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چکیده
حقــوق بــر در اســام از مجموعــه گذارههایــی اســت کــه از ســوی مکتــب اســام بــرای
بــر در نظــر گرفتــه شــده و جایگاهــش را بــاارزش دانســته اســت .بــدون تردیــد یگانــه
دینــی کــه بــرای اولینبــار بــرای برشیــت و انســانیت بــه عنــوان مکرمتریــن موجــود حــق
قایــل شــد و حقــوق تلفشــدۀ برشیــت را از نــزد تلفکننــدگان آن گرفــت و ب ـ ه دســت
برشیــت داد و جایــگاه و منزلــت انســان را در میــان جوامــع بــری بــرای برشیت شناســاند،
دیــن اســام بــود .بحــث در رابطــه بــه حقــوق بــر و جایــگاه آن در طــول تاریــخ بــری،
یــک بحــث مهــم بــوده اســت؛ امــا آنگونــه کــه دیــده میشــود بنابــر مشــکالت کــه در
عــر حــارض دامنگیــر جوامــع انســانی و برشیــت شــده اســت ،ایــن مســأله ب ـ ه صــورت
جــدی ،پردامنــه و حســاس مطــرح بــوده اســت.
بــه دلیــل جاویدانهبــودن دیــن مقــدس اســام و بــه عنــواناینکــه آخریــن مکتــب
الهــی ،میباشــد ،فرضیــۀ تحقیــق ایــن اســت کــه ایــن مکتــب بــرای بــر حقــوق و منزلــت
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خــاص در نظــر گرفتــه اســت .ایــن تحقیــق بــه صــورت کتابخانهیــی بــه فرجــام رســیده
و در آن بــه قرآنکریــم و منابــع حقوقــی مراجعــه شــده و بــه نتایــج ذیــل دســت یافتــه
اســت :دیــن اســام نســبت بــه ســایر نظامهــای 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 بــهاینکــه 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
را پایــال منودهانــد ،ادعــای پــوچ و بیاســاس و فاقــد منطــق میباشــد.
واژگان کلیدی :حقوق ،برش ،حقوق برش ،اسالم ،مکتب ،تاریخ و صلح.
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مقدمه
تاریــخ زندگــی بــر ،تاریــخ جنــگ و آشــوبگریها بــوده اســت .بــا آنکــه بــر
منیخواهــد زندگ ـیاش همــواره در آشــوب ،جنــگ ،درد و رنــج ســپری شــود؛ ولــی بــا
ایــن هــم ،همــواره در میــان بــر جنگهــای خونینــی اتفــاق افتــاده و میافتــد .آرزوی
در صلــح زیســن ،همچــون متنایــی در روح انســان ،بــرای دسـتیافنت صلــح و آرامــش
تقــا میزنــد .بایــد دانســت کــه چــرا جنــگ اتفــاق میافتــد؟ اگــر بــه عنــوان یــک پرســش
مطــرح شــود ،شــاید هیچکــس پاســخی نداشــته باشــد؛ امــا میتــوان گفــت :موجودیــت
رابطههــای غیرعقالنــی ملتهــا و اقــوام بــا یکدیگــر ،ســبب جنــگ و تــداوم آن در بیــن
آنهــا میشــود .در میــان بــر دو جنــگ بــزرگ و خانومانســوز در تاریــخ بــری بــه
وقــوع پیوســته اســت ،همــه آگاه انــد و میداننــد کــه ایــن جنگهــا ،میلیونهــا انســان
تصمیــم گرفتنــد تــا بــه گونهیــی از حقــوق بــر و انســان دفــاع صــورت بگیــرد؛ تصمیــم
بــر ایــن شــد تــا ســازمان ملــل متحــد ایجــاد شــده و بعــد از آن پیامنهــا و میثاقهــای
بیناملللــی و اعالمیههــا از ایــن طریــق صــادر شــود کــه حــرف از بــر و حقــوق آن
داشــته باشــد .از جملــه اعالمیههــای ســازمان ملــل متحــد ،میتــوان از اعالمیــۀ جهانــی
حقــوق بــر نــام بــرد کــه امــروزه در زمینــۀ عدالــت ،آزادی و حقــوق اساســی افــراد بــر
در نظــام عدلــی و حقوقــی دولتهــا بــه عنــوان رهنمــود کلــی در نظــر گرفتــه میشــود.
دولــت افغانســتان هــم بــا قبــول ایــن اعالمیــه ،در قانــون اساســی کشــور ،بــه تطبیــق ایــن
آن تأکیــد کــرده و قانــون اساســی افغانســتان بــا درنظرداشــت ارزشهــای شناختهشــدهیی
اعالمیــۀ جهانــی حقــوق بــر تدویــن شــده اســت.
