
115

چکیده

حقــوق بــر در اســام از مجموعــه گذاره هایــی اســت کــه از ســوی مکتــب اســام بــرای 

ــه  ــاارزش دانســته اســت. بــدون تردیــد یگان بــر در نظــر گرفتــه شــده و جایگاهــش را ب

دینــی کــه بــرای اولین بــار بــرای بریــت و انســانیت بــه عنــوان مکرم تریــن موجــود حــق 

قایــل شــد و حقــوق تلف شــدۀ بریــت را از نــزد تلف کننــدگان آن گرفــت و بــه  دســت 

بریــت داد و جایــگاه و منزلــت انســان را در میــان جوامــع بــری بــرای بریت شناســاند، 

دیــن اســام بــود. بحــث در رابطــه بــه حقــوق بــر و جایــگاه آن در طــول تاریــخ بــری، 

یــک بحــث مهــم بــوده اســت؛ امــا آن گونــه کــه دیــده می شــود بنابــر مشــکات کــه در 

عــر حــارض دامن گیــر جوامــع انســانی و بریــت شــده اســت، ایــن مســأله بــه  صــورت 

جــدی، پردامنــه و حســاس مطــرح بــوده اســت.

ــن مکتــب  ــوان  این کــه آخری ــه عن ــن مقــدس اســام و ب ــودن دی ــه دلیــل جاویدانه ب        ب

الهــی، می باشــد، فرضیــۀ تحقیــق ایــن اســت کــه ایــن مکتــب بــرای بــر حقــوق و منزلــت 

حقوق و جایگاه برش در اسالم
هدفمند نبی پور



۵۶
رۀ 

ام
 ش

م،
2 ا

8 
ل

سا
ل، 

وا
ارن

څ
ی 

هش
ژو

- پ
ی

لم
 ع

مۀ
ل نا

ص
ف

116

خــاص در نظــر گرفتــه اســت. ایــن تحقیــق بــه صــورت کتاب خانه یــی بــه فرجــام رســیده 

ــه  ــت یافت ــل دس ــج ذی ــه نتای ــده و ب ــه ش ــی مراجع ــع حقوق ــم و مناب ــه قرآن کری و در آن ب

اســت: دیــن اســام نســبت بــه ســایر نظام هــای دیگــر حقــوق بــر را مــورد توجــه قــرار 

داده و جایــگاه آن را مهــم و بــا ارزش تلقــی کــرده اســت. ادعــای افــراد ناآشــنا بــه دیــن یــا 

متعصبیــن بــه  این کــه حقــوق، منزلــت و جایــگاه بــر از طــرف ایــن مکتــب الهــی در نظــر 

گرفتــه نشــده و از از طــرف دیگــر افــراد منصــوب بــه پیــروی از ایــن دیــن، حقــوق بــری 

ــد منطــق می باشــد. ــوچ و بی اســاس و فاق ــد، ادعــای پ ــال منوده ان را پای

واژگان کلیدی: حقوق، بر، حقوق بر، اسام، مکتب، تاریخ و صلح.
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مقدمه

تاریــخ زندگــی بــر، تاریــخ جنــگ و آشــوب گری ها بــوده اســت. بــا آن کــه بــر 

ــا  منی خواهــد زندگــی اش همــواره در آشــوب، جنــگ، درد و رنــج ســپری شــود؛ ولــی ب

ــد. آرزوی  ــاده و می افت ــی اتفــاق افت ــر جنگ هــای خونین ــان ب ــن هــم، همــواره در می ای

در صلــح زیســنت، همچــون متنایــی در روح انســان، بــرای دســت یافنت صلــح و آرامــش 

تقــا می زنــد. بایــد دانســت کــه چــرا جنــگ اتفــاق می افتــد؟ اگــر بــه عنــوان یــک پرســش 

مطــرح شــود، شــاید هیچ کــس پاســخی نداشــته باشــد؛ امــا می تــوان گفــت: موجودیــت 

رابطه هــای غیرعقانــی ملت هــا و اقــوام بــا یکدیگــر، ســبب جنــگ و تــداوم آن در بیــن 

ــه  ــزرگ و خان ومان ســوز در تاریــخ بــری ب ــان بــر دو جنــگ ب آن هــا می شــود. در می

ــان  ــا انس ــا، میلیون ه ــن جنگ ه ــه ای ــد ک ــد و می دانن ــه آگاه ان ــت، هم ــته اس ــوع پیوس وق

را بــه کام مــرگ کشــاند و حقــوق بــری را بــه گونه یــی زیرپــا کــرد؛ از ایــن رو کشــورها 

تصمیــم گرفتنــد تــا بــه گونه یــی از حقــوق بــر و انســان دفــاع صــورت بگیــرد؛ تصمیــم 

ــای  ــا و میثاق ه ــد از آن پیان ه ــده و بع ــاد ش ــد ایج ــل متح ــازمان مل ــا س ــد ت ــن ش ــر ای ب

ــوق آن  ــر و حق ــرف از ب ــه ح ــود ک ــادر ش ــق ص ــن طری ــا از ای ــی و اعامیه ه بین امللل

ــی  ــۀ جهان ــوان از اعامی ــد، می ت ــل متح ــازمان مل ــای س ــه اعامیه ه ــد. از جمل ــته باش داش

حقــوق بــر نــام بــرد کــه امــروزه در زمینــۀ عدالــت، آزادی و حقــوق اساســی افــراد بــر 

ــه می شــود.  ــوان رهنمــود کلــی در نظــر گرفت ــه عن ــی و حقوقــی دولت هــا ب در نظــام عدل

ــا قبــول ایــن اعامیــه، در قانــون اساســی کشــور، بــه تطبیــق ایــن  دولــت افغانســتان هــم ب

آن تأکیــد کــرده و قانــون اساســی افغانســتان بــا درنظرداشــت ارزش هــای شناخته شــده یی 

اعامیــۀ جهانــی حقــوق بــر تدویــن شــده اســت.

