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زمينهآشنايیبيشتریپيداكنيد.

كليدواژهها:قرآنكريم،حقوقبشر،سازمانمللمتحد،
آزادی،كرامت،تعليموتربيت

پرس��ش: خداوند متعال در چه سوره ها و در چه آیاتي به 
حقوق بشر اشاره فرموده است؟

پاسخ: قبل از ورود به بحث، یادآوري چند مطلب ضروري 
است.

الف( در اواخر قرن ششم میالدي با بعثت حضرت محمد 
بن عبداهلل)ص(، رس��الت آخرین پیامبر الهي در جوامع بشري 
آغاز مي ش��ود. این پیامبر عظیم الشأن از طرف خداوند متعال، 
اصول و مبادي كامل ترین نظام اخالقي، اقتصادي، سیاس��ي، 

هنري، فرهنگي، فقه��ي و حقوقي را به مردم دنیا عرضه كرد 
كه در منابع اولیة اس��المي، یعني قرآن، سنت، عقل فطري و 

اجماع موجود است. 
ب( در تاری��خ 19 آذر 1327، متني ب��ا عنوان» اعالمیة 
حقوق بش��ر« در مجمع عمومي س��ازمان مل��ل متحد با رأي 
اكثری��ت اعضا به تصویب رس��ید. این مت��ن یك مقدمه و 30 
ماده دارد كه مي توان آن را در پنج حق اساس��ي خالصه كرد: 
حق حی��ات؛ حق كرامت؛ حق آزادي؛ حق تعلیم و تربیت؛ حق 

مساوات.
این حقوق پنج گانه به معناي حق در اصطالح علم حقوق 
نیس��ت، بلكه فراتر از آن اس��ت و ش��امل احكام نیز مي شود. 
به عبارت دیگر، این حقوق به معناي امتیاز یا اختصاص نیست 
كه قابل نقل و انتقال و اس��قاط باش��د. براي مثال، از دیدگاه 
اس��الم هیچ كس نبای��د و نمي تواند امتی��ازي را كه خداوند 
به عنوان كرامت، ش��رف و حیثیت ارزشي به او عنایت فرموده 

است، به دیگري واگذار و یا اسقاط كند.
ج( الزم به یادآوري است كه، برخي از مواد اعالمیة حقوق 

بشر به دو دلیل، مورد پذیرش جهان اسالم واقع نشده است:
• خاس��تگاه اعالمیة حقوق بشر مطابق با فرهنگ جامعة 
غرب اس��ت و نمودهاي فرهنگ غرب��ي با نمودهاي 

فرهنگ جهان اسالم متفاوت است.
• برخي از مواد این اعالمیه، با ایدئولوژي 
و جهان بیني اس��الم س��ازگار نیست؛ مانند 

آزادي به معناي مطلق و غربي آن.

حقوق بشر از منظر آیات و روایات
محور اساس��ي حقوق بشر عبارت است 
از حق حیات، آزادي، كرامت، تعلیم و تربیت و 
مساوات كه در ادامه به توضیح آن ها مي پردازیم.

الف( حق حیات
مهم ترین اصلي كه در مجموعة حقوق بشر مورد توجه 
قرار گرفته و هماهنگ با قوانین فطري و طبیعي اس��ت، حق 
حیات است. توضیح اینكه تا وقتي فرد مزاحم حیات اجتماعي 
مردم نباشد، قانون باید از حق حیات او حمایت كند و امنیت 
الزم را در ای��ن زمینه فراه��م آورد. این موضوع ظاهراً در هیچ 

یك از مكاتب حقوقي مورد تردید نیست، 
بي تردی��د در مكتب اس��الم اگر اصول��ي به عنوان حقوق 
طبیعي قابل اثبات باشد، در رأس همة آن ها حق حیات خواهد 
بود. باید به این نكته توجه داشت كه حق حیات نیز مانند همة 
حقوق طبیعي و غیر طبیعي، مطلق نیس��ت و همة طرفداران 

معاونتپژوهشیمركزآموزشتخصصی
تفسيروعلومقرآن
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حق��وق طبیعي نیز به این نكته معترف اند كه حق حیات براي 
افراد تا آنجا محترم اس��ت كه زندگي انسان دیگري را به خطر 
نیندازند. از این رو، كشتن شخصي كه به انسان حمله مي كند و 
قصد جان او را دارد، در منطق همة انسان ها مجاز است. حتی 
تش��ریع حکم قصاص نیز به منظور حفظ حیات انسان هاست. 
قرآن مجید این نکته را با مختصرترین جمله و زیباترین عبارت 

