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چکیده

اصــل مســاوات به معنــای برابــری همــۀ انســان ها در خلقــت و نــژاد، در حقــوق و وجایــب 

و در کیفــر و پــاداش در قبــال قانــون می باشــد. اصــل مذکــور در ایــن مقالــه تحــت عنــوان 

»اصــل برابــری در اســام و قوانیــن وضعــی« بــه بررســی گرفتــه شــده اســت. ایــن اصــل در 

چندبخــش خاصــه گردیــده اســت: در بخــش اول مفهــوم و انــواع اصــل برابری در اســام 

ــواع  ــه تقســیم ان ــری، ب ــح مفهــوم براب ــن بخــش بعــد از توضی ــده اســت. در ای ــان گردی بی

آن به گونه هــای ذیــل پرداختــه شــده اســت: برابــری فلســفی تکوینــی، برابــری حقوقــی و 

اجتامعــی و برابــری قانونــی و سیاســی. در بخــش دوم اصــل برابــری در قوانیــن داخلــی 

ــاص  ــی اختص ــن بین امللل ــری در قوانی ــل براب ــه اص ــوم ب ــش س ــت. بخ ــده اس ــی ش بررس

یافتــه و در بخــش چهــارم بــه اصــل برابــری در نظام هــای سوســیالزم و لیربالیــزم را پرداختــه 

شــده اســت.

واژگان کلیدی: مساوات، آزادی، عدالت اجتامعی، اسام و قوانین وضعی.

اصل برابری در اسالم و قوانین وضعی

محمدمنیر مروت
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مقدمه

اصــل برابــری یکــی از اصــول بنیــادی در قوانیــن جزایــی به شــامر مــی رود و در محــراق 

توجــه مکتب هــای فلســفی و فیلســوفان قــرار دارد. همــه تــاش دارنــد تــا بــه ایــن ارزش 

واال برســند. آن چــه بیشــر مــورد توجــه می باشــد، پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه کــدام 

یکــی از ایــن ارزش هــا بنیادی تــر اســت. تردیــدی نیســت کــه برابــری، بنیادی تریــن اصــل 

در نظــام آفرینــش و در نظام هــای سیاســی به شــامر مــی رود و یــک رضورت مــربم اســت. 

نظام هایــی کنونــی و قوانینــی کــه بــر اســاس آن اســتوار انــد، نیــاز بــه پاالیــش و پیرایــش 

ــت اجتامعــی دشــوار  ــه عدال ــدون آن رســیدن ب ــد کــه ب ــن اصــل دارن ــای ای ــق برمبن عمی

اســت. رضورت بحــث از ایــن اصــل به عنــوان یــک اصــل بنیادیــن در رشیعــت و قوانیــن 

هویداســت و این کــه یکــی از راه هــای نیــل بــه عدالــت اجتامعــی اســت، رضورت بیشــر 

ــد. ــب می کن کس

ــل شــده و پایه هــای فلســفی-  ــی قای ــری بهــای زیادی ــه اصــل براب         نظــام سوســیالزم ب

ــا یافتــه؛ ولــی از ایــن طریــق صدمــۀ قابــل ماحظــه  ــر آن بن سیاســی نظــام سوسیالســتی ب

ــه و از ایــن  ــا یافت ــر اصــل آزادی بن ــر اصــل آزادی وارد شــده اســت. نظــام لیربالســتی ب ب

ــز  ــری و عدالــت اجتامعــی مشــکل به نظــر می رســد. در اســام نی ــه براب طریــق رســیدن ب

ــر  ــت. بناب ــده اس ــرح ش ــی مط ــت اجتامع ــه عدال ــیدن ب ــوان راه رس ــری، به عن ــل براب اص

اهمیــت موضــوع، نخســت بــه تعریــف اصــل برابــری می پردازیــم و ســپس انــواع برابــری 

و نگاه هــای مکتب هــا و مدنیت هــای بــرزگ را نســبت بــه آن به بحــث می گیریــم.

      هــدف از ایــن بحــث، توضیــح یکــی از پایه هــای عدالــت اجتامعــی اســت کــه اکنــون 

جامعــه و جهــان بــه آن نیــاز بیشــر از پیــش دارد. در عیــن حــال بــا توجــه بــه این کــه هــدف 

حقــوق جــزا اقامــۀ نظــم عادالنــه در جامعه اســت، بــه ایــن تحقیق نیاز برده شــده اســت. 

1- مفهوم و انواع اصل برابری

الف( تعریف 

ــم،  ــح می ــری و به فت ــودن، براب ــم برابرب ــای باه ــم و به معن ــم می ــت به ض ــاوات در لغ »مس

ــح  ــردم به فت ــر م ــد، 1382: 1082( بیش ــد.« )عمی ــت را گوین ــای زش ــا و عملکرد ه گفتاره

میــم اســتعامل می کننــد و آن غلــط مشــهور اســت. در اصطــاح، »عبــارت از برابــری همــۀ 

ــای  ــی و مزای ــای اله ــی، نعمت ه ــب طبیع ــتفاده از مواه ــژاد و اس ــت و ن ــان ها در خلق انس
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اجتامعــی اســت.« )آشــوری و دیگــران، 1387: 23(

ــوم  ــک مفه ــد و ی ــد ش ــان خواه ــداً بی ــه بع ــفی دارد ک ــوم فلس ــک مفه ــاوات ی        مس

اجتامعی-حقوقــی. حقیقــت مســاوات بــه مفهــوم اجتامعی-حقوقــی، برابــری در حقــوق 

ــه هردومفهــوم،  ــات و فرصت هاســت. مســاوات ب ــع و امکان و تکالیــف و اســتفاده از مناب

ــای  ــی از ارزش ه ــی رود و یک ــامر م ــون به ش ــت و قان ــی در رشیع ــول مبنای ــی از اص یک

ــن  ــوق ای ــم حق ــت. در عل ــان اس ــل جه ــل و نح ــی بین املل ــر اتفاق ــوده و ام ــن ب بنیادی

ــیاری  ــل بس ــن اص ــه و از ای ــرار گرفت ــتخوش ق ــورد دس ــروع م ــات نام ــا ترصف ــل ب اص

مســائل اجتامعــی اســتثنا شــده اســت؛ طــور مثــال: اصــل مصونیــت منســوب بــه اعضــای 

دیپلامتیــک خارجــی، مصونیــت رئیس جمهــوری، مصونیــت اعضــای قــوۀ قضابیــه 

ــح  ــق مصال ــم و مطاب ــف مه ــن وظای ــه ای ــۀ این ک ــه بهان ــان، ب ــای پارمل ــت اعض و مصونی

ــت و  ــه اس ــری پای ــل براب ــه اص ــی ک ــت. در حال ــده اس ــتثنا گردی ــد، از آن اس ــی ان عموم

پایه هــا اســتثناپذیر منی باشــند و از نظــر رشع نیــز چنیــن اســتثنایی درســت نیســت و 

ــوق و  ــل حق ــه در فص ــت؛ چنان چ ــت اس ــاف آن ثاب ــتان خ ــی افغانس ــون  اساس در قان

ــاع افغانســتان  ــن اتب ــاز بی ــوع تبعیــض و امتی ــاع مقــرر مــی دارد: »هرن وجایــب اساســی اتب

ممنــوع اســت. اتبــاع افغانســتان اعــم از زن و مــرد در در برابــر قانــون از حقــوق و وجایــب 

ــه  مســاوی برخــوردار می  باشــند.« همچنــان در قانــون اجــراآت جزایــی، قاعــدۀ رهایــی ب

کفالــت باملــال و ضامنــت معتــرب تســجیل یافتــه اســت؛ در حالــی  کــه ایــن قاعــده مخالف 

اصــل برابــری در قبــال قانــون اســت. قانــون بایــد قابلیــت تطبیــق  یکســان را بــاالی همــۀ 

اتبــاع جامعــه داشــته باشــد؛ بــا ایــن حــال، ایــن قاعــده قابلیــت تطبیــق را بــاالی 30 درصــد 

ــه  ــد و ن ــول دارن ــه پ ــد، ن ــت ان ــه بی بضاع ــر ک ــد دیگ ــتان دارد و 70 درص ــوس افغانس نف

کــس ضامن شــان می شــود.