       در ایــن مقالــه کوشــش شــده اســت ضمــن اشــاره بــه مفهــوم حقــوق بــر، اهمیــت بر 

در گســرۀ رشیعــت اســامی مــورد بررســی قــرار گیــرد و جایــگاه حقــوق بــری در اســام 

ــام  ــت اس ــی و رشیع ــی و بین امللل ــن داخل ــواره در قوانی ــه هم ــری ک ــود. ب ــرح ش مط

محــور گفت وگوهــای داغ از طــرف ایــن مراجــع و منابــع قــرار گرفتــه اســت، در اســام بــه 

عنــوان یــک دیــن کامــل و شــامل از کــدام حقــوق و جایــگاه برخــوردار اســت؟ 
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1- مفهوم شناسی حقوق برش

ــوان  ــه عن ــانیت ب ــت و انس ــرای بری ــار ب ــرای اولین ب ــه ب ــی ک ــه دین ــد یگان ــدون تردی ب

نــزد  از  را  بریــت  تلف شــده یی  حقــوق  و  شــد  قایــل  حــق  موجــود  مکرم تریــن 

ــوق  ــاً حق ــود و اص ــام ب ــن اس ــت داد، دی ــت بری ــه دس ــت و ب ــدگان آن گرف تلف کنن

ــرا  ــان و اندیشــه های دیگــر؛ زی ــه در ادی ــد، ن ــدا می کن ــا و مفهــوم پی ــن اســام  معن در دی

ــرای گرفــنت حقــوق افــراد بــری از دســت ظاملیــن و  دیــن حــق دیــن اســام اســت و ب

ــی  ــرۀ خاک ــن ک ــود را در ای ــای خ ــد و برنامه ه ــود آم ــه وج ــران ب ــان و برده گی آدم فروش

عملــی ســاخت. پــس از ایــن بحــث دانســته می شــود کــه بــر در ایــن دیــن از جایــگاه 

ــی و  ــودی زندگ ــت بهب ــن جه ــن دی ــای ای ــام برنامه ه ــه مت ــت ک ــوردار اس ــی برخ خاص

ــد. ــود می چرخ ــن موج ــانی ای ــت انس ــات و کرام حی

ــی  ــد بررس ــدام نیازمن ــر ک ــه ه ــت ک ــر« اس ــوق« و»ب ــۀ »حق ــب از کلم ــر مرک ــوق ب حق

ــت: ــی اس مفهوم

الف( مفهوم حقوق

حقــوق جمــع حــق اســت و از نــگاه لغــت در معانــی مختلفــی بــکار رفتــه اســت، از جملــه: 

پایــه دار، پدید آورنــده و راســت؛ حــق بــه معنــای ثبــوت، لــزوم، نصیــب و حصــۀ معیــن. 

ــد، 1381، ج2:  ــت. )عمی ــه اس ــکار رفت ــز ب ــاف نی ــدل و انص ــم و ع ــل ظل ــدل در مقاب ع

ص949 و دهخــدا: همیــن کلمــه( 

     میــان فقهــای اســامی در مــورد حــق اختــاف اســت. برخــی ازعلــا آن را اســتحقاق 

و ســزاواربودن معنــا کرده انــد؛ زیــرا کــه حــق را غیــر از ملــک دانســته اند. اصطــاح حــق 

میــان حقوق دانــان بــه روابطــی گفتــه شــده اســت کــه یــک طــرف آن انســان اســت کــه 

ــی آن  ــث قرآن ــر بح ــود. اگ ــر من ــی تعبی ــات جمع ــه حی ــوان ب ــه می ت ــن را بط ــس از ای پ

را بشــکافیم، در خواهیــم یافــت کــه حــق بیشــر روی ثبــوت و وجــوب می چرخــد؛ 

چنان چــه در آیــات متعــدد قرآن کریــم  ماننــد: آیــۀ ۷ ســورۀ یاســین، آیــۀ ۸ ســورۀ انفــال، 

آیــۀ ۶۳ ســورۀ قصــص، آیــۀ ۷۱ ســورۀ زمــر و... بــه آن اشــاره شــده اســت. مفهــوم کلــی 

ــان کــرد: حقــوق دانشــی اســت کــه  ــه می تــوان بی حقــوق را از لحــاظ علمــی آن این گون

بــه تحلیــل قواعــد حقوقــی و ســیر تحــول و زندگــی آن می پــردازد. )عامــه، ۱۳۹۳: ۱۶(
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ب( مفهوم برش

ــای  ــورد گفت وگوه ــدازه م ــن ان ــه ای ــرا ب ــت؟ چ ــودی اس ــه موج ــت و چگون ــر کیس ب

جهانــی و بین املللــی قــرار گرفتــه اســت؟ آیــا می تــوان از بــر یــک تعریــف مشــخصی 

داشــت؟ 

      بلــی! بــر یعنــی انســان؛ موجــودی کــه خداونــد آن را بــه عنــوان جانشــین و مناینــده 

ــا اســتفاده از قوه هــای بی حــدی کــه  ــا ب ــن کــرۀ خاکــی فرســتاد ت و ســفیر خویــش در ای

خداونــد در وجــود ایــن موجــود نهادینــه ســاخته اســت، بــه عبــادت خداونــد پرداختــه و 

در خدمــت هم نوعــان خــودش بــوده و رسانجــام ایــن زمیــن را آبــاد منایــد. ایــن امــر بــه 

ایــن دلیــل اســت کــه راه کــال و ســعادت خویــش را طــی منــوده و خــود را بــه بلنــدای 

موفقیــت و پیــروزی هــردو جهــان نایــل ســازد. ایــن هــان بــری اســت کــه مــا این گونــه 