بیان فرموده اس��ت: »و لک��م فی القصاص 
حی��وئ یا اول��ی االلباب«: و برای ش��ما در 
قصاص، حیات و زندگی است ای صاحبان 

عقل و خرد! )بقره/ 179(.
در اینج��ا بعضی از آیات قرآن مجید و 

روایات معصومین)ع( را یادآور می شویم.
• »من قتل نفس��ًا بغیر نفس او فساد 
ف��ی االرض فکانما قتل الناس جمیعًا و من 
احیاها فکانما احیا الناس جمیعًا«: هر کس 

انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد بر روی زمین بکشد، چنان 
اس��ت که گویی همة انسان ها را کشته و هر کس انسانی را از 
مرگ رهایی بخش��د، چنان است که گویی همة مردم را زنده 

کرده است)مائده/ 32(.
• »و اذا المؤودئ س��ئلت بأی ذنب قتلت«: و در آن هنگام 
که )در ارتباط با( دختران زنده به گور ش��ده س��ؤال شود، به 
کدامین گناه کش��ته شدند؟ )تکویر/ 9-8(. در این آیة شریفه، 
زنده به گور کردن دختران با ش��دیدترین لحن مذمت ش��ده 

است.
• »و ال تقتلوا انفسکم ان اهلل کان بکم رحیمًا و من یفعل 
ذل��ک عدواناً  و ظلمًا فس��وف نصلیه ن��اراً و کان ذلک علی اهلل 
یس��یرًا«: و خود را مکشید، زیرا خداوند با شما مهربان است و 
ه��ر کس چنین کاری را از روی تجاوز و س��تم انجام دهد، به 
زودی او را در آتش می اندازیم و این کار برای خدا آسان  است 

)نساء/ 29(.
این آیة ش��ریفه در رابطه با حرمت خودکش��ی است. امام 
ص��ادق)ع( به این آیه در تحریم خودکش��ی اس��تناد کرده اند 

)وسائل الشیعه، باب تحریم قتل االنسان نفسه: 12(.
• »فانظ��روا الی آثار رحمئ اهلل کی��ف یحیی االرض بعد 
موته��ا«: به آثار رحمت الهی بنگرید که چگونه زمین را بعد از 

مردنش زنده می کند )روم/50(.
حال که زندگی گیاهان، حاصل رحمت خداوندی اس��ت، 
قطع��ًا و به طریق اولی، حیات جان��وران و مافوق آن ها، یعنی 
حیات انسان ها، عالی ترین و ارزنده ترین رحمت الهی است. لذا 
همة انس��ان ها حق برخورداری از ای��ن رحمت الهی را دارند و 

هیچ کس نباید مزاحم این حق باشد.
از موارد دیگری که در رابطه با اهمیت حق حیات می توان 

به آن ها اشاره کرد، عبارت اند از:
1. حرمت سقط جنین در اس��الم )وسائل الشیعه، ج 19، 

ابواب القصاص فی النفس: 6، حدیث 13(.
2. ح��ق ارث ب��ردن نطفه ای که در رحم م��ادر به او روح 

دمیده شده است.
3. ممنوعیت پناه دادن به قاتل )همان: 

.)15-18
4. وارد آوردن کمترین ضربه به انسان، 
موج��ب مج��ازات و کیفر )دیه ی��ا قصاص( 

است.
5. در ریختن خون تقیه نیست )همان: 
483(. یعنی کس��ی نمی تواند ب��رای اینکه 
خون خودش حفظ شود، دیگری را بکشد. 

6. مذمت راضی بودن به ریخته شدن خون دیگران.
7. تبدیل یا س��قوط برخی از اح��کام و تکالیف دینی، از 

انسان مکلف، به هنگام ضرر جانی.
افزون بر موارد فوق، در اس��الم ش��کار حیوانات و کشتن 
آن ها برای خوش گذرانی حرام ش��ده است. در روایات، اهمیت 
زیادی به حقوق حیوانات داده شده است؛ تا آنجا که حدود 32 

حق در برخی از کتاب ها برای آن ها شمرده شده است.
بنابراین دین مقدس اسالم که تا این اندازه به حق حیات 
حیوانات اهمیت می دهد، به طریق اولی برای حق حیات انسان 

اهمیت و ارزش بیشتری قائل است.

