اين زور، قدرت بوجود مى، اى غير از رابطه قوا و  رابطه

 به زندگى در آزادى و رشد، الجرم بيان آزادى بيان ناظر. ها هست       بدين قرار، فراخناى زندگى، فراخناى الاكره و توانايى
 .طرت خويش، بازيافتن آنست بمثابه بيان آزادىفن دين به ندبازگردا. شود مى

كه به رغم فراوانى اشكال يك ( رسى، يكى بيان قدرت  ها را كه دسته بندى كنى، به دو بيان مى)Discours(ها   بيان-2 
هاى قدرت، ثنويت  صل راهنماى بيان آزادى موازنه عدمى و اصل راهنماى بيان ا.و ديگرى بيان آزادى ) محتوى دارند

بيان آزادى، انديشه راهنماى زندگى در آزادى و رشد . بيان قدرت انديشه راهنماى زندگى در آزادى و رشد نيست. هستند
 .هست
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در بخش بزرگى از فعاليتهاى . برد ر مى از آنجا كه انسان بر فطرت آفريده شده است، بطور خودجوش، بيان آزادى را بكا-3 
كنيد تا مطمئن  شما تجربه.  ممكن نيستا مطلق،  بر اصل ثنويت،براى مثال، انديشيدن. حياتى  او، بيان قدرت كاربرد ندارد

. كند مىدر زمان انديشيدن، عقل با هستى اينهمانى پيدا . شود  عقل از انديشيدن بمعناى خلق ناتوان مى ، بر اصل ثنويت،شويد 
كند، انديشه بمعناى خلق نيستند بلكه يك رشته احكام سازگار با  هاى عقل وقتى بر مدار قدرت عمل مى از اين رو، فرآورده

ابراز بيان آزادى و .  نه تمام آزاد و نه همه آلت فعل قدرت هستندنها از اين رو، انسا. ستكاريها هستنديك رشته د. قدرت هستند
 غفلت از آزادى و وري پيوسته است كه انسان گرفتارآ يادزيرا بدين. آورد  ت خويش را بدست مىتذكار آن تمامى اهمي

 از اين رو،.  ، به پيش  مي رود راه رشد در   خويش نمي شود و حقوق 

 جايش در  نه تنها دين بمثابه بيان آزادى-الف : بايد تغيير كند دينى و غير آن مى) Institution( رابطه انسان و بنياد -4 
انسان به آزادى و روشى است  از  نيست كه دعوتى است دائمى  ) همان مدار بسته( تر تنگناى قدرت  دولت و بطور عمومى

انسان تابع بنياد دينى . رابطه تابعيت است، ها   رابطه كنونى بنياد دينى با انسان، در جامعه-براى رشد در آزادى و حقوق و ب 
 اروپا را بياد ي بخود گرفته است و دوران قرون وسطا)اگر نه در عمل، در نظر( كل استبداد فراگير هر چند در ايران ش. است

از اين روست كه انسان در برابر . آورد، اما در غرب نيز، دين بيان قدرت و كليسا قدرت و رابطه با آن رابطه با قدرت است مى
 خود را تنها و بى كس )  و تعليم و تربيتى و هنرى و فرهنگىهاى سياسى و اقتصادى و دينى و اجتماعى در شكل( قدرت 

 به بنيادها بايد روى دهد تا رابطه انسان با بنيادها، رابطه آزادى بگردد، تغيير  ها مى آن انقالب بزرگ كه در جامعه. يابد مى
ن با اين بنيادها رابطه انسان با  انسا رابطهِ- اصل و اساس بنيادهاى جامعه موازنه عدمى بگردد و ب -ترتيبى است كه الف 

هاى بدون زور برقرار كنند و بيان آزادى كه امروز در سانسور  توانند با يكديگر رابطه  انسانها مى، بدان، اى بگردد كه  وسيله
 .است، انديشه راهنماى انسانها بگردد

: ست كه هر كس بخواهد به اين پرسش پاسخ بدهديابيد از آن رو ا ى مىتاگر شما مشابه. ام  اثر سيمون دوبوار را نخوانده-9 
 تعريف«  آن را به ضدش  و  بجاى تعريف آزادى، حد آن را معين كنديعنيها را بدهد  آزادى چيست؟ و نخواهد پاسخ ليبرال