ــد  ــه خداون ــم ک ــم و می بینی ــه قرآن کری ــم ب ــی می اندازی ــم نگاه ــم. بازه ــش منودی تعریف

ــام »یــا ایهاالنــاس«، »یــا ایهااالنســان« و »یــا بنــی آدم«؛ مخاطــب قــرار گرفتــه  بــر را بــه ن

ــود در  ــن موج ــن و پرتوان تری ــود، خاق تری ــن موج ــه ای ــت ک ــوان گف ــس می ت ــت. پ اس

ایــن کــرۀ خاکــی اســت کــه از بــدو پیدایــش در صــدد رشــد و تکامــل و تغییــر زندگــی 

ــای  ــش چیزه ــی خوی ــا در زندگ ــت ت ــاش اس ــوده و در ت ــف ب ــاد مختل ــش در ابع خوی

جدیــدی را به دســت آورده و راه کــال را طــی کنــد. از طــرف دیگــر خداونــد ایــن 

موجــود را ارشف مخلوقــات ســاخته و بــه آن کرامــت ذاتــی بخشــیده اســت و ایــن هــان 

انســان اســت. چــون بحــث مــا روی جایــگاه حقــوق بــر در رشیعــت اســامی اســت، 

ــم. ــان می کنی ــن تر بی ــۀ روش ــه گون ــامی آن ب ــای اس ــر را از مبن ــوق ب ــر حق ناگزی

2- مفهوم حقوق برش از دیدگاه حقوق برش اسالمی

ــه  ــان را ب ــد انس ــه خداون ــت ک ــی اس ــای اله ــر ارزش ه ــی ب ــام مبتن ــر در اس ــوق ب حق

بهریــن وجــه آفریــد و بــه او حثیــت داد و وی را خلیفــه و جانشــین خــود در زمیــن 

تعییــن منــود. اصــاح و آبادانــی زمیــن را بــه عهــدۀ بــر نهــاد و امانــت تکالیــف الهــی 

ــه گــردن او گذاشــت و آن چــه در آســان ها و زمیــن اســت، همــه را تحــت تــرف  را ب

او درآورد. مفهــوم ایــن تعبیــرات در مقدمــه اعامیــۀ حقــوق بــر اســامی کــه برگرفتــه از 

ــام  ــه مق ــی اســام ب ــم می باشــد، نشــان دهندۀ ارزش گــذاری نظــام حقوق ــات قرآن کری آی
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ــت. ــه اس ــوق او در جامع ــظ حق ــه حف ــت همه جانب ــان و رعای انس

       وقتــی انســان در پیشــگاه خداونــد، موجــودی اســت کــه فرشــتگان بــر مقــام او کرنــش 

ــه دلیــل رشایــط عارضــی  ــد ب ــد؛ هیچ کــس منی توان ــد و از او تعلیم االســا می یابن می کنن

ماننــد: رنــگ، پوســت، نــژاد، جغرافیــا، اختــاف در جنــس و... حقــوق او را پایــال کنــد 

یــا عملــی انجــام دهــد کــه موجــب کوچک شــمردن او گــردد؛ زیــرا در مــادۀ اول اعامیــۀ 

حقــوق بــر اســامی، جامعــۀ بــری بــه طــور کلــی یــک خانــواده شــمرده شــده اســت 

کــه دو عامــل آن هــا را گــرد هــم جمــع کــرده اســت:

ــۀ  ــدۀ هم ــق و آفرینن ــه خال ــال ک ــد متع ــگاه خداون ــان ها در پیش ــۀ انس ــی هم ــم( بندگ یک

ــدارد. ــود ن ــان ها وج ــان انس ــی می ــث تفاوت ــن حی ــت و از ای انسان هاس

دوم( نســبت داشــنت متــام انســان ها بــه حــرت آدم)ع(؛ از ایــن رو همــۀ مــردم در اصــل 

رشافــت انســانی و تکلیــف و مســؤولیت، بــدون هــر گونــه تبعیضــی از لحــاظ نــژاد، رنــگ، 

ــده اند.  ــته ش ــر دانس ــی براب ــا اجتاع ــی ی ــتگی سیاس ــی، وابس ــاد دین ــس، اعتق ــان، جن زب

بنابرایــن، مقصــود از حقــوق بــر در اعامیــۀ حقــوق بــر اســامی، آن ســهم و نصیبــی 

اســت کــه بــرای احــاد انســانی، از هــر رنــگ و نــژاد، در هــر نقطــۀ جغرافیایــی، در زندگــی 

و حیــات، از فطــرت و قانــون الهــی منظــور شــده اســت و همــگان، در رعایــت و احــرام به 

ــوق  ــه حق ــم ک ــه درمی یابی ــت ک ــانی، ۱۳۸۸: ۷۵-۷۶( این جاس ــند. )احس ــزم می باش آن مل

بــر در رشیعــت اســام از جایــگاه خاصــی برخــوردار بــوده و خداونــد نیــز بــه آن توجــه 

جــدی منــوده و پیامــر اســام)ص( نیــز در ایــن راســتا گام هــای اســتواری برداشــته اســت تــا 

انســان بــه حقــوق اصلــی خویــش دســت پیــدا کنــد.