ب( حق کرامت
یکی از حقوق اساسی پنج گانة بشر، »حق کرامت« است. 
کرامت به معنای حیثیت، احترام و شرافت انسانی است و خود 
به دو قسم: کرامت ذاتی و کرامت ارزشی تقسیم می شود. دین 
مقدس اسالم و قانون اساسی و منشور هدایت آن، یعنی قرآن 

مجید، به هر دو قسم از کرامت انسانی توجه کرده است.
1. کرامت ذاتی: منظور از کرامت ذاتی این است که خداوند 
نوع انسانی را در آفرینش برتر و گرامی تر از سایر موجودات قرار 
داده است. ادیان الهی، برخی از نظام های حقوقی و مکتب های 

اخالقی در کرامت ذاتی انسان اتفاق نظر دارند.
خداون��د متع��ال می فرمای��د: »و لق��د کرمنا بن��ی آدم و 
حملناهم ف��ی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم 
عل��ی کثیر ممن خلقناکم تفضیاًل«: م��ا آدمیزادگان را گرامی 
داش��تیم و آن ها را در خش��کی و دریا )ب��ر مرکب های راهوار( 
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حمل کردیم و از ان��واع روزی های پاکیزه به آنان روزی دادیم 
و آن ها را بر بس��یاری از موجوداتی ک��ه خلق کرده ایم، برتری 

بخشیدیم )اسراء/ 70(.
در مورد کرامت ذاتی انسان، روایات زیادی نیز وجود دارند 

که در کتب روایی آمده اند.
منشأ کرامت ذاتی انس��ان عبارت است از: رابطة با ارزش 
خداوند با انس��ان. از آیة شریفة »و نفخت فیه من روحی« )در 
انس��ان از روح خودم دمیدم - ص/ 72( اس��تفاده می شود که 
با این تکریم، او را مس��جود فرشتگان قرار داد و نیز منشأ این 
کرامت، صفات، نیروها و اس��تعدادهای بس��یار با اهمیت است 

که با به کار انداختن آن ها در مس��یر حیات 
معقول، به کرامت عالی ارزشی نائل می آید.

2. کرامت ارزش��ی: برتر از کرامت ذاتی 
انسان ها، کرامت ارزشی است که معیار این 
ارزش را قرآن کریم »تقوا« معرفی می کند: 
چنان ک��ه می فرمای��د: »ان اکرمکم عند اهلل 
اتقیکم«: گرامی ترین ش��ما ن��زد خداوند، با 

تقواترین شماست )حجرات/ 13(.
الزم به یادآوری اس��ت، با کمال تأسف برخی از نظام های 
حقوقی دنیا و از آن جمله، حقوق بشر از دیدگاه غرب، کرامت 
انس��انی را ب��ه کرامت ذاتی منحص��ر دانس��ته اند و از کرامت 
و حیثیت باالتر، که آن را کرامت ارزش��ی می نامند، س��خنی 
ب��ه میان نیاورده اند. در نتیجه، حرکت پویا و کمالی انس��ان ها 
را در مس��یر حی��ات معقول متوقف می س��ازند. این تخیل که 
مس��ائل حقوقی غیر از مسائل اخالقی )و ارزشی( است، اساس 

بالتکلیفی بشریت را در دوران معاصر فراهم آورده است.

ج( حق تعلیم و تربیت
یکی دیگر از حقوق اساسی پنج گانة بشر، حق تعلیم وتربیت 
)حق آموزش وپرورش( اس��ت. آموزش، فراگی��ری، و پرورش، 
گرویدن است. گرویدن اگر چه به فراگیری نیازمند است، ولی 
عین آن نیس��ت؛ بلکه عبارت از تحول و دگرگونی در »من« یا 

حداقل در عناصر فعال اساسی »من« است.
تعلیم وتربیت مهم ترین ضامن جدایی نیک از بد و پاکیزگی 
از آلودگی هاس��ت. مسامحه و س��هل انگاری در تعلیم وتربیت 
موجب نابود شدن استعدادها و نیروهای سازنده ای می شود که 

خداوند متعال در نهاد انسان ها به ودیعت نهاده است.
در قرآن کریم و روایات معصومین)ع(، توجه بس��زایی به 
مسئلة تعلیم وتربیت و علم و دانش شده است که در اینجا تنها 

به برخی از آیات قرآن در این زمینه اشاره می کنیم:
• »اقرء باسم ربک الذی خلق ٭ خلق االنسان من علق ٭ 

