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  مقدمه چاپ دوم
  

بسم اهللا الرريق القوميستقيم و الطّالصراط امل ايل يحيم و هو اهلادمحن الر  
ه و آلـه و  یـ الـه عل  یصلّ یمد مصطفغمبر ما محیپ كش خدا و درود بر روان پایپس از ستا     

ه یـ دربـاره اعالم  یادداشـتهائ یچند سـال قبـل   : داردینان آن بزرگوار، عرضه میدوازده نفر جانش
در  ین اسـالم ینمقنن بزرگ قـوا ) ص( غمبر مایش پیه چهارده قرن پک یحقوق بشر و دستورات

رده و کــر کــرا مشــروحاً ذ یت دســتورات اســالمیــت و ارجحیــاهم آن بــاره فرمــود نوشــتم و
مـت قـم بـا    کموسوم نمودم و در چاپخانه ح» ه حقوق بشریباعالم ینظر مذهب«ادداشتها را بنام ی
ر فقـط  ید و البته منظور فقیبچاپ رس یقم ین برقعیرالدد فخیحاج س يرم آقاکراقبت برادر مم
  .است ین اسالمیبودن قوان يت و ابدین باهمیرمسلمین و غیوجه دادن عموم از مسلمت

ـ بود مورد توجـه مراجـع مقـدس روحان    مختصر یلیه خکنیادداشتها با این یا      ن یت و همچنـ ی
د یـ ز بدان توجه نمـوده و مـورد اسـتقبال و تمج   یگران نید و دیت واقع گردکممل یاسیرجال س

ه کـ ردنـد  کز خـواهش  یـ قـه ن ید توفیز یرم جناب حاج ابوالفضل حاذقکد و برادر میواقع گرد
 یآشـنائ  یه بزبـان فارسـ  یکسـان کر یو سـا  یر اسالمیغ یرجال مذهب یگران حتیاستفاده د يبرا

شـان ترجمـه شـد و پـس از     یر موافقت نمـودم و بتوسـط ا  یترجمه شود و فق یسیندارند به انگل
  .دیمندان واقع گردد و مورد توجه رجال و دانشیترجمه بچاپ رس

شود یدا میمتر پکندگان یاد جویه با عالقه زیکده بطوریاب گردیمکآن  یراً نسخه فارسیاخ     
اضـافات   ید نظـر و بعضـ  یـ د چاپ شـود لـذا پـس از تجد   یه تجدکاظهار عالقه نمودند  یبعض
ه ارزش مـورد قبـول درگـا    یو ب ةن بضاعت مزجایدوارم ایگرفتم و امد طبع آن یم بتجدیتصم

  .نان او واقع گرددیبزرگوار اسالم و جانش يشوایپ

ل و عالقـه متعهـد امـور    یمال مکز با یوفقه اهللا ن يصفو یدمصطفیحاج س يرم آقاکبرادر م     
ق یـ اد توفیـ د از خداوند متعال ازدیت بچاپ رسیدند و بحمداهللا با موفقیح و طبع آن گردیتصح

 ینـ یتعصـب د  يه صـرفاً از رو کن خدمت یارم ادویشان مسئلت دارم و امیا ين برایو اجر دار
و ) ص(غمبـر خـدا  یباشد مورد قبول پین میخداوند و بزرگان د يانجام شده و منظور فقط رضا

  .ز از آن بهره مند شوندیانت نیهم السالم واقع گردد و دوستداران دیعل يائمه هد
  عباداهللا الصاحلني يوالسالم علينا و عل     

  دهن تابنیر سلطانحسیفق
احلسن عجل  حجة بنن روز خالفـت حضـرت   یمطابق با نخست 1395ع االول یخ روز نهم ربیبتار

  .دیر گردیه مشرفه زادها اهللا شرفاً تحرکدر م 1354ن یو سوم فرورد اهللا فرجه
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 چاپ اول مقدمه

  
  چراغ دل بنور جان برافروخت           رت آموختکه جان را فکبنام آن

و ) ص( یاء محمـد مصـطف  یـ حضـرت خـاتم انب   كدرود بـر روان پـا  پس از حمـد خـدا و        
  :نان اویجانش
 یادداشـتهائ ین اوراق و صـفحات  یـ دارد ایعرضه من تابنده یسلطانحسر زنده ین ن بندةیا     

ام کـ ق آن بـا اح یو تطب یه حقوق بشر از نظر مذهبیاعالم ةز دربارین ناچیر قاصر اکه بفکاست 
جاد شد مجبور بـه  یه در من اک ید مذهبیاز نظر احساسات شد هکده یانت مقدسه اسالم رسید

ار گرفت یدر بعض موارد احساسات غلبه نموده عنان قلم را در اخت یدم و حتینوشتن آنها گرد
روشـن شـدن    يانت و مـذهب نداشـته و بـرا   یجز خدمت بـد  ينظر یش رفت ولیپ يو به تند

بطـول   یلـ یه خکـ ور اختصـار نوشـتم   بعـض مطالـب را هـم بطـ    . ار به نوشتن آنها پـرداختم کاف
اشـخاص   يدوارم مطالعـه آن بـرا  یـ اوان نشـود ام کنجکعالقمندان و  یانجامد و باعث خستگین

  .گرداند یکقت نزدید و مؤثر واقع گردد و آنان را به حقیغرض مفیمنصف و ب
  ين تابنده گنابادیسلطانحس

  1385حجه یست و نهم ذیب
 1345بهشت یاول ارد مطابق
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  مقدمه
  

  سم اهللا الرمحن الرحيمب
  شه برنگذردین برتر اندیزکبنام خداوند جان و خرد       

نان یه و آله و دوازده نفر جانشیاهللا عل یصل یاء محمد مصطفیخاتم انب كو درود بر روان پا
  .آن بزرگوار

ت یه امروز مورد توجه و عالقه عموم دوسـتداران بشـر  ک ین المللیب ین عمومیاز قوان یکی     
از  یکـی ه توسـط  کـ حقوق بشر است  یه جهانینگرند اعالمیت عالقه بدان میاقع شده و با نهاو
ب دول عضـو سـازمان   یده و مـورد تصـو  یـ ن گردیه و تـدو یسازمان ملل متحد ته يونهایسیمک

از مـواد   ياریدانند و چون بسـ یسازمان ملل متحد م يارهاکد و امروزه آن را از شاهیواقع گرد
در آن بـاره از   یز قبال مـورد توجـه قـرار داده شـده و دسـتورات     یا در اسالم نشتر آنهیه بکآن بل

در آن بـاب  ) هم السـالم یعشـر علـ   یائمه اثن(نان بزرگوار او یطرف شارع مقدس اسالم و جانش
  .ردیز مورد بحث قرار گین یه از نظر مذهبکه الزم است کسته بلیبجا و شا یلیده خیرس
ه کـ ه شده و بعض آنها را در آن باره متوج یاتکه نامبرده بنیعالمل صدور اینگارنده در اوا     

 ه جـزوة کـ ز یـ راً نیـ از آنها در بعض مجالت چاپ شـد اخ  یو قسمت ادداشت نمودمیمهمتر بود 
 يغفور یعل يآقا یبقلم فاضالنه دانشمند گرام) حقوق بشر یه جهانیاسالم و اعالم( کوچک
دم از مطالعـه آن بهـره منـد شـدم و هرچنـد      یـ د دباشـ یشان میا یجلسه سخنران یکه مشروح ک

شان نسـبت  یا و عالقۀ یاز خواندن آن جزوه به مراتب علم یندارم ول یشان آشنائینگارنده با ا
محققانه  يادداشتهایز یار خوشوقت شدم بعداً نیشان بسیا یقیبردم و از روش تحق یبه مذهب پ
ده و از خوانـدن آن  یـ تب اسالم دکفه میشررا در مجله  ین قربانین العابدیز آقاي لیفاضل جل

 یور مطـالب کدو نفر دانشمند محترم مـذ  يادداشتهایل یمکت يم گرفتم برایاستفاده بردم و تصم

م و یادداشت نمایرسد یده و میه رسیاعالم آن نوشته ها بنظر نگارنده دربارة ه اضافه برکرا هم 
  .برسانمقت یمه مطالب سابق خود نموده بنظر دوستداران حقیضم
سـتم و فقـط از نظـر    یه آگاه نیآن اعالم یاسیاست نبوده و بامور سیالبته نگارنده وارد در س     
دوارم یپردازم و امیعه دارد به بحث میانت مقدسه اسالم و مذهب شیو آنچه ارتباط با د یمذهب

شـان  یه ایـ ف اولین امر از وظایه اکن عظام ییان علما و روحانیخوانندگان محترم مخصوصاً آقا
آن را از نظـر   يننـد و خطاهـا  کند اصـالح  یادداشتها مالحظه فرماین یه در اکرا  یاست نواقص
  .ه باعث اشتباه خوانندگان نشودکح دهند یتوض یمسائل مذهب

ه از خـارج نداشـته باشـند    یـ ه آن اعالمیـ اج بـه ته یـ ه احتکنیاطالع خوانندگان و ا يابتدا برا     
ت طرفدار سازمان ملل چاپ شده یه هم از طرف جمعکه ین اعالمیمختصر آن را باع خچۀیتار

مه نموده انـد  یخود ضم يادداشتهایدر  يغفور يده و هم آقایگر منشر گردیل دیو هم به وسا
  .پردازمیدر مواد آن م ینینگارم و بعداً به بحث دیز مینجا نیدر ا
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  حقوق بشر یه جهانیاعالم
  

 يبوجـود آمـد دارا   یشمس 1324دوم در سال  یگ جهانه پس از جنکسازمان ملل متحد      
  .ه در شش قسمت گنجانده شدهکاست  ياریالت مفصل بسکیتش

 ن جلسـۀ ینداشت و اول ینیه ابتداء مقر معکباشد یسازمان م یآن مجمع عموم قسمت اول     
د و یـ ل گردکیس تشـ یهـم در پـار   يل شد و جلسـه ا کیدر لندن تش) 1325( 1946آن در سال 

ن روز یشود و جلسات آن چندیل مکین تشیه هر سال در موقع معکشد  كوریویمقر آن ن بعداً
  .دیجاب نمایل جسله فوق العاده را اکیفوق العاده تش يه امرکشد مگر آنیکطول م

ـ امن يدوم شورا      اشـد و  ین قسـمت سـازمان مب  یمهمتـر  یاسـ یه از لحـاظ س کـ اسـت   تی
 يا و شورویکپنج دولت بزرگ امر ندةیو نما یدائمه پنج عضو آن کازده عضو دارد ینون کتا

مـدت سـه سـال     يه دولتهـا بـرا  یـ گـر از بق یباشند و شش عضـو د ین میس و فرانسه و چیو انگل
 يم شورایت تصمیشود و در قطعیسازمان بتوسط آن اجرا م یاسیمات سیتصم. شوندیانتخاب م
از پـنج دولـت    یکـی اگر  ینعیت آراء اتفاق نظر پنج دولت بزرگ شرط است یثرکعالوه بر ا

ت نـدارد  یقطع يآن را کاتفاق نظر باشند مع ذل يگر داراینده دیمخالف باشد هر چند ده نما
از پنج دولت بزرگ قرار  یکهر يه براکند یگویم Vetoن را حق وتو یست و ایو قابل اجرا ن

  .داده شده است
شـور  کجـده  یه نـدة یه نماکـ جـده نفـر عضـو اسـت     یه يه داراک مومتیق يسوم شورا     

گــران هســتند یه تحــت نفــوذ و تســلط دکــ یشــورهائکمســتعمره و  کباشــند و بــامور ممالــیم
هـم   يادیق زین امر توفیند و دریج وسائل استقالل آنها را فراهم نمایه بتدرکنند یکم یدگیرس

  .ابندی یاز آنها استقالل م يحاصل نموده اند و هر سال تعداد

 یدگینـه و رسـ  یسـازمان از بودجـه درآمـد و هز    ۀیـ مـور جار ه اک رخانه سازمانیچهارم دب
رخانه است و مقـر آن  یتحت نظر سازمان و نظارت بر امور مربوطه بدان از وظائف دب يارهاکب
  .دارد يطبقه ا 39باشد و ساختمان یم كوریویز در نین

و  ياوباشد و بـدع یشور مکمقام از نه یعال یپانزده قاض يه داراک ین المللیپنجم دادگاه ب
هلنـد   يآن الهـه از شـهرها   نـد و مقـرّ  یکم یدگیشـورها رسـ  کن یب یو حقوق یاختالفات قضائ

  .است
ن قسـمت هـا   یه امور مربوط باک رهیو غ یو فرهنگ یو اجتماع ياقتصاد يششم شورا

 ین المللـ یبـ  یمختلفه است و سـازمان فرهنگـ   يونهایسیمک يز دارایند و آن نیکم یدگیرا رس
از . اسـت  ين شـور یـ ر آنها جزء ایو سازمان خواربار و غ یبهداشت جهان و سازمان) وکونسی(