3- حقوق برش از دید گاه رشیعت اسالم 

در ایــن گفتــار روی اصــول تســاوی بحــث خواهــد شــد؛ زیــرا بــه بررســی حقــوق دیگــر 

در ایــن مقالــه مجــال نخواهــد بــود. بنــاً بــه همیــن اصــول تســاوی در انســانیت، تســاوی 

ــم  ــه ه ــم ک ــنده می کنی ــن بس ــرای قوانی ــاوی در داوری و اج ــف و تس ــوق و تکالی در حق

ــد. ــد باش ــر می توان ــگاه ب ــخیص دهندۀ جای ــر و تش ــوق ب ــخص کنندۀ حق مش

الف( اسالم آیین مساوات

ــن  ــده و رک ــای عم ــی از پایه ه ــام، یک ــن اس ــری، در دی ــاوات و براب ــل مس ــت اص رعای
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ــد در  ــۀ خداون ــث خلیف ــان منحی ــرا انس ــد؛ زی ــکیل می ده ــی را تش ــام اجتاع ــی نظ اصل

ــا  ــان آن ه ــوی در می ــز تق ــزی ج ــاوت و متای ــچ تف ــوده، هی ــت ب ــن دارای کرام روی زمی

ــأ و  ــل و منش ــار اص ــه اعتب ــر را ب ــراد ب ــام اف ــام مت ــه اس ــت ک ــدارد. این جاس ــود ن وج

خلقــت و پیدایش شــان بــا هــم مســاوی و هم پایــه می دانــد. )رســولی، 1393: 22(

دیــده می شــود کــه ایــن دیــن برخــاف ســنت های قبیلگــی و افتخــارات قومــی و رســوم 

ــزول  ــان ن ــا زم ــر ب ــت- براب ــا رواج داش ــورش در دنی ــان ظه ــه در زم ــی ک و آدب منطقه ی

ــان،  ــی، زب ــخصیت قبیلگ ــروت، ش ــنت ث ــه از راه داش ــی خودکام ــر، گروه ــر پیام ــی ب وح

ــر انســان دیگــر  ــاز انســانی ب ــۀ امتی ــژاد، رنــگ و... تفاخــر کــرده و امــور یادشــده را مای ن

می دانســتند و از ایــن راه، همــواره غــول اختــاف و جنــگ و تجــاوز و اســتعار، دنــدان 

ــزاع، ســایۀ شــوم خــود را  ــرده و دیــو کینــه و ن ــان فــرو می ب ــا کیــان و هســتی آن خــود را ب

ــد زشــت و  ــه عقای ــه این گون ــم بطــان کشــید و رســاً علی ــود- قل ــان گســرده ب ــر رس آن ب

ــر از  ــراد ب ــد اف ــه می دان ــن آن ک ــام در عی ــرد. اس ــه ک ــر و مجدان ــام پی گی ــواب، قی ناص

ــتعداد و  ــت و اس ــر لیاق ــه از نظ ــادی و چ ــر م ــر مظاه ــه از نظ ــت، چ ــازمان خلق ــاظ س لح

مظاهــر روحــی، یکســان نیســتند؛ ولــی ایــن نابرابــری و عــدم مســاوات را مــاک برتــری و 

امتیــاز بعضــی بــر بعــض دیگــر ندانســته، همــۀ افــراد بــر را از لحــاظ حقــوق و تکالیــف، 

ــن بعــض« )نســا: ۲۵( مســاواتی  ــد: »بعضکــم م ــرآن می فرمای ــد؛ چنان چــه ق ــر می دان براب

را کــه اســام میــان افــراد بــر قائــل اســت، شــامل ســه قســمت می باشــد: 

ــدگار  ــتند آفری ــه می پنداش ــی ک ــاف آن های ــام برخ ــانیت: اس ــل انس ــاوی در اص 1. تس

قبیلــه و خــدای شــهر و مملکــت آن هــا، بــا خــدای قبایــل و کشــورهای دیگــر فــرق دارد 

ــر می دانســتند و در نتیجــه، نظــام  ــر و باالت و روی همیــن جهــت، خــود را از دیگــران برت

طبقاتــی در میــان آنــان، یــک اصــل مســلم به شــار می رفــت، معتقــد اســت کــه آفریــدگار 

متــام موجــودات و متــام افــراد بــر، یکــی اســت و غیــر از او آفریــدگار دیگــری وجــود 

نــدارد: »َوإِلَُهُكــْم إِلـَـٌه َواِحــٌدال إِلـَـَه إاِل ُهَوالرَّْحَمــُن الرَِّحيــُم« ترجمــه: و خــدای شــا، خــدای 

یکتاســت، نیســت خــدای مگــر او کــه بخشــاینده و مهربــان اســت. )بقــره: 163( 

ــدا  ــای خ ــمت علی ــی از قس ــتند گروه ــه می پنداش ــی را ک ــر آنان ــچ گاه نظ ــام، هی       اس

ــه  ــده اند! و در نتیج ــده ش ــفای او آفری ــمت س ــا از قس ــد نجس ه ــر مانن ــی دیگ و گروه
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ــد،  ــرار دارن ــدی ق ــۀ بع ــران در مرتب ــاع، و دیگ ــات اجت ــن طبق ــواره باالتری ــان هم برهمن

ــک  ــگ، از ی ــژاد و رن ــر ن ــر از ه ــراد ب ــام اف ــده دارد: مت ــه عقی ــد؛ بلک ــح منی دان صحی

ــا کلمــۀ  ــذا همــواره آن هــا را ب ــد. ل ــر ان ــرادر و براب ــا هــم ب پــدر و مــادر آفریــده شــده و ب

»یاایهاالنــاس« و »یــا بنــی آدم« خطــاب می کنــد: »ای مــردم از خدایــی کــه شــا را 

ــد.«  ــد آورد، بپرهیزی ــدی را پدی ــل های بع ــا نس ــد و از آن ه ــادر آفری ــدر و م ــک پ از ی

ــوۀ  ــوا، نح ــل: آب وه ــی از قبی ــی و جغرافیای ــون طبیع ــل گوناگ ــه عوام ــت ک ــت اس درس

تغذیــه، وراثــت، رشایــط خــاص زندگــی و نظایــر این هــا جهانــی هســتند کــه افــراد بــر 

را از لحــاظ نــژاد، رنــگ، زبــان، ثــروت، شــغل و حتــا عقایــد سیاســی و مذهبــی متفــاوت 