اقرء و ربک االکرم الذی علم بالقلم علم االنس��ان ما لم یعلم«: 
بخوان به نام پروردگارت که آفریده اس��ت. او که انس��ان را از 
خون بسته خلق کرد! بخوان که پروردگارت از همه بزرگوارتر 
است. همان که به وسیلة قلم تعلیم فرمود و به انسان چیزی را 

که نمی دانست، آموخت )علق/ 1-5(.
• »قل رب زدنی علمًا«: )ای پیامبر!( بگو: پروردگارا! دانش 
مرا زیاد کن )طه/ 114(. خداوند متعال به معلم بشر که رسول 
خدا)ص( است، دستور می دهد: همواره از خداوند فزونی دانش 

خویش را طلب نما. 
• »و من یوت الحکمه فقد اوتی خیراً کثیرًا«: به هر کس 
دانش و حکمت داده شود، خیر فراوانی به او 

داده شده است )بقره/ 269(.
• »هل یستوی الذین یعلمون و الذین 
ال یعلم��ون انما یتذک��ر اولواااللب��اب«: آیا 
کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند 
یکسان اند؟ تنها خردمندان متذکر می شوند 

]و این تفاوت را می فهمند[ )زمر/9(.
• »یرفع اهلل الذین آمنوا منکم و  الذین 
اوت��وا العلم درجات«: خداوند به کس��انی که ایم��ان آورده اند 
و کس��انی ک��ه علم به آنان داده ش��ده اس��ت، درجات عظیم 

می بخشد )مجادله/ 11(.
• »انما یخش��ی اهلل من عباده العلم��اء«: از میان بندگان 

خدا تنها دانشمندان از او می ترسند )فاطر/ 28(.
آیات��ی نیز وج��ود دارند ک��ه اهمیت تربی��ت و تزکیه را 

می رسانند:
• خداوند می فرماید: »قد افلح من زکیها«: هر کس نفس 

خود را پاک و تربیت کرد، رستگار شد )شمس/ 9(.
• »قد افلح من تزکی«: به یقین کسی که پاکی جست، و 

خود را تزکیه و تربیت کرد، رستگار شد )اعلی/ 14(.
از این آیات اس��تفاده می ش��ود که تا چه ان��دازه خداوند 
ب��ه تعلیم وتربیت اف��راد اهمیت می ده��د و آن را از مهم ترین 

رسالت های انبیا نیز برمی شمرد.

د( حق مساوات
همة انس��ان ها بدون كمترین تفاوت از نظر رنگ پوست، 
زب��ان، جنس، ن��ژاد، مذهب، ملی��ت، عقیدة سیاس��ي، وضع 
اجتماعي، ث��روت و... در برابر قان��ون و دادگاه و بهره مندي از 
تمامي حقوق و آزادي هاي مذكور مس��اوي هس��تند. این حق 
از حقوق پذیرفته ش��ده در اعالمیة حقوق بش��ر اس��ت. قرآن 
مجید این حق مساوات را پذیرفته و تفاخرهاي فامیلي، قومي، 

اجتماعي و ملي را درهم كوبیده است.
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خداوند متعال مي فرماید: »یا ایها الناس انا خلقنا كم من 
ذكر و انثي و جعلنا كم ش��عوبًا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند 
اهلل اتقیكم« سوره حجرات آیه 13: اي مردم! ما شما را از یك 
م��رد و زن آفریدیم و ش��ما را تیره ها و قبیله ه��ا قرار دادیم تا 
یكدیگر را بشناس��ید ]این ها مالك امتیاز نیست[ گرامي ترین 

شما نزد خداوند با تقواترین شماست.
از این آیه و روایت استفاده مي شود كه همة انسان ها با هم 

برابرند و معیار امتیاز و فضیلت، تنها تقواي الهي است.