جـده عضـو از   یه يه داراکـ ون حقوق بشر یسیمکاست بنام  یونیسیمک ين شوریجمله شعب ا
م مـواد حقـوق   یون مـأمور تنظـ  یسیمکن یمتفاوته است و ا يانتهایمختلفه و د يقاره ها کممال
م نمـوده و در جلسـات متعـدده    یچهـار مـاده تنظـ    را در چهل و یه ابتداء طرحکد یگرد يبشر

 85ه در کـ ل داده شـد و پـس از دو سـال بحـث     یـ ماده تقل یمورد بحث واقع شد و باالخره بس
ه کـ سازمان ملـل   یدر مجمع عموم 1327آذر  19مطابق  1948جلسه واقع شد در دهم دسامبر 

نده حاضر در جلسـه بـه   یمان 56از  يرأ 48ل شد در جلسه شبانه با کیس تشیدر آن سال در پار
د و آن روز را روز حقـوق بشـر   یـ منتشـر گرد ) ه حقـوق بشـر  یـ اعالم(د و بـه نـام   یب رسـ یتصو
 نـدة یفقـط نما  یت نداشت و از ملل اسالمکران شریا ندةیون هرچند نمایسیمکن یدر ا. دندینام

ران در یا دةنینما یت داشتند ولیه تازه مستقل شده بود عضوکستان که و لبنان و پاکیمصر و تر
  .دیب رسیران بتصویا یمل يداد و بعداً هم در مجلس شورا يبدان رأ یمجمع عموم

  :ن قرار استیه از این اعالمیع
سـان و  یکو حقـوق   يخانواده بشر يه اعضایلک یت ذاتیثیح یه شناسائکاز آنجا  :مقدمه     

ه عـدم  کدهد، از آنجا یل مکیو عدالت و صلح را در جهان تش ير آنان اساس آزادیانتقال ناپذ
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ت را یه روح بشـر کـ ده اسـت  یگرد يانه ایباعمال وحش یمنته يق حقوق بشریو تحق یشناسائ
ده آزاد و از ترس و فقر فارغ یان و عقیه در آن افراد بشر در بک یائیان واداشته و ظهور دنیبعص

د بـا  یـ را با یانسـان ه اساسـاً حقـوق   کن آمال بشر اعالم شده است، از آنجا یباشند بعنوان باالتر
ام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگـردد،  ین عالج بقیرد تا بشر بعنوان آخرکت یقانون حما ياجرا

و  یبشر و مقـام و ارزش فـرد انسـان    یمان خود را به حقوق اساسیه مردم ملل متحد اکاز آنجا 
ه بـه  کـ د م راسـخ گرفتـه انـ   یرده اند و تصـم کحقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعالم  يتساو

بوجـود آورنـد، از    يبهتـر  یآزادتر وضـع زنـدگ   یطینند و در محک کمک یشرفت اجتماعیپ
 يهـا یحقوق بشر و آزاد یت واقعیو رعا یه احترام جهانکه دول عضو متعهد شده اند کآنجا 
ن ینسـبت بـا   کیه حسن تفـاهم مشـتر  کاز آنجا : نندکن یسازمان ملل تأم يارکرا با هم یاساس

 ۀین اعالمیا یت را دارد، مجمع عمومیمال اهمکن تعهد یامل اک ياجرا يبرا هایحقوق و آزاد
ع افـراد و  یند تا جمیکه ملل اعالم میلکتمام مردم و  يبرا کیحقوق بشر را آرمان مشتر یجهان
 لۀیه بوسـ کـ ننـد  که را دائماً در مدنظر داشـته باشـند و مجاهـدت    ین اعالمیان اجتماع اکار همۀ
ـ  یجیر تـدر یابد و باتدابیها توسعه ین حقوق و آزادیرام ات احتیم و تربیتعل  ین المللـ یو بـ  یملّ

ن مـردم  یان خـود ملـل عضـو و چـه در بـ     یـ آنهـا چـه در م   یاتیـ و ح یواقعـ  يو اجـرا  یشناسائ
  .ن گرددیباشند تأمیه در قلمرو آنها مک یشورهائک

ـ ثیند و از لحاظ حیآیا میتمام افراد بشر آزاد به دن :اول مادة      ت و حقـوق بـا هـم برادرنـد     ی
  .نندکرفتار  يگر با روح برادریدیکد نسبت به یباشند و بایعقل و وجدان م يهمه دارا

ث نـژاد، رنـگ،   یـ ز مخصوصـاً از ح یچگونـه تمـا  یتوانـد بـدون ه  یس مکهر-1: دوم مادة     
ـ ن ملیگـر و همچنـ  ید دةیـ ا هـر عق یـ  یاسیس دةیجنس، زبان، مذهب، عق یت، وضـع اجتمـاع  ی ،

ر کـ ه ذیـ ن اعالمیـ ه در اک یهائیه آزادیلکگر از تمام حقوق و یت دیا هر موقعیوالدت  ثروت،
  .شده بهره مند گردد

ه کـ  ینیا سـرزم یـ شـور و  کنسبت بـه   ین المللیو ب یو قضائ یاسیبعالوه از لحاظ امور س-2     
ا یـ شـور  که آن کـ نیبـه عمـل نخواهـد آمـد اعـم از ا      یضیچگونه تبعیشخص بدان تعلق دارد ه

  .از انحاء محدود شده باشد يت آن بنحویمکه طرز حاکا آنین مستقل بوده یرزمس
  .دارد یت شخصیو امن يو آزاد یس حق زندگکهر :سوم مادة     
نگاهداشـت و داد و سـتد    يا خدمت اجباری یتوان در بردگ یرا نم ياحد :چهارم مادة     

  . ه باشد ممنوع استک یتیفکیبردگان بهر 
موهن ظالمانه  يا مورد مجازات و رفتارینجه و کتوان تحت ش یرا نم ياحد :جمپن مادة     

  .ت قرار داردیا برخالف شئون انسانی
انسـان در برابـر قـانون شـناخته      یـک ه در همه جا بعنـوان  کس حق دارد کهر :ششم مادة     
  .شود
ت یـ و بـا رعا  ضیهسـتند و حـق دارنـد بـدون تبعـ      يهمه در برابر قانون مساو: هفتم مادة     
در  یضـ یت قانون برخوردار شوند همه حق دارند در برابـر هرگونـه تبع  یحقوق از حما يتساو

زان یـ م یکد به یبه عمل آ یضین تبعیچن يه براک یاتیکه و هرگونه تحرین اعالمینقض مفاد ا
  .ت قانون بهره مند شوندیاز حما

از قـانون   یاه آن حقـوق ناشـ  تجاوز شود خو یسک یچنانچه به حقوق اساس :هشتم مادة     
م کبـه محـا   یدادخـواه  يباشد آن شخص حق دارد بـرا  يگریاز قانون د یو خواه ناش یاساس

  .ندکرجوع  یصالحه مل
  .د نمودیا تبعیو  یا زندانیف یتوان خودسرانه توقیرا نم ياحد :نهم مادة     
 یدادگاه مستقل و ب لۀیش بوسیامل دعواک يت تساویس حق دارد با رعاکهر :دهم مادة     
ا هـر اتهـام   یحقوق و تعهدات او  دربارة ین دادگاهیشود و چن یدگیمنصفانه و علناً رس یطرف
  .دیم نمایرده باشد اتخاذ تصمکدا یه باو توجه پک یجزائ
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 یدادگـاه علنـ   یـک ه در کـ رد مادام یقرارگ یس مورد اتهام جزائکهر-1 :ازدهمی مادة      
گنـاه محسـوب   یده بیـ وم نگردکـ دفاع از خود مح يبرا یافکنات یضمن و تیطبق قانون و با تأم

  .خواهد شد
ا یو  ین ملّیاب آن به موجب قوانکن ارتیه حک یا عدم انجام عملیانجام  يس براکچیه-2     

دتر از یشـد  یچگونـه مجـازات  ین هیوم نخواهد شد همچنـ کشده محیجرم شناخته نم ین المللیب
  .اعمال نخواهد شد يگرفته درباره احدیق ماب جرم بدان تعلکن ارتیآنچه ح

اتبات خـود  کا می، اقامتگاه یامور خانوادگ یخصوص یدر زندگ ياحد :دوازدهم مادة     
د مـورد حملـه   یـ خود سرانه واقع شود و شـرافت و اسـم و رسـمش نبا    يد مورد مداخله هاینبا

ت قـانون  یـ رد حمانگونه مداخالت و حمـالت مـو  یه در مقابل اکس حق دارد کرد، هریقرارگ
  .ردیقرار گ

نـد  کآزادانه عبور و مـرور   يشورکه در داخل هر کس حق دارد کهر-1: زدهمیس مادة     
  .دیو محل اقامت خود را انتخاب نما

شـور خـود   کا بـه  یـ نـد  ک كشور خـود را تـر  کو از جمله  يشورکس حق دارد هرکهر-2     
  .بازگردد

جستجو  ینجه و آزار پناهگاهکب، شیرابر تعقس حق دارد در بکهر-1 :چهاردهم مادة     
 یبر جرم عمـوم  یب واقعاً مبتنیه تعقیکدر مورد-2. ندکار یگر پناه اختید يشورهاکند و در ک

ن حـق  یـ تـوان از ا یمخالف بـا اصـول و مقاصـد ملـل متحـد باشـد نم       یا رفتارهائی یاسیرسیو غ
  .استفاده نمود

تــوان یرا نم ياحــد-2. ت باشــدیــتابع ياه دارکــس حــق دارد کهــر-1 :پــانزدهم مــادة     
  .ردکت محروم یر تابعییا از حق تغیت خود یخودسرانه از تابع

ت از نظر نـژاد،  یچگونه محدودیحق دارند بدون ه یهر زن و مرد بالغ-1 :شانزدهم مادة     
در تمـام مـدت   . ل خـانواده دهنـد  کیننـد و تشـ  ک یگر زناشـوئ یا مذهب با همدیت یت، تابعیمل

 يحقوق مساو يه امور مربوط به ازدواج دارایلکو هنگام انحالل آن زن و شوهر در  یوئزناش
ن کـ خـانواده ر -3. امـل و آزادانـه زن و مـرد واقـع شـود     کت ید با رضـا یازدواج با-2. باشندیم
  .ت جامعه و دولت بهره مند شودیاجتماع است و حق دارد از حما یو اساس یعیطب

ـ ا به طـور اجتمـاع حـق مال   ینفرداً هر شخص م-1: هفدهم مادة      را  ياحـد -2ت دارد، کی
  .ت محروم نمودکیتوان خودسرانه از حق مالینم

. ر، وجدان و مذهب بهـره منـد شـود   کف يه از آزادکس حق دارد کهر :جدهمیه مادة      
مـان  یده و ایـ اظهار عق ين متضمن آزادیده و همچنیا عقیر مذهب ییتغ ين حق متضمن آزادیا
ن حقـوق  یـ توانـد از یس مکهر. است ینیمراسم د يو اجرا یمات مذهبیز شامل تعلیو ن باشدیم

  .برخوردار باشد یا به طور عمومی یا مجتمعاً به طور خصوصیمنفرداً 
ه از کـ ان دارد و حق مزبور شـامل آنسـت   یده و بیعق يس حق آزادکهر :نوزدهم مادة      

ار و در اخـذ و  کـ سـب اطالعـات و اف  کد و در نداشته باش یم و اضطرابید خود بیبرداشتن عقا
  .آزاد باشد ينه و بدون مالحظات مرزکانتشار آن به تمام وسائل مم

. ل دهـد کیز تشیمسالمت آم يتهایس حق دارد آزادانه مجامع و جمعکهر-1 :ستمیب مادة     
  .ردک یت در اجتماعکتوان مجبور به شریس را نمکچیه-2

ماً یشور خود خـواه مسـتق  ک یعموم ه در ادارةکحق دارد  سکهر-1 :میکست و یب مادة     
س حـق دارد  کهر-2. دیت جوکه آزادانه انتخاب شده باشند شرک یندگانیخواه بوساطت نما

ومـت  کاسـاس و منشـأ قـدرت ح   -3. دیـ شور خود نائل آک یشرائط به مشاغل عموم يبا تساو
صـداقت و بـه طـور     يه از روکـ دد ابـراز گـر   یانتخابـات  لۀید بوسین اراده بایمردم است ا ارادة
ا یـ  یمخفـ  يت مسـاوات باشـد و بـا رأ   یـ و با رعا ید عمومیانتخابات با. ردیصورت پذ يادوار
  .دین نمایرا تأم يرأ يه آزادکرد یر آن انجام گینظ يقه ایطر

دارد و مجاز است  یت اجتماعیس بعنوان عضو اجتماع حق امنکهر :ست و دومیب مادة     
ه کـ خـود را   یو فرهنگ یو اجتماع يحقوق اقتصاد ین المللیب يارکو هم یلّم یله مساعیبوس
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شـور بدسـت   کالت و منـابع هـر   کیت تشـ یـ ت او است بـا رعا یالزمه مقام و نمو آزادانه شخص
  .آورد

د، یـ ار خود را آزادانـه انتخـاب نما  کند، کار کس حق دارد کهر-1 :ست و سومیب مادة     
ت یـ مـورد حما  ياریکـ ار خواستار باشد و در مقابـل ب ک يابر یت بخشیط منصفانه و رضایشرا