می ســازند. بــه عقیــدۀ اســام، این گونــه اختافــات ظاهــری هیــچ گاه باعــث آن منی گــردد 

کــه در حقیقــت و ذات انســانیت تفــاوت و امتیــازی پدیــد آیــد، طــوری کــه بعضــی بــر 

بعــض دیگــر، از نظــر انســانیت امتیــاز و برتــری داشــته باشــند و دیــواری بــه بزرگــی دیــوار 

چیــن، بــه نــام »نظــام طبقاتــی« و »تبعیضــات نــژادی« در میــان آنــان کشــیده شــود تــا مانــع 

آنــان از برابــری و یکنواختــی در برابــر قانــون گــردد. خیــر! اســام معتقــد اســت: این گونــه 

ــرای دو منظــور اســت: ــر اســت، ب ــراد ب ــۀ طبیعــی و آفرینشــی اف اختاف هــا کــه الزم

یــک( تــرس از خداونــد )ج( : مــردم از ایــن راه آفریــدگار جهــان را بشناســند و بداننــد کــه 

طبیعــت بی شــعور، هیــچ گاه نخواهــد توانســت ایــن همــه نقــش و نــگار ســحرانگیزی کــه 

بــر در ودیــوار وجــود نقــش بســته اســت و ایــن همــه جلوه هــای گوناگــون کــه هم چــون 

چشــم و خط وخــال و ابــرو، هــر کــدام بــه جــای خویــش نیکــو گــذارده شــده اند پدیــد 

آورد. بی شــک ایــن تفاوت هــا و مظاهــر گوناگــون از ارادۀ حکیــم دانــا و توانــا رسچشــمه 

ــَاَواِت َواألرِْض  گرفتــه اســت. آن جــا کــه قــرآن می فرمایــد: »َوِمــْن آيَاتِــِه َخلْــُق السَّ

ــَك آليَــاٍت لِلَْعالِِمــَن« ترجمــه: از نشــانه های  َواْخِتــاُف أَلِْســَنِتُكْم َوأَلَْوانُِكــْم إِنَّ ِف َذلِ

ــن و اختــاف زبان هــا و رنگ هــای شاســت  شناســایی خــدا آفرینــش آســان ها و زمی

کــه در ایــن بــرای جهانیــان عرتــی اســت.  )روم: 22(

       هان طــور کــه گل هــای گلســتان، بــه الــوان و اشــکال و بوهــای مخصوصــی زینــت 

ــاکننده  ــر و متاش ــخص ناظ ــه، ش ــش از هم ــه بی ــه ک ــد، آن چ ــی می کنن ــه و خودمنای یافت

را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و بــر نشــاط او می افزایــد، همیــن تنــوع و اختــاف 
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رنگ هاســت. همیــن اختــاف رنگ هــا و شــکل ها و بوهــای آن هاســت کــه آن هــا را از 

هــم ممتایــز و خواســتنی تر می کنــد. 

ــر  ــژاد و نظای ــان و ن ــر، از لحــاظ رنــگ و زب ــراد ب دو( شناســایی یکدیگــر: اختــاف اف

این هــا، نیــز بــه ایــن منظــور اســت کــه آن هــا بدیــن وســیله از یکدیگــر شــناخته شــوند تــا 

ــر  ــه اختافــات، دلیــل ب ــه آن کــه این گون نظــام زندگــی اجتاعــی ازهــم پاشــیده نشــود، ن

تفــاوت شــخصیت انســانی افــراد و مــاک حقانیــت نظــام طبقاتــی و افســانۀ نــژادی باشــد: 

ــف و  ــای مختل ــه گروه ه ــا را ب ــم و ش ــرد آفریدی ــک زن و م ــا را از ی ــا ش ــردم م »ای م

ــن  ــا یکدیگــر را بشناســید، پــس گرامی تری ــم ت ــل مختلــف تقســیم منودی شــعبه ها و قبای

ــۀ ۱۳(  ــرات: آی ــت.« )حج ــان اس ــان باتقوی ترین ت ــزد پروردگارت ــا ن ش

       دقــت و ژرف نگــری در جمــات ایــن آیــه بــه خوبــی نشــان دهندۀ آن اســت که اســام 

چگونــه و بــا چــه منطــق رســایی بــا نژادپرســتی و اختــاف طبقاتــی مبــارزه می کنــد. دیــده 

می شــود کــه خطــاب قــرآن کلــی و همگانــی اســت و هیــچ گاه، هیــچ طبقــه و نــژاد و قومی 

را برتــر ندانســته و بنابــر معیــار برتــری مخاطــب قــرار داده باشــد و فقــط و فقــط بــا کلمــۀ 

ــته نگار، 1385: 527  ــت. )بس ــه اس ــش را گفت ــای خوی ــی آدم گفتنی ه ــاس و یابن یاایهاالن

ــر سیاه پوســتی، ثرومتنــدی  ــن اســت کــه هیــچ سفیدپوســتی را ب و 531( اشــارۀ اســام ای

ــل  ــن اص ــا ای ــت. ب ــزی نیس ــاوت و متای ــانی تف ــت انس ــام و منزل ــری و... در مق ــر فقی را ب

ــرده  ــخیص ک ــد را تش ــوب و ب ــال خ ــوده، اع ــز و ادراک ب ــوه متی ــان ها دارای ق ــه انس ک

می تواننــد، بــه حیــث ارشف مخلوقــات دارای عــزت، رشافــت و کرامــت انســانی و هــم بــا 

همدیگــر متســاوی دانســته شــده اند. )رســولی، 1393: 23( از همــۀ این هــا کــه بگذریــم، 

نکته یــی کــه بســیارجالب توجــه اســت ایــن اســت کــه زیبایــی، ثــروت، حســب و نســب، 