در ایــن مقالــه کوشــش شــده اســت ضمــن اشــاره بــه مفهــوم حقــوق بــر ،اهمیــت برش
در گســرۀ رشیعــت اســامی مــورد بررســی قــرار گیــرد و جایــگاه حقــوق بــری در اســام
مطــرح شــود .بــری کــه همــواره در قوانیــن داخلــی و بیناملللــی و رشیعــت اســام
محــور گفتوگوهــای 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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را بــه کام مــرگ کشــاند و حقــوق بــری را بــه گونهیــی زیرپــا کــرد؛ از ایــن رو کشــورها

 -1مفهومشناسی حقوق برش
بــدون تردیــد یگانــه دینــی کــه بــرای اولینبــار بــرای برشیــت و انســانیت بــه عنــوان
مکرمتریــن موجــود حــق قایــل شــد و حقــوق تلفشــدهیی برشیــت را از نــزد
تلفکننــدگان آن گرفــت و بــه دســت برشیــت داد ،دیــن اســام بــود و اصــاً حقــوق
در دیــن اســام معنــا و مفهــوم پیــدا میکنــد ،نــه در ادیــان و اندیش ـههای دیگــر؛ زیــرا
دیــن حــق دیــن اســام اســت و بــرای گرفــن حقــوق افــراد بــری از دســت ظاملیــن و
آدمفروشــان و بردهگیــران بــه وجــود آمــد و برنامههــای خــود را در ایــن کــرۀ خاکــی
عملــی ســاخت .پــس از ایــن بحــث دانســته میشــود کــه بــر در ایــن دیــن از جایــگاه
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خاصــی برخــوردار اســت کــه متــام برنامههــای ایــن دیــن جهــت بهبــودی زندگــی و
حیــات و کرامــت انســانی ایــن موجــود میچرخــد.
حقــوق بــر مرکــب از کلمــۀ «حقــوق» و«بــر» اســت کــه هــر کــدام نیازمنــد بررســی
مفهومــی اســت:
الف) مفهوم حقوق
حقــوق جمــع حــق اســت و از نــگاه لغــت در معانــی مختلفــی بــکار رفتــه اســت ،از جملــه:
پای ـهدار ،پدیدآورنــده و راســت؛ حــق بــه معنــای ثبــوت ،لــزوم ،نصیــب و حصــۀ معیــن.
عــدل در مقابــل ظلــم و عــدل و انصــاف نیــز بــکار رفتــه اســت( .عمیــد ،1381 ،ج:2
ص 949و دهخــدا :همیــن کلمــه)
میــان فقهــای اســامی در مــورد حــق اختــاف اســت .برخــی ازعلــا آن را اســتحقاق
و ســزاواربودن معنــا کردهانــد؛ زیــرا کــه حــق را غیــر از ملــک دانســتهاند .اصطــاح حــق
میــان حقوقدانــان بــه روابطــی گفتــه شــده اســت کــه یــک طــرف آن انســان اســت کــه
پــس از ایــن را بطــه میتــوان بــه حیــات جمعــی تعبیــر منــود .اگــر بحــث قرآنــی آن
را بشــکافیم ،در خواهیــم یافــت کــه حــق بیشــر روی ثبــوت و وجــوب میچرخــد؛
چنانچــه در آیــات متعــدد قرآنکریــم ماننــد :آیــۀ  ۷ســورۀ یاســین ،آیــۀ  ۸ســورۀ انفــال،
آیــۀ  ۶۳ســورۀ قصــص ،آیــۀ  ۷۱ســورۀ زمــر و ...بــه آن اشــاره شــده اســت .مفهــوم کلــی
حقــوق را از لحــاظ علمــی آن اینگونــه میتــوان بیــان کــرد :حقــوق دانشــی اســت کــه
بــه تحلیــل قواعــد حقوقــی و ســیر تحــول و زندگــی آن میپــردازد( .عالمــه)۱۶ :۱۳۹۳ ،
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ب) مفهوم برش
بــر کیســت و چگونــه موجــودی اســت؟ چــرا بــه ایــن انــدازه مــورد گفتوگوهــای
جهانــی و بیناملللــی قــرار گرفتــه اســت؟ آیــا میتــوان از بــر یــک تعریــف مشــخصی
داشــت؟
بلــی! بــر یعنــی انســان؛ موجــودی کــه خداونــد آن را بــه عنــوان جانشــین و مناینــده
و ســفیر خویــش در ایــن کــرۀ خاکــی فرســتاد تــا بــا اســتفاده از قوههــای بیحــدی کــه
خداونــد در وجــود ایــن موجــود نهادینــه ســاخته اســت ،بــه عبــادت خداونــد پرداختــه و
در خدمــت همنوعــان 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 اینگونــه
بــر را بــه نــام «یــا ایهاالنــاس»« ،یــا ایهااالنســان» و «یــا بن ـیآدم»؛ مخاطــب قــرار گرفتــه
اســت .پــس میتــوان گفــت کــه ایــن موجــود ،خالقتریــن و پرتوانتریــن موجــود در
ایــن کــرۀ خاکــی اســت کــه از بــدو پیدایــش در صــدد رشــد و تکامــل و تغییــر زندگــی
خویــش در ابعــاد مختلــف بــوده و در تــاش اســت تــا در زندگــی خویــش چیزهــای
جدیــدی را بهدســتآورده 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،
ناگزیــر حقــوق بــر را از مبنــای اســامی آن بــه گونــۀ روش ـنتر بیــان میکنیــم.