 ياجـرت مسـاو   يار مسـاو کـ در مقابـل   یضـ یچ تبعیه بـدون هـ  کهمه حق دارند -2. ردیقرارگ
ه کـ شـود  یحـق م یذ یت بخشـ یند به مزد منصفانه و رضایکار مکه کس کهر-3. افت دارندیدر

را در صورت لزوم با هر نـوع   ند و آنکن یتأم یاو و خانواده اش را موافق شئون انسان یزندگ
دفاع از منافع خـود   يه براکس حق دارد کهر-4. دیل نمایمکت یت اجتماعیگر حمایل دیوسا

  .ندکت کز شریه ها نیل دهد و در اتحادکیه تشیگران اتحادیا دی
ح دارد و بخصـوص بـه   یس حق اسـتراحت و فراغـت و تفـر   کهر :ست و چهارمیب مادة     

  .باشدیحق میبا اخذ حقوق ذ يادار يهایار و مرخصک ت معقول ساعاتیمحدود
و رفـاه خـود و    یو سـالمت  یه سطح زنـدگان کس حق دارد کهر-1 :ست و پنجمیب مادة     

ن یتـأم  یو خدمات الزمـه اجتمـاع   یطب ين و مراقبتهاکو مس كث خورایخانواده اش را از ح
ا در یـ  يریـ و پ یوگیـ اء و ب، نقص اعضيماری، بياریکه در مواقع بکن حق دارد یند و همچنک

ل امـرار معـاش از دسـت رفتـه باشـد از      یه بعلل خارج از اراده انسان وساک يگریتمام موارد د
و  کمـ که از کـ ان حق دارنـد  کودکمادران و -2. برخوردار باشد یزندگان ط آبرومندانۀیشرا

ا آمده یه دنان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج بکودک. بهره مند شوند یمراقبت مخصوص
  .برخوردار شوند یت اجتماعینوع حما یکه همه از کباشند حق دارند 

. ه از آمـوزش و پـرورش بهـره منـد شـود     کـ س حـق دارد  کهـر -1 :ست و ششمیب مادة     
 ید مجـان یاست با یو اساس یمات ابتدائیه مربوط به تعلک يآموزش و پرورش الاقل تا حدود

 یند و آمـوزش عـال  کدا یت پید عمومیبا يا موزش حرفهاست آ ياجبار یآموزش ابتدائ. باشد

همه باز باشد تا همه بنا باستعداد خود بتوانند از آن بهره منـد   يامل بروک يد با شرائط تساویبا
  .گردد

مـل  کس را بحـد ا کهر یت انسانیه شخصکت شود یهدا يد طوریآموزش و پرورش با-2     
د حسـن  یند آموزش و پرورش باکت یشر را تقوب يهایرشد آن برساند و احترام حقوق و آزد

و  یا مذهبی ينژاد يتهاین تمام ملل و جمعیب ید مخالف و دوستیتفاهم، گذشت و احترام عقا
پـدر و مـادر در انتخـاب    -3. دیـ ل نمایحد را در راه حفظ تسهملل متّ يهاتّیفعال ن توسعۀیهمچن

  .ت دارندیگران اولوینوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به د
ت کاجتمـاع شـر   یفرهنگـ  یس حق دارد آزادانه در زنـدگ کهر-1 :ست و هفتمیب مادة     
س حق کهر-2. م باشدید آن سهیو فوا یشرفت علمیند، از فنون و هنرها متمتع گردد و در پک

  .خود برخوردار شود يا هنری یو فرهنگ یآثار علم يو ماد يت منافع معنویدارد از حما
 یه از لحاظ اجتمـاع کرا بخواهد  ینظم يس حق دارد برقرارکهر :و هشتم ستیب مادة     
ند و آنها را به کن یده است تأمیر گردکه ذین اعالمیه درکرا  یهائیحقوق و آزاد ین المللیو ب

  .مورد عمل بگذارد
امـل  که رشد آزاد و کفه دارد یوظ يس در مقابل آن جامعه اکهر-1 :ست و نهمیب مادة     

  .سر سازدیرا م ت اویشخص
ه کـ است  یتهائیخود فقط تابع محدود يهایحقوق و استفاده از آزاد يس در اجراکهر-2     
 يگـران و بـرا  ید يهـا یو مراعات حقوق و آزاد ین شناسائیله قانون منحصراً به منظور تأمیبوس
جامعـه   یـک در شـرائط   یو رفـاه همگـان   یو نظـم عمـوم   یح اخالقـ یات صـح یت مقتضـ یرعا
توانـد بـرخالف   ینم يچ مـورد یها در هین حقوق و آزادیا-3. ده استیوضع گرد یکراتکدمو

  .حد اجرا گرددمقاصد و اصول ملل متّ
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ه متضـمن  کـ ر شـود  یتفسـ  يد طـور یـ حاضر نبا ۀیاز مقررات اعالم یکچیه :ام یس مادة     
از حقـوق و   یـک ه بـه موجـب آن بتوانـد هر   کـ باشـد   يا فـرد یـ  یتـ یا جمعیـ  یدولت يبرا یحق
  .ندینما یتیا در آن راه فعالین ببرند و یه را از بین اعالمیمندرج در يهایادآز
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  ش آنیدایپ ه نامبرده و مقدماتیباعالم یاجمال ينظر
  

ار جالـب و  یر بسـ کروشـنف  ژه حقـوق دانـان و طبقـۀ   یه در انظار عموم افراد بشر وین اعالمیا     
ه در مـدت عمـر خـود    یکسـان کالبتـه  د و یـ ن رو مورد توجـه همـه واقـع گرد   یجاذب است از ا

 يه آرزوکـ ده پس از سالها یره آن دین بار صدمات و خسارات خانمانسوز از جنگ و غیچند
مختلفـه گـرد    کندگان ممالـ یاز نما يه عده اکرده اند کصلح و آرامش را داشته اند مشاهده 
هشـتاد و   از جنگ برآمده اند و پـس از  يریجلوگ يبرا یهم جمع شده و در صدد چاره جوئ

استمداران بزرگ جهان را بخـود مشـغول داشـته موفـق بـه      یه وقت دانشمندان و سکپنج جلسه 
ن یه و قانون بیت را به صورت اعالمیبشر ياز آرمانها یکیه شدند و ین اعالمیب ایه و تصویته

و  ق عقـأل یده و مـورد تصـد  یار خـوب و پسـند  یاز مواد آن بس ياریدرآوردند و البته بس یالملل
ه منظور ما از کندارد  یبعض آنها مطابقت با دستورات اسالم یباشند ولیز میاحبان مذاهب نص
ه بعداً به شـرح آنهـا   کاست  ین اسالمیه با دستورات و قوانیق مواد اعالمیز تطبیادداشتها نین یا
  .میپرداز یم

و  ینیل به شهرنشـ یعت او مایطب یعنیبع است الطّ یگفتند انسان مدن یز مین نیفالسفه متقدم     
م یتـوان ین مـا م یبشر بر اجتماع قـرار گرفتـه و بنـابر    یقت اساس زندگانیباشد و در حقیاجتماع م

ر شـده تعـاون   کـ ذ يبشـر  یه زنـدگان یه در فلسفه نشوء و ارتقاء از اصول اولکتنازع بقاء  يبجا
بـدون وجـود   باشـد و  یهمنوعان خود م کمکازمند یخود ن ةویبشر در ح یعنیم یبقاء را نام ببر

تنـازع بقـاء از نظـر     ير تعـاون بقـاء بجـا   کـ بدهـد البتـه ذ   یسر و سـامان  یتواند به زندگیآنها نم
جداگانه دارد و هرچند اساس تنازع بقاء و اصـول   ياز آنها مبنا یکاستحسان است وگرنه هر

بـا موضـوع    یمـردود اسـت ولـ    ین اسـالم یغرب و محقق از فالسفۀ يارین نزد بسیفلسفه دارو
  .میردکر کندارد و ما فقط از جنبه استحسان ذ ین ارتباط اساستعاو

بهرحال شکی نیست که بشر هرچه رشد فکري او زیادتر گردد احتیاج او به اجتماع بیشـتر       
و باز هرچه اجتماع کاملتر شود حرکت فکریه او شدیدتر و تکامل او زیادتر میگـردد پـس در   

  .حقیقت الزم و ملزوم یکدیگرند
 يه در زمانهایکسانکزان بوده و یل به صلح و آرامش و از جنگ گریبشر همواره ما زینروا     

بـوده و   یو جـاه طلبـ   یاغـراض شخصـ   يمختلفه آتش افروزان جنگ بوده اند بعض آنهـا رو 
رده یکاز اهواء و اغراض و آشوب طلبانه آنها اقدام بقتال م يریجلوگ يهم در مقابل برا یبعض

ا دفاع از خود و ی يداز ظلم و تع يریمانند بسط عدالت و جلوگ یعقالئ يه به منظورهاکا آنی
ت بـدان مبـادرت   ین بردن رسوم مخالف انسانیدرست و از ب يا نشر عقائد و رفتارهاین یمظلوم

 یامل اخالقـ کت و تیرسوم انسان يایاح يه فقط براکصدر اول اسالم  ينمودند مانند جنگهایم
 ين بردن رسوم و فسـاد بـود و قصـد و غـرض مـاد     یو از ب یانسانو سوق دادن مردم به فضائل 

ه از طرف بعـض قهرمانـان در مقابـل ظلـم و جـور انجـام       ک ییامهایا مانند قین نبود یدر ب اصالً
  .يل صفویا شاه اسمعی یخراسان يشد همچون ابومسلم مروزیم

 يبـرا  يعـده ا  یو چون بشر همواره طالب صلح و آرامش و بسط عدالت اسـت و از طرفـ       
و قتـل و   يبر گردن مردم سوار شـده و از ظلـم و تعـد    یال نفسانیگران و ارضاء امیتسلط بر د
ه مصـلح  کباشند یم یسکمردم همواره منتظر ظهور  نرو تودةیقه نداشته و ندارند از ایجرح مضا

ند و کن کشه ین ببرد و ریبوده و عدل و داد را در جهان رواج داده ظلم و فساد را از ب یقیحق
ش بـرود  ینده او بهتر از گذشته باشد و رو به آسایه آکن را دارد ید ایهمواره ام يه هر فردکبل

د بهبـود  یـ رده و افـراد را بـه ام  کدا یپ یآرمان اجتماع یکن آرزو نسبت به جامعه صورت یو ا
  .قرار داده است یاجتماع منتظر ظهور مصلح ندةیآ

 یان آسمانیان صاحبان ملل و ادیافراد و جوامع است در م یعیقت طبیه در حقکن انتظار یا     
 یانـت موسـ  یرا در د یان انتظار ظهور مصلحیهودیبروز دارد مثال  ینیده دیعق یک صورت به

ن منتظـر  یباشـند و مسـلم   یاز آسمان و ظهور او م یسیان منتظر نزول حضرت عیحیدارند و مس
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و عـدل را در عـالم گسـترش دهـد و     نـد  که ظهـور  کـ هسـتند  ) ص(نفر از فرزندان رسول یک
د تولـد او و  نـ یگو یه اهـل سـنت مـ   کت آنید نهایرا طابق النعل بالنعل اجرا نما یام آسمانکاح
سـتند  یقائل ن ینیست و شخص معیا بعداً متولد خواهد شد معلوم نینون متولد شده کا تایه آکنیا

ه موعـود منتظـر و   کـ نـد  عه معتقدیشـ  یخواهد بـود ولـ  ) ص(غمبریند از فرزندان پیگویم یبعض
ه کـ اسـت  ) ع(يرکل حضـرت امـام حسـن عسـ    و قائم بامر خـدا فرزنـد بالفصـ    یقیمصلح حق

امال رواج داده کـ ه اسـالم اسـت   کـ ن حق را یهروقت خداوند بخواهد ظهور خواهد نمود و د
  .داندیوقت آن را خداوند م ین امر واقع خواهد شد ولیرد و اکام آن را اجرا خواهد کاح

ق صـلح و  یـ ردن طرکـ دا یـ در صدد پ یدام از راهکاستمداران جهان هم هریمندان و سدانش     
مال بشر را که ک یه اسالم همچون فارابیماء قرون اولکباشند مانند حیبوده و م یآرامش عموم

 ۀظهـور جامعـ   يرا شـرح داده و آروز  یاخالقـ  يش اخالق فاضله گفتـه و روشـها  یدایاز راه پ
ده و بـا همـدگر در صـلح و صـفا بسـر      یبه صفات حسنه متصف گرده همه افراد آن ک یاخالق

  .الفاضله نوشته است ةاملدين هم به نام آراء اهل یتابکده و یفاضله نام نۀیبرند، داشته و آن را مد
اغـراض   يرا فـدا  يه عـده ا کـ بـزرگ و خانمانسـوز    يش جنگهـا یدایـ ر پـس از پ کـ ن فیا     

 یافته و پس از هر جنگیشتر بروز و ظهور یرد بیکن موجدا یت بعض افراد بیها و سبعیهوسران
شتر درصدد چـاره و  ین بیرکنرو متفیده بودند ازیچش يادیآن را جمع ز یچون مرارت و سخت