ــل آزادی  ــی رود و اص ــامر م ــی به ش ــت اجتامع ــای عدال ــه پاه ــری از جمل ــل براب      اص

ــا  ــد، عدالــت، آزادی ی ــر ان ــز، پرســش ایــن اســت کــدام یکــی از ایــن اصــول مبنایی ت نی

ــر باشــد، در نظــام هســتی جایــگاه نخســت  ــری؟ در صورتــی کــه هرکــدام زیربنایی ت براب

را دارد. در پاســخ می تــوان گفــت کــه بــه اعتبــار مفهــوم، اصــل برابــری بنیادی تــر اســت؛ 

چراکــه برابــری، هــم در آفرینــش عــامل آفــاق رعایــت گردیــده و هــم در خلقــت عــامل 

َر ِفیَهــا أَقَْواتََهــا  انفــس. در عــامل آفــاق خداونــد)ج( دربــارۀ منابــع زمیــن می فرمایــد: »َوقـَـدَّ
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ــد  ــراوان پدی ــر ف ــه: و در آن خی ــت: 10( ترجم ــائِلِیَن« )فصل ــَواء لِّلسَّ ــاٍم َس ــِة أَی ــی أَْربََع ِف

آورد و مــواد خــوراىك آن را در چهــارروز اندازه گیــرى كــرد ]كــه[ بــراى نیازمنــدان  برابــر 

ــَق  ــِذی َخلَ ــَو الَّ ــامن ها می فرماید:»ُه ــارۀ آس ــد. درب ــان[ می باش ــا نیازهاش ــب ب ]و متناس

ــاَمء فََســوَّاُهنَّ َســبَْع َســاَمَواٍت َوُهــَو ِبــُكلِّ  ــا ِفــی األَرِْض َجِمیًعــا ثـُـمَّ اْســتََوى إَِل السَّ لَُكــم مَّ

َشــیٍء َعلِیــٌم« )بقــره: 29( ترجمــه: اوســت آن ذاتــی كــه آن چــه در زمیــن اســت، همــه را 

بــراى شــام آفریــد؛ ســپس بــه ]آفرینــش[ آســامن پرداخــت و هفــت آســامن را اســتوار 

و برابــر كــرد. او بــه هرچیــزى داناســت. در حــوزۀ عــامل انفــس خداونــد در مــورد انســان 

می فرمایــد: »الَّــِذی َخلََقــَك فََســوَّاَك فََعَدلَــَك« )انفطــار: 7( ترجمــه: هامن كــس كــه تــو را 

آفرید و ]اندام[ تو را برابر كرد و ]آنگاه[ تو را سامان بخشید.  

ــوی را  ــا تق ــرات، تنه ــورۀ الحج ــۀ ۱۳ س ــژه آی ــد و به وی ــان گردی ــاً بی ــه قب ــی ک        آیات

ــت  ــت و در کرام ــل خلق ــان ها در اص ــه انس ــی این ک ــد. یعن ــی می کن ــری معرف ــار برت معی

ــار ســبقت اعــامل از یکدیگــر پیشــی  ــه اعتب ــد و در کرامــت اکتســابی و ب ــر ان ــی براب ذات

می گیرنــد و یکــی بــر دیگــر برتــری پیــدا می کننــد کــه ایــن متایــز، متایــز عرضــی اســت. 

ــد: ــن می فرمای ــه منــوده چنی ــن مطلــب را ارائ ــاً همی ــا دقیق موالن

تربیه و تعلیم بیش و کم کند              یکی را بر دیگری اعلم کند

)موالنا، دفر سوم، 1387: 246(       

ــه و  ــر تربی ــتند و در اث ــان اس ــل یکس ــان در اص ــای مردم ــه عقل ه ــت ک ــن اس ــح ای صحی

ــز  ــن متای ــاس همی ــد و براس ــز می گردن ــر متامی ــوند و از یکدیگ ــاوت می ش ــم متف تعلی

ــد. ــری می یاب ــری برت ــی بردیگ ــی، یک ــی و علم عقل

      از نــگاه عقلــی قاعــده ایــن اســت کــه هرکــدام از ایــن اصــول بــه دیگــری نســبت شــود، 

ــد: »آزادی  ــاوره می گوین ــبت آزادی در مح ــارۀ نس ــد. درب ــر می باش ــوب الیه بنیادی ت منس

برابــر«. پــس برابــری منســوب الیه اســت و آن نســبت بــه آزادی بنیادی تــر اســت؛ چراکــه 

ــه  ــه هرآن چ ــت ک ــن اس ــر ای ــدۀ دیگ ــود. قاع ــنجیده می ش ــری س ــا براب ــه ب آزادی عادالن

به معنــای دیگــری باشــد، آن چــه معنــی قــرار گرفتــه، بنیــادی به شــامر مــی رود. در 

قرآن کریــم عدالــت بــه برابــری اطــاق شــده اســت: »ثُــمَّ الَِّذیــَن كََفــُرواْ ِبَربِِّهــم یْعِدلُــوَن« 

)انعــام: 1( ترجمــه: بــا ایــن همــه كســاىن كــه كفــر ورزیده انــد، ]غیــر او را[ بــا پــروردگار 

ــد. ــر مى كنن ــود براب خ
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     اطــاق عدالــت به معنــای برابــری نشــان می دهــد کــه اصــل برابــری بنیادی تــر اســت؛ 

چــون ثابــت گردیــد کــه اصــل برابــری بنیادی تــر اســت. پــس نســبت عدالــت بــا آزادی 

ــری   ــای براب ــم به معن ــت ه ــه عدال ــت؟ چنان چ ــر اس ــی بنیادی ت ــدام یک ــت؟ ک ــور اس چط

ــه  ــع آزادی غیرعادالن ــۀ موان ــتبداد و هم ــی، اس ــه بردگ ــت؛ چراک ــده اس ــم آزادی آم و ه

اســت. دیگــر این کــه تازمانــی کــه انســان آزاد نباشــد، منی توانــد بــه عدالــت دســت یابــد. 

ــر آزادی  ــری را ب ــار براب ــن اعتب ــه ای ــت. ب ــر اس ــت بنیادی ت ــه عدال ــبت ب ــس آزادی نس پ

مقــدم داشــتیم؛ ولــی هــردو از عدالــت مؤخــر افتاده انــد، بــرای این کــه برابــری و آزادی، 

بــه اعتبــار ماهیــت و مفهــوم به گونه یــی اســت کــه در ایــن نوشــته بیــان گردیــد. بــه اعتبــار 

نظــام اجتامعــی و سیاســی، آزادی و برابــری پایه هــای عدالــت به شــامر می رونــد و 

ــود  ــد، موج ــود نیای ــزی به وج ــای چی ــا پایه ه ــه ت ــند؛ چراک ــر باش ــت متأخ ــد از عدال بای

ــد. ــت تحقــق یاب ــد کــه عدال ــری و آزادی به وجــود آی ــد نخســت براب ــاً بای منی شــود. بن

ب( انواع مساوات)برابری(

ــژاد  ــت و ن ــری در خلق ــی، براب ــفی و تکوین ــوم فلس ــی: مفه ــفی و تکوین ــری فلس 1. براب

ــد:  ــد می فرمای ــده اند. خداون ــده ش ــت آفری ــک رسش ــان ها از ی ــل، انس ــه در اص ــت ک اس

ــن نَّْفــٍس َواِحــَده« )نســاء: 1( ترجمــه: پروردگارتــان شــام را از نفــس واحــدى  »َخلََقُكــم مِّ

ــای  ــی از جنبه ه ــلامن، نکته های ــمندان مس ــه و آرای دانش ــث، فق ــرآن، حدی ــد. در ق آفری