ين توضيح  تفاوت بنيادى است، به ترتيبى كه پيش از ا اين با وجود. رسد كند، الجرم به تعيين و بيرون رفتن از تعيين مى  »
 .دادم

  شاد و پيروز باشيد

  2002 اكتبر 12 ابوالحسن بنى صدر، 
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 :جدول مقايسه سه اعالميهِ حقوق بشر كه دكتر دوريس شرودر ترتيب داده است 

 :ول مقايسه سه اعالميه حقوق بشر ر باره جدچند توضيح د

 
» اعالميه جهاني حقوق بشر « ليف ابوالحسن بني صدر ، را با ، تأ»ن آحقوق انسان در قر«     استاد فلسفه ، دكتر دوريس شرودر ، 

 :در بارهِ اين مقايسه ، اين توضيح ها را بجا مي يابم . مقايسه كرده است»  اعالميه جهاني حقوق بشر اسالمي« و نيز با 
 كه خواننده چاپ سوم اينك. ن استآ متني كه در مقايسه بكار رفته است ، ترجمه انگليسي چاپ اول حقوق انسان در قر- 1

اين مواد كه حاصل دنبال كردن تحقيق هستند، در مقايسه . كتاب را در دسترس مي يابد ، مواد حقوق انسان را بيشتر مي يابد
 .لحاظ نشده اند

 . از لحاظ شفافيت و بيشي و كمي نقص نيز اين سه اعالميه مقايسه شده اند- 2
گاه كردن انسانها از  اين واقعيت كه هر تكليف بيرون از حق  آ-و ب ) قدرت ( ن آزاد كردن تعريف حق از معناي ضد  آ- 3

زادي و حقوق مداري كه تكليف ها هيچ جز عمل به حقوق خويش و آاين پيام . حكم زور است ، در مقايسه لحاظ نشده است
مده اند ، در مقايسه آ  كه در اين كتاب رعايت حقوق ديگران نبايد باشند و نيايشها نيز عمل به حقوق هستند  و نيز حقوق معنوي

 .لحاظ نشده اند چرا كه يافته هاي تحقيق هائي هستند كه از زمان انتشار چاپ اول كتاب بدين سو ، انجام گرفته اند
 .مده استآ    نظر مقايسه كننده ،در هر مورد، به قلم خود او، در پايان جدول  

 
 

 اعالميه جهاني حقوق بشر اسالمي قوق بشراعالميه جهاني ح (*)حقوق بشر بني صدر 
شنا آفريده ها، انسانها آ طبيعت ، - 1ماده 

انسانها بر زمين و فضا حق . و دوستند 
زادي ذاتي و فطرت انسان آ. برابر دارند 

 .است

زاد به دنيا مي آ تمامي افراد بشر - 1ماده 
يند و از لحاظ حيثيت و حقوق با يكديگر آ

 .برابرند

زادي حق آانسان بر  - 2ماده 
 .دارد

 حق حيات نه تنها حقي است - 2ماده 
ن برخوردارند، بلكه آكه همگان از 

هركس حق دارد دفاع از اين حق را از 
حيات واالترين ارزشها . ديگران بخواهد 

زنده كردن يك تن زنده كردن . است 
تمامي انسانها و كشتن يك تن كشتن 

 .تمامي انسانها است

زادي و آس حق زندگي ،  هرك- 3ماده 
 .امنيت شخصي دارد

  حق زندگي - 1ماده 
 حق حمايت در برابر - 4ماده 

 .زياده روي قدرت حاكم 

 هركس حق دارد از صلح - 3ماده 
با ناباوران به اسالم كه . برخوردار شود 

قصد جنگ با مسلمانان را ندارند ، نبايد 
مسلمانان را بر باور و جان و مال . جنگيد 

 . ا سلطه اي نيستنهآ

  

 برابري جستن از لحاظ نژاد و - 4ماده 
قوميت و مليت و جنسيت و رنگ حق 

تنوع انسانها از اين جهات . هر كس است
ور است و  اين تنوع را آحق و رشد 

بنا . ويز  تبعيض كردن ستم استآدست 
مبارزه با تبعيضها عمل به حقوق بر اين، 

 . انسان است

واند بدون هيچگونه  هركس مي ت- 2ماده 
تمايز ، مخصوصاً از حيث نژاد ، رنگ، جنس ، 
زبان ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده 