منطقــۀ زندگــی و نظایــر این هــا، هیــچ گاه منی توانــد معیــار شــخصیت افــراد باشــد؛ زیــرا 

بــه قــول ســعدی بــزرگ »ای بســا ابلیــس آدم رو کــه هســت« چــه بســا افــرادی کــه دارای 

ــد؛  ــوادۀ اصیــل و ریشــه دار ان جــال و مــال انــد و از لحــاظ حســب و نســب، دارای خان

ــرادی  ــل اف ــا در مقاب ــد؛ ام ــی بی بهره ان ــه کل ــتگی ب ــوی و شایس ــخصیت معن ــی از ش ول

کــه نــه زیبایــی و مــال دارنــد و نــه دارای حســب و نســب اصیــل و ریشــه داری هســتند و 

ــد، از جهــت شــخصیت معنــوی و  ــره رسآمــد دیگــران ان ــان و غی ــژاد و زب ــه از لحــاظ ن ن
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شایســتگی در یــک مرتبــۀ بســیاربلندی قــرار دارنــد.

       آیــا از عدالــت و انصــاف اســت کــه آن »ابلیــس آدم رو« بــر ایــن فرشــته آدم صــورت، 

ــن دارد،  ــب چنی ــب و نس ــا حس ــراوان ی ــال ف ــا م ــا ی ــرۀ زیب ــه چه ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ب تنه

ــن  ــا چنی ــد؟ آی ــر بدانن ــود را از او برت ــانیت خ ــوق و انس ــد و در حق ــری منای ــای برت ادع

امتیــاز و تبعیــض، نســبت بــه آن افــراد الیــق و شایســته کــه همه گونــه کــاالت انســانی و 

شــخصیت معنــوی را داراســت؛ ولــی بــه قــول طرفــداران تبعیضــات نــژادی تنهــا »طبیعــت، 

ــه  ــامی ک ــا اس ــود؟ آی ــد ب ــض نخواه ــم مح ــت« ظل ــرده اس ــیاه ک ــتش را س ــگ پوس رن

آییــن عدالــت و انصــاف اســت، می توانــد طرفــدار تــز غلــط اختــاف طبقاتــی و تئــوری 

تبعیضــات نــژادی باشــد؟ روی ایــن ملحــوظ اســت کــه قرآن کریــم، نظــر قاطــع خــود را 

ــه بیــان داشــته  ــارۀ نادرســتی نژادپرســتی و امتــاز طبقاتــی در ذیــل ایــن آیــه، این گون در ب

اســت کــه »گرامی تریــن شــا در پیشــگاه خــدا شایســته ترین و پرهیزگارتریــن شاســت.«

ــه اصــل  ــۀ پیامــر گرامــی اســام در رابطــه ب ــه خطاب      حــاال گــوش جــان می ســپاریم ب

مســاوات، اخــوت و بــرادری  در اســام و نقــد و الغــای تبعیضــات نــژادی: پیامــر اســام 

ــرد، در  ــدا ک ــت پی ــج فراغ ــک ح ــه از مناس ــی ک ــی اش، هنگام ــال زندگان ــن س در آخری

ــه اصــول اخــوت و  ــژادی و ترغیــب ب ــاب الغــای تبعیضــات ن ــر انبــوه جمعیــت، در ب براب

ــرادری، چنیــن فرمــود: »ای مــردم! خــدای شــا یکــی اســت؛ پــدر شــا یکــی اســت.  ب

همــۀ شــا از نســل آدم ایــد؛ آدم هــم از خــاک آفریــده شــده اســت؛ گرامی تریــن شــا 

نــزد خــدا، پرهیزگارتریــن شاســت. هیچ گونــه فضیلــت و برتــری عــرب بــر عجــم و عجــم 

بــر عــرب، رسخ پوســت بــر سفیدپوســت و سفیدپوســت بــر رسخ پوســت نــدارد. فضیلــت 

و افتخــارات تنهــا از راه شایســتگی و پرهیــزگاری اســت. ای مــردم! گفتــارم را بشــنوید و 

در بــاره اش اندیشــه و تعقــل کنیــد. هــر مســلانی بــرادر مســلان دیگــر اســت و مســلمین 

همــه بــا هــم بــرادر انــد. بنابرایــن، تــرف در مــال او بــر دیگــران حــرام اســت، جــز آن چــه 

ــته نگار، 1385: 531- ۵۳۲( ــد.« )بس ــت او باش ــه از روی رضای ک

ــم  ــا ه ــانیت ب ــاظ انس ــر، از لح ــراد ب ــه اف ــا ک ــف: از آن ج ــوق وتکالی ــاوی درحق 2. تس

برابــر و از جهــت آفرینــش، بــا هــم بــرادر انــد، از ایــن جهــت اســام آنــان را در حقــوق 

ــاالت  ــت ح ــر از جه ــراد ب ــه اف ــد. گرچ ــان می دان ــر و یکس ــز براب ــانی نی ــف انس و تکالی
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ــی  ــه بعض ــود ک ــث می ش ــر باع ــن ام ــد و همی ــاوت دارن ــم تف ــا ه ــت، ب ــتعداد و لیاق و اس

ــه  ــه این گون ــت ک ــد دانس ــی بای ــند؛ ول ــد باش ــری بهره من ــی بیش ــای زندگ ــا از مزای از آن ه

ــف  ــانی و تکالی ــوق انس ــان در حق ــه آن ــد ک ــد ش ــث آن نخواه ــچ گاه باع ــا هی تفاوت ه

ــند. ــته باش ــاز داش ــران امتی ــری از دیگ ب

ــت،  ــرام اس ــاع ح ــادی اجت ــراد ع ــرای اف ــر ب ــان دیگ ــا گناه ــا ی ــه زن ــه ک        هان گون

بــرای پزشــک و انجنیــر و عــامل هــم حــرام قــرار داده شــده اســت. آن گونــه کــه عبــادات 

بــاالی افــراد عــادی اجتــاع فــرض گردانیــده شــده اســت؛ بــاالی افــراد بلندپایــۀ اجتاعــی 

ــران،  ــوق دیگ ــه حق ــرام ب ــه اح ــه ک ــت؛ آن گون ــرض اس ــز ف ــادی نی ــی و اقتص و سیاس

دســتگیری از هم نوعــان، بــر افــراد معمولــی الزم اســت بــر آن هــا نیــز الزم خواهــد بــود. 