ه کـ را  ییملتها یه ملل مختلفه حتکردند ک یت میراه صلح و صفا برآمده و جد يدر جستجو
نـرو  یام دهنـد از یـ ن آنهـا الت یو بـ نمـوده   یـک رده بودنـد بهمـدگر نزد  کـ  ییشتارهاکاز همدگر 

 ینـد ولـ  کن یه بتواند آرامش را تضمکنوشتند یم ییدادند و قرارداهایل مکیصلح تش يانجمنها
ر یگـر تـأث  یو منافع بعـض جامعـه هـا نسـبت بـه بعـض د       یاز آنها باز اغراض شخص ياریدر بس

ل یـ غلـوب تحم خـود را بـر ملـل م    يخواستند سلطه و نفوذ و منافع ماد یداشت و ملل غالب م
  .نندک

را  یاملکـ ر تیج سـ یشـد بتـدر  یل مکیتش ین المللیجاد روابط حسنه بیا يه براکن انجمنها یا     
ه کـ شـد  یداشـت سـبب م   یاز آنها چـون نواقصـ   یکمود و هریت پیمکت و یفکیث یهم از ح

دوم ( 1648تبـر  کا 24نـد از جملـه در   یرخواهان درصدد رفع نواقص آن برآیاستمداران و خیس
د یـ قت مبدأ روابـط جد یه در حقکواقع شد  یصلح وستفال معاهدة يهجر یشمس) 1027آبان 

ز یـ و پروتسـتان ن  یـک اتولکن دو مـذهب  ید و بـ یـ واقع گرد ین المللید بین ملل و حقوق جدیب
ومـت را  کداشـت و فقـط منـافع چنـد ح     يادیچون آن عهدنامه نواقص ز یباً صلح داد ولیتقر

منعقد شده و آن هم بنفع بعـض آنهـا    ییاروپا يند دولت از دولتهان چین نموده و تنها بیتضم
جـاد شـد و بعـض    یگـر ا ید ين دولتهـا یگر بعـد از آنهـا بـ   ید کوچک ينرو عهدنامه هایبود از

منجـر   يالدیمـ  1789ر فرانسـه در سـال   یبکه به انقالب کز وضع شد تا آنین ین المللیمقررات ب
  .دیگرد
افـراد   يننـدگان اصـول تسـاو   کرا انقالب یده بود زیاصو ل مف از يارین انقالب شامل بسیا     

ن بعض یو همچن یو بندگ یده و ممنوع شدن بردگیوجدان و عق يبشر در مقابل قانون و آزاد
ر ملل و دول یج به سایردند و به تدرکحقوق افراد را اعالم  يو تساو يفرد يهایگر از آزادید

  .دیهم رس
ش آمـد و سـقوط نـاپلئون اول،    یه در ملل اروپا پـ ک یه و تحوالتر فرانسیبکپس از انقالب      
تـا   1814نـوامبر   18ل و از کیبـود تشـ   ین المللـ یب نگرةکن یخ مهمتریه تا آن تارکن یو نگرةک

م اسـت طـول   یب شـش مـاه و نـ   یـ ه قرک)  1194خرداد  19تا  1193آبان  27( 1815نهم ژوئن 
ن یـ بـه ا  یت داشـتند رنـگ مـذهب   یجـد  نگرهکن یدر ا یکشر يشورهاکد و بعض سران یشک
و اصول محبت ) ع(حیانت مسیام دکر دول مطابق احیبا سا یاسیه در روابط سکنگره بدهند ک

 یاسـ یز رنـگ س یـ م آن نیردکـ ر کـ ه ذکهمانطور  ینند ولکقت و صلح و آرامش رفتار یو حق
رد کرا دوا ن يد و دردیینپا يرینرو دیشورها بود از اکداشت و مشوب باغراض و طمع توسعه 

آن دسـت   يایـ خواسـتند از مزا یرده و نمکـ دا یـ ه بعض آنها غرور به فتح پک ییاروپا کو ممال
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ست خـود  کده بودند و درصدد انتقام و جبران شیست را چشکگر مرارت شیشند و بعض دکب
آمـد و   یش مـ یپـ  ینـد و مرتـب جنگهـائ   یآرامـش و صـلح را بب   يا رویـ گذاشـتند دن یبودند نم

بـدانها   یشـد ولـ  یز بود منعقـد م یده نیه متضمن بعض مواد مفکن ملل یالحه ها بقراردادها و مص
  .دانستندیش نمیب یقت آنها را ورق پاره هائیدادند و در حق یب اثر نمیترت

دوم  يالیکشـنهاد نـ  یبه پ) یشمس يهجر 1278بهشت یارد 28( 1899ماه مه  18ه در کتا آن     
ل کینده داشـتند تشـ  یران در آن نمایشور از جمله اکن یه چندکنفرانس الهه که یامپراطور روس

ب شـد  یه تصـو کـ  یزهـائ یحات بود و از جملـه چ یردن تسلکنفرانس محدود کشد و منظور از 
ه در بـدن انسـان   ییکـ ننـده و گلولـه ها  کم استعمال گاز خفه ین و تحرکبمب اف يم بالنهایتحر

از راه  ین المللـ یصل اختالفات بـ ان جنگ و حل و فیت از قربانین حمایشوند و همچنیمتورم م
ه کـ الهـه بـود    ین المللـ یبـ  یدائمـ  يوان داوریل دکینفرانس تشکن یجه ایبود و نت يگریانجیم
  .ز موجود استینون نکا

 1907ژوئن  15ه در یشنهاد روسینفرانس صلح الهه ناتمام ماند مجدداً بنا به پکار کو چون      
 ین المللـ یل و مسـائل بـ  کیدولت تش 45ت کبا شرنفرانس دوم صلح الهه ک) 1286خرداد 25(
ننمـود و روح   يرینفرانسـها تـأث  کن عهدنامـه هـا و   یـ بازهم ا یب شد ولیمطرح و تصو يگرید

مختلفـه   کرد و ممالـ کـ هرج و مرج دوست را قانع ن يشورهاکش افراد آشوب طلب و کسر
ا جنگ بـود تـا   یاز دن يو در هر زمان در گوشه ا. بودند یگر در صدد بهانه جوئیدیکمرتب با 

ن و فـتح  یحـد سـت متّ کد و پـس از ش یـ منجر گرد) 1918-1914(ر اول یه به جنگ جهانگکآن
ا یکـ امر يس جمهـور یلسون رئیو يشنهادیماده پ 14ل شد و طبق کینفرانس صلح تشکن یفقمتّ
ه کـ د یـ ل گردکیه منتشر شـد جامعـه ملـل تشـ    یبه صورت اعالم) 1918ه یژانو18(خ یه در تارک

و  کوچــکدول بـزرگ و   ۀیــلک یو ارضـ  یو قضــائ یاسـ ین اســتقالل سیز آن تضـم مقصـود ا 
  .گر بودیدیکو اجحاف نسبت ب ياز تعد يریجلوگ

شـنهاد  یلسـون از پ یه منظـور و کـ صلح و آرامش بـود   يبسو ین جامعه قدم بزرگیل اکیتش     
بـود و  گر یدیکـ شـورها بـا   کهمه  يارکه دول جهان و همیحادجاد اتّیقت ایل آن در حقکیتش
ر آن کس جمهورش مبتیه رئکا یکخود دولت امر یردند ولکت کشتر دول جهان در آن شریب

انتخاب  ياست جمهوریرات بود مجدداً به رکه از حزب دموکلسون یرا ویرد زکت نکبود شر
ومت را در دست گرفت و آن حـزب طرفـدار انـزواء و    کخواه زمام ح ينشد و حزب جمهور

ت و قـدرت  یـ جامعـه ملـل در ابتـداء بـا اهم    . ا بـود یکـ ج قاره امرخار يارهاکعدم دخالت در 
پس از چند سال شروع بتنزل و انحطاط نمـود و قـدرت خـود را از دسـت داد و      یرد ولکارک

 يقو يبود و دولتها یاز جهان جنگ و نزاع ياعتنا شده، هر روز در گوشه ا یدول هم بدان ب
را اشـغال   يه ژاپـن منچـور  کـ نـد چنان نمود کوچکف و یضع کبممال يو مقتدر دست انداز

 يدواریـ ه مـورد احتـرام و ام  کـ ا حبشه را تصرف نمود و معلوم شد جامعه ملل هم یتالیرد و اک
د و یـ دوم منجـر گرد  یش ببرد و باالخره به جنگ جهـان یاز پ يارکتواند یبود نم يجوامع بشر

افـراد   يرد و همه آرزوهـا ده اند ببار آویا شنیده ید ینونکشتر نسل یه بکرا  يشماریعات بیضا
صلح و آرامـش نقـش بـرآب شـد و      شیداین جامعه و پینه فاضله توسط ایجاد مدیا يبشر برا
  .دیباً خود بخود منحل گردیملل هم تقر جامعۀ

خـرداد   23ختـه شـد و ابتـداء در    یسـازمان ملـل متحـد ر    دوم شـالودة  ین جنگ جهانیدر ب     
س جمهـور  ین روزولـت رئـ  یانوس اطلـس بـ  یـ اقدر  یشـت ک یکدر  1941اوت سال  1320-14

ان دادن جنـگ بعمـل   یدر پا يارکهم يبرا یراتکر انگلستان مذایل نخست وزیا و چرچیکامر
صـلح   يزیـ ر یز پـ یبعد از جنگ ن يه براکد یبا هشت ماده گرد يآمد و منجر بامضاء قرارداد

ه یـ مطـابق اول ژانو  1320-مـاه ید 11ن قـرار داد در  یـ از جنگ بوده باشـد و ا  يریدائم و جلوگ
 17ز در یـ ران نیـ د و دولـت ا یه ملل متحد رسـ یشور بنام اعالمک 26 يدر واشنگتن بامضا 1942
ن یـ ه اعالم داشت و ایموافقت و الحاق خود را بآن اعالم 1943سپتامبر  9مطابق  1322ور یشهر
 یجهان د و منظور از آن مراقبت در حفظ صلحیش سازمان ملل متحد گردیدایه اساس پیاعالم



13 
 

دول بصـلح و سـلم    یف و راهنمـائ یضع کو دفاع از ممال یتهاجم ياز جنگ ها يریو جلوگ
هست و هرچند سازمان  يدوارین امیها داشتند و البته هنوز هم ا يدواریز امیبود و مردم بدان ن
دوار یـ ا به وجود آن امیبازهم دن یف شده ولیل خود نسبتاً ضعکیه تشیاول يملل نسبت به سالها

از  یا خـال یـ چگـاه دن یل شـده ه کین سـازمان تشـ  یه اک ین حال در چند سالین در عیکت ولاس
  .ا جنگ سرد نبوده استی يزیمناقشات و جنگ و جدال و خونر

م یروز مشـغول تنظـ   61د و مـدت  یـ به طـول انجام  يادین سازمان مدت زیم اساسنامه ایتنظ     
 26و کسـ یازده مـاده در سانفرانس یر صد و عبارات آن بودند تا باالخره در نوزده فصل مشتمل ب

ور بـر  کافـت و سـازمان مـذ   یان یم آن پایتنظ یشمس يهجر 1324ر یمطابق پنجم ت 1945ژوئن 
و  ياقتصـاد  يت، شورایامن يشورا یششگانه مجمع عموم یان اصلکار ين منشور دارایطبق ا
ه هرچه ک( یان فرعکررخانه و ایو دب ین المللیب يوان دادگستریمومت، دیق ي، شورایاجتماع

آمـال   عبـۀ کقت ین سازمان در حقیالبته ا. دیگرد) ل دهندکیص دهند آنرا تشیتشخ يرا ضرور
حقـوق بشـر    یه جهـان یـ هم انجام داد از جمله موضـوع اعالم  یدوستداران صلح بوده و خدمات

 یب نمودنـد و در خـوب  یم و تصویر شد آن را تنظکه قبالً ذک یندگان ملل بشرحیه نماکاست 
ه در موقع طرح یسور ندةیه نماکدارد چنان یز نواقصیآن ن یست ولین کیآن ش از مواد ياریبس

بشر را  يست و همه آرزوهایامل نکه هنوز ین اعالمیه اکرد کاظهار  یه در مجمع عمومیاعالم
 يجوامـع بشـر   يو تسـاو  يش و آزادیقـدم بـه جلـو در راه آسـا     یـک ن باز یکند لیکن نمیتأم
  .باشدیم
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  ین اسالمیبه دستورات و قوان یلکر نظ
  

انـت مقدسـه   یدن بـدان را دارد در د یرسـ  يباشد و آرزویآن م يآنچه بشر در جستجو یول     
شتر از همـه آنهـا   یب یمل موجود است و آنچه خوبان همه دارند او به تنهائکم و ااسالم بنحو اتّ

ار بست تـا  کرد و آنها را بکعل اجرا ام آن را طابق النعل بالنکد همه احیه باکت آنیرا دارد نها
ه مصـلح  کـ م یم و ما منتظرینداشته باش یم و عملیه مزد دو جهان بخواهکد نه آنیبه مقصود رس