ديگر و همچنين مليت ، منشاء ملي يا  
اجتماعي ، ثروت ، والدت يا هر منزلت ديگر ، 

زاديهاي مذكور در اين آاز تمامي حقوق و 
 . اعالميه برخوردار باشد

 الغاي  حق برابري و- 3ماده 
 .تبعيض هاي غير مجاز

 برده داري در تمامي اشكال - 5ماده 
خويش ، مغاير حقوق انسان و حيثيت و 

 احدي را نمي توان در بردگي نگاه - 4ماده 
داشت و داد و ستد بردگان، بهر شكل ممنوع 

ماده اي به اين امر اختصاص نيافته 
برده « مده است كه آتنها .است
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 .داري و كار اجباري مذموم است .است . شخصيت او است
 حق هر انسان و مجموعه - 6ماده 

انساني  است كه ستم نبيند و وظيفه او 
حق هركس و هر . است كه ستم نكند

مجموعه انساني است كه رعايت حقوق 
خويش را از ديگران بخواهد و وظيفه او 
است كه به حقوق ديگران تجاوز نكند و 

زد و براي در برابر هر تجاوزي ، بپا خي
 .استقرار قسط مجاهده كند

زادي و آ هركس حق زندگي ، - 3ماده 
 .امنيت شخصي دارد

  2و نيز نگاه كنيد به ماده 

 حق حمايت در برابر - 6ماده 
 تجاوز قدرت حاكم 

  2و نيز نگاه كنيد به ماده 

 در قلمرو اقتصادي ، ماليكت - 7ماده 
ن آنچه از آانسان بر عمل خويش و 

. ورد، مالكيتي شخصي است  آبدست مي
از اين حق، دو حق اساسي نتيجه مي 

 هركس حق دارد بر زمين -الف : شود 
ن و ابزار و دانش و فن براي آو منابع 

ن و آكاركردن و افزودن بر باروري 
 -رشد و شكوفائي استعدادهايش و ب 

هركس حق دارد از نتايج كار خويش 
رش بنا بر اين، بازده كا. برخوردار شود

نبايد به شيوه هاي گوناگون استثمار 
شود و يا به ستمهاي ديگر از چنگش بدر 

 .رود

 اجتماع با  هر شخص، به انفراد و يا - 17ماده 
احدي را نمي . با ديگران حق مالكيت دارد

 توان خودسرانه از حق ماليكت محروم كرد

 انسان حق مالكيت دارد - 15ماده 
و حق حمايت از مالكيت خويش 

 . نيز داردرا

  هركس حق دارد از جامعه - 8ماده 
بخواهد كمبودهاي او را، براي رشد 

بنا بر اين حق، .  كردن، جبران كند
جامعه بايد امكانات و وسائل را در اختيار 

نجا كه اين آاز . اعضاي خويش بگذارد
حق همگاني است ، غير مسلمانان نيز در 

ن برخوردار مي آجامعه اسالمي ،  از 
جامعه اسالمي يك جامعه اي . دشون

نها كه مازاد خود را در آ. تعاوني است 
نها كه از آاختيار ديگران مي گذارند و 

عمل خويش نان مي خورند ، از همه 
 .شأن و منزلت برخوردارند

    و در صورتي كه قادر به كار نباشد و 
يا باوجود كار كردن، قادر به تأمين 

ي تأمين معاش متناسب زمان و كافي برا
لباس و مسكن و بهداشت و تأمين ها و 
خدمات اجتماعي و تعليم و تربيت 

 .نباشد، جامعه بايد كسر او را تأمين كند

 هركس به عنوان عضو اجتماع، - 22ماده 
حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است به 
وسيلهِ مساعي ملي و همكاري بين المللي ، 

ود حقوق اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي خ
زادانهِ شخصيت او آرا كه الزمه مقام و نمو 

است ، با رعايت تشكيالت و منابع هركشور به 
 . وردآدست 

 هركس حق دارد كه سطح زندگي - 25ماده 
او، سالمتي و رفاه خود و خانواده اش را از 
حيث خوراك و مسكن و مراقبتهاي طبي و 

همچنين . خدمات الزم اجتماعي تأمين كند
در مواقع بيكاري ، بيماري ، حق دارد كه 

نقص اعضاء بيوگي ، پيري يا در تمام موارد 
ديگري كه به علل خارج از ارادهِ انسان ، 
وسائل امرار معاش از بين رفته باشد ، از 

