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 الملل حقوق بشر در حكومت شيعي پيشگام حقوق بشر بين

  *اكبر جعفري علي

  چكيده
شيعي داراي منشاي آسماني است كه در عين  -حقوق بشر در حكومت اسالمي

نگاه حكومت شيعي بـا  . باشد  وجدان بشريت عجين ميحال با حقوق طبيعي و 
نگرد ولـي در عـين حـال از گذشـته       گيري از شريعت اسالمي به آينده مي  بهره

هـاي    مفهوم حقوق بشـر بـه عنـوان يكـي از موضـوعات رژيـم      . گيرد  درس مي
هـاي    كتـاب . المللي در نظام جهاني موجـود، داراي پيشـينه تـاريخي اسـت      بين

، در )ع(ويژه قرآن كريم، منشور كوروش و نيز بيانات حضرت علـي آسماني به 
ابعاد مختلف به مفاهيم بنيادين حقوق بشر اشاره نمودند و در مديريت خود به 

در اين پژوهش تالش شده است به روش .ورزيدند  رعايت اين اصول تاكيد مي
دين حقـوق  هاي حقوق بشر، كتاب آسماني و مفاهيم بنيـا   تبييني، پيشينه و نظام

بشر در حكومت شيعي نظير حـق حيـات، حـق آزادي، حـق مسـاوات و حـق       
هاي پژوهش ما   با توجه به سؤال مطرح شده، يافته. كرامت انساني پرداخته شود

اي   اين است كه كاربرد عملي اين مفاهيم در حكومـت شـيعي از جايگـاه ويـژه    
. ائز اهميـت اسـت  برخوردار بوده و در مديريت جمهوري اسالمي ايران نيز حـ 

هـا و    الملـل كـه مبتنـي بـر انگـاره       بنابراين، با توجه به آخرين نظريه روابط بين
هـاي    هاست، حكومت شيعي مي تواند الگويي مناسب بـراي سـاير نظـام     ارزش

 .گيرد   سياسي جهان، قرار

حكومـت شـيعي، حقـوق بشـر، حـق حيـات، حـق آزادي، حـق          :ها  واژه  كليد
  .مساوات
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       دهـان                                                             سوگند اگر همة عالم را به من بدهند تا پوست دانه جـوي را از        به خدا  «
    »  .                                       گيرم، هرگز چنين ظلمي را مرتكب نخواهم شد               مورچه اي بر

  . )   186  /  2 ج /        ، الحياه ) ع (   علي (

  
  مقدمه. 1

مشحون از معيارهاي ) ع(و حضرت علي) ص(سيره عملي اولياء دين، به ويژه پيامبر اسالم 
چه در زمان صـلح و چـه در زمـان     21رعايت آن در عصر قرن انساني و اخالقي است كه 
به مثابه حقوق طبيعي ريشه در وجدان بشريت » حقوق بشر«. شود  جنگ، ارزشمند تلقي مي

هاي آسماني به   كتاب. ها است  اندازه تاريخ اجتماعي انسان  پيشينه انديشه حقوق بشر به. دارد
در ايران به عنوان پيشقراول مسئله حقوق ) م ق 539(ويژه قرآن كريم و نيز منشور كوروش

اي   گونـه شايسـته    بشري، تمدن بشريت، حقوق اساسي، آزادي و كرامت ذاتي انسـان را بـه  
  .اند  ترسيم كرده

بيش از پنج قرن قبل از ميالد مسيح، كوروش بزرگ فرمانرواي هخامنشيان و بنيانگـذار  
در آن آزادي مـذاهب، آزادي ملـل بيگانـه و     امپراتوري ايران، در منشوري را تنظيم كرد كه

ترين سـند تـاريخي     فرمان كوروش ديرينه. ساير حقوق اساسي بشر مورد توجه قرار گرفت
اي بـود كـه اگـر بـه       گستردگي تالش وي به گونـه . شود  در زمينه حقوق بشر محسوب مي

بينـيم در    ونـان، مـي  ساختار طبقاتي جامعه ايران باستان نگاه كنيم، برخالف ساختار جامعه ي
اي با نام بردگان   كنار طبقاتي مانند كشاورز، ارتشيان، روحانيان، مرزداران و پيشوران به طبقه

منشور حقوق بشر مختص آزادگان ايران زمين نبود ). 12: 1392ذاكريان، (كنيم   برخورد نمي
هـود را از اسـارت و   النهرين، دجلـه و نيـز قـوم ي     بلكه ساير ملل از جمله مردمان منطقه بين

  ) 70- 77: 1392متواضع، . (النصر آزاد ساخت  بيگاري حاكمان جابر از جمله بخت
بدين ترتيب، با توجه به پيشينه حقوق بشـر، مفهـوم حقـوق بشـر بـه دليـل مسـائل و        

حقوق بشر به عنوان . موضوعات پيچيده قرون اخير از اهميت خاصي برخوردار شده است
باشـد   هاي حاضر و يا يك فرهنگ خاصـي نمـي    مختص قرن يك موضوع مشترك بشريت

)Blackbum & Busttil, 1997: p. 2 .(ها و نهادهايي را   الملل سنتي، نظريه  بنابراين، حقوق بين
ها، جمعيت هاي   هاي مختلف انساني چون بردگان، اقليت  در جهت حمايت از حقوق گروه

اين مقررات . جمعي و جنگجويان، مطرح نمود  بومي، اتباع خارجي، قربانيان تجاوزات دسته
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الملـل    گيري مباني فكري و كاربردي توسعه حقوق بشر بين  هاي عملي موجب شكل  و رويه
ها و نهادهاي حقوق بشري سابق، امروزه به موجوديـت    بسياري از تئوري. مدرن شده است
مقررات و . آيند  ه حساب ميالملل كنوني ب  دهند و جزء الينفك حقوق بشر بين  خود ادامه مي

                              ً                                                     هاي عملي كنوني حقوق بشر، عميقا  متاثر از مقررات پيشـين بـه ويـژه منويـات الهـي        رويه
  .هستند كه در منابع و نصوص شيعه نيز به وضوع مطرح شده است

شود اين است كه اصول اساسي حقوق بشر   سوال اساسي كه در اين پژوهش مطرح مي
  اين اصول تا چه حدودي در حكومت شيعي قابل اجراست؟ شيعي كدام اند و - اسالمي

  
  هاي حقوق بشر  رهيافت نظري رژيم. 2

المللي حقوق بشر شامل مداخلـه بشردوسـتانه، مسـئوليت      مهمترين موارد تاريخي نظام بين
هاي قيمومت و اقليت   ها، نظام  دولت نسبت به صدمات وارده به خارجيان، حمايت از اقليت