ـ( حق آزادی ه
یک��ی از اصولی ک��ه در مجموعة حقوق 
بش��ر جایگاه وی��ژه ای دارد، »اص��ل آزادی« 
اس��ت. همة افراد ب��ه آن عش��ق می ورزند و 
امروزه همة فالسفة حقوق، بر لزوم این اصل 
در قانون گذاری تأکید می ورزند؛ هر چند در 
ح��دود آن اختالف دارند. حتی افرادی مانند 
هابز حق��وق طبیعی را تنه��ا در آزادی افراد 

خالصه کرده اند.
دیدگاه اس��الم نیز در مورد آزادی حقوقی، مثبت اس��ت. 
قرآن کریم و احادیث معصومین)ع( انسان را موجودی با اراده 
و انتخابگر معرفی می کنند که در افعال و عقاید خود، براساس 
ش��ناخت و اراده تصمی��م می گیرد. به همی��ن دلیل، تحمیل 
عقیده در زمینة ش��ناخت و ایمان را غیرممک��ن می داند و با 
جمالتی مانند »ال اکراه فی الدین قد تبین الرش��د من الغی« 
)در قبول دین اکراهی نیست، راه درست از راه انحرافی روشن 
ش��ده است - بقره/ 256( مشخص می سازد که عقیده و ایمان 

از امور قلبی است و در امر قلبی اجبار معنا و مفهومی ندارد.

انواع آزادی حقوقی
در هر نظام حقوقی، آزادی انواع و اقسامی دارد. در اینجا به 
بعضی از این انواع و دیدگاه اسالم دربارة آن ها اشاره می کنیم.

1. آزادی عقیده و مذهب: بدون شک اسالم مکتب جهانی 
و دارای جهان بینی ویژه ای است که در بر دارندة تمام امتیازات 
انسانی در دیگر ادیان الهی است. لذا آزادی عقیده را به مفهومی 
که در غرب از آن سخن می گویند، نمی پذیرد. یعنی نمی گوید: 
هر کس آزاد است هر عقیده ای داشته باشد، مگر آنکه زیانی به 
دیگران برساند. ولی در عین حال تحمیل عقیده، اجبار و اکراه 
در زمینة شناخت و عقیده و ایمان را غیرممکن می داند، قرآن 
کریم می فرماید: »ال اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی«: 
در قبول دین اکراهی نیست، راه درست از راه انحرافی، روشن 

شده است )بقره/ 256(.
در ج��ای دیگ��ری می فرماید: »قل الح��ق من ربکم فمن 
ش��اء فلیؤمن و من ش��اء فلیکفر«: بگو: این حق است از سوی 
پروردگارت��ان. ه��ر کس می خواه��د ایمان بی��اورد و هر کس 

می خواهد کافر شود )کهف/ 29(. 
شواهد اجباری نبودن عقیده عبارت اند از:

• ممنوعی��ت تفتیش عقاید: اس��الم هرگز اجازة تفتیش 
عقاید را نمی دهد و اگر کس��ی لفظًا اظهار قبول اس��الم کرد، 
ای��ن اظهار را محترم می ش��مارد. می فرماید: »و ال تقولوا لمن 
القی الیکم الس��الم لس��ت مؤمنًا«: به کس��ی که اظهار صلح و 
اس��الم می کند، نگویید مس��لمان نیستی 

)نساء/ 94(.
• پذیرش عذر: هر گاه کس��ی به قدر 
کافی تحقی��ق کند و در عین حال موفق به 
یافتن آیین حق نش��ود، نزد خداوند معذور 
اس��ت و در پیش��گاه او مس��تحق مجازات 
نیس��ت. بلکه به خاطر تالش در راه تحقیق 

پاداش می گیرد.
• زندگی مسالمت آمیز با اقلیت های دینی: پیروان ادیان 
آس��مانی حق دارند به عنوان اقلیت دینی )طبق شرایط ذمه( 
در کشورهای اسالمی زندگی کنند و تحت حمایت حکومت و 
قوانین اسالمی باشند. نمی توان آن ها را به ترک عقیده یا حتی 
ترک مراسم مذهبی خودشان مجبور ساخت، مگر آنکه اقدامی 

علیه مسلمانان داشته باشند.
• پناه دادن به مش��رکین برای شناخت حق: دین اسالم 
به همگان حتی مش��رکان اجازة تحقیق در مذهب می دهد و 
می فرماید: »و ان احد من المش��رکین استجارک فاجره حتی 
یس��مع کالم اهلل ثم ابلغه مأمنه ذلک بانهم قوم ال یعلمون«: و 
اگر یکی از مش��رکان از تو پناهندگی بخواهد، به او پناه ده تا 
سخن خدا را بشنود. سپس او را به محل امنش برسان، چرا که 

آن ها گروهی ناآگاه اند )توبه/ 6(. 