 .برومندانه زندگي برخوردار شودآشرائط 

 فقيران در ثروت - 15ماده 
 .ثروتمندان حقي دارند

 حق در خواست جبران - 9ماده 
از . كمبودها حقي جهان شمول است 

اين رو ، هركس و هر گروه و هر جامعه 
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انساني حق دارد از جامعه بشري جبران 
تعاون . كمبودهاي خويش را بخواهد

ميان جامعه هاي بشري حقي است كه 
هر جامعه و هر فرد عضو  هر يك از 

بر اين اساس، جامعه .  جامعه ها دارند
حروم و اسالمي نه تنها مسئول هر م

مظلوم در هرجاي جهان است، بلكه 
مسئول طبيعت نيز هست كه ويران 

 . نگردد
 هركس حق دارد كاري را - 10ماده 

بشرط . كه دلخواه او است انتخاب كند
نكه كارش مايهِ خرابي طبيعت و زيان آ

كار مساوي را  مزد مساوي . جامعه نباشد
هر كس خواه مرد و چه زن ، : بايد 

و چه سفيد  مي بايد از كار خواه سياه 
مدي متناسب با زندگي در آخود ، در

 . وردآگشايش بدست 

 هركس حق دارد كار كند ، كار - 23ماده 
زادانه انتخاب كند ، شرائط منصفانه آخود را 

و رضايت بخشي را براي كار خواستار باشد و 
 . در برابر بيكاري، مورد حمايت قرار بگيرد

بدون هيچ تبعيضي در     همه حق دارند كه 
مقابل كار مساوي ، اجرت مساوي دريافت 

 .دارند

 با كارگران سخاوتمندانه - 17ماده 
 .بايد رفتار شود

ن آ واليت و حاكميت از - 11ماده 
نجا كه شركت آاز . جمهور مردم است 

در مسئوليت اداره امور جامعه ، حق و 
وظيفه هر كس است ، چگونه بتوان 

ار مهمترين مسئوليت ها انسان را عهده د
نكه اين مسئوليت آشناخت بدون 

گزارشگر مهمترين حق او كه شركت در  
 رهبري باشد ؟ 

نجا كه مسئوليت رهبري مهمترين آاز 
مسئوليت انسان و با اهميت ترين شاخص 

مدترين آشخصيت و شأن انساني و كار
عامل رشد او است ، هركس حق و 
 وظيفه دارد خود را براي شركت در

 . ماده كند آرهبري 

 هركس حق دارد در ادارهِ دولت - 21ماده 
كشور خويش ، بطور مستقيم و يا از راه 

زادانه انتخاب مي كند، آنمايندگاني كه 
 . شركت كند

اين . مريت دولت استآ    اراده مردم اساس 
خواست از طريق انتخابات عمومي ابراز مي 

وره زادانه و دوره به دآشود  كه با صحت و 
 .   انجام مي گيرند

 حق و تكليف شركت در - 21ماده 
 اداره و مديريت امور عمومي 

 حق اختالف حقي عمومي - 12ماده 
در . ن برخوردارندآاست و همگان از 

جامعه اسالمي ، غير مسلمانان نيز از اين 
غير مسلمانان حق . حق برخوردارند

دارند عقايد ديني و مرامي و سياسي 
 . ه باشندديگري داشت

زادي رأي و اجتهاد حقي همگاني    آ
زاد نظرهاي موافق و آابراز . است 

مخالف  هم حق هر فرد و هم حق 
ن، جامعه آجامعه است زيرا بدون 

گرفتار استبداد مي شود و از رشد مي 
 . ماند

زادي فكر و آ هركس حق دارد از - 18ماده 
اين حق . وجدان و مذهب بهره مند شود

ر مذهب يا عقيده و همچنين متضمن تغيي
. زادي اظهار عقيده و ايمان مي باشدآمتضمن 

و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم 
هركس مي تواند از اين حقوق . ديني است

منفرداً يا به اجتماع ، بطور خصوصي يا بطور 
 .عمومي ، برخوردار باشد

زادي مذهبي آ حق  - 13ماده 
 . شناخته است
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حق دانستن و اطالع از امور  - 13ماده 
كشور ، حقي است كه هر عضو جامعه از 

بر اساس اين حق، . ن برخوردار است آ
هركس حق . هرنوع سانسور ملغي است

 . و وظيفه دارد حقيقت را ابراز كند

  