باشند كه برخـي از آنهـا هنـوز جـزء الينفـك نظـام         المللي بشردوستانه مي  بينو نيز حقوق 
 .آيند  المللي حقوق بشر، به حساب مي  بين

به . المللي حقوق بشر در واقع يك پديده بعد از جنگ جهاني دوم است  نظام جديد بين
ملـل وجـود   ال  رسد اگر يك نظام موثر و واقعي حمايت از حقوق بشر در نظـام بـين   نظر مي

هـاي اروپـايي، جنايـات و      ها توسط دولت  داشت، ممكن بود نقض وحشتناك حقوق انسان
، Genocide(1(جمعـي و ژنوسـايد    بشري دوران جنگ جهاني اول، كشـتار دسـته    فجايع ضد

، و سـاير نقـض    )102: 1383مير محمـد صـادقي،   ( جنايت عليه بشريت و جنايات جنگي
نظيـر  ) 36: 1384مهر پـور،  (جنگ جهاني دوم و فجايع بعدي                         ًهاي حقوق انساني و احتماال 

، حمالت اسراييل به اعراب )121: 1383رابرتسون، (فاجعه سربرنيتسا در دوره بيل كلينتون 
گرايي در امـور    هاي متحد استراتژيك آن آمريكا به افغانستان، عراق و مداخله  و لشكر كشي

حمايت از نظـام هـاي ديكتـاتوري در دومينـوي     و (Nye, 2010: 223-4) هاي مستقل   دولت
بـه دليـل نظـام    . پيوسـت   انقالبات و يا بيداري اسالمي خاورميانه و نظاير آن به وقوع نمـي 

هاي بزرگ كه در   ها، قدرت  الملل آنارشيك مبتني بر فاقد مرجع تنظيم كننده رفتار دولت  بين
بشـر معاصـر بـه ظـاهر پيشـتاز      هاي حقوق  جهت منافع ملي خود در ظهور برخي از رژيم

گيـري حقـوق بشـري عليـه       هـا و فراينـد تصـميم     بودند، در نقض اصول، هنجارهـا، رويـه  
  .اند  هاي در حال توسعه نيز پيشگام بوده  كشور
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به عنوان نظريه پرداز نئورئاليسم در تعريـف از رژيـم   ) Stephen krasner(استفن كراسنر
اي   مجموعه: گويد  يك يك تعريف استانداردي است، ميالمللي كه در محافل آكادم  هاي بين

باشند كه از طريق   گيري مي  هاي تصميم  از اصول، هنجارها، قواعد صريح يا تلويحي، و رويه
هـا و    شود و خواسـته   آن انتظارات بازيگران حول محور موضوعات خاص با هم نزديك مي

منظـور  ). Krasner, 1981, p. 1(شوند   آرزوهاي كنشگران با يكديگر هماهنگ و برآورده مي
هنجارهـا  . باشـد   ها در ارتباط مي  اعتقاداتي كه با اهداف بازيگران، واقعيات و علت اصول از

 قواعـد  .گردد  استانداردهاي رفتاري است كه بر مبناي حقوق و تكاليف بازيگران تعريف مي
اف و رفتـار يعنـي اصـول و    كننـده رابطـه ميـان اهـد      هـا و يـا تنظـيم     تجويزهـا، ممنوعيـت  

اند كه بازيگران در آن تصـميمات خـود را     گيري فرايندهايي  هاي تصميم  رويه. هنجارهاست
براساس اين تعريف كه مطابق با مقدمه و اصـل اول  ). Krasner, 1981, p. 2(كنند   اتخاذ مي

الملـل،    بين هاي عضو در مسير حفظ صلح، امنيت  باشد، دولت  منشور سازمان ملل متحد مي
. المللي داشته باشند  جمعي و توسعه روابط دوستانه بايد با يكديگر همكاري بين  امنيت دسته

هـا چـه     المللي ملل متحده اين بود كه كليه دولـت   به اين ترتيب، هدف از تشكيل رژيم بين
هاي كوچك در مديريت جهـاني و حفـظ صـلح  و امنيـت      هاي بزرگ و چه قدرت  قدرت
  .هاي آينده از بالياي ناشي از منازعه و جنگ ها در امان باشند  لمللي دخيل باشند تا نسلا  بين

انـد، امـا پـس از      المللي مـؤثر   هاي بزرگ گرچه در تدوين و ظهور رژيم هاي بين  قدرت
هاي بزرگ   قدرت. خود را حفظ نمايند» هژمونيك مبتني بر سلطه«كنند   تشكيل آن تالش مي

آورند اما اگـر    المللي به عمل مي  هاي بين ملي خود حداكثر استفاده را از رژيم براساس منافع
در چنـين شـرايطي رفـاه    . برنـد   بخشي از آن مغاير با منافع ملي آنها باشد آن را از بـين مـي  

المللـي افـزايش     هـا و منازعـات بـين     افتد و در نتيجه تـنش   عمومي در جهان به مخاطره مي
  ).Krasner, 2000(يابد   مي

هـاي تحميلـي،     هـاي قـراردادي، رژيـم     المللي ممكن است به شكل رژيم  هاي بين  رژيم
هـاي    هـاي مشـروع، رژيـم     هـاي ارادي، رژيـم    هاي قهري، رژيـم   اي، رژيم  هاي مذاكره  رژيم

؛ در قالـب  )81: 1383عسـگرخاني،  (نهـاد    هـاي بـد    نهاد و نيز رژيم  هاي نيك  مطلوب، رژيم
هـاي    المللي؛ در زمينـه   هاي بين  ها و يا نهادها و سازمان  المللي، پيمان  نامه، توافقات بين  مقاوله

اقتصادي، نظامي، امنيتي، محيط زيست، ارتباطات، كنترل تسـليحات و حقـوق بشـر باشـند     
به دليل توجه بـه  » رژيم حقوق بشر«المللي،   هاي بين  از ميان رژيم). 543: 1388گريفيتس، (
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اي برخـوردار اسـت     حياط، آزادي، امنيت فردي و عدالت اجتمـاعي، از اهميـت ويـژه   حق 
)Landman and Carvalho, 2010.(  

به لحاظ پيشينه  تاريخي نيز مفاهيم و مصاديق حقوق بشر به جهت نقش محوري آن در 
الواح ها،   نوشته  حياط بشري در اعماق وجود انساني قرار دارد و در فرايند تاريخي در سنگ