 -2مفهوم حقوق برش از دیدگاه حقوق برش اسالمی
حقــوق بــر در اســام مبتنــی بــر ارزشهــای الهــی اســت کــه خداونــد انســان را بــه
بهرتیــن 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
را بــه گــردن او گذاشــت و آنچــه در آســانها و زمیــن اســت ،همــه را تحــت تــرف
او درآورد .مفهــوم ایــن تعبیــرات در مقدمــه اعالمیــۀ حقــوق بــر اســامی کــه برگرفتــه از
آیــات قرآنکریــم میباشــد ،نشــاندهندۀ ارزشگــذاری نظــام حقوقــی اســام بــه مقــام
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تعریفــش منودیــم .بازهــم نگاهــی میاندازیــم بــه قرآنکریــم و میبینیــم کــه خداونــد

انســان و رعایــت همهجانبــه حفــظ حقــوق او در جامعــه اســت.
وقتــی انســان در پیشــگاه خداونــد ،موجــودی اســت کــه فرشــتگان بــر مقــام او کرنــش
میکننــد و از او تعلیماالســا مییابنــد؛ هیچکــس منیتوانــد بــه دلیــل رشایــط عارضــی
ماننــد :رنــگ ،پوســت ،نــژاد ،جغرافیــا ،اختــاف در جنــس و ...حقــوق او را پایــال کنــد
یــا عملــی انجــام دهــد کــه موجــب کوچکشــمردن او گــردد؛ زیــرا در مــادۀ اول اعالمیــۀ
حقــوق بــر اســامی ،جامعــۀ بــری بــه طــور کلــی یــک خانــواده شــمرده شــده اســت
کــه دو عامــل آنهــا را گــرد هــم جمــع کــرده اســت:
یکــم) بندگــی همــۀ انســانها در پیشــگاه خداونــد متعــال کــه خالــق و آفریننــدۀ همــۀ
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انسانهاســت و از ایــن حیــث تفاوتــی میــان انســانها وجــود نــدارد.
دوم) نســبت داشــن متــام انســانها 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،
زبــان ،جنــس ،اعتقــاد دینــی ،وابســتگی سیاســی یــا اجتامعــی برابــر دانســته شــدهاند.
بنابرایــن ،مقصــود از حقــوق بــر در اعالمیــۀ 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
آن ملــزم میباشــند( .احســانی )۷۶-۷۵ :۱۳۸۸ ،اینجاســت کــه درمییابیــم کــه حقــوق
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 گامهــای اســتواری برداشــته اســت تــا
انســان بــه حقــوق اصلــی خویــش دســت پیــدا کنــد.
 -3حقوق 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 .بن ـاً بــه همیــن اصــول تســاوی در انســانیت ،تســاوی
در حقــوق و تکالیــف و تســاوی در داوری و اجــرای قوانیــن بســنده میکنیــم کــه هــم
مشــخصکنندۀ حقــوق بــر و تشــخیصدهندۀ جایــگاه بــر میتوانــد باشــد.