نظــری دربــارۀ برابــری دیــده می شــود. بنابــر نــص آیــۀ 13 ســورۀ حجــرات، تفاوت هــای 

ــی و  ــی، قبیله ی ــبت های خانوادگ ــس، نس ــر جن ــان ها، از نظ ــن انس ــی بی ــری و طبیع ظاه

ــت:  ــراد اس ــایی اف ــه شناس ــک ب ــط کم ــرد آن فق ــت و کارک ــی اس ــی طبیع ــژادی، واقعیت ن

»َوَجَعلْناکُــم ُشــُعوباً َوقَبائــَل لتَعارَفُــوا« )حجــرات: 13( ترجمــه: شــام را جامعت هــا و 

ــری  ــانی جوه ــه همس ــا، ن ــن تفاوت ه ــید. ای ــر را بشناس ــا یکدیگ ــم ت ــرار دادی ــا ق قبیله ه

ــه مــاک ارزش گــذاری اخاقــی، فقهــی و حقوقــی اســت.  انســان ها را نفــی می کنــد و ن

ــی،  ــی طبقات ــی و برتری طلب ــش فخرفروش ــر نکوه ــژه ب ــه، به وی ــن آی ــران ای ــۀ مف به گفت

ــن  ــراد ای ــح م ــام در توضی ــرب اس ــی از پیام ــت. روایات ــرده اس ــد ک ــبی تأکی ــژادی و نََس ن

ــرت  ــهور آن ح ــۀ مش ــت خطب ــه اس ــد؛ از آن جمل ــاده می کن ــرش را اف ــه، همین نگ آی

در َحّجه الــوداع در ِمنــا کــه فرمــود: »اّن َربَُّکــم واحــٌد َو اباباکُــم واحــٌد، کلکــم مــن آدم و 

اَدُم مــْن تـُـراٍب، الفضــل لَعَربّــی َعلــی َعَجمــی ااالّبَالتَّْقــوی« )اشــیبانی، 1969م، ج5: 411( 
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ــوده و همــۀ شــام از آدم و آدم از خــاک  ــروردگار شــام یکــی ب ــق کــه پ ــه تحقی ــی: ب یعن

ــز  ــدارد. نی ــی ن ــر عجم ــی ب ــی عرب ــه فضل ــوی، هیچ گون ــه تق ــز ب ــت. ج ــده اس ــده ش آفری

ایــن جملــه کــه »همــۀ مــردم از دورتریــن زمــان تــا کنــون، همچــون دندانه هــای شــانه بــا 

یکدیگــر برابرنــد.« )الــرازی، 1421هـــ، ج۲: ۵۲۳( در یــک جملــه: برابــری فلســفی، برابری 

ــل  ــل جاع ــه جع ــوده و ب ــی ب ــی عرض ــی و سیاس ــری اجتامعی-حقوق ــت و براب ــی اس ذات

ــد. ــر می کن ــات تغیی ــط و ایجاب ــه رشای ــق ب ــد اســت و مطاب نیازمن

۲. برابــری اجتامعــی و حقوقــی: وجــود اصــول اساســی و مهمــی چــون توحیــد در 

عبودیــت، انتســاب همــۀ انســان ها بــه یــک منشــأ کــه عــاوه بــر قــرآن، در حدیــث، بارهــا 

ــان ها در  ــۀ انس ــری هم ــای براب ــان ها«، مقتض ــا انس ــروی م ــز »تک ــت و نی ــده اس ــرح ش مط

برخــورداری از زیربنایی تریــن حقــوق فــردی و جمعــی؛ ماننــد: حــق حیــات، حــق امنیــت 

مالــی و جانــی، حــق متلـّـک و تــرصف و اکتســاب، حــق کار و اســتحقاق اجــرت و دیگــر 

حقــوق و آزادی هــای اساســی اســت.

بــا ایــن همــه، نــگاه برابــر بــه انســان ها بــه اعتبــار مفهــوم فلســفی به منزلــۀ          

نادیده انگاشــن تفاوت هــای موجــود در میــان آن هــا از نظــر اســتعداد، لیاقــت، کوشــش، 

ــات و  ــی درج ــا نف ــردی ی ــای ف ــل و برتری ه ــی فضای ــز نف ــاداش و نی ــد، پ ــۀ کار مفی ارائ

مراتــب اجتامعــی نیســت؛ چــون ایــن تفاوت هــا اکتســابی انــد و برابــری در اصــل خلقــت 

ــه فــرد و جامعــه اســت. باالتــر از آن،  ذاتــی می باشــد و نادیده گرفــن ایــن نکتــه، ظلــم ب

تفــاوت اســتعدادها و وجــود رتبه هــا و مقامــات اجتامعــی بــرای اســتقرار نظــام اجتامعــی 

ــا  ــد: »َورَفَْعَن ــان می کن ــت را بی ــرف همین واقعی ــوره زُخ ــۀ 32 س ــت. آی ــر اس اجتناب ناپذی

ــامَّ  ــَك َخیــٌر مِّ ــْوَق بَْعــٍض َدرََجــاٍت لِیتَِّخــَذ بَْعُضُهــم بَْعًضــا ُســْخِریا َورَْحَمــُت َربِّ بَْعَضُهــْم فَ

یْجَمُعــوَن« )زخــرف: 32( ترجمــه: برخــى از آنــان را از ]نظــر[ درجــات باالتــر از بعــى 

ــد و  ــت گیرن ــر[ را در خدم ــى ]دیگ ــا بع ــى از آن ه ــا بع ــم ت ــرار داده ای ــر[ ق ]دیگ

رحمــت پــروردگار تــو از آن چــه آنــان مى  اندوزنــد، بهــر اســت. مطلــب آیــه ایــن اســت 

ــری  ــد؛ دیگ ــری آن را آرد می کن ــد؛ دیگ ــت می کن ــی زراع ــی، یک ــام اجتامع ــه در نظ ک

نانوایــی دارد؛ و ایــن سلســله تفاوت هــای اجتامعــی امــر اجتناب ناپذیــر بــوده و برمبنــای 

نیازهــا به وجــود آمــده اســت. در ســخنان فاســفه نیــز ترصیحــات و اشــاراتی بــه ایــن امــر 

ــد؛  ــازی می کن ــری رسب ــد؛ دیگ ــور می باش ــی رئیس جمه ــان یک ــود. همچن ــده می ش دی
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ــی  ــی و سیاس ــور مدن ــم ام ــرای نظ ــله مراتب ب ــن سلس ــت؛ و ای ــدان اس ــر قومان یکی دیگ

عیــن عــدل اســت و بــه ذات خــود بــه هیــچ ظلــم و اجحافــی منی انجامــد و در اصــل از 

ــت. ــه اس ــمه گرفت ــان ها رسچش ــود انس ــش خ ــعی و کوش س

       بــر همیــن اســاس، مــراد از برابــری در عرصــۀ زندگــی اجتامعــی را برابــری در فرصت ها 

و امکانــات و برابــری در قبــال قانــون می داننــد تــا هرکــس بــه فراخــور قابلیــت و کوشــش 

خــود از ایــن فرصت هــا بهــره گیــرد. در واقــع، ایــن بحــث بــه ایــن دیــدگاه بــاز می گــردد 

ــی  ــی تر یعن ــر و اساس ــل مهم ت ــعاع اص ــت ش ــی، تح ــی و فقه ــام حقوق ــری در نظ ــه براب ک

عدالــت قــرار دارد؛ زیــرا هــدف نهایــی از آمــدن پیامــربان و تنهــا عامــل اصــاح جامعــه از 

نــگاه دینــی، تحقــق قســط و عدالــت اجتامعــی اســت. )عــودة، 202، ج1: 211(

       ایــن نکتــۀ مهــم را نبایــد فرامــوش کــرد کــه برابــری و آزادی گرچــه دوپایــۀ عدالــت 