هاي پيشوايان ديني و به ويژه كتـاب آسـماني قـرآن      هاي آسماني، كتاب  ها، كتاب  قانون واژه
هاي آسـماني قـرآن و نيـز      ها كتاب  از ميان اين رژيم. كريم و نيز قوانين موضوعه آمده است

هـاي حقـوق بشـري از      كتاب منحصربه فرد بشري تحت عنوان نهج البالغه، در زمينه رژيم
هـاي    پيروان اين مكاتب براي اجراي اصول، هنجارهـا و ارزش . اه خاصي برخوردارندجايگ

بنابراين، از آنجا كه اصول و فرامين الهي به تدريج بـر  . آن حاضرند جان خود را فدا نمايند
گرديد، به همين دليل   بخشي و تنظيم امور بشري نازل مي  براي آگاهي) ص(سلسله پيامبران 
. هاي آسماني داراي منزلت ويـژه اسـت                                 آن به عنوان آخرين و مكم ل كتابكتاب آسماني قر

اصول حقوق بشري در قرآن كريم تنها مربوط به مسـلمانان نيسـت، بلكـه داراي رويكـرد     
بنـابراين، فـرامين حقـوق بشـري آن     . جهانشمولي است و مربوط به همه افراد بشري است

اند؛ تحول در يكـي از ايـن اجـزا،      بط متقابلهمانند عناصر يك سيستم با يكديگر داراي روا
تاثير خود را بر ساير اجزاي اين نظام حقوق بشري، خواهد گذاشت و در نتيجـه مجموعـه   

  .عناصر يك نظام متحول خواهد شد
  

 كتاب آسماني. 3

هاي حقوق بشـر و شـوراي حقـوق بشـر در       گرچه منشور كوروش، اعالميه ها، كنوانسيون
هـاي    ها مطرح شدند، ولي مهمترين اين سهم بـه كتـاب    ها و رفع تبعيض  زمينه حقوق انسان

هـاي مقـدس بـه عنـوان       اين مؤلفـه . گردد ها باز مي  آسماني و تعليمات اديان الهي به انسان
  .آميز حقوق بشر به حساب مي آيند  مروجين حقيقي و غيرتبعيض

برابر ستمكاران و قدرتمندان در سير تاريخي مباحث حقوق بشر، اديان الهي همواره در 
انـد و در بعـد تعليمـات اجتمـاعي نيـز بـراي         غاصب و ناقض حقوق انسان ها ظهور كرده

ها و رفع تبعيضات نژادي و امتيازات طبقاتي مبـارزه    برقراري عدالت و تساوي حقوق انسان
ز قيد ستم و در برابر نمرود، با هدف نجات و آزادي مردم ا) ع(تالش ابراهيم خليل . نمودند

در زمان و مكاني به پيـامبري مبعـوث   ) ع(موسي بن عمران ) 258بقره، .(بندگي استوار بود
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شد كه فرعون عالوه بر داعيه خدايي، ملت را به دو دسته ممتاز و مستضعف تقسـيم كـرده   
در برابر انحرافـات دينـي و اسـتبداد مـذهبي گروهـي از      ) ع(عيسي مسيح ) 4قصص، .(بود

( ها را مطرح نمود   ودي قيام كرد و پيام صلح و دوستي و مهرباني با همه انسانروحانيون يه
نيز در برابر مسـتكبران،  ) ص(پيامبر اسالم محمد بن عبداهللا ). 10- 6، ابراهيم، 77- 78مائده، 

ها و لغـو تمـايزات     ظالمان و اعراب جاهل قيام كرد و تعليمات او مشحون از برابري انسان
؛ 119سوره انعام، (                                               رات جاهلي ت و اجراي عدالت و احقاق حقوق ضعفا بود طبقاتي و افتخا

بنابراين، ترديدي نيست كه مفاهيم عاليه انساني از قبيل كرامت، شخصيت انسان، ). 28سبا، 
آزادي، مساوات و غيره، ريشه در تعاليم انبياي الهي دارد و اديان آسماني كمك بزرگـي بـه   

مفـاهيم بنيـادين حقـوق بشـر     ). 308: 1384مهرپور، (ردند پيشرفت حقوق بشر امروزي، ك
كـه   - سال قبل در انقالب فرانسه مطرح شـد   200كه در حدود » آزادي، برابري و برادري«

اين در حـالي اسـت كـه     –آيد   هم اكنون به عنوان يك سند افتخارآميز غرب به حساب مي
مطـرح  ) ص(اسالم محمـد سال پيش توسط پيامبر  1400اصول اسالمي حقوق بشر حدود 

 13، آيـه  سوره حجـرات ؛ )آزادي( 157و سوره اعراف، آيه  256، آيه سوره بقره(شده بود 
و نيز حضرت علي ). امنيت( 55، آيه سوره نور؛ )برادري(10، آيه سوره حجرات؛ )برابري(
ه بنابراين، ريشه پيشرفت حقوق بشر در عصر حاضر ب. به اجرا و تكامل آن پرداخته بود) ع(

  .گردد  كتاب آسماني و تعاليم آن از طريق پيامبر و جانشينان صالح آن باز، مي
با بررسي تاريخ تحوالت سياسي و اجتماعي جوامع گوناگون، در هر كجاي تـاريخ كـه   
ظلم، رخساره كريه خود را نشان داده است به ميزان قابـل تـوجهي حقـوق و آزادي هـاي     

در ايـن ميـان، انبيـا و صـالحان     . ها گرديده اسـت   خواهي  ها و افزون  طلبي  فردي قرباني جاه
همواره پيشاپيش مناديان حقوق بشر قـرار داشـته و حكـام مسـتبد و سـالطين خودكامـه،       

  .آمدند  دشمنان آنان به شمار مي
بنابراين، با طرح اين مسئله، مي توان تاريخ تحوالت حقوق بشر را در دو خـط مـوازي   

، بـراي نيـل بـه    »انديشه بشري«و  جامعه الهي انسانيراي رسيدن به ، ب»انبياانديشه سياسي «
بخـش    برخي از حقوق اسالمي كـه الهـام  ) 211: 1384زنجاني، .(جستجو نمود جامعه مدني

هاي حقوق بشر و يا اسناد مكمل حقوق بشري به طور صريح و يا تلـويحي مطـرح     اعالميه
هـا، آزادي    ها، برابري انسان  آزادي انسان كرامت و شخصيت انسان،: اند از  شده است عبارت