2. آزادی اندیش��ه: آزادی اندیش��ه نی��ز از افتخارات دین 
مقدس اسالم است، دلیل بسیار روشن این مدعا، آیات فراوانی 
از قرآن مجید اس��ت که به تفکر و تعقل و به جریان انداختن 
شعور و فهم دستور می دهد. بسیاری از این آیات تعقل نکردن 
را توبیخ می کنند و خداوند می فرماید: »افال تعقلون«، »لعلکم 
تعقلون« و »افلم تکونوا تعقلون«: چرا اندیشه نمی کنید؟ )بقره/ 
242،76،73،44، آل عم��ران/65 و 118، انع��ام/ 32 و 151، 

اعراف/ 169و...(.
البته اندیش��ة مفید مورد نظر اس��ت كه عبارت اس��ت از: 
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فعالیت مثبت ذهني كه متفكر را به كشف واقعیات مي رساند.

3. آزادي بیان و تبلیغ: یكي دیگر از اقسام آزادي حقوقي 
ك��ه در مجموعة حقوق بش��ر، مورد توجه ق��رار دارد، »آزادي 
بیان« اس��ت. به این معنا كه تمام افراد بشر، گذشته از اینكه 
به خاطر داشتن عقیدة مخالف چه در امور دیني و چه در امور 
سیاسي نباید مورد تعقیب قرار گیرند، باید بتوانند عماًل عقیدة 
خود را ابراز كنند. پایة چنین نظري آن است كه تعارض افكار 
از نظر علمي و سیاسي موجب رشد علم و افكار مردم مي شود. 
البته باید توجه داشت كه آزادي بیان به این معني نیست كه 
هر كس هرچه را صالح دید در جامعه مطرح كند؛ اعم از اینكه 
به حال جامعه مفید باشد یا مضر، و یا سبب گمراهي و فساد 

اخالق و فتنه و آشوب شود یا نه.
بنابرای��ن، آزادي بیان حدودي دارد 
كه باید قانون آن را تعیین كند. در اسالم 
ادلة عدم جواز امر به بدي ها و منكرات، و 
نهي از خوبي و معروف و حرمت فساد در 
زمین شاهد این مدعاست. همچنین 
این نكته را به خاطر داش��ته باشیم 
ك��ه آزادي بیان مطرح ش��ده در 
مجموعة حق��وق بش��ر، كمتر به 
مخالفان  تبلیغات  موضوع 

عقیده و فكر پذیرفته شده در یك جامعه نظر 
دارد. این در حالي اس��ت ك��ه آزادي بیان و 
تبلیغ در مكتب اسالم محترم شمرده شده 
است. تا جایي كه نه تنها بیان حقایق امري 
واجب و الزم اس��ت، بلكه سكوت و محروم 
كردن م��ردم از دریافت حقایق و واقعیات 
م��ادي و معن��وي، ج��رم و گن��اه بزرگي 
اس��ت كه هم در دنیا و هم در آخرت مورد 

بازخواست قرار مي گیرد.
آیات و روایات فراواني بر آزادي بیان و نیز 
تبلیغ آن داللت مي كنن��د كه در اینجا به چند 

نمونه از آن ها اشاره مي كنیم:

آیات
• »فبش��ر عبادي الذین یس��تمعون القول 
فیتبعون احسنه اولئك الذین هداهم اهلل و اولئك 
هم اولوا االلباب«: بش��ارت ده به آنان كه سخن را 
مي شنوند، و از بهترین آن پیروي مي كنند. اینان 

كس��اني هستند كه  خداوند هدایتش��ان فرموده است و اینان 
همان خردمندان اند )زمر/ 17و18(.

روشن است كه انتخاب و پیروي از بهترین گفتار در جایي 
ممكن است كه آزادي گفتار وجود داشته باشد تا در مقایسه با 

یكدیگر بهترین سخنان مشخص شوند. 
• »ی��ا اهل الكتاب لم تلبس��ون الحق بالباطل و تكتمون 
الح��ق و انت��م تعلم��ون«: اي اهل كتاب! چرا ح��ق را با باطل 
مي پوش��انید و حق را كتم��ان مي كنید و مخفي مي دارید؟ در 

حالي كه شما مي دانید )آل عمران/ 71(.
• »ان الذین یكتمون م��ا انزلنا من البینات و الهدي من 
بع��د ما بین��اه للناس في الكتاب اولئ��ك یلعنهم اهلل و یلعنهم 
الالعنون«: كس��اني كه مخف��ي مي دارند آن دالیل آش��كار و 
هدایت را كه فرستادیم، پس از آنكه آن ها 
را براي مردم آش��كار كردیم، آنان هستند 
ك��ه خداوند بر آنان لعنت مي كند و لعنت 
كنن��دگان نیز بر آنان لعنت مي فرس��تند 

)بقره/ 159(.