ــی  ــال: وقت ــور مث ــوند؛ ط ــرول می ش ــت کن ــق عدال ــردو از طری ــی ه ــد، ول ــی ان اجتامع

ــاز و دیگــری  در بــاب برابــری در توزیــع منابــع، رشایــط برابــر وجــود نــدارد )یکــی رسب

ــوی  ــری به س ــود(، از براب ــاش داده منی ش ــم مع ــک قس ــردو ی ــه ه ــت و ب ــدان اس قومان

ــر  ــدان ب ــه یک جــرم در زن ــر ب ــی کــه دونف ــادل و تناســب روی آورده می شــود. زمان تع

ــاح روی  ــرده و به اص ــم ک ــود فراه ــدان را در خ ــی از زن ــط رهای ــی رشای ــد و یک می برن

ــب روی آورده  ــادل و تناس ــه تع ــری ب ــت، از آزادی و براب ــن نیس ــری چنی آورده و دیگ

ــن  ــود. به همی ــه می ش ــم گرفت ــال او تصمی ــه ح ــب ب ــک متناس ــورد هری ــود و در م می ش

ــای  ــه برابری ه ــتند؛ بلک ــان نیس ــی یکس ــی و مدن ــای سیاس ــه برابری ه ــم ک ــب می بینی ترتی

سیاســی ماننــد: رشکــت همــه به طــور یکســان در تعییــن رسنوشــت جامعــه و در انتخابــات، 

ــی و  ــای مدن ــت و برابری ه ــار اس ــع دو چه ــه دو جم ــت ک ــی اس ــری ریاض ــد براب مانن

ــادل دارد. ــب و تع ــه تناس ــی روی ب حقوق

۳. برابــری قانونــی و سیاســی )برابــری صــوری(: در مرحلــۀ وضــع قوانیــن، تحقــق عدالــت 

حقوقــی و ایجــاد تعــادل و تشــابه میــان حقــوق، مســؤولیت ها و تکالیــف هــر فــرد مهــم 

اســت و برابــری قوانیــن نســبت بــه متامــی افــراد. به عبــارت دیگــر، برابــری در قبــال قانــون 

ــوان در دوعرصــه بررســی کــرد: را می ت

یــک( برابــری افــراد در قبــال قانــون یعنــی اجــرای یکســان و بی تبعیــض هرحکــم قانونــی 

نســبت بــه مصادیــق موضــوع آن.
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دو( برابــری احــکام و قوانیــن نســبت بــه متامــی افــراد به طــوری کــه همــه مشــمول قوانیــن 

یکســان بــا عناویــن کلــی و عــام باشــند و هــر حکــم قانونــی بتوانــد بالقــوه شــامل هرفــرد 

و گــروه انســانی شــود.  

ــارز آن را در همیــن امــر منحــرص         برخــی، مــراد از برابــری یــا دســت کــم مصــداق ب

ــر  ــری را در فقــه، فراخ ت ــن گذشــته، برخــی از صاحب نظــران گســرۀ براب دانســته اند. از ای

ــرای همــۀ افــراد« تعمیــم  ــه عرصــۀ دوم یعنــی »یکســان بودن قوانیــن ب از ایــن شــمرده و ب

ــری در حقــوق  ــوع براب ــن ن ــر وجــود ای ــل و شــواهد اقامه شــده ب ــه دالی ــد. از جمل داده ان

اســامی، تعابیــر عــام قــرآن و حدیــث ماننــد: »یــا ایهــا الّنــاس« و »یــا ایهــا الّذیــن آمنــوا« 

و نیــز شــیوۀ کلــی بیــان احــکام و تکالیــف در منابــع فقهــی اســت. )زحیلــی، 2005، ج 6: 

42 و 269( یکــی از ادلــۀ فقهــی دربــارۀ مــواردی از ایــن نابرابــری، بــا اســتناد بــه آیــۀ 141 

ــُه للکافریــن  ســورۀ نســاء، اصــل عــدم ســلطۀ کافــران بــر مؤمنــان اســت: »ولَــْن یْجَعــل اللّ

َعلَــی املُْؤمنیــَن َســبیاً« )نســاء: 141( و خداونــد هرگــز بــر ]زیــان[ مؤمنــان بــراى كافــران 

راه ]تســلطى[ قــرار نــداده اســت.

       بایــد توجــه داشــت کــه در هــر نظــام، پایــه و اصــول بنیادیــن وجــود دارد کــه اگــر آن 

اصــول رعایــت نگــردد، آن نظــام از بنیــاد از بیــن مــی رود؛ مثــاً: در نظــام دموکراســی تبلیغ 

سوســیالیزم یــا مالکیــت اجتامعــی ممنــوع اســت؛ در نظــام کمونیــزم تبلیــغ دموکراســی و 

بــازار آزاد و مالکیــت فــردی ممنــوع اســت؛ در اســام ســلطۀ کافــر بــر مؤمــن روا نیســت. 

اگــر ایــن خصوصیــات نفــی شــود، هیــچ نظامــی منی توانــد مــورد قبــول باشــد. 

ــه در  ــواردی ک ــتند و م ــی نیس ــا واقع ــی از نابرابری ه ــلطه، برخ ــألۀ س ــته از مس         گذش

ــه می شــوند؛  ــه اصــول کلــی و موازیــن دینــی توجی ــا توجــه ب ــد، ب ــر می مناین ظاهــر نابراب

طــور مثــال: برابــری کافــر و مســلم در احــکام اجتامعــی و سیاســی به مســألۀ ســلطه 

به صــورت کامــل در اســام رعایــت گردیــده اســت. مســلامن در برابــر کافــر ذمــی کــه بــا 

ــه)رح(  ــر ابوحنیف ــه نظ ــد، ب ــی می کن ــم زندگ ــۀ دای ــام به گون ــامل اس ــه در ع ــت جزی پرداخ

قصــاص می شــود؛ چــون امــام ابوحنیفــه در ایــن عرصــه انســانیت را معیــار قــرار می دهــد 

و ذمــی هــم در ظاهــر امــر تابــع قوانیــن اســام اســت، گرچــه در باطــن به خاطــر رعایــت 

اصــل مســاوات در عقیــدۀ خــود آزاد می باشــد؛ به گونه یــی کــه اگــر روزه نگیــرد و 

رشاب بنوشــد، مجــازات منی شــود؛ چراکــه در عقیــدۀ آنــان روزه خــواری و رشاب نوشــی 
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ــرای حفــظ نظــم اجتامعــی  ــر روزه خــواری و رشاب نوشــی ب ــی در تظاهــر ب رواســت، ول

اجــازه نــدارد)در صورتــی کــه مرتکــب آن شــود، مــورد مجــازات تعزیــری قــرار خواهــد 

گرفــت(. امئــۀ ثاثــه بــه ایــن بــاور انــد کــه مؤمــن در برابــر کافــر قصــاص منی شــود: »َوالَ 

یْقتـَـُل ُمْســلٌِم ِبَكاِفــٍر« )بخــاری، پیشــین، ج۱: ۳۳( ترجمــه: مســلامن در برابــر کافــر قصــاص 

ــا  ــتأمن ی ــر، مس ــراد از کاف ــه م ــد ک ــواب می ده ــث ج ــن حدی ــه از ای ــود. ابوحنیف منی ش

ــتأمن  ــارۀ مس ــدارد. درب ــان ن ــی ام ــص دارد و حرب ــان ناق ــتأمن ام ــه مس ــت ک ــی اس حرب

ــرای  ــت؛ ب ــر اس ــأله متفاوت ت ــن مس ــت، ای ــده  اس ــام ش ــان وارد دار اس ــب ام ــا طل ــه ب ک

ــد، از  ــوردار می باش ــص برخ ــان ناق ــده و از ام ــام ش ــاً وارد دار اس ــتأمن مؤقت ــه مس این ک

ــان.  ــی همچن ــر حرب ــارۀ کاف ــود و درب ــاص منی ش ــر آن قص ــلامن در براب ــت مس ــن جه ای