هـا، حـق     تبعيض مذهبي و جـنس، حقـوق اقليـت     سياسي و اجتماعي، آزادي مذهبي، عدم
  . مالكيت خصوصي
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  2شيعي -اصول حقوق بشر در حكومت اسالمي. 4
هاي بشري چه   فرهنگ و تمدن غني اسالم به دليل منبع اصيل آن قرآن به كليه نيازمندي

زندگي دنيوي و چه در امور معنوي و اخروي، پرداخته است و نيـز داراي جايگـاه    در امور
به اعتقاد بسياري از صاحبنظران و انديشمندان جهان، پس از . باشد  ويژه و پويا در جهان مي

به عنوان مظهر حقوق بشر در جهان اسالم در زمامداري دولـت  ) ع(، علي )ص(پيامبر اكرم 
اي كـاربردي نمـود و از ايـن طريـق       قوق بشري را به طور شايسـته اسالمي خود، مفاهيم ح

ها و سرزميني   توانسته است رضايتمندي جامعه تكثرگراي نژادي، ديني، مذهبي، زباني، زنگ
  . را به دست آورد

از آنجا كه ارزش انسان مبتني بر تفكر، عقل، ايمان، اخالص، علم، عمل، رشد و انتخاب 
هر يك از اين كماالت، آفاتي وجود دارد كه اگر آفريـدگار هسـتي،   اما براي . احسن اوست

انسان را به حال خود واگذارد و پيامبران را به ياري او نفرستد، گرفتار انحرافـات گونـاگون   
گذرد، بشر هر چه بيشتر به نياز خويش به ارتباط با   هر روز كه از عمر جهان مي. خواهد شد

در اين ميان قرآن، كتاب آسماني بشريت و . برد  ني پي ميخداوند، وحي نبوت و كتاب آسما
ها براي سعادت و بهروزي است كه در تمام شعون   واپسين راهنماي بشر، كارآمدترين كتاب

  ).17: 1389قرائتي، (زندگي انسان ها حائز اهميت است 
اختن حقوق و اخالقي، به دليل نشن  ها و رفتارهاي غير  عدالتي  ها، بي  بسياري از ستمگري 

در انديشه . خيزد  پايبندي به حقوق و حقوق شناسي برمي  ناآگاهي  به حقوق يكديگر و عدم
حق، آموختني است و تا زماني كه مـردم حرمـت نيابنـد و حقـوق مـداري را      ) ع(امام علي

نياموزند و بر مبناي آن تربيت نشوند، نظام اجتماعي، سياسي و حكومتي به درستي حقـوق  
شود و رعايت حقوق و مطالبه حقوق و اداي حقـوق بـه طـور همـه جانبـه معنـا         مدار نمي

فردشـان در    به  گي منحصر  به دليل ويژه) ع(علي بن ابي طالب). 145: 1389دلشاد، (يابد   نمي
جهان هستي و به عنوان يك حقوقدان فرهيخته، معلم اخالق و عرفـان، عـالم بـه وحـي و     

اي مطـرح    م جامعه اسالمي، اصول حقوق بشر را بـه گونـه  انسان شناسي، مفسر قرآن، حاك
. هاي سياسي جهان معاصـر، قـرار گيـرد     تواند الگويي براي مديريت نظام نموده است كه مي
باشند، بهترين شيوه بررسي موضـوعات حقـوق     متعدد مي 3»حقوق بشر«گرچه موضوعات 

سـمت مهمتـرين اصـول    در ايـن ق . اسـت ) ع(بشر در جامعه شيعي از ديدگاه حضرت علي
  . شيعي مورد بررسي قرار خواهد گرفت - حقوق بشر اسالمي
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  حق حيات 1. 4

حيـات، خـود   . نخستين حقي كه قرآن كريم براي انسان برشـمرده، حـق حيـات اسـت    
كس مجاز نيست حق حيات مادي يا معنوي ديگـران را    هيچ. مادي و معنوي: دوگونه است

يابد؛ در ديدگاه قرآن، اين كار برابر است   ل تحقق ميسلب حق حيات مادي با قت. سلب كند
سازي همه جامعه، مگر آنكه با دليل درستي صورت پذيرد، كـه در قـانون مشـخص      با نابود

كسـي كـه   . پـذيرد   سازي صـورت مـي    سلب حق حيات معنوي به وسيله گمراه. شده است
جـوادي آملـي،   (بـرد    ز بين ميكند، حيات معنوي آنان را ا  ديگران را به هر طريق گمراه مي

ترين حق بشر زيربناي ساير حقوق بشر به حساب   حق حيات به عنوان اصلي). 175: 1389
هـا    هاي سياسي توسط دولت  به دليل طبيعي بودن اين حق، توجه به آن در كليه نظام. آيد  مي

بشر حق دارند از  اين حق در قرآن تاكيد بر اين دارد كه همه افراد. و يا افراد ضروري است
  . نعمت حيات برخوردار باشند و براي همه تضمين شده است

اي   چه در نوشتار و گفتار و چه در سيره عملي و رفتاري اهميت ويژه) ع(حضرت علي 
آن حضرت در حكمراني اسالمي اين حق را به طور مدون در نظـام  . به اين حق قائل بودند

توجـه    ياده نموده است و آثار وضعي و اجتماعي عـدم حقوق اسالمي و احكام مبتني بر آن پ
در احترام به حق حيات بشـر كشـتن انسـان    ) ع(امام علي. به حق حيات افراد را متذكر شد

از «: فرمايـد   آن حضرت در اين باره به مالك اشـتر نخعـي مـي   . كند               ً       گناه را شديدا  منع مي  بي
كنيـد كـه ايـن عمـل موجـب منقـرض       ها و ريختن آن بدون مجوز قانوني خودداري   خون

بنابراين هرگز سلطه و اقتدار خود را با ريختن خون حـرام تقويـت   . شود  ساختن دولت مي
نهـج  (» شـود   مكن؛ زيرا اين اقدام موجب كاهش اقتدار تو و انتقال قدرت بـه ديگـري مـي   

اي كـه در    لهاز نظر آن حضرت در اين نامه، اولين مسئ). 931:  80- 82، بند 53البالغه، نامه 
هـايي اسـت كـه از يكـديگر ريختـه        روز رستاخيز مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت خون

امير مؤمنان در حوزه مديريت اسالمي براي رعايت حق حيات قواعـد متعـددي را   . شود  مي
از نظر آن حضرت كساني كه . مطرح و به اجرا درآورده است كه مطابق با آيات قرآني است