4. آزادي اح��زاب و جمعیت ه��ا: یكي 
دیگر از آزادي هاي حقوقي، آزادي احزاب و 
جمعیت هاست. آزادي احزاب مكمل آزادي 
بیان اس��ت، زیرا بیان عقیده و نشر فكر در 
صورت��ي در جامعه به صورت صحی��ح مي تواند صورت گیرد كه 
تشكیل حزب، جمعیت، هیئت و ... و همكاري صمیمانة افراد در 
یك مجموعه آزاد باشد. همچنین، در مسائل سیاسي، آن گاه یك 
فكر مي تواند منش��أ اثر باشد كه از پشتیباني و حمایت گروهي 
از مردم برخوردار شود. از آنجا كه اسالم طرف دار تبادل هر چه 
بیشتر افكار و رشد فكر و اندیشه در جامعه و همكاري و تعاون 
عمومي اس��ت و مي خواهد مردم در سرنوشت خودشان دخالت 
داشته باشند، نه تنها در مورد تشكیل احزاب مانعي ایجاد نكرده 
است، بلكه با تشویق بر تعاون و همكاري در امور خیر و محكم 
كنندة تقواي فردي و اجتماعي كه شامل تعاون حزبي مي شود، 

براي این امر پایه ریزي نیز كرده است.
»تعاونوا علي البر و التقوي و ال تعاونوا علي االثم و العدوان«: 
در راه نیك��ي و پرهیزكاري با هم تعاون كنید و در راه گناه و 

تعدي همكاري نكنید.  )مائده / 2(.
از این آیة ش��ریف اس��تفاده مي شود كه همكاري و تعاون 

براي شیوع فساد، فحشا و ستم كردن، ممنوع و حرام است. 
و دلیل روش��ني بر ج��واز و آزادي جمعی��ت و احزاب از 

دیدگاه اسالم، بلكه بر استحباب و ارجحیت آن است. 
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5. آزادي سیاس��ي: آزادي سیاس��ي در نظر غرب عبارت 
اس��ت از: آزادي افراد در قانون گذاري و انتخابات. به این معنا 
ك��ه قانون گذاري باید تابع ارادة افراد جامعه باش��د و ش��ركت 
در انتخابات، حق مش��روع هر یك از آن هاست. بر این اساس، 
تنها مالك مش��روعیت دول��ت و قدرت حاك��م، رأي اكثریت 
افراد خواهد بود اما دیدگاه مكتب اسالم در این زمینه با دیگر 

مكاتب حقوقي تفاوت اساسي دارد. 
اجمال مطلب این است كه شریعت اسالم داراي حقوق و 
احكامي است كه از طریق وحي مقرر و به وسیلة پیامبر اسالم 
)ص( تبیین شده اس��ت. بنابراین بحثي به عنوان قانون گذاري 
به دس��ت دولت یا مردم نمي تواند در آن مطرح باش��د. وجود 
مجلس ش��ورا و دستگاه مقننه در حكومت اسالمي نیز تنها به 
معناي نهاد تفس��یر كننده یا بیان كنندة نحوة اجراي قوانین 

اسالمي است.
حاكمیت در اس��الم، نه به صورت »تئوكراس��ي« است كه 

مردم هیچ گونه حقي در انتخاب زمامدار و دولت 
نداشته باش��ند، و نه آن گونه است كه مردم در 
انتخابات به هر گونه كه دلخواه آنان باشد، بتوانند 
صحی��ح یا ناصحیح، اف��رادي صالح یا ناصالح را 
انتخاب كنند. بلكه حاكمیت در اسالم به معناي 
حاكمیت »اهلل« و در عین حال حاكمیت مردم 

اس��ت. به این معني كه از ناحیة ش��رع مقدس دربارة رهبر و 
اوصاف و ش��رایط او، حدودي مشخص شده است و مردم باید 
در انتخاب رهبر این حدود را رعایت كنند. از جملة این شرایط 
پس از شرط عدالت و آگاهي سیاسي، مسئلة »فقاهت« است. 
روشن است كه شرط اجتهاد و مسئولیت نیابت امام عصر )عج( 
تنها در مورد مقام واالي رهبري است. اما در انتخاب مسئوالن 
اجرایي یا نمایندگان قوة مقننه، مردم موظف اند فقط به سراغ 
اف��رادي بروند كه عالوه بر وثاقت و لیاقت كافي، از تعهد دیني 

نیز بهره مند باشند. 