 يند و به آمال و آرمانهـا که السالم ظهور یبن الحسن عل حجةموعود حضرت  يو مهد یقیحق
باشـد و جامعـه   یآل فالسفه مده یه اکنه فاضله را یت جامه عمل بپوشاند و مدیمقدسه عالم بشر

ه مـورد عالقـه همـه افـراد بشـر      کدول صلح دوست است و عدل و داد را  يه آرزوکرا  یملل
  .دینما یجاد و عملیاست ا

ز را از دسـتورات  یبشر ضرورت دارد فروگذار ننموده و همه چ يه براکز یچ چیاسالم از ه     
را عمل  یام اسالمکده است و ما اگر احرکان یب یو عموم ي، فرديو عباد یو اجتماع یخالقا

ا یـ  ین المللـ ین بـ یم و اگـر هـم قـوان   یاز هسـت یـ ن یگـر بـ  ین مصـوبه د یقوان همۀ م ازینکو اجراء 
را در یـ بوده باشـد ز  یرامون قانون اسالمیان و پید شرح و بیقت بایالزم باشد در حق یاختصاص

ز یـ چ چیعـامالت هـم از هـ   و م یب اجتمـاع ادآن داده شـده اسـت و در آ   ياسالم دسـتور بـرا  
م آن در اسـالم  کـ ف حیـ لکم تیاج داشـته باشـ  یـ ه احتک يزیچ یه در هر جزئکفروگذار نشده 

د و فروش و اجـاره و مضـاربه و   یل خریتب معامالت را از قبکام که اگر احکن شده است یمع
ر نشـده باشـد و در آداب   کـ نهـا ذ یم آن در اکـ ه حکـ سـت  ین يم امرینیبیم مینکر آنها دقت یغ

ر فرمـوده و  کـ ز ذیـ و خـوردن غـذا را ن   یرائیه دسـتورات پـذ  کدقت شده  يز بطوریمعاشرت ن
از  یه قسـمت کـ ز یـ در حـدود ن  یان فرموده است حتیمل بکم و از بنحو اتّیدستورات نظافت را ن

ن ییه در امور خالف فرض شود حد آن تعک یر خواهد شد هر شق و قسمکذ آن باجمال بعداً

 یه قطع چهار انگشت است مـورد اعتـراض بعضـ   کسرقت  ا مانند حدده و اگر بعض آنهیگرد
ر کـ ن ذیان و قـوان یـ ر ادیه در سـا کـ  یفرهائکیمه ها و یواقع شود اگر خوب بسنجد از همه جر

دسـتور   یست و حتـ یاو هم ن یدتر است و قطع چهار انگشت مضر و مخل امر زندگانیشده مف
شـود و دسـتور   ) پانسـمان ( يخـم بنـد  م شـرع ز که پس از قطع شدن از طرف حـا کداده شده 

ه در کشود چنانیواقع نم يم اجرا شود دزدکن حیابد و اگر ایه زود بهبود کمراقبت واقع شود 
ه از کـ اسـت   یسـان کله یشود بوسـ سرقتی ام حج ینطور است و اگر هم در ایا يعربستان سعود

د یـ ع انگشـتان مق نـد البتـه قطـ   یکنم يریگر جلوگید يفرهاکیاز  یکچ یه یخارج آمده اند ول
دن دسـت  یـ م برکـ مشـمول ح  یسـ کان شده است و عبث یب یتب فقهکه در کاست  یبشرائط

ر مـردم داده  ین و بـا سـا  یمعاشرت با مؤمن يه براک یو در آداب معاشرت هم دستورات. شودینم
  .امل است و بهتر از آن وجود نداردکجامع و  یلیشده خ

  :د سوره آل عمران استیمثال در قرآن مج
ئاً وال يتخـذَ  بِه شي كرِشاالَّاَهللا و الن بدُالّ نعاَ مكلَمة سواٍء بيننا و بينك يا الْتاب تعالوكل يا اَهلَ القُ

لَّوون تاهللا فا نن دوعضاً اَرباباً منا بعضبونَ  ا فَقُولُوا اَشمسـلـا مو ابان غمبـر باهـل   یپ يا یعنـ ی. هد
م ینـ کم بدان عمل ید آنچه را همه قبول دارییایبگو ب) مجوس الًمو محت يهود و نصاری(تاب ک

 یکاو شـر  يم و بـرا ینـ کرا جز خداوند پرسـتش ن  يگریه دکن است یم و آن ایریو آن را بگ
رفتنـد  یم و اگـر آنهـا نپذ  یار خـود قـرار نـده   یگر را صاحب اختیم و بعض ما بعض دیقائل نشو

و مسـاوات و   يفه آزادیه شـر یـ ن آیـ از ا. میباشـ ین امـر م یـ م ایتسـل ه ماکـ د ید شهادت دهیبگوئ
) مگـر مطـابق قـانون و شـرع    (گران یم نسبت به دیافراد در مقابل قانون و عدم جواز تسل يبرابر

ا هسـتند  یـ ت خود جوملّ يه براکند یگویزنند و میاز ملل از آن دم م يارین بسیه امروزه قائدک
فـه دوم  یه مخصوصـاً در زمـان خل  یـ اسالم تا سـلطنت معاو  شود و در صدر اولیمعلوم م یبخوب

بن  جبلةه یه قضکشد چنانیه السالم اجراء میطالب علیبن اب یعل یالموال یعمربن الخطاب و مول
ه زد مـورد  کـ انـه  یتاز ان عمـر اسـالم آورد و بعـداً بواسـطۀ    ه در زمـ کـ شام  یهم پادشاه غسانیا
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مـال عالقـه   که مـورد  کـ ل یـ بـا بـرادرش عق   ین رفتار علـ یقصاص قرار گرفت مشهور و همچن
گـران معـروف اسـت و    ین او و دیت المـال بـ  یـ م بیدر تقسـ  يتساو يآنحضرت هم بود و اجرا

 يملـت قـو   یمومت و بردگـ ید تحت قیا آمده و نبایه همه ملتها آزاد بدنکن اشاره دارد یهمچن
  .1داخل باشند

                                                
پـس از   1349اردیبهشـت  -1390نگارنـده در مـاه صـفر    : دهمرا تذکر  موضوع زیردر اینجا مناسب میدانم - ١

مراجعت از پاریس که براي معالجه رفته بودم به رم پایتخت ایتالیا کـه وارد شـدم آقـاي دکتـر اژدري نماینـده      
فرهنگی ایران اظهار داشتند که آمدن شما را باطالع وزیر خارجه پاپ رسانیدم و ایشان اظهار اشتیاق به مالقات 

قیر اظهار داشتم که چون ایشان جنبۀ روحانیتی که دارند بر جنبه سیاست غالب است لذا من هم مایـل  کردند ف
به مالقات ایشان هستم ازینرو وقتی براي مالقات تعیین شد و ایشـان در مالقـات خیلـی اظهـار محبـت و ابـراز       

ـ    مسـیحی مالقـات میکـنم اظهـار      تخرسندي از مالقات نموده و من نیز از اینکه با یکنفـر از پیشـوایان روحانی
ت نمودم سپس ایشان اظهار کردند که حضرت پاپ فعال در سیسیل هستند اگر درینجا میبودند البته ایشان مسرّ

هم شائق مالقات بودند نگارنده اظهار داشتم که اتفاقاً من هم خیلی مایل بودم که از ایشان مالقات کنم و یک 
م و تا سه چهار روز دیگر من در رم هستم اگر مراجعت کردند بعـرض ایشـان   پیام آسمانی را بایشان ابالغ نمای

برسانید و در صورت تعیین وقت اطالع دهید تا مالقات حاصل شود ایشان با تعجب اظهار داشتند که چه پیـام  
آسمانی است من گفتم چون معلوم نیست ایشان درین چند روزه مراجعت کنند که مالقات حاصـل شـود لـذا    

یام را توسط شما بایشان میرسانم بعداً مجدداً از پیام پرسیدند من گفتم پیـامی اسـت آسـمانی کـه توسـط      این پ
قـل یـا اهـل    : (رسیده و خداوند بآن بزرگـوار وحـی نمـوده میفرمایـد    ) ص(پیغمبر بزرگوار ما محمدبن عبداهللا

ا تـا آخـر خوانـدم و سـپس آنـرا بـه فارسـی        و آیه ر) سواء بیننا و بینکم االنعبدوا اال اهللا كلمةالکتاب تعالوا الی 
. ترجمه نموده و آقاي حاج حسینعلی خان که مهارتی تام در زبان فرانسه دارند آن را به فرانسه ترجمه نمودنـد 

طبق این پیام از شما که معتقد به کتاب مقدس انجیل هستید دعوت میفرماید که ) ص(سپس من گفتم پیغمبر ما
شتراك بین ما میباشد و هر دو بدان معتقد هستیم که عبادت خداوند یکتا و رعایت عدل بیائید آنچه را ما به اال
ایشان تصدیق نمودند سپس مـن گفـتم امـروز    . یت افراد است بگیریم و بدان عمل کنیمو مساوات و حفظ حرّ

ریـب میدهـد   سیل بنیان کن بی دینی و الحاد و انکار خداوند سرازیر شده و جوانان ما را گمـراه مـی کنـد و ف   
بطوریکه می بینیم روزبروز کفر و انکار خداوند و فساد اخالق و انحـراف از مبـادي دینـی و اخالقـی زیـادتر      

                                                                                                                 
میشود بیائید و بزرگان شما با بزرگان و روحانیین دیانت مقدسه اسالم با هم بنشینید و فکري درین باره نمـوده  

دس اسالم در هزار و چهارصد سال قبل این مبناي اخالقی جلوالحاد و بی دینی و ظلم و فساد را بگیرید دین مق
و دینی را نشان داده و پایه ریزي کرده و آنچه شما در جلسات دینی و سیاسی خود میخواهید و در سازمانهاي 
بین المللی از آن دم میزنید در اسالم دستور داده شده و حال هم اگر واقعاً میخواهید به خدا شناسی و توحید و 

جوامع خدمت کنید این دستور را بکار بندید و یـک نـوع تـوافقی بـین شـما و اسـالم و بلکـه بزرگـان          صالح
ت غیر مغرض یهود نیز حاصل شود و تبادل نظر کنید و راهی براي جلوگیري از شیوع کفر و بی دینـی  روحانی

میرسانم گفتم اگر شما  پیدا کنید ایشان نظریه مرا پسندیده و گفتند من عین مطلب شما را بعرض حضرت پاپ
واقعاً موافق هستید ابتدا بکوشیداغراضی را که در میان شما براي تفرقه انداختن موجود است رفع کنید از جمله 
در همین اوقات که من در پاریس بـودم یکـی از بزرگـان مسـیحیت و کشیشـیها در منطـق خـود از پیغمبـر مـا          

امر این است که احساسات مسـلمین بهیجـان بیایـد و آنهـا هـم      بدگوئی نموده و توهین کرده بود و الزمه این 
پاسخ گفته و از آن کشیش هم بد می گویند و نیز در یکی از روزنامه هاي پاریس به قلم یکی از نویسندگان از 
اسالم بدگوئی شده و توهینهائی باسالم و بزرگان اسالم وارد آورده بود و این نیز سبب میشود که روزنامه هاي 

کنند و جواب بگویند و خود همین امر باعث تشدید اختالفات می شـود و اگـر میخواهیـد کـه      می نیز رداسال
اختالفات کمتر شود به کشیشهاي خودتان و همچنین به روزنامه ها دستور دهید که بـدگوئی نسـبت باسـالم و    

بـراي ایجـاد حسـن تفـاهم     بزرگان ما را ترك کنند تا ما هم مجبور به جواب نشویم که این قسـمت قـدم اول   
مطالـب دیگـري هـم    . میشود ایشان نظریه مرا پسندیده و یادداشت کردند که موضوع را به عرض پاپ برسانند

مذاکره شد و مورد استشهاد ما درینجا همین موضوعی است که درباره آیه شـریفه مـذکوره مـذاکره شـد کـه      
  .عظمت اسالم و پیغمبر اسالم را میرساند

یدانم این نکته را در اینجا تذکر دهم که خوانندگان مطلع شوند که ذبیحه کفار و غیرمسـلم بـر   ضمناً مناسب م
مسلمین حرام است چون شرایطی که براي ذبح ذکر شده در ذبح آنها نیست لذا ذبیحه آنها براي ما حرام است 

لذا گوشت نمـی خـوردم و بـه    و نگارنده در سفر اروپا در همه جا کامالً مراقب بودم که از ذبیحه آنها نخورم 
خوراکیهاي غیر گوشت اکتفا می کردم و همراهان نیز در ایـن قسـمت کـامال مراقـب بودنـد و البتـه هـرکس        
بخواهد میتواند مراقبت کند و زحمت ندارد و حتی کسانی  هم که دعـوت مـی کردنـد نمـی پـذیرفتم و اگـر       