وسائل (آيند   شوند معاون در جرم به حساب مي احق موجب كشتن ديگران ميدر جامعه به ن
شوند و   قرآن كريم درباره كساني كه موجب آشوب يك جامعه مي). 28- 35: 19الشيعه، ج 

بنـابراين در  . كنـد   ياد مـي ) 8- 12بقره، (خود را اصالح طلب بنامند، از مفسدان و فتنه گران 
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كس   شود و هيچ  ها محسوب مي  ترين حق انسان  طبيعي حكومت شيعي حق حيات به عنوان
  . اي سلب نمايد  تواند آن را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم از كسي يا جامعه  نمي

  
  حق آزادي 2 .4

در اصطالح سياسي به معناي داشتن حق انجام هر عملي تـا حـدي   » حق آزادي«مفهوم 
هايي كه به   ل و رهايي فرد يا گروه از ممانعتاستقال. كه حق ديگران مورد تجاوز قرار نگيرد

به محض آنكه صحبت از آزادي . ها و يا حكومت برقرار شده است  وسيله ديگر افراد، گروه
گـاه  . آزادي براي كه، آزادي براي چـه و آزادي تـا چـه حـدود    : آيد، بايد پرسيد  به ميان مي

شـود كـه     به هرج و مـرج مـي  خودسري يك فرد براي ارضاي تمايالت فردي خود، منتهي 
). 129 :1389آقابخشـي و افشـاري،   (خود منجر به از بين بردن هرگونه آزادي خواهد شد 

هاي سياسي، مذهبي و بيان است كه در چهـارچوب    بنابراين، آزادي نوعي استقالل در زمينه
نـگ  هـا ارتبـاط تنگات    قوانين و مقررات آن جامعه در جهت رشد استعداد و شخصيت انسان

  .دارد
هاي   برانگيز، همواره دغدغه  در طول تاريخ به عنوان يكي از مفاهيم بحث» آزادي«مفهوم 

مندي   در حكومت شيعي، حاكم اسالمي براي بهره. فكري انديشمندان و متفكران بوده است
افراد آن جامعه از اين حق طبيعي و الهي، زيرساخت هاي فرهنگي و بستر الزم را براسـاس  

براي تحقق اين ) ع(حضرت علي. سازد  الهي و عقالني و حقوق موضوعه فراهم مي موازين
هدف مهم و براي جلوگيري از سوء استفاده از اين مفهوم انتزاعي آن را در مـديريت خـود   

  .نهادينه كرد
در حاليكـه  «: فرمايد  داند و مي  ، آزادي را ابزار حفظ كرامت انساني مي)ع(حضرت علي 

، 52، بنـد  31نهـج البالغـه، نامـه   (4» آزاد آفريده اسـت، بنـده ديگـري مبـاش    خداوند تو را 
خدا   بينيم كه در اين پيام، آزادي در رهايي از بندگي غير  مي). 1390:12شعباني، (و ) 838ص

، خود، عـزت و افتخـار خـويش را در همـين     )ع(به همين دليل، امام علي. شود  خالصه مي
گفته شد، آزادي از ديدگاه اسالم يعني رها شدن از بردگـي و  همان گونه كه . يابد  آزادي مي
اما صاحبان و پيروان مكاتب حقوقي ديگر معتقدنـد كـه آزادي انسـان بـه     . خدا  اطاعت غير

جـوادي  (خـدا اسـت     معناي توان همه جانبه او در انتخاب هر چيز، و از جمله بردگي غيـر 
كـه امـروزه در   ) آزادي و برابـري (آن حضرت دو مفهوم حقـوق بشـر   ). 189 :1389آملي، 
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و اكثر قانون اساسي كشور ها بـه ويـژه در    20و19، 4، 3، 1اعالميه جهاني حقوق بشر ماده 
نيـز آمـده اسـت، اينگونـه مطـرح      ) 23- 27، 9، 3قانون اساسي جمهوري اسالمي، اصـول  (

بلكـه تمـامي   انـد،    اي مردم، هيچ يك از آدميان آقا يا بـرده ديگـري آفريـده نشـده    «: كند  مي
به دنيا آمـده انـد و كسـي را بـر ديگـري امتيـاز و برتـري        » آزاد«، »يكسان«ها به طور   انسان
  5»نيست

تـوان گفـت آزادي     با توجه به سخنان گوهربار سرور آزادگان در قرن ششم ميالدي، مي
يكي از وجوه حقوق بشري است و اين حق را خداوند به انسان اعطا كرده اسـت و الزمـه   

از نظر ايشان يك فرد آزاد، در تعالي بخشـي و تكامـل خـود تـالش     . دي انسان استوجو
، )ع(بنـابراين، از ديـدگاه امـام علـي     . نمايد تا خود را از اسارت دروني و بيروني برهاند  مي

                  ً                                                              آزادي در اسالم صرفا  يك مقوله سياسي نيست، بلكه فراتر از آن يـك موضـوع اسـالمي و    
هـا نيـز در رعايـت و      يعي عالوه بر افراد يـك جامعـه، دولـت   در حكومت ش. انساني است

  .گيري از حق آزادي نيازمند به سعه صدر دارند  تعهدات خود در بهره
تـرين    هـاي خداونـد و از متعـالي     ترين موهبت  از بزرگ» آزادي«) ره(از نظر امام خميني

  ّ                  حر يـت بـه معنـاي     ).91 :12، صـحيفه نـور، ج   )ره( امام خمينـي (هاي انساني است   ارزش
  ّ   حر يت .                                                                        آزادي، آزادگي، آزادمنشي و نقطه مقابل رقي ت، يعني بندگي، غالمي و بردگي است

در مقابل اسارت است؛ يعني انسان به ميزاني كـه از اسـارت قـواي پسـت و نفسـاني و از      
شود، به مراتبي از آزادگـي و    اسارت شهوت، خشونت، قساوت، خيانت و مانند آن آزاد مي

 :1389دلشـاد،  (  ّ                                              حر يت در مفهوم وااليش آزادي از همه اسـارت هاسـت   . ت مي رسد  ّ حر ي
اسالم بيش از هـر دينـي و بـيش از هـر مسـلكي بـه آزادي        )ره(از نظر امام خميني ). 160
آنان نيز بايد از حقوق طبيعـي خودشـان كـه خداونـد     . هاي مذهبي توجه داشته است    اقليت

  .)48 :3صحيفه نور، ج (شته است، بهره مند شوند ها ارزاني دا    ي انسان    براي همه
گرايانه ليبراليسم و سوسياليسم، هر دو اصل   در حكومت شيعي، برخالف تفكرات تقليل