ــا امئــۀ دیگــر همنظــر اســت. حاصــل  ــی ب ــر حرب ــر مســتأمن و کاف ــارۀ کاف ــه درب ابوحنیف

اختــاف ایــن اســت کــه امــام ابوحنیفــه بــه عمومــات ماننــد: »َمــْن قَتَــَل نَْفًســا ِبَغیــِر نَْفــٍس 

ـَـا أَْحیــا النَّــاَس َجِمیًعــا  ـَـا قَتـَـَل النَّــاَس َجِمیًعــا َوَمــْن أَْحیاَهــا فََكأمَنَّ أَْو فََســاٍد ِفــی اأْلَرِْض فََكأمَنَّ

َــا قَتَــَل النَّــاَس َجِمیًعــا« )مائــده: 32( ترجمــه: هركــس  َوَمــْن قَتَــَل نَِبیــا أَْو إَِمــاَم َعــْدٍل فََكأمَنَّ

كــى را جــز به قصــاص قتــل یــا ]بــه كیفــر[ فســادى در زمیــن بكشــد، چنــان اســت كــه 

گویــى همــۀ مــردم را كشــته باشــد و هركــس كــى را زنــده بــدارد، چنــان اســت كــه گویــى 

ــاب قصــاص انســانیت را  ــد در ب ــۀ فــوق خداون ــده داشــته اســت. در آی متــام مــردم را زن

معیــار قــرار داده و کلمــۀ نفــس را ذکــر کــرده اســت و امــام ابوحنیفــه همیــن آیــه را معیــار 

قــرارداده می گویــد: مســلامن در برابــر ذمــی کشــته می شــود. پرســش ایــن اســت کــه چــرا 

وقتــی انســانیت را معیــار قــرار می دهــد، قصــاص مســلامن را در برابــر مســتأمن و حربــی 

مــروع می دانــد؟ در پاســخ می تــوان گفــت کــه مــراد از نفــس، نفــس باامــان اســت. در 

صورتــی کــه نفــس از امــان کامــل برخــوردار نباشــد )مســتأمن و حربــی(، مســلم در برابــر 

آنــان قصــاص منی شــود؛ اگــر مــراد از نفــس، نفــس باامــان نباشــد، اگــر مســلامن حربــی 

را هــم بکشــد، بایــد قصــاص شــود، در حالــی کــه ایــن برداشــت خــاف رصیــح آیــات 

و روح اســام اســت.

      پــس در بــاب ســلطه، مامنعــت بــرای حفــظ بنیــان اســام اســت. در تظاهــر بــر 

روزه خــواری و رشاب نوشــی و ارتــداد بــرای حفــظ نظــم اجتامعــی اســت و در ارتــکاب 

ــا و لــواط و امثــال آن تابــع احــکام اســام انــد؛ چنان چــه در وطــن خــود  حــرام ماننــد زن
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ــد. ــود بوده ان ــی خ ــن داخل ــع قوانی تاب

       بــا بیــان ایــن نکتــه کــه در اســام در رابطــه بــه اشــراک و برابــری زن و مــرد در حیثیــت 

انســانی و پــاداش اخــروی تأکیــد شــده اســت، بــه برابــری آنــان در قبــال قوانیــن بــر اســاس 

کرامــت انســانی و قوانیــن عــام مدنــی و اساســی نیــز اشــاره کــرده اســت. دربــارۀ احــکام 

ــع آن،  ــه حکمــت تری ــث و توجــه دادن ب ــا الهــام از احادی ــرد، ب ــر در حــق زن و م نابراب

ایــن نابرابــری را ناشــی از تفاوت هــای غریــزی و طبیعــی -اعــم از جســمی و روانــی- میــان 

آن دو دانســته اســت. 

ــر  ــب نابراب ــوق و وجای ــرد در حق ــن زن و م ــه بی ــواردی ک ــر؛ هامن م ــل آخ        در تحلی

ــال:  ــوری مث ــی رود؛ ط ــامر م ــف به ش ــل وظای ــه تعدی ــت، بلک ــری نیس ــد، نابراب می مناین

ــر آن،  ــت و در براب ــیردهی را داده اس ــامن و ش ــارداری، زای ــۀ ب ــان وظیف ــه زن ــت ب طبیع

رشیعــت بــه مــرد وظیفــۀ نفقــه، خدمــت و حامیــت خانــواده را اعطاکــرده اســت. ایــن ســه 

ــری در وظایــف  ــر آن ســه وظیفــۀ ســنگین، ایجــاد تناســب و براب وظیفــۀ ســنگین در براب

اســت. این کــه می گوینــد چــرا میــراث مــرد دوچنــد میــراث زن اســت، بــرای ایــن اســت 

کــه تعــادل اقتصــادی بیــن زن ومــرد به وجــود بیایــد؛ زیــرا اســام بــه زن حــق نفقــه و مهــر 

داده و در برابــر آن حــق مــرد را در میــراث دوچنــد ســاخته اســت. نصــف حــق میــراث در 

برابــر نفقــه اســت کــه مــرد بــه زن می پــردازد و حــق مهــر بــرای زن رایــگان و بــرای تأییــد 

صداقــت مــرد در امــر ازدواج اســت. زن طبیعتــاً در کســب وکار بــه انــدازۀ مــرد از توانایــی 

ــاب  ــت ایج ــد و عدال ــرداری می کنن ــر بهره ب ــردو از یکدیگ ــه ه ــت؛ ورن ــوردار نیس برخ

ــاب احســان اســت و  ــن توجــه از ب ــر هیچ کــدام توجــه بیشــر منی شــد. ای ــد کــه ب می کن

افــزون بــه آن در بــاب قســامت تنهــا مــرد، مکلــف بــه پرداخــت وجــه قســامه می باشــد و 

زنــان مکلــف بــه آن نیســتند.

ــامنی و  ــم از جس ــی اع ــای طبیع ــت. ویژگی ه ــت اس ــۀ عدال ــا الزم ــود تفاوت ه        وج

روانــی در هریــک از ایــن دوجنــس، موجــب شــده اســت کــه مــرد در وظایفــی؛ ماننــد: 

ــواده، جهــاد، قضــاوت، شــهادت و طــاق نقــش بیشــر داشــته باشــد و  تأمیــن نفقــۀ خان

ــش  ــادری افزای ــف م ــد و وظای ــت فرزن ــت و تربی ــت زن در حضان ــق دخال ــر، ح در براب

یافتــه و در نتیجــه، حقــوق آنــان در ارث، قصــاص و دیــت، به ظاهــر نابرابــر شــده اســت. 

)ســیدقطب،  ۱۳۷۸: 53 ـ 54( از ایــن رو، محققــان بــا یــادآوری نقــش تاریخــی و اساســی 
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ــوق  ــۀ حق ــرد، مجموع ــف زن و م ــن و تکالی ــوق بنیادی ــری در حق ــاد براب ــام در ایج اس

هریــک از آن دو و مســؤولیت ها و تکالیــف آن هــا را برابــر و متعــادل دانســته اند )هــامن: 

ی َعلَیهــنَّ باملَْعــروف«. )بقــره: 288( در هرحــال، گســرۀ برابــری  54-55(: »َولَهــنَّ مثــل الــذَّ

در اســام، هــم شــامل خــود احــکام و قوانیــن اســت و هــم شــامل اجــرای قانــون نســبت به 

مشــموالن خــود. عامــه اقبــال در بــاب برابــری وضعیــت نظــام سیاســی اســام می گویــد:

کس در این جا سائل و محروم نیست        عبد و موال حاکم و محکوم نیست

                                    )الهوری: 358(

ــت  ــال و حیثی ــراد از نظــر کرامــت انســانی و برتری نداشــن جــان و م ــری اف        اصــل براب

یــک فــرد بــر دیگــری، در ســیرۀ پیامــرب و احــکام فقهــی مشــهود اســت. احــکام و مقــررات 