الف) اسالم آیین مساوات
رعایــت اصــل مســاوات و برابــری ،در دیــن اســام ،یکــی از پایههــای عمــده و رکــن
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اصلــی نظــام اجتامعــی را تشــکیل میدهــد؛ زیــرا انســان منحیــث خلیفــۀ خداونــد در
روی زمیــن دارای کرامــت بــوده ،هیــچ تفــاوت و متایــزی جــز تقــوی در میــان آنهــا
وجــود نــدارد .اینجاســت کــه اســام متــام افــراد بــر را بــه اعتبــار اصــل و منشــأ و
خلقــت و پیدایششــان بــا هــم مســاوی و همپایــه میدانــد( .رســولی)22 :1393 ،
دیــده میشــود کــه ایــن دیــن برخــاف ســنتهای قبیلگــی و افتخــارات قومــی و رســوم
و آدب منطقهیــی کــه در زمــان ظهــورش در دنیــا رواج داشــت -برابــر بــا زمــان نــزول
وحــی بــر پیامــر ،گروهــی خودکامــه از راه داشــن ثــروت ،شــخصیت قبیلگــی ،زبــان،
نــژاد ،رنــگ و ...تفاخــر کــرده و امــور یادشــده را مایــۀ امتیــاز انســانی بــر انســان دیگــر
میدانســتند و از ایــن راه ،همــواره غــول اختــاف و جنــگ و تجــاوز و اســتعامر ،دنــدان
خــود را بــا کیــان و هســتی آنــان فــرو میبــرده و دیــو کینــه و نــزاع ،ســایۀ شــوم خــود را
ناصــواب ،قیــام پیگیــر و مجدانــه کــرد .اســام در عیــن آنکــه میدانــد افــراد بــر از
لحــاظ ســازمان خلقــت ،چــه از نظــر مظاهــر مــادی و چــه از نظــر لیاقــت و اســتعداد و
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،
برابــر میدانــد؛ چنانچــه قــرآن میفرمایــد« :بعضکــم مــن بعــض» (نســا )۲۵ :مســاواتی
را کــه اســام میــان افــراد بــر قائــل اســت ،شــامل ســه قســمت میباشــد:
 .1تســاوی در اصــل انســانیت :اســام برخــاف آنهایــی کــه میپنداشــتند آفریــدگار
قبیلــه و خــدای شــهر و مملکــت آنهــا ،بــا خــدای قبایــل و کشــورهای دیگــر فــرق دارد
و روی همیــن جهــت ،خــود را از دیگــران برتــر و باالتــر میدانســتند و در نتیجــه ،نظــام
طبقاتــی در میــان آنــان ،یــک اصــل مســلم بهشــار میرفــت ،معتقــد اســت کــه آفریــدگار
متــام موجــودات و متــام افــراد بــر ،یکــی اســت و غیــر از او آفریــدگار دیگــری وجــود
كـ ْم إِلَـ ٌه َو ِ
ن ال َّر ِحيـ ُم» ترجمــه :و خــدای شــا ،خــدای
نــداردَ « :وإِلَ ُه ُ
احـ ٌدال إِلَـ َه إِال ُه َوال َّر ْح َمـ ُ
یکتاســت ،نیســت خــدای مگــر او کــه بخشــاینده و مهربــان اســت( .بقــره)163 :

اســام ،هیــچگاه نظــر آنانــی را کــه میپنداشــتند گروهــی از قســمت علیــای خــدا
و گروهــی دیگــر ماننــد نجسهــا از قســمت ســفالی او آفریــده شــدهاند! و در نتیجــه
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بــر رس آنــان گســرده بــود -قلــم بطــان کشــید و رس ـاً علیــه اینگونــه عقایــد زشــت و

برهمنــان همــواره باالتریــن طبقــات اجتــاع ،و دیگــران در مرتبــۀ بعــدی قــرار دارنــد،
صحیــح منیدانــد؛ بلکــه عقیــده دارد :متــام افــراد بــر از هــر نــژاد و رنــگ ،از یــک
پــدر و مــادر آفریــده شــده و بــا هــم بــرادر و برابــر انــد .لــذا همــواره آنهــا را بــا کلمــۀ
«یاایهاالنــاس» و «یــا بنــیآدم» خطــاب میکنــد« :ای مــردم از خدایــی کــه شــا را
از یــک پــدر و مــادر آفریــد و از آنهــا نســلهای بعــدی را پدیــد آورد ،بپرهیزیــد».