حقوق بشري يعني هم آزادي و هم عدالت براي سـعادتمندي يـك جامعـه مهـم اسـت و      
، يك )تاكيد بر عدالت(سوسياليسم و ) تاكيد بر آزادي(هاي ليبراليسم   توان همانند نظريه  نمي

در حكومت شيعي عدالت حـافظ و مبنـاي آزادي   . اصل را فداي يك اصل مهم ديگر نمود
به عنـوان اسـوه و الگـوي    ) ع(علي . آيد  شود و آزادي در پرتو عدالت به دست مي  تلقي مي

در  داد تـا   كامل اجراي حقوق بشري، در دوره حكومت خود به افـراد مخـالف اجـازه مـي    
آن حضـرت بـر تحقـق ايـن     . مجالس عمومي در كمال آزادي سخنان خود را مطرح نمايند
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نمايد و اجراي آن را در چارچوب قانون، موجب حفـظ كرامـت     اصول در جامعه تاكيد مي
  .داند  انساني و اصالح جامعه مي

  
  عدالت و برابري 3. 4

هـايي    به همه انسان در حكومت شيعي مساوات به منزله يك اصل حقوق بشري مربوط
اين مفهوم در اصـطالح سياسـي بـه معنـاي     . كنند  مي شود كه در جامعه اسالمي زندگي مي

هاي مادي و معنوي موجـود در   رهايي افراد از استثمار و حق برابر آنها در استفاده از نعمت
لـت  هيچ كس حق ندارد بيش از ديگري حـق دخا . باشد  جامعه مطابق با كار انجام شده، مي

در معنـاي  . در اداره كشور را به خود اختصاص دهد، مگر اينكه حق نمايندگي داشته باشـد 
كنند داراي حقوق برابراند اعـم    ديگر، تمام مردمي كه از امكانات مساوي جامعه استفاده مي

باشند و امتيازي جز نيـروي درك و    مي  از سياه و سفيد و ثروتمند و فقير مشمول يك قانون
اي معني برابر ايـن نيسـت كـه      بنابراين، در هيچ جامعه. ياقت و دانش در ميان نباشدفهم و ل

همه مردم، در هر وضع و حالي كه قرار دارند از يك نوع امتياز معنوي و مادي استفاده كنند 
وجوه برابري شامل حق برابري در قانون، بيـت المـال،   ). 111: 1389آقابخشي و افشاري، (

دگي عادالنه، حق تعيين سرنوشت، اشتغال، تعليم و تربيت، بيمه هـاي  محكمه صالح و رسي
  .باشد  اجتماعي، جنس، نژاد، مذهب و رنگ، مي

از اينرو، اصل عدالت و برابري در قرآن بر اين اصل تاكيد دارد كه اختالف رنگ، نـژاد،  
يـا گروهـي بـر    تواند منشاء امتياز و برتري فردي بر فرد ديگـر    قوميت، زبان و مانند آن نمي

 9حجـرات،  (همه افراد بشر به يكسان از حقوق انساني بهرمند هستنند  6 .گروه ديگر باشد
خداوند . كند  قرآن كريم ستمكاري به خويشتن و ديگران را نوعي بيماري عنوان مي 7 ).13و

 و عدالت را بـه تقـوا نزديكتـر دانسـته، بـه كـرات       8خواند  ها را به دادگستري فرا مي  انسان
بهجت پور ( 10 گشايد  و راه توبه را به سوي آنها مي 9كند  ستمكاران را سرزنش و تهديد مي

توان دربـاره عـدالت بيـان      اين تعبير رساترين تعبيري است كه مي). 177: 1389و ديگران، 
شـود،    بدين بيان، نه تنها زندگي محدود بشر در اين كره خاكي بدون عدالت برپا نمي. نمود

تعادل نيروها و قـرار  (همه در پرتو عدالت  - ها و زمين  از آسمان - اسر جهان هستيبلكه سر
اي و به مقدار اندكي، از ايـن    ، استوارند و اگر لحظه)گرفتن هر چيزي در جاي مناسب خود

  .اصول منحرف شوند، رو به نيستي خواهند گذارد
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نمي كند بلكه » توصيه به عدالت«اما توجه به اين نكته ضرورت مي يابد كه اسالم تنها  
خواندن اين آيات و روايات تنهـا بـر فـراز منـابر و يـا      . است» اجراي عدالت«مهمتر از آن 

عدالتي، تبعيض و   ها به تنهايي درد بي  ها، و يا گفتن آنها در البالي سخنراني  نوشتن در كتاب
كند، بلكه عظمت اين دستورها زماني آشكار   جتماعي را در جامعه اسالمي درمان نميفساد ا

تـرين    بنـابراين، شـيرين  ). 1389: مكـارم شـيرازي  (گردد كه در متن زندگي پيـاده شـود     مي
هاي تفكر اسالمي در اين است كه عدالت ويژه يك يا چند موجـود نيسـت، بلكـه در      ثمره

پـس هـر   . وجودات، حتي ذات اقدس پروردگار جريـان دارد همه هستي و نسبت به همه م
ورزي دارد؛ و عدالت در همه زواياي عالم   چيز كه در جهان هستي وجود دارد، وظيفه عدل

  . جاري است
چه در مباحث تئوريك و چه در مرحلـه اجـراي   ) ع(در حكومت شيعي، حضرت علي

» شـهيد عـدالت  «بشـري بـه   آيد و براي تحقق ايـن حـق    قانون مظهر عدالت به حساب مي
از نظر آن حضرت همه افراد جامعه در برابر قانون بدون تبعيض و اغماض، . معروف است

قرار دادن هر چيـز در جـاي   ) ع(عدالت در سخنان علي ). 127نهج البالغه، خطبه (برابرند 
از نظر علي  11 .                                           ّ       ّ          خود، رعايت استحقاق هر چيز و رساندن هر ذي حق ي به حق ش آمده است

هاي انساني و اسالمي قرار دارد و سالمت همـه    عدالت كمالي است كه در رأس ارزش) ع(
آميـز آن دوره كـه     در جامعه تبعيض) ع(علي ). 174: 1389دلشاد، (امور به آن بستگي دارد 

نابرابري چهره ديني و قانوني به خود گرفته بود و مردم بدان خو گرفته بودنـد، بـا جـديت    
ايشان در تقسيم بيت المال حتي نسـبت بـه بـرادرش    . ر ديگر حاكم ساختسيره نبوي را با