زادي بيان حق آ حق بيان و - 14ماده 
ارزيابي و انتقاد حق و . هر انسان است 

 . وظيفه هر انسان است

زادي عقيده و بيان آ هركس حق - 19ده ما
اين حق شامل بيم نداشتن از داشتن . را دارد

و بيان عقيده است  و بتواند اطالعات و افكار 
ن، به تمام وسائل ممكن آرا كسب و در انتشار 

زاد آو بدون ملزم بدون به مالحظات مرزي ، 
 .باشد

زادي عقيده ، آ حق  - 12ماده 
 انديشه و بيان 

 تمايلهاي ديني و سياسي و - 15ماده 
. زاد باشندآعلمي و فرهنگي بايد 

هركس حق دارد در درستي عقايد 
 . نها باز گرددآخويش شك كند و از 

زادي عقيده و بيان آ هركس حق - - 19ماده 
اين حق شامل بيم نداشتن از داشتن . را دارد

و بيان عقيده است  و بتواند اطالعات و افكار 
ن، به تمام وسائل ممكن آانتشار را كسب و در 

زاد آو بدون ملزم بدون به مالحظات مرزي ، 
 .باشد

 حقوق بشر بني 14و نيز نگاه كنيد به ماده 
 صدر

 زادي مذهبي آ حق - 13ماده 
 حقوق 12و نيز نگاه كنيد به ماده 

 بشر بني صدر

 هر شخص و هرگروه حق - 16ماده 
دارد و دارند در صدد تشكيل حزب و 

يند و به ارزيابي و آيد و برآت برجمعي
ن زندگي مي آانتقاد جامعه اي كه در 

 .كند و مي كنند ، بپردازد و بپردازند

زادانه مجامع و آ هركس حق دارد - 20ماده 
 .ميز تشكيل دهدآجمعيتهاي مسالمت 

زاد آ حق تشكيل - 14ماده 
 .اجتماعات

 هركس حق و وظيفه دارد - 17ماده 
لب علم فريضه هر موزد ، طآكه دانش 

هر جامعه بايد براي . مرد و زن است 
فرزندان دختر و پسر خود ، تأسيسات 
الزم را بجهت تعليم و تربيت فراهم 

 . وردآ

موزش و آ هركس حق دارد از - 26ماده 
موزش و پروذش، آ. پرورش بهره مند شود

الاقل تا حدودي كه مربوط به تعليمات 
 . اني باشدابتدائي و اساسي است ، بايد مج

موزش و پرورش بايد طوري هدايت شود    آ
اكمل حدكه شخصيت انساني هر كس را به 

زاديهاي آن برساند و احترام حقوق و آرشد 
 .اساسي  را تقويت كند

 هركس حق - 21ماده 
موزش و پرورش آبرخورداري از 

 .را دارد

 هركس حق و وظيفه دارد در - 18ماده 
جامعه حيات فرهنگي جامعه خود و 

 . جهاني شركت كند

زادانه در آ  هركس حق دارد - 27ماده 
زندگي در زندگي فرهنگي اجتماع شركت 
كند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در 

 . ن سهيم باشدآپيشرفت علمي و فوايد 

 

 زندگي شخصي و حيثيات و - 19ماده 
شئون هركس، از زن و مرد و فرزندان ، 

. ن باشدبايد از هرگونه تعرض مصو
تفتيش عقيده ، تهمت ناروا ممنوع و 

 .خانه اشخاص از تعرض مصون است

 احدي در زندگي خصوصي ، امور - 12ماده 
خانوادگي ، اقامتگاه يا مكاتبات خود نبايد 

شرافت و . مورد مداخله خود سرانه قرار بگيرد
 .اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار بگيرد

  هركس حق  دارد از - 8ماده 
حمايت از شرافت و شهرت خويش 

 .برخوردار باشد
 هر كس حق دارد - 22ماده 

 .زندگي خصوصي داشته باشد 
 هركس حق دارد محل  - 20ماده 

و به ... سكونت خويش را انتخاب كند و
 هركس حق دارد كه در داخل هر - 13ماده 

زادانه عبور و مرور كند و محل آكشوري ، 
 حق انتخاب محل - 23ماده 

 اقامت و سفر 
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 .  خود را انتخاب نماينداقامت .هركجا خواست سفر كند
    هركس حق دارد هر كشوري و از جمله 
كشور خود را ترك كند يا به كشور خود 