درســت اســت کــه عوامــل گوناگــون طبیعــی و جغرافیایــی از قبیــل :آبوهــوا ،نحــوۀ
تغذیــه ،وراثــت ،رشایــط خــاص زندگــی و نظایــر اینهــا جهانــی هســتند کــه افــراد بــر
را از لحــاظ نــژاد ،رنــگ ،زبــان ،ثــروت ،شــغل و حتــا عقایــد سیاســی و مذهبــی متفــاوت
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میســازند .بــه عقیــدۀ اســام ،اینگونــه اختالفــات ظاهــری هیـچگاه باعــث آن منیگــردد
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 :اینگونــه
اختالفهــا کــه الزمــۀ طبیعــی و آفرینشــی افــراد بــر اســت ،بــرای دو منظــور اســت:
یــک) تــرس از خداونــد (ج)  :مــردم از ایــن راه آفریــدگار جهــان را بشناســند و بداننــد کــه
طبیعــت بیشــعور ،هیـچگاه نخواهــد توانســت ایــن همــه نقــش و نــگار ســحرانگیزی کــه
بــر درودیــوار وجــود نقــش بســته اســت و ایــن همــه جلوههــای گوناگــون کــه همچــون
چشــم و خطوخــال و ابــرو ،هــر کــدام بــه جــای خویــش نیکــو گــذارده شــدهاند پدیــد
آورد .بیشــک ایــن تفاوتهــا و مظاهــر گوناگــون از ارادۀ حکیــم دانــا و توانــا رسچشــمه
ــا َو ِ
ات َواأل ْر ِ
ض
گرفتــه اســت .آنجــا کــه قــرآن میفرمایــدَ « :و ِمــ ْ
ن آيَاتِــ ِه َخل ُ
الس َ
ْــق َّ
ــك آليَ ٍ
ف َذلِ َ
ُ
ن» ترجمــه :از نشــانههای
َوا ْخ ِت
ــاف أَل ِْســ َن ِت ُ
ك ْم َوأَلْ َوانِكُــ ْم إِ َّن ِ
ــات لِلْ َعالِ ِمــ َ
شناســایی خــدا آفرینــش آســانها و زمیــن و اختــاف زبانهــا و رنگهــای شامســت

کــه در ایــن بــرای جهانیــان عربتــی اســت( .روم)22 :
هامنطــور کــه گلهــای گلســتان ،بــه الــوان و اشــکال و بوهــای مخصوصــی زینــت
یافتــه و خودمنایــی میکننــد ،آنچــه کــه بیــش از همــه ،شــخص ناظــر و متاشــاکننده
را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و بــر نشــاط او میافزایــد ،همیــن تنــوع و اختــاف
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رنگهاســت .همیــن اختــاف رنگهــا و شــکلها و بوهــای آنهاســت کــه آنهــا را از
هــم ممتایــز و خواســتنیتر میکنــد.
دو) شناســایی یکدیگــر :اختــاف افــراد بــر ،از لحــاظ رنــگ و زبــان و نــژاد و نظایــر
اینهــا ،نیــز بــه ایــن منظــور اســت کــه آنهــا بدیــن وســیله از یکدیگــر شــناخته شــوند تــا
نظــام زندگــی اجتامعــی ازهــم پاشــیده نشــود ،نــه آنکــه اینگونــه اختالفــات ،دلیــل بــر
تفــاوت شــخصیت انســانی افــراد و مــاک حقانیــت نظــام طبقاتــی و افســانۀ نــژادی باشــد:
«ای مــردم مــا شــا را از یــک زن و مــرد آفریدیــم و شــا را بــه گروههــای مختلــف و
شــعبهها و قبایــل مختلــف تقســیم منودیــم تــا یکدیگــر را بشناســید ،پــس گرامیتریــن
شــا نــزد پروردگارتــان باتقویترینتــان اســت( ».حجــرات :آیــۀ )۱۳
دقــت و ژرفنگــری در جمــات ایــن آیــه بــه خوبــی نشــاندهندۀ آن اســت که اســام
میشــود کــه خطــاب قــرآن کلــی و همگانــی اســت و هیـچگاه ،هیــچ طبقــه و نــژاد و قومی
را برتــر ندانســته و بنابــر معیــار برتــری مخاطــب قــرار داده باشــد و فقــط و فقــط بــا کلمــۀ
یاایهاالنــاس و یابنــیآدم گفتنیهــای خویــش را گفتــه اســت( .بســتهنگار527 :1385 ،
و  )531اشــارۀ اســام ایــن اســت کــه هیــچ سفیدپوســتی را بــر سیاهپوســتی ،ثرومتنــدی
را بــر فقیــری و ...در مقــام و منزلــت انســانی تفــاوت و متایــزی نیســت .بــا ایــن اصــل
کــه انســانها دارای قــوه متیــز و ادراک بــوده ،اعــال خــوب و بــد را تشــخیص کــرده
میتواننــد ،بــه حیــث ارشف مخلوقــات دارای عــزت ،رشافــت و کرامــت انســانی و هــم بــا
همدیگــر متســاوی دانســته شــدهاند( .رســولی )23 :1393 ،از همــۀ اینهــا کــه بگذریــم،
نکتهیــی کــه بســیارجالب توجــه اســت ایــن اســت کــه زیبایــی ،ثــروت ،حســب و نســب،
منطقــۀ زندگــی و نظایــر اینهــا ،هی ـچگاه منیتوانــد معیــار شــخصیت افــراد باشــد؛ زیــرا
بــه قــول ســعدی بــزرگ «ای بســا ابلیــس آدمرو کــه هســت» چــه بســا افــرادی کــه دارای
جــال و مــال انــد و از لحــاظ حســب و نســب ،دارای خانــوادۀ اصیــل و ریش ـهدار انــد؛
ولــی از شــخصیت معنــوی و شایســتگی بــه کلــی بیبهرهانــد؛ امــا در مقابــل افــرادی
کــه نــه زیبایــی و مــال دارنــد و نــه دارای حســب و نســب اصیــل و ریش ـهداری هســتند و
نــه از لحــاظ نــژاد و زبــان و غیــره رسآمــد دیگــران انــد ،از جهــت شــخصیت معنــوی و
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چگونــه و بــا چــه منطــق رســایی بــا نژادپرســتی و اختــاف طبقاتــی مبــارزه میکنــد .دیــده

شایســتگی در یــک مرتبــۀ بســیاربلندی قــرار دارنــد.