موجــود در منابــع فقهــی و اصولــی به تبــع آیــات و روایــات، به صــورت کلــی و خطــاب بــه 

همــۀ افــراد بــر و تنهــا در برخــی احــکام به ســبب برخــی مصالــح و بــه اقتضــای عدالــت، 

ــان ها  ــۀ انس ــری هم ــث، از براب ــرآن و حدی ــد. در ق ــاب کرده ان ــاص را خط ــی خ گروه های

اعــم از زن و مــرد در برابــر خداونــد و برابــری پــاداش و کیفــر کارهاشــان ســخن رفتــه اســت: 

»فََمــْن یْعَمــْل مثقــاَل ذَرٍَّة َخیراًیــرَُه...« )زلــزال: 7-8( یــا »فَاْســتََجاَب لَُهــْم َربُُّهــْم أَنــی اَل أُضیــُع 

ــه:  ــران: 195( ترجم ــٍض« )آل عم ــْن بَْع ــْم م ــى بَْعُضُك ــٍر أَْو أُنْثَ ــْن ذَكَ ــْم م ــٍل مْنُك ــَل َعام َعَم

خداونــد، دعاهــای ایشــان را اجابــت کــرد کــه البتــه مــن )کــه پــروردگارم( عمــل هیچ کــس 

از مــرد و زن را بی مــزد نگــذارم؛ زیــرا شــام از یکدیگریــد )و همــه در نظــر مــن یکســانید(.

       برابــری افــراد در برخــی از حقــوق و احــکام اقتصــادی )ماننــد ســهم یکســان همــگان 

ــض  ــان و بی تبعی ــرای یکس ــزوم اج ــی، ل ــارات سیاس ــؤولیت و اختی ــال( و مس از بیت امل

ــزد  ــوا ن ــن دع ــری طرفی ــامی، براب ــم اس ــر حاک ــر نظ ــموالن آن زی ــه مش ــبت ب ــون نس قان

قاضــی در دادگاه، تقســیم یکســان غنایــم جنگــی میــان مجاهدیــن در جنگ هــا، حقــوق 

برابــر در امــوال عمومــی و نیــز تریــع احــکام حقوقــی و اخاقــی؛ ماننــد: خمــس، زکات 

ــع طبیعــی  ــری در اســتفاده از مناب ــد: براب ــرای توانگــران و اقدامــات دیگــر مانن و انفــاق ب

)بــر اســاس حدیــث مشــهور نبــوی: »النــاس رُشَکاٌء فــی ثَــاٍث: الّنــار و املــاُء و الــکاء« 

ــمه ها،  ــا و چش ــردم در آب روده ــی م ــی: متام ــد، 1413-1992، ج۲: ۶۵۳( یعن )ابومحم

چاه هــا و نیــز گیاهــان خــودرو از نظــر اباحــه و حــّق بهره بــرداری رشیــک انــد و حقــوق 
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برابــر دارنــد(، از مصادیــق برابــری در حقــوق اســامی اســت. 

ــا  ــل ب ــار متقاب ــرای رفت ــار ب ــران و انص ــه مهاج ــاب ب ــام خط ــرب اس ــور پیام        در منش

یهــود، تعبیرهایــی وجــود دارد کــه دربردارنــدۀ برابــری مســلامنان بــا یکدیگــر و یهودیــان، 

به ویــژه از نظــر حرمــت مــال، جــان و دیــن و نیــز انجــام مصالــح و معاملــۀ عادالنــه و برابــر 

ــبب  ــن س ــرای قوانی ــری در اج ــض و نابراب ــود تبعی ــه وج ــن از این ک ــت. همچنی ــم اس باه

سســتی قانــون و نقــض غــرض در قانون گــذاری و پدیدآمــدن دیگــر عــوارض نامطلــوب 

می شــود، در فقــه بــر رفــع تبعیــض و اجــرای برابــر قانــون در جامعــه بســیار تأکیــد شــده 

ــژادی دورۀ  ــی و ن ــای قبیله ی ــو امتیازطلبی ه ــا لغ ــه ب ــن زمین ــام در همی ــرب اس ــت. پیام اس

ــرای  ــری ب ــه میانجی گ ــون، هرگون ــرای قان ــری در اج ــل براب ــر اص ــاری ب ــت و پافش جاهلی

تعلیــق اجــرای احــکام کیفــری از جملــه دربــارۀ جــزای رسقت زنــی از ارشاف قریــش را رد 

کــرد. )بخــاری، پیشــین: 1069( ایجــاد پیونــد خانوادگــی بیــن افــراد قبایــل و خانواده هــای 

مختلــف از طبقــات اجتامعــی متفــاوت، ماننــد پیشــنهاد ازدواج ُجَویــرب فقیر و سیاه پوســت 

بــا َذلْفــا، دخــر زیــاد بــن لُبَیــْل، از بــزرگان و ثرومتنــدان مدینــه، خواســتگاری و تزویــج 

دخــر عمــۀ خــود، زینــب بــرای زیــد بــن حارثــه، فرزندخوانــدۀ خــود از دیگــر اقدامــات 

آن حــرت در ایــن راســتا بــود. )زحیلــی، 2005، ج7: 244 ـ 245(

       جنبه هــای مختلــف دیگــری از ســیرۀ پیامــرب اســام ماننــد نشســن در مجالــس 

ــای  ــام دادن کاره ــاک، انج ــن روی خ ــات، نشس ــه دور از تریف ــره وار و ب ــورت دای به ص

شــخصی بــا دســت خــود، یکســان نگری به یــاران خویــش، توصیه کــردن به رعایــت 

ــا اســتحباب آن  ــه آن هــا و وجــوب ی ــه ب ــری در آمــوزش کــودکان و بخشــش و هدی براب

)بنابــر مذاهــب مختلــف( )املوســوعة الفقهیــه، 1404-1427، ج11: 359ـ360( و وجــوب 

ــر برخــی مذاهــب(، )هــامن: 355ـ  ــا ب ــان گروه هــای هشــتگانه )بن ــر زکات می تقســیم براب

356(؛ عــاوه بــر داشــن جنبــۀ اخاقــی و تواضــع، از نظــر آثــار اجتامعــی و تأثیــر آن بــر 

رفــع متایــزات ناپســند و ایجــاد برابــری قابــل تأمــل اســت. 

       به طــور کلــی، در احادیــث، بــر تأثیــر متقابــل برابــری اجتامعــی بــر بــرادری و 

همبســتگی اجتامعــی و نیــز نقــش آن در اصــاح اخــاق ناپســند فــردی و اجتامعــی مانند 

ــای  ــود تفاوت ه ــان، وج ــن می ــت. در ای ــده اس ــح ش ــی ترصی ــان و کینه جوی ــرب، عصی تک

طبیعــی، وضــع تاریخــی، جغرافیایــی و مالــی انســان ها را نبایــد از یــاد بــرد. نیازمنــدی همــۀ 
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ــان ها  ــیمبندی انس ــل تقس ــر از دالی ــی دیگ ــز یک ــیم کار نی ــر و تقس ــه همدیگ ــان ها ب انس

به گونه هــای مختلــف اســت. به طــور کلــی، همــۀ انســان ها باوجــود داشــن تفاوت هــای 

طبیعــی یادشــده، بایــد از امکانــات عمومــی )قــدرت، ثــروت، منزلــت، دانــش و معرفــت( 

ــوند. ــد ش ــر بهره من ــورت براب ــه به ص ــک جامع در ی

2- اصل برابری در قوانین داخلی 

ــر حقــوق جزاســت. حکومــت  ــون، یکــی از اصــول حاکــم ب ــر قان اصــل تســاوی در براب

اصــل تســاوی در قبــال قانــون بــرای نفــی تبعیــض و موجــب الغــای امتیــازات غیرواقعــی 

ــۀ تاریــخ بــر نشــان  ــر می باشــد. تجرب و زمینه ســاز وحــدت انســانی و ایجــاد آزادی براب