یپذیرفتم و غالب میهمانیها بدون گوشت بود و حتی اصرار میکردند با شرط اینکه از گوشت آنجا تهیه نکنند م
یکی از اساتید دانشگاه پاریس که بوسیله پدر بزرگوارم اسـالم آورده و بایمـان نیـز مشـرف شـده بـود هنگـام        
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شآِء عنِ الفَح يوينه القُريب يلِ واالحسان وايتاِء ذعدالْمر بِانَّ اَهللا ياْ: دیـ فرماینحل م و در سورة     
ردن و مراعـات حـال   ک یکیخداوند امر به عدالت و ن یعنی م تعقلونَكلَعلَّ مكيعظُ يرِ والبغكواملُن

د یه شـا کـ نـد  یکم یست و ظلـم نهـ  یزشت و ناشا يارهاکد و از یفرمایان میکدن به نزدیو بخش
  .دینکر کد و در امور تدبر و تفیار بندکد را شما عقل خو

ا خانواده باشد یه یو قر يا آبادیه به بسط عدل و داد در همه مراحل خواه در جامعه ین آیا     
ه همـه افـراد   کـ اسـت   یلـ کن دسـتور  یـ ا. نـد یکر آنها امر میر دستان و غیردن به زک یکیو به ن

زنـد و آنچـه را خـالف عـدالت اسـت      یبپره يت آن را نموده و از ظلم و تعـد ید رعایمافوق با
و  يز شـامل همـه مـوارد فـرد    یـ ه آن نکند یکدر همه موارد امر م یکینند و باحسان و نک كتر

ه کـ ه یریان و گرفتاران و امور عام المنفعه و مؤسسات خینوایبه ب کمکل یاست از قب یاجتماع
  .ا وجود داردیشود و امروز در همه دنیل مکیتش

ـ  يثرِ وَ  اُنكم من ذَكنايا ايها الناس انا خلَقْ: دیفرمایحجرات م در سوره      لنعجكاو ـعوباً و م ش
م یردکـ مرد و زن خلق  یکمردم ما شما را از  يا یعنی مكقيداِهللا اَتعن مكرمكقَبائل لتعارفُوا انَّ اَ

تـر شـما نـزد     یگرامـ  ید ولـ یخته شـو گر شنایدیکم تا از یله ها قرار دادیو شما را دسته ها و قب
  .ارتر شما استکزیخداوند پره

سـت و  یاه نید و سـ ین نژاد سـف یب یفرق یعنینژادها در برابر خداوند  يه اشاره به تساوین آیا     
ست و تنهـا  ین یتیمز يگریدام را بر دکچیسان و هیکن و مقررات یام و قوانکهمه در مقابل اح

ده یه منشأ صفات پسـند کاست  يارکزیشود پرهیگر میرد دبر ف يت فردیه موجب مزک يزیچ
نداشـت و   یگـران فرقـ  یفـه بـا د  ینطور بود و لبـاس خل یل اسالم عمال هم همیه در اواکباشد یم

ت المقـدس  یـ ب یمصالحه با اهال يه براک یدوم موقع فۀیار نبود و خلکحاجب و دربان هم در 

                                                                                                                 
دعوت که نپذیرفتم و اصرار داشت موضوع را بـاو تـذکر داده و بـا همـین تعهـد پـذیرفتم و در مهمـانی خـود         

  .بهیچوجه گوشت نداشت

شـدند و موقـع ورود بـه    یت سـوار م ه به نوبکشتر داشتند  یکرد خودش و غالمش کت کحر
رهن خود یهما السالم هفده وصله بر پیطالب علیبن اب یغالمش بود و عل يز نوبت سواریشهر ن

خـود و   يد بـرا یـ خریم و هر موقـع لبـاس م  یشیکآن خجلت م نندةکه فرمود از وصله کداشت 
 یـک ن شـد بـا   یامـد  یه والکداد و سلمان ید و باز هم بهتر را بغالم میخریقسم م یکغالمش ب

و  يدام آزادکنصورت ین شد دریب وارد مدایرده و به همان ترتکت کاده حریو پ یوله پشتک
حاً فرموده اند بهشـت  یه بزرگان اسالم صرکباشد یمساوات عمال باالتر از اسالم و دستور آن م

 یسـ ک يباشـد و دوزخ بـرا   یند هرچند غالم حبشـ که اطاعت خداوند را بکاست  یسک يبرا
 یرده انـد ولـ  کـ باشـد و خودشـان هـم بـدان عمـل       یند هرچند آقا و قرشک یه نافرمانکاست 
ب نمـوده انـد بـدانها    یه دستور داده و تصـو یکسانکاً غالب همان یاوال ناقص و ثان ين بشریقوان
  .ستندید نیمق

م كمةَ اِهللا علَيروا نِعكال تفَرقوا واذْلِ اَهللا جميعاً وببِح مواُو اعتص: آل عمـران اسـت   و در سورة     
قانون ( یسمان خدائیهمه شما به ر یعنی. اناًوبِنِعمته اخ تمبحفَاَص مكن قُلوبِداء فَالَّف بيعاَ نتمك اذْ

اد یـ ه خدا به شـما داده  ک را ید و نعمتینده نشوکد و پرایچنگ زن) و پرستش خداوند یآسمان
گر دشمن و در جنگ و نزاع بوده و بـه خـون   یدیکه همواره با ک دیبود یسانکرا شما ید زینک

گر همچون بـرادر  یدیکه با کقرار داد  یشما الفت و مهربان ين دلهاید و او بیهمدگر تشنه بود
ه تا اتفاق نظر کباشد ین جامعه ها میحاد بلزوم اتفاق و اتّ ين برایم و متکن دستور محیا. دیشد

ش و یسـعادت و آسـا   يگر نباشـد آن جامعـه رو  یدیکـ نسـبت ب ر و معاونت افراد کو وحدت ف
ان یـ لواء مجتمع نبوده و اتفـاق در م  یکه تحت ک يشورکد و هر جامعه و یرا نخواهد د یترق

ن یبـا  ین المللـ ین بـ یاز قـوان  يدام قـانون و دسـتور  کا یافراد آن نباشد سعادتمند نخواهد بود آ
او  یقـ ینان حقیند مقنن بزرگوار اسالم و جانشن مانیاز مقنن یکدامکدهد و یام دستور مکاستح

  !بدستورات عمل نموده اند
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 یعنـ ی. نهممآُء بيفّارِ رحكال يد رسولُ اِهللا والَّذين معه اشداُء علَممح: دیفرمایفتح م در سورة      

 ید ولیشدار سخت و یباشند نسبت به دشمنان بسیه با اومیکسانکامبر خداست و یپ) ص(محمد
م ید در دفـاع از حـر  یـ با یه هر جامعـه و ملتـ  کار مهربان هستند منظور آنست ین خودشان بسیب

ه دسـت  کـ ننـد بل کدا یار بوده و نگذارد دشمنان در داخله آنها رخنه پکو فدا يار جدیخود بس
ار یخود بس در مقابل برادران و افراد جامعۀ ینند ولکوب کبدست همدگر داده و دشمن را سر

ننـد و صـالح خـود را اگـر بـرخالف      کن يه بـر آنهـا تعـد   کؤف و مهربان بوده و عالوه برآنر
گـران را هرچنـد بـرخالف مصـلحت     یان صالح دکاالم یم ندارند حتمصالح جامعه است مقد

بـرادران   یعنـ ی خصاصـةُ  انَ بِهِـم ك ولَو اَنفُِسهِم يثرونَ علو يؤه کح دهند یخودشان باشد ترج
ه کـ داشـته باشـند چنان   میدهند هرچند خود در زحمت بوده و احتیـاج  حیا بر خود ترجر یمانیا

ومـت او  که در حـوزه ح کـ د یه السـالم چـون شـن   یـ طالـب عل یبـن اب  یفه بـزرگ اسـالم علـ   یخل
ده و یشـ کومـت او بـود   که در ذمـه ح کـ ه یـ هودیه گوشـواره از زن  یمعاو یزانیان پارتیجنگجو

ــاره  ــد از غصــه ســکــگــوش او را پ ــب یه شــبانه روز مــررده ان گفــت یرد و مکــض شــده و ت
ت او دشـمنان گوشـواره از گـوش زن    که در مملکد زنده در گور شود یبا یعل): نمضمونیبا(
املسلم اخواملسلم ه فرمـود  کـ ت شده یسار روایل بن یاز فض 1یاز ربع یافکشند و در کب يهودی

نـد و نـه خـذالن او را روا    یکم ه نـه بـر او ظلـم   کمسلم برادر مسلم است  یعنیاليظلمه والخيذله 

                                                
ربعی بفتح را، یا به ضم و فتح با، بعضی هم به سکون خوانده اند لقب چند نفر  از روات عامه و خاصه است - ١

) ع(بن عامر ربعی که بعضی او را از اصحاب حضرت صادق ةحذيقاز جمله اوس بن عبداهللا و حارث بن زید و 
ذکر نموده است ولی مراد از  )ع(گفته اند و حسن بن علی ربعی که شیخ طوسی او را از اصحاب حضرت رضا

بـوده و از  ) ع(ن ابی سبره هذلی است که از اصحاب حضـرت صـادق  رودبربعی درینجا ربعی بن عبداهللا بن جا
روایـت نمـوده   ) ع(فضیل بن یسارهم روایت نموده است و فضیل بن یسار نیز از حضرت باقر و حضرت صادق

 . است

د یرده پرسـ کـ ل نقـل  یه فضکن خبر ینه از صحت ایاران ما در مدیاز  یکید یگویم یربع. دارد
املسلم اخو املسلم اليظلمـه   ه فرمودکدم یشن) ع(عبداهللا یح است من خود از ابیصح یگفتم بل
نـد و نـه   یکه نه بـر او ظلـم م  کمسلم برادر مسلم است  یعنیوالخيذله واليغتابه  وال خيونه واليغشه

فـه هـر فـرد    یوظ یعنـ ینـد  یکبـت م یسوا نموده و نه از او غرند و نه او را یکانت میتقلب و نه خ
  .ندکت ین قسمتها را رعایه اکن است یگر ایمسلم نسبت به مسلم د

نطور است یر آنها همیو معامالت و غ يو عباد یام اخالقکز از احین یر دستورات اسالمیسا     
م یتـوان  یم نمکن و محیام متکن احینصورت و با ایر شد درکن چند دستور بعنوان نمونه ذیو ا
د چنـگ بـه   یـ د بایـ الت خـود فـائق آ  کم و اگر بشر بخواهد بر مشینکدا ینها پیبهتر از ا ینیقوان

ا یـ ن یامـروز مسـلم   یاسـ ین سیمتأسفانه قائـد  یدارد ول يبزند و آنها را مجر یدستورات اسالم
 يدرمـان دردهـا   يباشـند وگرنـه بـرا   یاطـالع م  یب یام اسالمکا از احیستند و یام نکاح د بهیمق

نمودنـد نـه   یالت خـود را برطـرف م  کشـدند و مشـ  یم کخود به اسالم و قرآن متمسـ  یاجتماع
  .ر و ناتوان هستند بزنندیار فقین موارد بسیه درکگانگان یه دست بدامن بکآن

د بـه  یـ مف یلیحقوق بشر خ ۀیاز مواد اعالم ياریه بسکم ین حال از انصاف نگذریدر ع یول     
ده یب رسـ یه از طرف سازمان ملل به تصـو کاست  ین المللین سودمند بیحال اجتماع و از قوان

  .ه در مواد آن غور و بحث شودکسته است یو شا
ن یــمــرا وادار بنوشــتن ا یاســت نبــوده و فقــط احساســات مــذهبیو چــون نگارنــده وارد س     

ه معلوم شـود آنچـه خوبـان    کنم یکح میتشر ینرو مواد آن را از نظر مذهبیتها نموده از اادداشی
  .ض اسالم و بزرگان آن باشندین خرمن فید خوشه چیهمه دارند اسالم تنها دارد و همه با
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  حقوق بشر ۀیاسالم و مواد اعالم
  

ار یر شـده و بسـ  کذ يبرادردر حقوق و  يافراد بشر و برابر يه آزادین اعالمیاول ا در مادة     
ضـنا  واليتخذَ بع ۀیمل دستور فرموده و آکم و انباره بنحو اتّیز دریاسالم ن. است يدیدستور مف

ن دعضاً اَرباباً مبهیـ و آ اِهللا ون هيا ايا اسلَقناا النا خكنناُنثْكذَ م من امـر دارد و  یداللـت بـر   يرِ و
ه تنهـا  کـ قائـل نشـده بل   یاه فرقـ ید و سین سفینموده ب یملغ یلکرا ب يو نژاد یاختالفات طبقات

ن یمعتقـد  يلت را بـرا یت و شرافت و فضیرده و مزّکت یده را تثبین و عقیاختالف مذهب و د
ه بـه دسـتور عقـل    کـ را  یسانکنرو یقرار داده است از یام آسمانکروان احیتا و پیکبه خداوند 

ا سـنگ وچـوب   یـ ا نقـره  یـ خودشان است خـواه از طـال   ه ساخته کرا  یزهائیعمل ننموده و چ
قت از عقل یستند چون در حقین یه اصال معتقد به خدائکا آنیند یجویپرستند و بدانها توسل میم