ــون مســاوی  ــر قان ــارۀ ایــن اصــل »همــه مــردم در براب ایــن حقیقــت در نظــام اســام در ب

هســتند« آن جملــۀ عالــی و نورانــی را در چهــارده قــرن پیــش فرمــود »الخلــق امــام الحــق 

ــون مســاوی هســتند. )هــان: 533 و 534( ــر قان ــی: مــردم در براب ســواء« یعن

پیامــر اســام)ص( فرمــوده اســت: »مثــل مســلان در محبــت، رحمــت و مهربانــی نســبت 

ــد، دیگــر  ــه درد آی ــد یــک جســد اســت کــه هــرگاه عضــوی از آن ب ــه همدیگــر، مانن ب

ــا آن همراهــی می کننــد.« همچنــان پیامــر اســام  اعضــای بــدن در تــب و بیدارخوابــی ب

مــردم را ماننــد دانه هــای شــانه بــا هــم برابــر می دانــد و می فرمایــد: »رابطــۀ مســلان ها بــا 

همدیگــر در تعــاون و همــکاری چــون ســاختانی اســت کــه برخــی، برخــی دیگــری را 

ــولی، 1393: 27- 28( ــازند.« )رس ــم می س محک

ــذاری و داوری  ــألۀ قانون گ ــام در مس ــن: روش اس ــرای قوانی ــاوی در داوری و اج 3. تس

ــچ گاه  ــت اســت. هی ــی و رصاحــت و قاطعی ــر اســاس واقع بین ــن، ب ــۀ اجــرای قوانی و مرحل

ــام  ــه در مت ــته، بلک ــر نداش ــود را در نظ ــخصی خ ــت ش ــذاری منعفع ــتای قانون گ در راس

حــاالت بــر اســاس مصلحــت اجتاعــی و منفعــت عمومــی قــدم برداشــته و ایــن حقــوق 

ــوق  ــان حق ــا و مجری ــع دادگاه ه ــوان روی وض ــا می ت ــت. ام ــرار داده اس ــت ق را در اولوی

بــری و قانون گــذاران بــر مکــث کــرد و دیــد کــه وضــع آنــان آن چنــان از عدالــت بــه 

ــا حق کشــی ها، تعلل هــا،  ــۀ متــام مــردم از اعــال نفوذ هــا، حق تلفــی ی دور اســت کــه نال

جانــب داری از ســتم گرها، تبعیض هــا و... بلنــد اســت؛ زیــرا هــان پدیدآورنــدگان 
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ــه در  ــون »هم ــه قان ــر ک ــوق ب ــۀ حق ــدگان اعامی ــد و تصویب کنن ــل متح ــازمان مل س

ــع  ــد، در مقــام عمــل، مناف ــر آن را تصویــب کرده ان ــون مســاوی هســتند« و نظای ــر قان براب

شــخصی خــود را بــر دیگــران مقــدم داشــته و بــه عنــوان »حــق وتــو« از اجــرای عدالــت و 

ــوند. ــع می ش ــاوات مان مس

ــا  ــر کج ــی ه ــت بین امللل ــداران سیاس ــورها و رسدم ــای کش ــه رؤس ــود ک ــده می ش      دی

ببیننــد کــه قانــون بــه رضر آن هاســت یــا آن را بــه نفــع خــود تأویــل و توجیــه می کننــد یــا 

ــد کــه منونه هــای آن  ــار می کنن ــر خافــش رفت ــه ب ــده گرفت ــی آن را نادی ــا کــال پرروی ب

در تاریــخ زندگــی بــری کــم نیســت. اســام برخــاف روش مجریــان قوانیــن بــری کــه 

در مقــام عمــل رعایــت حــال صاحبــان زور و زر را می کننــد و از برابــری مــردم در مقابــل 

ــض  ــاز و تبعی ــه امتی ــدون هیچ گون ــش را ب ــد، قوانین ــل می آورن ــه عم ــری ب ــون جلوگی قان

اجــرا می کنــد؛ آن جاســت کــه اســام شــاه و رعیــت، فقیــر و غنــی، رشیــف و وضیــع، ســیاه 

و ســفید، زن و مــرد، همــه و همــه را در برابــر قانــون یکســان می بینــد و در اجــرای قانــون 

ــان: 537- ــد. )ه ــه می خوان ــط و ظاملان ــا را غل ــب داری بی ج ــض و جان ــوع تبعی ــر ن ه

ــن، دســتور می دهــد:  ــوق قوانی ــون ف ــوان قان ــه عن ــرآن ب 538( چنان چــه ق

1. هرگاه میان مردم حکم کردید، باید به عدالت حکم کنید. )نسا:آیۀ 58(

2. گفتــار شــا هــم در بــارۀ خویــش و هــم در بــاره بیگانــه، نبایــد از حــدود عدالــت بیــرون 

باشــد. )انعام: آیــۀ 152(

ــۀ  ــا: آی ــت. )نس ــه اس ــت و بیگان ــال دوس ــامل ح ــد ش ــام می خواه ــه اس ــی را ک 3. عدالت

)135

4. عدالت را اسام عین تقوی می داند.  
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نتیجه گیری