 .بازگردد
 هيچكس را نمي توان از - 21ماده 

. مليت و قوميت خويش محروم ساخت
شناخته شدن به نژادي و ملتي و قومي ، 

 طبيعي هر كس فرهنگي ، زباني حق
 .است

 هركس حق دارد داراي مليت - 15ماده 
احدي را نمي توان از تابعيت خود و يا . باشد

 .ن محروم كردآتغيير 

 

 هركس حق دارد در صورتي - 22ماده 
كه مورد ستم قرار گرفت، پناهندگي 

 . بجويد

 هر كس حق دارد در صورت - 14ماده 
 زار، پناهگاهي جستجوآتعقيب و شكنجه و 

 .كند و به كشورهاي ديگر پناه برد

 هركس از حق پناهنده - 9ماده 
 .شدن برخوردار است

 كودكان بي سرپرست و - 23ماده 
معلولين و بيماران حق عاجل بر نمردن 

 .از گرسنگي و بي خانماني دارند

 هركس حق دارد كه سطح - 25ماده 
زندگاني او، سالمتي و رفاه خود و خانواده 

 خوراك و مسكن و مراقبتهاي اش را از حيث
. طبي و خدمات الزم اجتماعي تأمين كند

همچنين حق دارد كه در موقع بيكاري، 
بيماري ، نقص اعضاء ، بيوگي ، پيري يا در 
تمامي موارد ديگر كه به عللل خارج از اراده 
انسان، وسائل امرار معاش از بين رفته باشد، از 

 .شودبرومندانهِ زندگي برخوردار آشرائط 
 حقوق بشر بني 8    و نيز نگاه كنيد به ماده 

 صدر 

 هركس حق - 18ماده 
برخورداري از تأمين اجتماعي را 

 .دارد 
 حقوق 8و نيز نگاه كنيد به اصل 

 بشر بني صدر

 ازدواج ميان زن و مرد بايد - 24ماده 
عوامل . بر اساس عالقه و عقيده باشد

اقتصادي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي 
زادي زنان و مردان و آكه سبب سلب 

نان را ناگزير از آبيشتر زنان مي شود و 
 .ازدواج مي كنند ، از اعتبار ساقطند

نچه به دين و مرام مربوط مي آ    در 
شوند ، فرزندان حق دارند از پدر و 

 .مادر  پيروي نكنند

 هر زن و مرد بالغي حق دارند - 16ماده 
 نژاد ، مليت بدون هيچگونه محدوديت از نظر

، با همديگر زناشوئي كنند و تشكيل يا مذهب 
در تمامي مدت زناشوئي و . خانواده دهند
ن، زن و شوهر از حقوق برابر آهنگام انحالل 

ازدواج بايد با رضايت كامل و : برخوردارند
خانواده ركن . زادانه زن و مرد انجام شودآ

طبيعي و بنيادي جامعه است و حق دارد از 
 .  جامعه و دولت برخوردار باشدحمايت 

 زن و مرد حق دارند - 19ماده 
 .تشكيل خانواده دهند

(  حقوق زنان شوهر گزيده - 20
 )نفقه ، طالق ، ارث 

 نبايد كسي را به كاري مجبور - 25ماده 
نبايد .كرد كه توانائي انجامش را ندارد

ن فرسوده آاو را به سنگيني كار و مدت 
 و استراحت هر كس حق فراغت. كرد
 .دارد

 هركس حق استراحت و فراغت و - 24ماده 
به خصوص به محدوديت معقول . تفريح دارد

ساعات كار و مرخصيهاي ادواري ، با اخذ 
 .حقوق ، ذيحق مي باشد

 كارگران بر منزلت و - 17ماده 
از جمله بر ( حيثيت جق دارند 

 )استراحت و فراغت حق دارند 
 حقوق 10و نيز نگاه كنيد به ماده 

 بشر بني صدر
 هركس حق دارد از سوي - 26ماده 

كس يا گروه و يا حكومت مورد تعرض 
 .قرار نگيرد

زادي و آ هركس حق زندگي ، - 3ماده 
 .امنيت شخصي را دارد

 حق حمايت در برابر  - 6ماده 
 تجاوز قدرت حاكم

.   هيچكس نبايد مجبور شود- 27ماده 
از .  ببيندميزآرفتار غير انساني و تحقير 

ن ، براي اقرار و يا آراه شكنجه و غير 

 احدي را نمي توان تحت شكنجه يا - 5ماده 
مجازات يا رفتاري قراردادكه ظالمانه و يا بر 