بـدن   یت خارج دانسته و وجودشانرا مانند عضو شقاقلوسـ یندارند آنها را از رتبه انسان يبهره ا
 یـک  يش دارایر آنها در مواقع صلح و آسـا یغ یلگفته و دفع فتنه آنها را الزم شمرده است و

ر کـ شـتن همـه افـراد ذ   کنفـس را ماننـد    یـک م بوده و خدمت بآنها را دستور داده و قتـل  کح
اسـالم  َ جميعـاً   الناس يانما اَحيكياها فَحاَ انما قَتلَ الناس جميعاً ومنكساً فَمن قَتلَ نفْه کـ فرموده 

ـ ا املُؤمنونَ اخانم  دیـ فرمایو مقـرارداده   يوت و برادرن اخیمسلم ن جامعۀیب ةُ فَاَصو ـيحواُ بل ن
يوكُاَخد و اصـالح  ینمائ يگریانجین دو برادر مید بینکوشش کگرند یدیکن برادر یمؤمن یعنی م
  .دیده

دام کـ فت هرست و شراین یتّیت فرق و مزین آنها از نظر ظاهر بشرین عموماً برادر و بیمسلم     
ه کـ بزرگـوار   ياسـت سـعد   یاخالقـ  و صفات محسـنۀ  يزگاریو پره يتقو بواسطۀ يگریبر د
از  يرویـ تب اسالم است پس از گذشتن شش قرن از زمان ظهور اسالم بـه پ کروان میاز پ یکی

  :دیفرماینان او میانات شارع مقدس آن و جانشیب

  گوهرند یکنش ز یه در آفرک  گرندیدیک يآدم اعضا یبن
  دگر عضوها را نماند قرار  به درد آورد روزگار يوعضوچ

افـراد   حقوق همـۀ  ياول است و اشاره دارد به تساو ماده ماده دوم هم دنباله همان موضوع     
د و ارزنده است و یار مفیبشر بس جامعۀ يز برایه آن نکامور و شئون  گر در همۀیدیکنسبت به 

 نیـ ز دریـ اسـالم ن  انـت مقدسـۀ  یاشد منع شده است دبیور مکن مذیه در بعض قوانک یضهائیتبع

تـا   سـان لِ واِألحمر بِالعدانَّ اَهللا يأد یفرمایباره دستور جامع داده از جمله م
د یفرماین دو طرف است و در قصاص میب يه الزمه آن تساوک يانه رویم یعنیآخر و عدالت 

د و اگـر  یـ نکب یندند چشمک یگر چشمد و ایشکنفر را ب یکشتند فقط کنفر را از شما یکاگر 
ه اگر مقتـول از  کد ینکگمان ن یعنید ینکن بردند فقط به همان اندازه قصاص یشما را از ب ینیب

را بـه   یه جانکشت بلکن نفر را یتوان به قصاص او چندیاست م يتر يا قویخانواده محترم تر 
د یـ فرمایم درباره قاتل خود مه السالیطالب علیبن اب یعل. دیشکشته شده بکه کگر یجان د يجا

د یباشـم و اگـر مـردم و خواسـت    یا قصـاص م یـ م او از عفـو  کبح یاگر من زنده ماندم خودم اول
بـه   تضـرب  یـک ه او هم چون فقط کد بلیشکنفر  قاتل را بیکش از همان ید مبادا بینکقصاص 

را در افـراد   يت عـدالت و تسـاو  یـ ه نهاکـ د یـ نکضربت او را خـالص   یکمن زده شما هم با 
  .رساندیم یمقابل قانون اله

ه در کـ ات اسـت  یـ حـدود و د  ينند در بعض قسمتهاکراد یا ین است بعضکه ممک يزیچ     
انه یند حد او صد تازکرمحصن زنا یه اگر شخص مسلم غکند از جمله آنیکموارد فرق م یبرخ

نـد  کلمه زنا ر مسلم باشد و با مسیاگر همان شخص غ ید است ولیسال تبعیکدن سر و یو تراش
انـه اسـت و در   یز باشـند حـد آنهـا پنجـاه تاز    یـ نکه غـالم و  یـ و زان یحد او قتل است و اگر زان

شد کتواند او را بیدم م -یشد قصاص دارد و ولکرا عمداً ب ینفر مسلم مسلمیکز اگر یقصاص ن
م قتـل  کـ مسلم نباشد ح یشگیشته شود و آن امر عادت همکبدست مسلم  یرمسلمیاگر غ یول
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تـب حـدود و   که در کـ نهـا  یه شود و امثال ایانه تنبیه بپردازد و با تازید دیه باکشود بلینم يجار
  .رساندین افراد را میه بظاهر فرق بکر شده است کعه مشروحاً ذیانت فقه شید

 یو تفـاوت طبقـات   يانـت اسـالم اخـتالف نـژاد    یرا دیـ ال است زکاز اش یز خالین آن نیکل     
را همانـا   يلت و شـرف و برتـر  یم اساس فضیردکر که ذکهمانطور  چوجه قائل نشده استیبه
ه کیـ مـان ت یده و ایـ ه در عقکـ را  یسـان کنرو یداند ازیم یح و فضائل اخالقیده صحیمان و عقیا

 طـۀ یقت از حیمعتقد نباشند در حق یبیواحد غ ينبوده و به خدا یبند مبدئ ينداشته و پا یگاه
ن یـ ه اکـ وشش داشته کت شناخته و یا مضر به جامعه بشرت خارج دانسته و وجود آنها ریانسان
از  یشورها بعضکاز  یه امروزه در بعضکن است ین امر مانند این ببرد و ایده و مرام را از بیعق

شدت عمل بخرج  ینند و گاهیکص داده و آن را منحل میتشخ یاحزاب را مخالف مصالح مل
به اعـدام   یه گاهکسخت  ينموده به مجازاتهامه کرو آن مرام باشند محایه پکرا  یسانکداده 
  .نندیکوم مکرسد محیهم م
و  يهـود و نصـار  یداشـته باشـد ماننـد     یبـ یده بـه مبـداء غ  یه عقک یسکه هرین نظریو طبق ا     

ات آنهـا بشـود   یثید حفظ شئون و حیبا یت اسالمکده محترم است و در مملیمجوس از آن عق
ده و بـه  یمـال نرسـ  ک انـت بـه مرحلـۀ   یمان آنهـا بـه د  یا بازهم چون یباشند ول یه حربکمگر آن

 ةبنـد و بعبـار   يآنهـا را گرفتـه و پـا    يجـا  يگـر ین دیده ما نسخ شده و قوانیه به عقک یامکاح
ه بـا  یام شرعکنرو در بعض احیغمبر اسالم قرار نگرفته اند از ایم الحق و پکتحت امر حا ياخر
ه در خـود اسـالم هـم    کـ سـتند همـانطور   یجـه ن مرتبـه و در یکن فرق دارند و بـا آنهـا در   یمسلم

 و اَنفُِسـهِم  هِموالفَضلَ اُهللا املُجاهدين باَم: دیفرمایه مکستند یدرجه ن یکن در ین و قاعدیمجاهد
  .اًراً عظيمقاعدين اَجالْ يو فَضلَ اُهللا املُجاهدين علَ ينالً وعداُهللا احلُسكقاعدين درجةً والْ يعلَ

ننـد بـر   یکوشـش و جهـاد م  که با مـال و جـان خـود در راه خـدا     کرا  یسانکخداوند  یعنی     
 یکـی ن داده و خداوند به همه وعـدة  يدرجه برتر یکرده اند کجهاد  كه نشسته و تریکسانک

 یکن فقط یه در مرحله نخستکداده است  یمیو اجر عظ ين برترین را بر قاعدیداده و مجاهد

ت نموده و بعداً که در جهاد شرکهستند  یسانکن در آنجا یو مراد از مجاهد ردهکر کدرجه ذ
ه مـال  کهستند  یسانکه ین در آخر آیرسند و مراد از مجاهدیسالمت بازگشته و به غنائم هم م

  .نند و به شهادت برسندکو جان را در راه خدا فدا 
ن یـ باشـد از ا یتـر از مسـلم م   مـان پسـت  یده و ایث عقیر مسلم در نظر اسالم از حیو چون غ     

نسـبت   يقاتـل حرفـه ا   یعنی(او نباشد  ۀیعادت و رو هین رویشد و اکاو را ب یجهت اگر مسلم
د یـ باشد و بایمقتول م دةیعق يرا او دارایشند زکد آن مسلم را به قصاص بینبا) ر مسلم نباشدیبغ
وده و اقـدام بقتـل نفـس    رفتار نمـ  یه اسالمین جاریه چون برخالف قوانکت آنیرند نهایه بگید

 ید از نظر حفظ مصـالح عمـوم  یه باید لۀیدم بوس يایاول يرده و عالوه بر جلب رضاکمحترمه 
و  یه ذمـ یـ ن امر عادت او شده باشد تفـاوت د یاگر ا یانه خورد ولیه شود و تازیر و تنبیز تعزین

  .شودیشود سپس از او قصاص میدم بورثه مسلم داده م يایمسلم از طرف اول
مـت او را بپـردازد و قصـاص    ید قیـ ب قتـل بنـده بشـود با   کمرت ين اگر شخص آزادیهمچن     
شـود  یه بعـداً شـرح داده م  کـ هـم همـانطور    یشرع دارد و بندة يرا آزاد بر بنده برتریشود زینم

ر شـده و بـه   ین در جنـگ اسـ  یبـا مـؤمن   یمان و دشمنیده و ایث عقیپست تر بودن از ح بواسطۀ
ده اسـت  یبـاو بـه ارث رسـ    ین حالـت را داشـته و بنـدگ   یه پدر او اکا آنیگرفته شده و  یبندگ

ز در مـورد حـد   یـ و ن. شـود یمان میده و ایز راجع به اختالف در عقین آن دو نیبهرحال تفاوت ب
ه خـالف اخـالق و وظـائف    کـ ب زنا با مسـلمه شـود اضـافه بـر آن    کرمسلم مرتیغ یاگر شخص

ز یـ مسـلم ن  یسـتگ کب حـرام شـده باعـث سرش   کـ رفتـار نمـوده و مرت   ینـ ین دیو قوان یاجتماع
  .د به قتل برسدیرده لذا باکن ین توهیقت به مسلمیده و در حقیگرد
ند چون پست تر از آزاد هستند و اسـاس آن هـم بـه نقـص و     کزنا  يزینکبا  يو اگر بنده ا     
ه قدر ب شده اند بکم اسالم مرتکه آنها نسبت به حک ینرو خالفیگردد ازیده برمیمال در عقک

  .شود یم يانه حد جاریف داده شده و پنجاه تازیست لذا در مجازات آنها تخفیشخص آزاد ن
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 یز در اسـالم بـاق  یـ مـان اسـت و آن ن  یده و این قسمتها مربوط به اختالف در عقیپس همه ا     
ز یـ ن) ع(یه علـ کـ هستند  يت مساویست و همه در بشرین ین افراد بشر فرقیه بکرا با آنیاست ز

  :دیافرمیم
نم اساَلن الت ةهاُء  فاءكْمثال اَجوح واَالُم مم آدهواَب  

ل یـ اسـت از قب  يویـ ه مربوط به جسم وبـدن و عـوارض دن  ک یازاتینرو اختالفات و امتیو از     
ه مربـوط بـه   کـ  يازیامت یشده ول یو نسب و امثال آنها در اسالم ملغ یو طبقات ياختالف نژاد

  .و در اسالم برقرار شده است یخود باق باشد بقوةیمال عقل مکروح و نقص و 
ماند پس الزم است ینم یبشر باق يبرا یلتیچ راه فضیشود ه یرا اگر آن اختالف هم ملغیز     

لت را فقـط مربـوط بـه تفـاوت مراتـب      یبماند لذا اسـالم فضـ   یباشد باقیآنچه مربوط به روح م
است شـرافت دارد   يد پست تریعقا يه داراکتر بر آناملکده ینموده و البته صاحب عق یروح
ه کن نظر است یازات نمود و از همیرفع امت یلکتوان بطور یه نمکند یکم مکه عقل هم حکو بل

  .ز مربوط به روح استیت دارد و آن نیر عالم مزیشخص عالم بر غ
ات یجزئ ند همۀتوان ینم یتب اسالم طبق دستورات اسالمکروان میه پکن نظر است یبه هم     

ه بـا  کـ  يتا انـدازه ا  یرمسلم قائل نشوند ولین مسلم و غیب یچوجه فرقیرند و بهین ماده را بپذیا
  .باشدیز میمخالفت نداشته باشد مورد قبول ما ن ین مقرره اسالمیقوان
آن شـخص بـرخالف    يه آزادکـ باشد مشـروط بـه آن  یز مورد قبول ما میه نیسوم اعالم مادة     

رمسلم با زن مسلمه ازدواج یگران نباشد مثال اگر غیش دیا موجب سلب آسای یممقررات اسال
ن مـوارد همـه افـراد جامعـه در     یـ ر ایـ در غ یشود ول يد طبق قانون شرع بر او حد جاریند باک