ــن  ــت: دی ــن اس ــرون داد ای ــه بی ــن مقال ــوان از ای ــه می ت ــوان نتیج ــه عن ــه ب ــه را ک آن چ

اســام، دیــن مســاوات بــوده و مســاوات را در متــام ابعــاد زندگــی بــر خواهــان اســت؛ 

ــا  ــه، ت ــر صــورت گرفت ــه حقــوق ب چنان چــه در متــام مباحــث اســامی کــه در رابطــه ب

ــن  ــام- ای ــن اس ــه دی ــود ک ــده می ش ــت، دی ــده اس ــان آم ــه می ــه ب ــازی هایی ک قانون س

دیــن انسان ســاز- در رابطــه بــه حقــوق بــر کــه از جملــه می تــوان بــه مســاوات و برابــری 

ــه  ــت نشــان داده و ب ــوان یــک حــق اشــاره کــرد، از خــود جدی ــه عن ــان انســان ها ب در می

ــاختۀ  ــن دست س ــری، قوانی ــراد ب ــب اف ــوق از جان ــن حق ــاق ای ــان احق ــت خواه رصاح

بــر و حتــا از جانــب پیــروان خــودش نیــز اســت؛ تــا ایــن حقــوق در میــان بریــت مطرح 

ــی  ــناد بین امللل ــن و اس ــه در قوانی ــه ک ــود. آن گون ــت ش ــه و رعای ــر گرفت ــده و در نظ ش

دیــده می شــود، ایــن حقــوق و جــود داشــته و در نظــر گرفتــه شــده اســت. امــا متأســفانه 

ــان دهندۀ  ــود نش ــن خ ــود؛ ای ــی منی ش ــوان عمل ــچ عن ــه هی ــون ب ــان قان ــب مجری از جان

ــی نقــض می شــود و  ــه گونه ی ــز ب ــی نی ــن جهان ــن قوانی ــواد ای آن اســت کــه هرازگاهــی م

ــژادی،  ــه تبعیضــات ن ــه کرســی می نشــیند. پــس می تــوان ب ــر ب ــان زور و زر و تزوی صاحب

قومــی، ســمتی، حزبــی، مذهبــی، عقیدتــی و دینــی، تنظیمــی، زبانــی، و پوســتی نیــز اشــاره 

کــرد کــه در ســطح کل جهــان شــواهدی از ایــن قبیــل تعبیضــات وجــود دارد کــه مســاوات 

و برابــری را در میــان بریــت عــر جدیــد زیــر پرســش بــرده اســت. 

موارد ذیل می تواند جایگاه اسام را نسبت قوانین بین املللی مشخص مناید:

ــاس  ــر اس ــن ب ــرای قوانی ــۀ اج ــذاری، داوری و مرحل ــأله قانون گ ــام در مس 1( روش اس

واقع بینــی و رصاحــت و قاطعیــت اســت. 

2( وضــع دادگاه هــا و مجریــان حقــوق بــری و قانون گــذاران بــر آن چنــان از عدالــت 

بــه دور اســت کــه نالــۀ متــام مــردم از اعــال نفوذ هــا، حق تلفــی یــا حق کشــی ها، 

تعلل هــا، جانــب داری از ســتم گران، تبعیض هــا و ... بلنــد اســت. 

3( هــان پدیدآورنــدگان ســازمان ملــل متحــد و تصویب کننــدگان اعامیــۀ حقــوق بــر، 

کــه قانــون »همــه در برابــر قانــون مســاوی هســتند« و نظایــر آن را تصویــب کــرده انــد، در 

مقــام عمــل، منافــع شــخصی خــود را بــر دیگــران مقــدم داشــته؛ بــه عنــوان »حــق وتــو« از 

اجــرای عدالــت و مســاوات مانــع می شــوند. 
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ــه  ــدون هیچ گون ــش را ب ــن خوی ــری، قوانی ــن ب ــان قوانی 4( اســام برخــاف روش مجری

ــان  ــون یکس ــر قان ــه را در براب ــام هم ــه اس ــت ک ــد؛ آن جاس ــض اجرامی کن ــاز و تبعی امتی

ــه  ــوع تبعیــض و جانــب داری بی جــا را غلــط و ظاملان ــون هــر ن می بینــد و در اجــرای قان

ــرگاه  ــد: »ه ــتور می ده ــن، دس ــوق قوانی ــون ف ــوان قان ــه عن ــرآن ب ــه ق ــد؛ چنان چ می خوان

میــان مــردم حکــم کردیــد، بایــد بــه عدالــت حکــم کنیــد.«

 



129

منابع 

1. قرآن کریم.

ــدری،  ــۀ حی ــمندان، چ۲، چاپ خان ــر اندیش ــر از منظ ــوق ب ــد، حق ــته نگار، محم 2. بس

ــران: ۱۳۸۵. ــار، ته ــهامی انتش ــت س رشک

ــینا:  ــن س ــگاه اب ــتان، چ1، دانش ــی افغانس ــزای عموم ــوق ج ــدر، حق ــه، غام حی 3. عام

.۱۳۹۳

4. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، سه جلدی، ج3، کلمۀ حق.

5. علی اکر، دهخد و دیگران، لغت نامۀ دهخدا، باب کلمۀ حق. 

6. رسولی، محمد ارشف، اسام و حقوق بر، چ3، فضل، کابل: 1393.

7. احســانی، خــداداد،  بررســی تطبیقــی حــق حیــات در اعامیــۀ حقــوق بــر اســامی و 

ــم، ش۷۹،  ــال یازده ــه، س ــت، وزارت عدلی ــۀ عدال ــر، ماه نام ــوق ب ــی حق ــۀ جهان اعامی

ــل: ســنبله ۱۳۸۸. کاب

الم
اس

ر 
 د

رش
ه ب

گا
جای

و 
ق 

قو
ح