آیــا از عدالــت و انصــاف اســت کــه آن «ابلیــس آدمرو» بــر ایــن فرشــته آدمصــورت،
تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه چهــرۀ زیبــا یــا مــال فــراوان یــا حســب و نســب چنیــن دارد،
ادعــای برتــری منایــد و در حقــوق و انســانیت خــود را از او برتــر بداننــد؟ آیــا چنیــن
امتیــاز و تبعیــض ،نســبت بــه آن افــراد الیــق و شایســته کــه همهگونــه کــاالت انســانی و
شــخصیت معنــوی را داراســت؛ ولــی بــه قــول طرفــداران تبعیضــات نــژادی تنهــا «طبیعــت،
رنــگ پوســتش را ســیاه کــرده اســت» ظلــم محــض نخواهــد بــود؟ آیــا اســامی کــه
آییــن عدالــت و انصــاف اســت ،میتوانــد طرفــدار تــز غلــط اختــاف طبقاتــی و تئــوری
فصلنامۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  28ام ،شامرۀ ۵۶

تبعیضــات نــژادی باشــد؟ روی ایــن ملحــوظ اســت کــه قرآنکریــم ،نظــر قاطــع خــود را
در بــارۀ نادرســتی نژادپرســتی و امتــاز طبقاتــی در ذیــل ایــن آیــه ،اینگونــه بیــان داشــته
اســت کــه «گرامیتریــن شــا در پیشــگاه خــدا شایســتهترین و پرهیزگارتریــن شامســت».
حــاال گــوش جــان میســپاریم بــه خطابــۀ پیامــر گرامــی اســام در رابطــه بــه اصــل
مســاوات ،اخــوت و بــرادری در اســام و نقــد و الغــای تبعیضــات نــژادی :پیامــر اســام
در آخریــن ســال زندگانــیاش ،هنگامــی کــه از مناســک حــج فراغــت پیــدا کــرد ،در
برابــر انبــوه جمعیــت ،در بــاب الغــای تبعیضــات نــژادی و ترغیــب بــه اصــول اخــوت و
بــرادری ،چنیــن فرمــود« :ای مــردم! خــدای شــا یکــی اســت؛ پــدر شــا یکــی اســت.
همــۀ شــا از نســل آدم ایــد؛ آدم هــم از خــاک آفریــده شــده اســت؛ گرامیتریــن شــا
نــزد خــدا ،پرهیزگارتریــن شامســت .هیچگونــه فضیلــت و برتــری عــرب بــر عجــم و عجــم
بــر عــرب ،رسخپوســت بــر سفیدپوســت و سفیدپوســت بــر رسخپوســت نــدارد .فضیلــت
و افتخــارات تنهــا از راه شایســتگی و پرهیــزگاری اســت .ای مــردم! گفتــارم را بشــنوید و
در بــارهاش اندیشــه و تعقــل کنیــد .هــر مســلامنی بــرادر مســلامن دیگــر اســت و مســلمین
همــه بــا هــم بــرادر انــد .بنابرایــن ،تــرف در مــال او بــر دیگــران حــرام اســت ،جــز آنچــه
کــه از روی رضایــت او باشــد( ».بســتهنگار)۵۳۲ -531 :1385 ،
 .2تســاوی درحقــوق وتکالیــف :از آنجــا کــه افــراد بــر ،از لحــاظ انســانیت بــا هــم
برابــر و از جهــت آفرینــش ،بــا هــم بــرادر انــد ،از ایــن جهــت اســام آنــان را در حقــوق
و تکالیــف انســانی نیــز برابــر و یکســان میدانــد .گرچــه افــراد بــر از جهــت حــاالت
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و اســتعداد و لیاقــت ،بــا هــم تفــاوت دارنــد و همیــن امــر باعــث میشــود کــه بعضــی
از آنهــا از مزایــای زندگــی بیشــری بهرهمنــد باشــند؛ ولــی بایــد دانســت کــه اینگونــه
تفاوتهــا هیــچگاه باعــث آن نخواهــد شــد کــه آنــان در حقــوق انســانی و تکالیــف
بــری از دیگــران امتیــاز داشــته باشــند.