مال در دست كارگزار، مال خداوند عزوجل است و حاكم «از نظر او . شد  تبعيض قائل نمي
خواهـد بـا همگـان      او از واليان خود مـي ). 763، ص5نهج البالغه، نامه (» امانتدار آن است

اين طريق بزرگان طمع به ستم متمايل نشوند و ضـعفا از  يكسان و با نرمش رفتار كنند تا از 
انـد    اين دو عـواملي ). 801، ص1، بند 27نهج البالغه، نامه (دادگري و عدالت نااميد نگردند 

كه در برقراري ثبات اجتماعي و امنيت عمومي بسيار موثرند؛ در غير اين صورت هم جامعه 
  . ا شورش و قيام خواهند ديدشود و هم مظلومان تنها راه نجات ر  فاسد مي

رعايت مساوات توسط حاكمان و كارگزاران نسـبت بـه   ) ع(بنابراين، در زمامداري علي
آيد و آن حضرت در اجراي اين اصل همـواره    مردم به عنوان يك اصل مسلم به حساب مي

، خـالق  بنـابراين ). 911، ص45، بند 53نهج البالغه، نامه (كرد   به نظارت بر آن نيز تاكيد مي
هـا و    ها، ستون زندگي آنها و سبب پـاكي از سـتمكاري    هستي، عدالت را مايه برپايي انسان
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در نگرش پيشواي عـدالت گرايـان،   . بخش چراغ اسالم قرار داده است  گناهان و نيز روشني
گرايي استوار است و اجراي دقيق آن   خواهي و عدالت  ها در سايه عدالت  همه نيكي) ع(علي 
  . شود  كومت شيعي موجب اصالح جامعه ميدر ح
  

  حق كرامت انساني 4. 4
اما نبايد گمان كرد . تواند جنبه عملي پيدا كند  حق كرامت يك ارزش نظري است كه مي

كريم بودن انسان واقعيتي است همانند . كه اين ارزش نظري در رديف اعتباريات جاي دارد
البته آن ذات اقدس . ظاهر كرامت خداوند هستندكريم بودن فرشتگان و قرآن كه همه اينها م

به دليل همين كرامت، همه تعاليم اخالقي و حقوقي بايد بـا عنايـت بـه    . بالذات كريم است
هنگامي كه بپذيريم انسان گـوهري  . اين اصل نظري و در سازگاري كامل با آن تنظيم شوند

د نـه تنهـا حـق حيـاط، آزادي،     كريم و ارزشمند است، خواه نا خواه بر اين باور خواهيم بو
حق اوست، بلكه بايد به گونه اي تفسير و تنظيم شوند كـه بـا كرامـت    ... عدالت، امنيت، و 

حق كرامت انسـاني بـه عنـوان شـالوده     ). 161- 3: 1389جوادي آملي، (وي سازگار باشند 
ريم بر اساس آيه قرآني، خداوند كـ . آيد  اصول حقوق بشر جزو ماهيت انسان به حساب مي

او حتـي از فرشـتگان خـود    ) 70اسـراء،  ( 12 .به كليه فرزندان آدم كرامت بخشـيده اسـت  
دانـد    بنابراين، خداوند سبحان انسان را اشرف مخلوقات مي. خواهد به آدم سجده نمايند  مي

  .و منشأ بزرگي و كرامات بشر به دليل دميدن روح خدايي در آدم است
به اين اصل حقوق بشري توجه داشت و نمونه كامـل  پيامبر اكرم چه در تئوري و عمل 

نيـز در مـديريت اسـالمي خـود     ) ع(جانشين او حضرت علي. ها بود  رفتار كريمانه با انسان
بـراي  . خواهد كه آن را رعايت كننـد   همواره به اين اصل پايبند بود و از كارگزاران خود مي

بـه  (دم جامعه را بـه قلبـت بفهمـان    رحمت و محبت بر مر«: فرمايد  نمونه به مالك اشتر مي
و براي آنان درنـده  ) طوري كه آن را دريافت كنند نه اين كه در حد يك تصور ذهني بماند

اند، يا بـرادر    اي خونخوار مباش كه خوردن آنان را غنيمت بشماري؛ زيرا مردم بر دو صفت
مرتكب شدند آنهـا را  اگر لغزش و يا خطايي . ديني تواند و يا در آفرينش همانند تو هستند

از اينرو، همان گونه كه مطرح ). 895، ص6، بند 53نهج البالغه، نامه (» در مقام خود ببخش
تواند مبناي حكومت هاي مردم سـاالري در نظـام بـين      شد، گفتار حكيمانه آن حضرت مي

  .الملل معاصر قرار گيرد
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هـا عطـا شـده اسـت،      از آنجا كه حق كرامت انساني به عنوان موهبت الهي بـه انسـان  
گونـه    اين حق بـدون هـيچ  . توانند اين حق مسلم را از ملت خود سلب نمايند  ها نمي  دولت

سازي   حاكم شيعي بايد زمينه. شود  تبعيض شامل همه مردم اعم از مسلمان و غيرمسلمان مي
الزم را براي شكوفاسازي كرامت انساني در جامعه اسـالمي فـراهم كنـد و بـه توسـعه آن      

كند كه همه افراد بشر عضو خـانواده بـزرگ انسـاني و      بنابراين، اين اصل تأكيد مي. بپردازد
  . باشند  داراي منزلت متعالي و حقوق متقابل مي

عالوه بر حقوق مطرح شده در اين مقاله، كليه موضـوعات حقـوق انسـاني كـه الزمـه      
قرآن كريم آمده اسـت و  زندگي بشري است، چه در بعد مادي و چه در بعد معنوي آن، در 

. از حاكمان و افراد بشري خواسته مي شود كـه بـه آن پايبنـد باشـند و بـه اجـرا در آورنـد       
المللي اسالم است و مخـتص بـه     بنابراين، رعايت حقوق بشر مطرح شده، جزء ضوابط بين

  .گروه، ملت و يا دولت خاص نيست
  

  گيري  نتيجه. 5
بـه كتـاب هـاي آسـماني و آمـوزه هـاي انبيـا و        هاي پيدايش موازين حقوق بشر   ريشه

حقوق بشر در حكومت شيعي بـر اسـاس مـوازين دينـي و اسـالمي      . گردد  صالحان باز مي
بـه عنـوان مـروج حقـوق بشـر      ) ص(پيـامبران از جملـه حضـرت محمـد    . باشد  استوار مي

سناد جهانشمول از طريق كتاب آسماني موضوعاتي را مطرح نمودند كه پس از آن در كليه ا
. گـردد   المللي حقوق بشر به عنوان مباني حقوق بشر ياد مـي   حقوق بشر از جمله منشور بين