می دهــد کــه اعتقــاد بــه امتیازهایــی همچــون نــژاد، قبیلــه، مذهــب و... همیشــه زمینه ســاز 

ــه حقــوق انســانی  ــوده و بدین وســیله ب ــوام دیگــر ب ــراد و اق ــر اف ــراد و اقوامــی ب تســلط اف

دیگــران تجــاوز صــورت گرفتــه و چنیــن وضعیتــی ســبب گســرش اعراض هــا و 

ــت. ــده اس ــر ش ــای بیش ــگ و تنش ه ــع و جن ــامانی ها در جوام نابس

        راه جلوگیــری از ایــن وضعیــت ناگــوار هامنــا الغــای امتیازهــا و بنــای امــور بــر 

اصــل کرامــت انســانی و اصــل برائــت ذمــه اســت. قانــون اساســی در مــادۀ ۲۲ می گویــد: 

»هرنــوع تبعیــض و امتیــاز بیــن اتبــاع افغانســتان ممنــوع اســت. اتبــاع افغانســتان اعــم از زن 

و مــرد در برابــر قانــون دارای حقــوق و وجایــب مســاوی می باشــند.« کودجــزا بــر اســاس 

ــه را  ــر، هم ــی ب ــت ذات ــۀ کرام ــر پای ــرده و ب ــی ک ــا را نف ــۀ گرایش ه ــره، هم ــول متذک اص

در برابــر قانــون یکســان می دانــد: »مظنــون، متهــم و محکــوم بــدون نظرداشــت تعلقــات 

ــل،  ــس، تحصی ــی، جن ــدۀ سیاس ــی، عقی ــی- مذهب ــی، دین ــی، قبیله ی ــژادی، زبان ــی، ن ملیت

ــون از  ــر قان شــغل، نَســب، دارایــی، موقــف اجتامعــی، محــل ســکونت و اقامــت در براب

تســاوی کامــل برخــوردار می باشــند.« )کودجــزا، ۱۳۹۶: 6( از ایــن نظــر، اصــل مســاوات 

ــز  ــم نی ــون از اصــل کرامــت انســانی ناشــی شــده اســت. چنان چــه قرآن کری ــر قان در براب

ــت  ــورد کرام ــورۀ ارساء در م ــۀ 70 س ــرار داده و در آی ــار ق ــی را معی ــت ذات ــل کرام اص

ــَن  ذاتــی بــر می فرمایــد: »َولََقــْد كَرَّْمَنــا بَِنــی آَدَم َوَحَملَْناُهــْم ِفــی الـْـرَبِّ َوالْبَْحــِر َوَرزَقَْناُهــم مِّ

ــْن َخلَْقَنــا تَْفِضیــًا« )ارساء: 70( ترجمــه: به راســتى مــا  مَّ لَْناُهــْم َعــَى كَِثیــٍر مِّ الطَّیبَــاِت َوفَضَّ

فرزنــدان آدم را گرامــى داشــتیم و آنــان را در خشــى و دریــا ]بــر مركب هــا[ برنشــاندیم 

ــاى  ــیارى از آفریده ه ــر بس ــا را ب ــم و آن ه ــان روزى دادی ــه ایش ــزۀ ب ــاى پاكی و از چیزه
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ــۀ 13  ــرار داده و در آی ــار ق ــز معی ــابی را نی ــت اکتس ــم. کرام ــكار دادی ــرى آش ــود برت خ

ــْم  ــى َوَجَعلَْناكُ ــٍر َوأُنثَ ــن ذَكَ ــم مِّ ــا َخلَْقَناكُ ــاُس إِنَّ ــا النَّ ــا أَیَه ــد: »ی ــرات می گوی ــورۀ حج س

ــَه َعلِیــٌم َخِبیــٌر« ترجمــه: اى  ــْم إِنَّ اللَّ ــِه أَتَْقاكُ ــَد اللَّ ــوا إِنَّ أَكْرََمُكــْم ِعن ــَل لِتََعارَفُ ُشــُعوبًا َوقَبَائِ

ــم  ــه گردانیدی ــت و قبیله قبیل ــام را ملت مل ــم و ش ــرد و زىن آفریدی ــام را از م ــا ش ــردم! م م

ــزد  ــام ن ــن ش ــت ارجمندتری ــد؛ در حقیق ــل كنی ــل حاص ــایى متقاب ــر شناس ــا یكدیگ ــا ب ت

ــانی  ــت انس ــت. کرام ــاى آگاه اس ــد دان ــد خداون ــت. ىب تردی ــن شامس ــدا پرهیزگارتری خ

به خاطــری معیــار اســت کــه کرامــت ذاتــی اصــاً تجزیــه منی پذیــرد کــه یکــی را برتــر و 

دیگــری را فروتــر معرفــی کنــد. کرامــت اکتســابی مزیــت و برتــری را جــز تقــوی و دانــش 

منی دانــد.

3- اصل برابری قانونی در اسناد بیناملللی

ــد  ــد و حــق دارن ــون مســاوی ان ــر قان ــۀ حقــوق بــر: »همــه در براب ــق مــادۀ 7 اعامی مطاب

بــدون تبعیــض و بالســویه از حامیــت قانــون برخــوردار شــوند. همــه حــق دارنــد در مقابــل 

ــرای  ــه ب ــی ک ــه عمل ــه هرگون ــد و علی ــارض باش ــۀ ح ــض اعامی ــه ناق ــی ک ــه تبعیض هرگون

چنیــن تبعیضــی به عمــل آیــد، از حامیــت یکســان قانــون برخــوردار باشــند.« مطابــق ایــن 

ــواد  ــه در م ــت؛ چنان چ ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــی ب ــوق طبیع ــدر حق ــری در ص ــه براب اعامی

ــد.«  ــر ان ــون براب ــر قان ــت و در براب ــب طبیع ــان ها برحس ــۀ انس ــم: »هم ۲ و۳ آن می خوانی

ــق  ــم ح ــدم دارد و ه ــق تق ــم ح ــر آزادی، ه ــری ب ــه براب ــت ک ــانۀ آن اس ــدم، نش ــن تق ای

ــوق  ــی حق ــاق بین امللل ــادۀ 26 میث ــند. م ــر باش ــد براب ــا بای ــت آزادی ه ــن جه ــو. از ای ویت

مدنــی و سیاســی نیــز بــرای کشــورهای عضــو مقــرر مــی دارد: »همــۀ اشــخاص در مقابــل 

قانــون مســاوی انــد و بــدون هیچ گونــه تبعیضــی، اســتحقاق حامیــت بالســویه از قانــون را 

دارنــد. حامیــت یکســان و تــّری یکســان قانــون بــه همــۀ اعضــای جامعــه بــدون لحــاظ 

موقعیــت اجتامعــی یــا سیاســی آن هــا مبنــای اصــل تســاوی در برابــر قانــون اســت.«

4- اصل برابری در نظام سوسیالیسم و لیربالیسم 

ــری  ــم از براب ــتایند. سوسیالیس ــری را می س ــم براب ــم و لیربالیس ــب سوسیالیس ــردو مکت ه

خشــنود اســت؛ زیــرا از این طریــق برابــری جامعــه را بیشــر بــه آزادی برابــر می رســاند، بــه 

ــرای همــگان فراهــم شــود  ــری ب ــا براب ــد ت ــی را مهــار می کن ــی کــه آزادی عده ی ــن معن ای

ــده و  ــام ش ــد، آزادی بی لج ــم باش ــری حاک ــر نابراب ــود. اگ ــر می ش ــادل تعبی و از آن به تع
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بعضــی بــا اســتفاده از آزادی و امکانــات، آزادی هــای بیشــر کســب می کننــد و دیگــران 

در محدودیــت و محرومیــت فــرو می ماننــد. ایــن وضــع بــر اســاس پیش گویی هــای 

ــب  ــه جان ــن این ک ــیت ها در عی ــت. لیربالس ــاک اس ــری خطرن ــۀ ب ــرای جامع ــس ب مارک