هامنگونــه کــه زنــا یــا گناهــان دیگــر بــرای افــراد عــادی اجتــاع حــرام اســت،
بــرای پزشــک و انجنیــر و عــامل هــم حــرام قــرار داده شــده اســت .آنگونــه کــه عبــادات
بــاالی افــراد عــادی اجتــاع فــرض گردانیــده شــده اســت؛ بــاالی افــراد بلندپایــۀ اجتامعــی
و سیاســی و اقتصــادی نیــز فــرض اســت؛ آنگونــه کــه احــرام بــه حقــوق دیگــران،
دســتگیری از همنوعــان ،بــر افــراد معمولــی الزم اســت بــر آنهــا نیــز الزم خواهــد بــود.
ایــن حقیقــت در نظــام اســام در بــارۀ ایــن اصــل «همــه مــردم در برابــر قانــون مســاوی
ســواء» یعنــی :مــردم در برابــر قانــون مســاوی هســتند( .هــان 533 :و )534
پیامــر اســام(ص) فرمــوده اســت« :مثــل مســلامن در محبــت ،رحمــت و مهربانــی نســبت
بــه همدیگــر ،ماننــد یــک جســد اســت کــه هــرگاه عضــوی از آن بــه درد آیــد ،دیگــر
اعضــای بــدن در تــب و بیدارخوابــی بــا آن همراهــی میکننــد ».همچنــان پیامــر اســام
مــردم را ماننــد دانههــای شــانه بــا هــم برابــر میدانــد و میفرمایــد« :رابطــۀ مســلامنها بــا
همدیگــر در تعــاون و همــکاری چــون ســاختامنی اســت کــه برخــی ،برخــی دیگــری را
محکــم میســازند( ».رســولی)28 -27 :1393 ،
 .3تســاوی در داوری و اجــرای قوانیــن :روش اســام در مســألۀ قانونگــذاری و داوری
و مرحلــۀ اجــرای قوانیــن ،بــر اســاس واقعبینــی و رصاحــت و قاطعیــت اســت .هی ـچگاه
در راســتای قانونگــذاری منعفعــت شــخصی خــود را در نظــر نداشــته ،بلکــه در متــام
حــاالت بــر اســاس مصلحــت اجتامعــی و منفعــت عمومــی قــدم برداشــته و ایــن حقــوق
را در اولویــت قــرار داده اســت .امــا میتــوان روی وضــع دادگاههــا و مجریــان حقــوق
بــری و قانونگــذاران بــر مکــث کــرد و دیــد کــه وضــع آنــان آنچنــان از عدالــت بــه
دور اســت کــه نالــۀ متــام مــردم از اعــال نفوذهــا ،حقتلفــی یــا حقکش ـیها ،تعللهــا،
جانــبداری از ســتمگرها ،تبعیضهــا و ...بلنــد اســت؛ زیــرا هــان پدیدآورنــدگان
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هســتند» آن جملــۀ عالــی و نورانــی را در چهــارده قــرن پیــش فرمــود «الخلــق امــام الحــق

ســازمان ملــل متحــد و تصویبکننــدگان اعالمیــۀ حقــوق بــر کــه قانــون «همــه در
برابــر قانــون مســاوی هســتند» و نظایــر آن را تصویــب کردهانــد ،در مقــام عمــل ،منافــع
شــخصی خــود را بــر دیگــران مقــدم داشــته و بــه عنــوان «حــق وتــو» از اجــرای عدالــت و
مســاوات مانــع میشــوند.