دين اسالم موضوعاتي از قبيل آزادي، مساوات، عدم تبعيض نژادي، زباني، مذهب، جنس و 
شيعي با توجه به اهميت آن مالك  - اين مفاهيم در حكومت اسالمي. طبقاتي را مطرح نمود

هـا    آيد، بلكه كرامت و شايستگي معيـار برتـري ميـان انسـان      ها به حساب نمي  برتري انسان
مشـحون از  ) ع(و حضـرت علـي  ) ص(سيره عملي اولياء دين، به ويژه پيامبر اسالم . است

چه در زمان صـلح و چـه    21معيارهاي انساني و اخالقي است كه رعايت آن در عصر قرن 
  .ان را به سعادت پايدار رهنمون خواهد كرددر زمان جنگ، ارزشمند خواهد بود و انس

در مقايسه ميان معيارهاي حقوق بشر در اعالميه جهاني حقوق بشـر و اعالميـه حقـوق    
بشر اسالمي نه تنها تفاوت چنداني با يكديگر ندارند، بلكه اعالميه حقوق بشـر اسـالمي در   

، اخـالق و معنويـت و   زمينه موضوعاتي از قبيل عدالت، مبارزه با استعمار با هـر شـكل آن  
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تر مطـرح    تر و كامل  ها، بسيار دقيق  فضايل انساني و نيز نقش دين و مذهب در زندگي انسان
همچنين، اصول اساسي جمهوري اسالمي ايران كـه منبعـث از كتـاب آسـماني     . شده است

داشته هاي معنوي انسان توجه   ها و گفتمان  است، هم به حقوق بشر موضوعه و هم به انگاره
است كه اجراي صحيح آن متضمن صلح و امنيت خواهد بود، به گونه اي كه آخرين نظريه 

هـاي روابـط     بـر اسـاس آخـرين نظريـه    . الملـل نيـز بـر آن تاكيـد دارنـد       هاي روابـط بـين  
انگـاري و پساسـاختارگرايي، بـه ايـن       نظير رويكرد فكـري سـازه  ) Wendt, 1999(الملل  بين

شـناخت عينـي،   (كه جهان پس از سپري كردن دوران پوزتيويستم حقيقت پي خواهيم برد 
هـا،    كماالت، عدالت، گفتمان(، اكنون ميل به سوي ) مداري  جدايي واقعيت از ارزش، انسان

  .دارد) ها  ها و ارزش  ها، هويت  معاني، انگاره
ته پديده انقالب اسالمي در ايران نيز در تجلي و توليد اين انديشـه نقـش مـؤثري داشـ    

هـاي اساسـي     در موازين حقوق بشر نظام جمهوري اسالمي ايـران، حقـوق و آزادي  . است
همچنين در قانون اساسي ايـران بـه حقـوق    . انسان با محوريت قرآن كريم تاكيد شده است

هاي ذاتي و معنـوي انسـان     مدني، سياسي، اجتماعي، فرهنگي افراد به ويژه كرامت و ارزش
اي   مقايسه با اعالميه جهاني حقوق بشـر داراي برتـري ويـژه    توجه خاص شده است كه در

  .است
  

  پي نوشت
كشتار دسته جمعي و يا از بين بردن فيزيكي يا زيستي گـروه هـاي ملـي، قـومي، نـژادي يـا       .1

 .باشد مذهبي به منظور نابودي آنها مي

اصـول  . شـيعي مطـرح شـده اسـت     -در اين پژوهش مفاهيم حقوق بشر به صورت اسـالمي .2
اسـت  ) ص(در راستاي بيانات پيامبر اكـرم  ) ع(حقوق بشر مطرح شده توسط حضرت علي 

ايـن اصـول گرچـه تـا     . باشـد   كه در مجموع برگرفته شده از كتاب آسماني قرآن كـريم مـي  
تواند الگـويي بـراي حكومـت      حدودي در جامعه عصر آن حضرت اجرايي شده بود، اما مي

ري اسالمي ايران در صدد رسيدن به اين هدف مي اسالمي شيعي عصر حاضر باشد و جمهو
 .باشد

حقوق حيات، آزادي، برابـري، عـدالت، امنيـت، مشـاركت، انديشـه، شـرافت و خوشـنامي،        .3
 .   ها، دين، مالكيت، اشتغال، تعليم و تربيت، خانواده و غيره  پناهندگي، اقليت

 .»      ُ     َ    َ     َ     ِ       ّ ًو ال تك ن ع بد  غير ك و  ق د ج عل ك  اهللا  ح ر ا «.4
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            هـا و ضـد                      گرچه فدراليسـت   .                                                         در قانون اساسي اياالت متحده آمريكا برده داري منع نشده بود . 4
                                                    برده داري لغو شـود؛ نـه تنهـا تـا اواخـر قـرن             1808                          ها توافق نمودند كه تا سال             فدراليست

                                                                              رايج بود بلكه يك انسان سياه پوست تنها به اندازه سه پنجم يك انسان سفيد پوست حق   19
                                                             در جنگ داخلي آمريكا ابراهام لينكن خود طرفدار تبعـيض نـژادي     .         بات داشت            رأي در انتخا

        امجـد،   (         تر بـود                                استفاده ابزاري به شكل جديدتنها       داري،                                    بود، اما طرفداري او در حذف برده
        امجـد،   (                               در انتخابات حـق رأي نداشـتند         1920                        در اين كشور زنان تا سال    ).   57 و    20  :     1388
1388     :  31  .(   

و نيز قانون اساسـي جمهـوري   ) 1ماده (برابري در اعالميه جهاني حقوق بشر همچنين، اصل .5
 .نيز آمده است) 20و  19اصول (اسالمي ايران 

  .)28: 1385ضيايي فر، (  :          بنگريد به . 6

 .90؛ نحل، 152؛ انعام، 135؛ نسا، 8هاي مائده،   سوره: بنگريد به.7

  .  25         ؛ انفال،    168        ؛ نساء،    192  ،    151  ،    140  ،   58          آل عمران،   هاي  سوره  :         بنگريد به . 8

  .  64           سوره نساء،   :          بنگريد به . 9

 .نهد كه بايد  ها را بدانجا مي  عدالت كار: العدل يضع االمور مواضعها.10

 َ َ   َ َّ                                                      ّ         ّ                 لَقَد كَرَّمنا بني آدم و حملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطّيبات و فضّلناهم علي كثيـر   « .  11
  . »       ا تفضيال        ممن خلقن
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