6. آزادي اقتصادي و مالكیت خصوصي: یكي دیگر از اقسام 
آزادي حقوقي، »آزادي اقتصادي« اس��ت. به این معنا كه افراد 
در انتخاب شغل و مسكن و به دست آوردن ثروت و مصرف آن 
آزادند. آزادي همة مردم بدون تفاوت از تمام اقشار، در احیاي 
م��وات، و بهره گیري از انفال و معادن، خود دلیل روش��ني بر 
گس��تردگي آزادي اقتصادي و مالكیت در مكتب اس��الم براي 

مردان و زنان است. 
البته این آزادي منافاتي با تعیین ضوابط از ناحیة حكومت 
اس��المي ب��راي جلوگیري از ه��رج و مرج ن��دارد، قابل توجه 

است كه در اس��الم هیچ تفاوتي میان مردان و زنان در آزادي 
اقتصادي وجود ندارد. زنان همچ��ون مردان حق فعالیت آزاد 
اقتصادي و مالكیت دس��ترنج خویش را دارند. همسران آن ها 
بدون اجازة آنان ح��ق دخالت در اموال آنان را ندارند. خداوند 
متعال مي فرماید: »للرجال نصیب مما اكتسبوا و للنساء نصیب 
مما اكتس��بن« : براي مردان از آنچه كس��ب كرده اند، بهره اي 
اس��ت و براي زنان نیز از آنچه كس��ب كرده اند بهره اي اس��ت 

)نساء / 32(. 
زنان مالك اموال متعلق به خود هستند، هر چند مهریه اي 
باش��د كه حق مس��لم آنان بوده اس��ت و از جانب شوهرانشان 
دریافت كرده اند. قرآن كریم مي فرماید: » و آتیتم احداهن قنطاراً 
فال تأخذوا منه شیئًا اتأخذونه بهتانًا و اثمًا مبینًا« )نساء - 20(: 
چنانچه به یكي از آنان )به همسران خود( مال فراواني ]به عنوان 
مه��ر[ دادید، چیزي از آن باز پس نگیرید. آیا براي پس گرفتن 

آن به تهمت و گناه آشكار متوسل مي شوید؟
7. آزادي اختیار وطن: آیات متعددي از قرآن 
كری��م و احادیث معصومی��ن )ع( بر این مطلب 
داللت دارن��د كه جهان ملك خداس��ت و مردم 
همگي مخلوق اویند و مي توانند از خوان گستردة 
خداوند اس��تفاده كنند. شرق و غرب و هر نقطة 
دیگر از این جهت تفاوتي ندارد و هر كس هر جا 

بخواهد مي تواند مسكن گزیند. قرآن كریم مي فرماید: 
• »هو الذي جعل لكم األرض ذلواًل فامشوا في مناكبها و 
كلوا من رزقه و الیه النش��ور«: او كسي است كه زمین را براي 
شما رام قرار داد. پس در پستي و بلندی هاي آن حركت كنید 

و از نعمت هاي او بهره مند شوید )ملك/ 15(.
• »ان الذی��ن توفاهم المالئكه ظالمي انفس��هم قالوا فیم 
كنتم قالوا كنا مس��تضعفین في األرض قالوا ألم تكن ارض اهلل 
واس��عئ فتها جروا فیها«: آنان را كه فرشتگان ] در هنگام قبض 
روح[ در مي یابن��د، در حالي كه به خویش��تن س��تم كرده اند، 
مي پرس��ند : در چ��ه ]كاري[ بودید؟ مي گویند: م��ا در زمین 
مس��تضعف بودیم ]و چاره اي نداشتیم[. فرش��تگان در پاسخ 
مي گویند: مگر زمین خداوند گسترده نبود كه در آن مهاجرت 

كنید؟ )نساء / 97(.

پینوشتها
1.»فاقموجهكللدينحنيفاًفطرهاهللالتيفطرالناسعليها«:رويخودرا
متوجهآيينخالص]پروردگار[كنوازهمانفطرتالهيكهخداوندمردمرا

برآنآفريده،متابعتنما)روم/30(.
2.ر.ک:س�ورههایبقره/185،نساء/28،مائده/6،حج/78،اعراف/157،

انعام/152وطالق/7.
معاونتپژوهشیمركزآموزشتخصصیتفسيروعلومقرآن
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