آزادی را گرفته انــد، بــه برابــری روی خــوش نشــان می دهنــد؛ چراکــه برابــری الزمــۀ 

عدالــت اســت و نابرابــری عدالــت را -کــه ارزش مشــرک بیــن هردوگــروه اســت- از بیــن 

ــه برابــری در آغــاز حرکــت جامعــه اســت. در  ــرد. امــا ایــن توافــق نظــر، در رابطــه ب می ب

ــر  ــدۀ دیگ ــد و ع ــش بیفت ــی پی ــر عده ی ــت اگ ــۀ رقاب ــازار آزاد و در نتیج ــه در ب ــر ک اخی

ــه  ــب آزادی گرفت ــر جان ــرد. اگ ــرار می گی ــات ق ــری در مناف ــا براب ــد، آزادی ب ــب مبان عق

شــود -لیربالســیت ها جانــب آن را گرفته انــد- برابــری صدمــه می بینــد و اگــر جانــب 

برابــری گرفتــه شــود و پیش افتــادگان مهــار شــوند -سوسیالیســت ها چنیــن می کننــد- 

اصــل آزادی صدمــه می بینــد. در ایــن نقطــه به ســبب بن بســتی کــه بیــن آزادی و برابــری 

از طریــق بــازار آزاد به وجــود می آیــد، راه سوســیالیزم از لیربالیســم جــدا می شــود. 

ــی آزادی  ــا فردگرای ــد و لیربالیســم ی ــار می کن ــری را اختی ــی، براب سوسیالیســم و جمع گرای

ــند،  ــی می رس ــه آزادی همگان ــری ب ــک براب ــه کم ــه ب ــد ک ــا دارن ــت ها ادع را. سوسیالیس

یعنــی هــم برابــری را باخــود دارنــد و هــم آزادی برابــر را کامیــی می کننــد. لیربالیســت ها 

ادعــا دارنــد کــه آزادی داروی همــۀ دردهاســت و از طریــق آن بــه برابــری خواهنــد رســید. 

ــد؛ چراکــه  ــال می کن ــال کند)کــه دنب ــن را دنب ــه داروی ــی اگــر نظری ــا مکتــب جمع گرای ام

بــازار آزاد رقابتــی نتیجــۀ طــرح دارویــن اســت(، راه حــل تعــارض موجــود بیــن آزادی و 

ــن  ــازار آزاد از بی ــن اســت کــه طبقــۀ ضعیــف و شکســت خورده در ب ــری نزدشــان ای براب

مــی رود و یــک طبقــۀ قــوی و متمــدن می مانــد کــه هــم آزاد اســت)امکانات در دســت  

دارنــد( و هــم برابــر.

       در اســام طــوری قوانیــن پی ریــزی گردیــده اســت کــه تعــارض بیــن آزادی و برابــری 

ــه  ــد ک ــازه می ده ــی اج ــب وکار را به گونه ی ــازار کس ــه ب ــد؛ چراک ــود منی آی ــاً به وج اساس

ــه تراکــم کنــد و عــدۀ دیگــر محــروم شــود.  ــا رسمای آزادی هــای عده یــی بیشــر نشــود ت

ــب  ــه هردوجان ــت ک ــرق اس ــی ف ــم چ ــام و سوسیالیس ــن اس ــه بی ــت ک ــن اس ــش ای پرس

برابــری را گرفته انــد و جلــوی آزادی را می گیرنــد تــا بــه برابــری همگانــی برســند؟ 

ــه از  ــود؛ بلک ــه منی ش ــب وکار گرفت ــوی آزادی کس ــام جل ــه در اس ــت ک ــن اس ــخ ای پاس
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ــه آزادی را  ــد ن ــن رون ــردد. ای ــیم می گ ــرا تقس ــان فق ــود و می ــه  می ش ــه داران گرفت رسمای

آن قــدر بازمی گــذارد کــه طبقــات به وجــود بیایــد و نــه برابــری را خفــه منــوده و طبقه یــی 

کــه مایحتــاج خــود را از بــازار کســب کــرده منی توانــد، بــه دیــار عــدم فرســتاده می شــود؛ 

بلکــه دست شــان را می گیــرد و کمک شــان می کنــد. 

ــل  ــاس اص ــر اس ــان. ب ــل احس ــت و اص ــل عدال ــود دارد: اص ــل وج ــام دواص        در اس

ــی  ــا کس ــد ت ــگان کار کنن ــه هم ــد ک ــه می کن ــی دارد و توصی ــاس م ــت، آزادی را پ عدال

ــه  ــت صدم ــری عدال ــۀ نابراب ــه در نتیج ــد؛ چراک ــود نیای ــری به وج ــد و نابراب ــب منان عق

ــازاد  ــذ م ــا اخ ــده را ب ــای به وجودآم ــد، خ ــود آم ــری به وج ــه نابراب ــی ک ــد و زمان می بین

ــن روش  ــا ای ــن صــورت، آی ــد. در ای ــر می منای ــرا پ ــه فق ــع آن ب ــا و توزی حاجــت از اغنی

مــردم را دســت نگر ســاخته و صحنــۀ کســب وکار را زیــان منی رســاند؟ پاســخ ایــن اســت 

کــه حکومــت اســامی به صــورت نقــد در دســت فقــرا پــول منی نهــد؛ بلکــه از رسمایه یــی 

کــه از اغنیــا می گیــرد، زمینــۀ اشــتغال را فراهــم منــوده و آن هــا را بــه کاری بــا مــزد بیشــر 

ــد  ــری می کن ــی براب ــه آزادی را قربان ــن اســت کــه ن می گــامرد.  مزیــت مکتــب اســام ای

ــزی  ــی را پی ری ــت اجتامع ــای عدال ــق پایه ه ــن طری ــی آزادی. از ای ــری را قربان ــه براب و ن

منــوده اســت. 

       در پایــان مطلــب کوتاهــی را بایــد به عــرض برســانم: طــرح اســام وحــی الهــی اســت، 

ــه  ــردن ب ــا فکرک ــود؛ ام ــل ش ــد تکمی ــد، بای ــته باش ــود داش ــتی وج ــا کاس ــر م ــر در تعبی اگ

این کــه شــاید طــرح سوسیالیســم یــا لیربالیســم بهــر باشــد، به عقیــده خطــر دارد. چراکــه 

اســام دورۀ طایــی عدالــت را در زمــان عمــر و عمــر بــن عبدالعزیــر به منایــش گذاشــت. 

ــن  ــری چنی ــب دیگ ــه در هیچ مکت ــرد ک ــی می ک ــش نگهبان ــرگ از می ــا گ در آن زمان ه

یــک دوره به منایــش گذاشــته نشــده اســت.
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نتیجه گیری

از بحث فوق به نتایج ذیل دست می یابیم:

1. اصــل برابــری بنیادی تریــن اصــل و زیربنایی تریــن پایــه در متــام مکتــب و مدنیت هــا 

و نظام هــای سیاســی جهــان به شــامر مــی رود.

2. اصل برابری از طریق اصل عدالت توجیه و تنظیم می گردد.

3. هامن گونــه کــه اصــل اعتــدال، اصــل آزادی و نظــم اجتامعــی از پایه هــای شــکل گیری 

ــن و از  ــول بنیادی ــی از اص ــز یک ــری نی ــل براب ــی رود، اص ــامر م ــی به ش ــت اجتامع عدال

راه هــای تأمیــن عدالــت اجتامعــی اســت.

ــن  ــا تأمی ــوق و آزادی ه ــق حق ــن طری ــت و از ای ــری اس ــه براب ــه ب ــگاه جامع ــت ن 4. نخس

ــد. ــق می یاب ــی تحق ــت اجتامع ــه عدال ــی ب ــود و دسرس می ش

5. کســانی کــه نســبت بــه اصــل برابــری انســان ها نــگاه متفــاوت دارنــد، هنــوز در پله هــای 

عدالــت اجتامعــی گام نگذاشــته اند.
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