دیــده میشــود کــه رؤســای کشــورها و رسدمــداران سیاســت بیناملللــی هــر کجــا
ببیننــد کــه قانــون بــه رضر آنهاســت یــا آن را بــه نفــع خــود تأویــل و توجیــه میکننــد یــا
بــا کــال پررویــی آن را نادیــده گرفتــه بــر خالفــش رفتــار میکننــد کــه منونههــای آن
در تاریــخ زندگــی بــری کــم نیســت .اســام برخــاف روش مجریــان قوانیــن بــری کــه
فصلنامۀ علمی -پژوهشی څارنوال ،سال  28ام ،شامرۀ ۵۶

در مقــام عمــل رعایــت حــال صاحبــان زور و زر را میکننــد و از برابــری مــردم در مقابــل
قانــون جلوگیــری بــه عمــل میآورنــد ،قوانینــش را بــدون هیچگونــه امتیــاز و تبعیــض
اجــرا میکنــد؛ آنجاســت 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 میبینــد و در اجــرای قانــون
هــر نــوع تبعیــض و جانــبداری بیجــا را غلــط و ظاملانــه میخوانــد( .هــان-537 :
 )538چنانچــه قــرآن بــه عنــوان قانــون فــوق قوانیــن ،دســتور میدهــد:
 .1هرگاه میان مردم حکم کردید ،باید به عدالت حکم کنید( .نسا:آیۀ )58
 .2گفتــار شــا هــم در بــارۀ خویــش و هــم در بــاره بیگانــه ،نبایــد از حــدود عدالــت بیــرون
باشــد( .انعام :آیــۀ )152
 .3عدالتــی را کــه اســام میخواهــد شــامل حــال دوســت و بیگانــه اســت( .نســا :آیــۀ
)135
 .4عدالت را اسالم عین تقوی میداند.
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نتیجهگیری
آنچــه را کــه بــه عنــوان نتیجــه میتــوان از ایــن مقالــه بیــرون داد ایــن اســت :دیــن
اســام ،دیــن مســاوات بــوده و مســاوات را در متــام ابعــاد زندگــی بــر خواهــان اســت؛
چنانچــه در متــام مباحــث اســامی کــه در رابطــه بــه حقــوق بــر صــورت گرفتــه ،تــا
قانونســازیهایی کــه بــه میــان آمــده اســت ،دیــده میشــود کــه دیــن اســام -ایــن
دیــن انسانســاز -در رابطــه بــه حقــوق بــر کــه از جملــه میتــوان بــه مســاوات و برابــری
در میــان انســانها بــه عنــوان یــک حــق اشــاره کــرد ،از خــود جدیــت نشــان داده و بــه
رصاحــت خواهــان احقــاق ایــن حقــوق از جانــب افــراد بــری ،قوانیــن دستســاختۀ
بــر و حتــا از جانــب پیــروان خــودش نیــز اســت؛ تــا ایــن حقــوق در میــان برشیــت مطرح
شــده و در نظــر گرفتــه و رعایــت شــود .آنگونــه کــه در قوانیــن و اســناد بیناملللــی
از جانــب مجریــان قانــون بــه هیــچ عنــوان عملــی منیشــود؛ ایــن خــود نشــاندهندۀ
آن اســت کــه هرازگاهــی مــواد ایــن قوانیــن جهانــی نیــز بــه گونهیــی نقــض میشــود و
صاحبــان زور و زر و تزویــر بــه کرســی مینشــیند .پــس میتــوان بــه تبعیضــات نــژادی،
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 برشیــت عــر جدیــد زیــر پرســش بــرده اســت.
موارد ذیل میتواند جایگاه اسالم را نسبت قوانین بیناملللی مشخص مناید:
 )1روش اســام در مســأله قانونگــذاری ،داوری و مرحلــۀ اجــرای قوانیــن بــر اســاس
واقعبینــی و رصاحــت و قاطعیــت اســت.
 )2وضــع دادگاههــا و مجریــان حقــوق بــری و قانونگــذاران بــر آن چنــان از عدالــت
بــه دور اســت کــه نالــۀ متــام مــردم از اعــال نفوذهــا ،حقتلفــی یــا حقکشــیها،
تعللهــا ،جانــبداری از ســتمگران ،تبعیضهــا و  ...بلنــد اســت.
 )3هــان پدیدآورنــدگان ســازمان ملــل متحــد و تصویبکننــدگان اعالمیــۀ 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 میشــوند.
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دیــده میشــود ،ایــن حقــوق و جــود داشــته و در نظــر گرفتــه شــده اســت .امــا متأســفانه

 )4اســام برخــاف روش مجریــان قوانیــن بــری ،قوانیــن خویــش را بــدون هیچگونــه
امتیــاز و تبعیــض اجرامیکنــد؛ آنجاســت کــه اســام همــه را در برابــر قانــون یکســان
میبینــد و در اجــرای قانــون هــر نــوع تبعیــض و جان ـبداری بیجــا را غلــط و ظاملانــه
میخوانــد؛ چنانچــه قــرآن بــه عنــوان قانــون فــوق قوانیــن ،دســتور میدهــد« :هــرگاه
میــان مــردم حکــم کردیــد ،بایــد بــه عدالــت حکــم کنیــد».
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