 .خالف انسانيت و شئون بشري يا موهن باشد

 . شكنجه ممنوع است- 7ماده 
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قبول و يا نفي عقيده اي تحت فشار قرار 
 .گيرد
ر برابر قانون برابرند  همگان د- 28ماده 

و بايد بدون تبعيض از حمايت قانون 
اين برابري وقتي . برخوردار شوند

واقعي است كه از مستضعفان حمايتهاي 
الزم براي برخورداري از اين حق بعمل 

 .يدآ

 همه در برابر قانون مساوي هستند و - 7ماده 
حق دارند بدون تبعيض و برابر از حمايت 

 .ندقانون برخوردار شو

 هر كس حق برخورداري - 4ماه 
 . از عدالت را دارد

 هركس حق دارد براي رفع - 29ماده 
ستم و احقاق حق خويش، به دادگاه 

براي اينكه اين حق . صالح رجوع كند 
صوري واقعي بگردد، اسباب برابري 
ناتوانها در مراجعه به دادگاه صالح بايد 

 .فراهم شوند

 كامل، حق  هركس ، در برابري- 10ماده 
دارد كه دعوايش را به وسيلهِ دادگاه مستقل و 

. بي طرفي ، منصفانه و علناً رسيدگي شود
چنين دادگاهي در باره ِ حقوق و الزامات او 
يا هر اتهام جزائي كه به او توجه پيدا كرده 

 .باشد، تصميم بگيرد
 در برابر اعمالي كه حقوق اساسي - 8ماده 

ن حقوق به آدهد و فرد را مورد تجاوز قرار ب
وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او 
شناخته شده باشد، هركس حق رجوع به 

 محاكم ملي صالحه را دارد

  حق مراجعه به دادگاه - 5ماده 

 هيچكس را نمي توان خود - 30ماده 
 .سرانه توقيف و زنداني و يا تبعيد كرد

 احدي را نمي توان خود سرانه - 9ماده 
 . ، حبس يا تبعيد كردتوقيف

 

 هر كس حق دارد و حق - 31ماده 
برابر و در برابري كامل بايد بتواند 
ادعاي خود را به عرض دادگاه مستقل 

 .برساند

 همه در برابر قانون مساوي هستند و - 7ماده 
حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت 

 قانون برخوردار شوند
حقوق بشر بني  28و نيز نگاه كنيد به ماده 

 صدر 

 . حق اقامه دعوا- 5ماده 
 حقوق 29و نيز نگاه كنيد به ماده 

 بشر بني صدر

اصل برائت و :  بنا بر سه قاعده - 32ماده 
قبح عقاب بال بيان و عطف به ما سبق ، 
هركس به جرمي متهم بگردد، تا وقتي 
مجرميت او توسط دادگاه صالح و علني 

همه اصول و بر وفق قانون و با رعايت 
راهنماي قضاوت ، ثابت نگشته است در 

 . حكم بي گناه است

 هركس كه به بزه كاري متهم شده - 11ماده 
باشد ، بيگناه محسوب مي شود تا وقتي كه 

ن، آجرم او در دادگاهي ثابت شود كه در 
كليه تضمينهاي الزم براي دفاع او تأمين شده 

 .باشد

 هيچكس را نمي توان - 5ماده 
واند مگر بعد از انجام مجرم خ

 .محاكمه و ثبوت جرم

 هركس در هرجا و هر محل ، - 33ماده 
شخصيت حقوقي دارد و بخصوص 
مسئوالن قضائي اين شخصيت حقوقي را 

 .بايد بشناسند

 هركس حق دارد كه شخصيت - 6ماده 
حقوقي او ، در همه جا، بعنوان يك انسان ، 

 .در مقابل قانون ، شناخته شود

 

 دارد در رژيمي حق هر كس - 34ماده 
ن، حقوق انسان آزندگي كند كه، در 

 .رعايت مي شوند

 هركس حق دارد برقراري نظمي - 28ماده 
را بخواهد كه از لحاظ اجتماعي و بين المللي 

زاديهاي آن، حقوق و آ، نظامي باشد كه، در 
 .يندآمذكور در اين اعالميه به عمل در

سالم بنا بر مقدمه ، حقوق بشر در ا
بخشي جدائي ناپذير از نظم و نظام 
اسالمي است و بر هر مسلمان و هر 
دولت اسالمي رعايتشان واجب 

 .است
 بنا بر حق بر عدالت، نه - 4ماده  هركس در مقابل جامعه اي وظيفه - 29ماده  در صورتي كه حقوق و - 35ماده 
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زاديهاي انسان در جامعه اسالمي آ
رعايت نشدند و مقررات و قوانين يا 

زاديهايش بودند و اجرا آموافق حقوق و 
حقوقش زاديها و آنشدند و يا مخالف 

بودند ، او نه تنها حق بلكه وظيفه دارد 
 .براي احقاق حق خويش قيام كند

زاد و كامل شخصيت او را آدارد كه رشد 
 . ميسر سازد

تنها هركس حق ، بلكه وظيفه دارد 
 . به بي عدالتي اعتراض كند

 حقوق 28گاه كنيد به ماده و نيز ن
 بشر بني صدر

 هيچ گروه و امتي حق ندارد - 36ماده 
بنام اسالم در پي سلطه گري بر امتهاي 

 .ديگر باشد

 هيچ يك از مقررات اعالميهِ حاضر - 30اصل 
نبايد طوري تفسير شود كه متضمن حقي براي 

ن بتواند آدولتي يا فردي باشد كه به موجب 
اديهاي مندرج در اين زآهريك از حقوق و 

ن راه فعاليتي آاعالميه را از بين ببرد و يا در 
 .بنمايد

 

ن به تمامي آ طبيعت و منابع - 37ماده 
نسلهاي انسانيت متعلق هستند كه از پي 

طبيعت بر عمران حق . يندآهم مي 
 .دارد

  

 
 :ن، شامل مواد زير است آشر است افزون بر  فهرست مواد حقوق بشر بني صدر شامل تمامي مواد اعالميه جهاني حقوق ب- 1

 .هركس به صلح حق دارد: ماده سوم * 
 .وردن نيازهايش بخواهدآهركس ، هر جامعه اي حق دارد از جامعه جهاني جبران كمبودهاي خويش را براي بر : 9ماده * 
 .رخوردار است ن بآحق دانستن و اطالع از امور كشور ، حقي است كه هر عضو جامعه از  : 13ماده * 
 .طبيعت بر عمران حق دارد. يندآن به تمامي نسلهاي انسانيت متعلق هستند كه از پي هم مي آطبيعت و منابع  : 37ماده * 
 18 و 13 و 9 و 3ن،  مواد آبر .  فهرست مواد حقوق بشر بني صدر شامل تمامي مواد  اعالميه جهاني حقوق بشر اسالمي هست- 2
 . افزون دارد37 و 36 و 33 و 30 و 21و 

اما مواد  .  مواد اعالميه جهاني حقوق بشر كاملتر نقل شده است-همانطور كه جدول مقايسه نشان مي دهد، الف : وري آياد
در ترجمه به فارسي جدول، ما نيز مواد اعالميه جهاني حقوق . ن ، از هر يك ، تنها قسمتي ذكر شده استآحقوق انسان  در قر

.   اين مقايسه هنوز صوري است -ب . زيرا مي خواستيم كتاب شامل اين اعالميه نيز باشد. ور كامل نقل كرديمبشر را حتي المقد
ن به آو باز دادن زيرا تفاوت تعريف حق به قدرت و رها كردن تعريف حق از قدرت ، بنا بر اين، باز ستاندن اختيار از قدرت 

 جهاني حقوق بشر، تكليف عمل به حق دانسته نشده و  تكليف و وظيفه خارج از در اعالميه. يسه، لحاظ نشده اندانسان ، در مقا
زادي آنكه نقش اول را در بكار بردن حقوق به انسان دادن و نيز شرط عمومي آحال . حقوق انسان  حكم زور  تلقي نگشته است

 .نها ناگزير مي كندآرا به اجراي انسان به الغاي همه تكاليفي است كه قدرت ، خارج از قلمرو حقوق مقرر و انسانها 
 45ن، بنا بر تحقيقي كه  تا اين تاريخ انجام گرفته است، آ     همانطور كه چاپ سوم كتاب گواهي مي دهد، حقوق انسان در قر

ان، كامل نها مي خواند ، تا اين زمآنها و عمل كردن به آن  انسانها را به شناختن آاعالميه جهاني حقوق انسان كه قر: ماده اند 
 .ترين اعالميه جهاني حقوق انسان است
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