 يگـر یش از دیتواند سلب آسـا یس ولو مسلم باشد نمکچیخود آزاد بوده و ه یحدود زندگان
 .دیباشد بنما یولو ذم

  
  

  یو برده فروش یبردگ )هیه چهارم اعالمماد(
و  یتوان غالم و بـرده محسـوب داشـت بردگـ    یس را نمکچیه«د یگویه میچهارم اعالم مادة     

باشـد  ین ماده محتـاج بـه شـرح و بسـط م    یا» ه باشد ممنوع استک یلکداد و ستد غالمان بهرش
ال کم اشیتوانیم مینکل یه و تحلیاگر تجز یمخالف است ول ین اسالمیچون به ظاهر آن با قوان

انت مقدسه اسـالم  یه دکآن است  ین اسالمیعلت مخالفت آن با ظواهر قوان. میآن را رفع نمائ
ط مجـاز و  یه با وجود آن شـرا کقرار داده  یطیآنرا تحت شرا یرا منع نفرموده ول یبرده فروش

مـروز وجـود آن   ند و ممنوع اسـت و چـون ا  یکدا نمیاگر آنها وجود نداشته باشند برده صدق پ
  .م بالعرض ممنوع استیم بگوئیتوانینرو میست ازیسر نیشرائط م

دان جنــگ از یــدر م یاســالم يه در جنگهــاکــ يریرا بــرده در اســالم عبارتســت از اســیــز     
اورده باشند گرفته شده باشد یمت اسالم نیم غنیت داشته و قبل از تقسکه در جنگ شریکسانک
دان جنـگ  یـ مـت، اسـالم آورد هرچنـد در م   یم غنیبل از تقسا قین جنگ یدر ب یسکاگر  یول

ا طفـل  یـ ت نمـوده  که در جنگ شـر کباشد  یه زنکگرفت مگر آن یتوان او را ببردگیباشد نم
باشـند   یافر حربکاگر  یر شوند برده اند ولینصورت اگر اسیربالغ را با خود آورده باشد دریغ

 يشـوا یه در آن موقـع پ کـ سـالم آورنـد   ه اکـ شوند مگـر آن یشته مکر شوند ین جنگ اسیو در ب
  .ه بخواهدیا فدیرد یبگ یا ببندگیند که او را آزاد کر است ین مخیمسلم
ج آن یحفـظ مصـالح اسـالم و تـرو     يبـرا  یعنینباشد  یط اگر جنگ اسالمیو طبق آن شرا     

ه دو طـرف مسـلم   کـ فار باشد تا چه رسد به آنکن بایامده باشد هرچند از طرف مسلمیبوجود ن
نباشـد   یافر حربـ کـ ن اگر در جنـگ و از  یستند و همچنیشوند برده نیفته مره گک یباشند اسرائ

د و فـروش  یا خریراه کا بعض بالد بگرفتن به ایه طبق معمول و مرسوم بعض ادوار و قرون کبل
م و یبـر  یپ ینه دستور اسالمکپس اگر ب. شوندیر آن باشد حرام و برده محسوب نمیفرزند و غ

ه به یکسانکن دوره وجود ندارد و یدر ا یشرع یواقع م بردةینیبیم مینکرا دقت  یگط بردیشرا
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آنهـا خـالف شـرع و     يع و شرایستند و بین یشوند برده شرعید و فروش میز خرینکنام غالم و 
  .ستیبر آنها مترتب ن یآثار بردگ

ت یجاهل در دورة ده و از مراجعه به وضع آنر شکآن ذ يه در اسالم براک یطیه از شراکبل     
شـتر اقـوام و   یه بکت بلیرا عرب جاهلیه منظور اسالم محدود ساختن آن بوده زکشود یم كدر

از پدران و مادران در موقـع فقـر و    يارید و فروش انسان آزاد بوده و بسیملل آن دوره در خر
نـد و  نکدا یمخارج پ يبرا یه هم پولکگذاشتند یصال فرزندان خود را در معرض فروش میاست

ه کن اواخر هم مرسوم بوده بلیقا تا همیل افریان قباین امر در میم شود و اکاز آنها  یهم خرج
  .آنجا مرسوم باشد ینون هم در بعض قبائل وحشکد ایشا

ه را کـ غالب هـر   داد دستۀیفه رخ میا دو طایله یا دو قبین دو دسته یه بک یجنگهائ یاز طرف     
 یک یه گاهکنمود بلید و فروش میداد و خریز قرار مینکالم و رد غیکر میمغلوب اس رةیاز عش

زد و امـوال  یـ خون میبر آنها شب یداشت بدون اطالع قبل ینه و دشمنکی يگرید لۀیه با قبکله یقب
ن رسـمها در  یـ نمـود و ا یز میـ نکگرفت و غـالم و  یم يریآنها را غارت نموده خود آنها را به اس

ن یگر در زد و خورد بودند و به همیدیکل عرب مرتباً با یبافرما بوده و قکداً حیان عرب شدیم
 يگر قـرار یدیکـ نان خاطر نداشتند خسته شده و بـا  یش و اطمیچوقت آسایه چون هکنظر بود 

جنـگ   كه در سال چهار ماه را تـر کل قرار گرفت یب قبایگذاشته بودند و باتفاق مورد تصو
م یحجـه و محـرم و رجـب باشـد تحـر     یده و ذقعیه عبارت از ذکنموده و آنرا در آن چهار ماه 

ت داشـتند و  یل در آن چهار ماه مصـون یه عموم قباکحرام گفتند  ينرو آنها را ماههایردند ازک
ش در راهها و یت و آسایچ امنیر آن موقع هیدر غ یرفت و آمد و تجارت داشتند ول يبه آزاد

زد عـالوه بـر   یـ خون میا بدانها شبی شدیگر غالب میله دیه در جنگ بر قبکله یل نبود و هر قبیقبا
فروختنـد و از  یم يزینکو  یر نموده و به غالمیغارت اموال مرد و زن را مخصوصاً اطفال را اس

ان آنهـا  یدر م يدیگر هرج و مرج شدید یو اجتماع یاز جهات اخالق يارین جهت مانند بسیا
ار بعـداً نتوانـد در   کبـده  بدهد و يگریبه د یوام یسکه اگر کز رسم داشتند یفرما بود و نکح

ه کـ ا آنیـ داشت یار وامکگرفته و به  یون را ببردگیار مدکخود را بپردازد طلب یسر موعد بده
فروخـت و او رسـماً بـرده و بنـده بـود لـذا قائـد بزرگـوار اسـالم          یدر بازار برده فروشان او را م

 ینـ یم و قـانون مع ز اصالح نموده تحت نظـ ین امر را نیه طبق دستور خداوند اکم گرفت یتصم
را یم شود زک یلیا اقالً خین برود یج از بیه به تدرکامال محدود شود و بلکه بالطبع کقرار دهد 

 يات و اخبـار و فتـاو  یـ م طبـق آ یردکـ ر کـ ه قـبال ذ کـ عت اسالم همانطور یز در شرینکغالم و 
 فـار بـه  کن بـا  یه مسـلم کـ  یدر جنگـ  یعنـ یواقع شـود   یه در جهاد شرعکصحت دارد  یموقع

ط صـحت  یه انجام داده و شـرا ین و دستورات شرعیر موازین او طبق سایا جانشیغمبر یدستور پ
  .امال در آن موجود باشدک

ه اسـالم  کـ شـود مگـر آن   یشته مکر شد ین جنگ اسیفار در بکاز  یسکنصورت اگر یدر ا     
ـ غمبـر اسـت مخ  ین پیه جانشـ کـ ن یمسلم يشواین موقع امام و پیاورد و در ایب ه اگـر  کـ  ر اسـت ی

ه از کا آنیشود قرار دهد  یم میه تقسک یگرفته و جزء غنائم جنگ یداند او را به بردگ یمقتض
رنـد هرچنـد بـا    یر بگیه اسکفار کند و اگر پس از فتح باشد هرچه از کا آزاد یه بخواهد یاو فد
مـورد بـاز   ه در هر دو کباشد یر مین سه امرباالمخیست و امام بیز نیفر باشند قتل آنها جاکحال 
ز غـالم و  یـ نصـورت آنهـا ن  یر ایـ در غ یبا امام قرار داده است ولـ  يو آزاد یار را در بردگیاخت
از  ياریار بـا امـام قـرار داده شـده بسـ     یـ ز اختیـ شوند و چون در صورت بـاال ن یز محسوب نمینک

ب در یـ ط باال تحـت رق یه با شرایکسانکردن آنها بداند و کن است صالح در آزاد کاوقات مم
  .ب دارندیز اگر پدر و مادر هر دو بنده باشند رقیده باشند فرزندان آنها نآم

اد یه قبل از اسالم معمول بود و باعث ازدک یبین شده ترتیه در اسالم معکن مقررات یبنابرا     
د و البته اگر خوب دقت و تعمـق  یمحدود گرد یلین رفت و خیاز ب یلکده بود بیگرد یبردگ

متمـدن   يایـ متـداول امـروز دن   یو اجتمـاع  یاسـ یو س یلف با اصول نظـام ن دستور مخایم اینک
ه ک ییرا غالباً به جاها یجنگ يرا امروزه دول فاتح اسرایبهتر است ز یلیه از آنها خکست بلین

سـخت و اعمـال شـاقه بـه اجبـار وادار       يارهاکل است برده و آنها را به کدر آنجا مش یزندگ
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ل تـر  کسخت تر و مشـ  یقت از بندگیدر حق ینامند ول یبنده نمنند و اگر به ظاهر آنها را یکم
قـت  یدر حق یننـد ولـ  ک یم نمین افراد حاضر در جنگ تقسیه دولتها هرچند آنها را بکاست بل

نجه هـم دارنـد و ملـت    کنسبت به آنها زجر و شـ  یه گاهکرند و بلیگیخود م یآنها را به بردگ
 يریسـختگ  يبـه قـدر   ینـد و گـاه  یکنم یماعو اجت یت اصول اخالقیغالب نسبت به آنها رعا

  .به مراتب از آن وضع بهتر و راحت تر است یه بردگکند یکم
ه بـا آنهـا بـه    کـ بر آنهـا گذاشـته دسـتور داده     یو بندگ تیه نام رقکنین ایاسالم در ع یو ل     
 یر وسـائل زنـدگان  یو سـا  كو پوشا كث خورایرفتار شود و از ح یمال محبت و خوشروئک

و ) ص(غمبـر ینـد و خـود پ  یش آنهـا را بنما یت آسـا یـ امال رعاکـ ه کـ رنـد بل یا سـخت نگ بر آنهـ 
را داشـتند اضـافه    یت رأفـت و مهربـان  یـ خود نها یکه را داشته و با ممالین روینان او همیجانش

ردن بنـده  کآزاد  يهم در اسالم برا يادیز يلتهایه در گرفتن بنده شده فضکتها ین محدودیبر
ردن بنـده  کـ فـارات هـم آزاد   کده و در یمحسوب گرد یعبادات اسالمه جزء کر شده و بلکذ
 ياتبـه دربـاره بنـدگان سـبب آزاد شـدن عـده ا      کر و میز موضوع ام ولد و تـدب ین شده و نییتع
نصورت پس از مـرگ  یخود صاحب فرزند شود در يه از آقاکاست  يزینکگردد و ام ولد یم

ه به کر هم آنستیگردد، تدب یبالطبع آزاد م شود ویه جزء قسمت فرزند مکه کآن آقا، او در تر
ش بـا او  یه آقـا کاتب هم آن بنده است کو م یند تو بعد از مرگ من آزاد هستیخود بگو بندة
ه پـس از انجـام آن قـرار آزاد گـردد و     کـ بگـذارد   یبا پرداخت وجه يانجام امر يبرا يقرار
ده یآن رس يبرا يادیلت زیه فضکردن بنده است کاز عبادات بزرگ هم در اسالم آزاد  یکی

چندان مطلوب نبوده و خواسـته  ) ص(غمبرینزد پ یه بردگکنیل است براین ها دلیاست و همه ا
  .ن برودیج از بیه به تدرکد یمحدود نما یاست آن را بوسائل

ط باشد یو طبق شرا ینید ين زمان وجود داشته باشند اگر در جنگهایهم اگر در ا یبردگان     
بـوده   یشرع ه همۀ آنها بندةکرسد یم یسانکه سلسله نسبشان مضبوطاً به کم ین بدانیقیا بطور ی

رد و کـ  يت جـار یـ د استصـحاب حر یـ ست و بایح نیح است وگرنه صحیو آزاد نشده اند صح

م ینان هم نـدار یباشد واقع نشده و اطم یاسالم ین شرعیه طبق موازک ین زمان جنگیچون در
ه کـ هم السالم برده و بنده بوده انـد بل ین علیتا زمان ائمه معصومن زمان اباً عن جدیه بردگان اک

ه تـا چنـد سـال قبـل     یکـ زهائینکه غالب غالم و کژه آنین است ویقیبه  یکبنده نبودن آنها نزد
ه کـ ه پـدر و مـادر آنـان آنهـا را فروختـه انـد       کـ هستند  یاه پوستانیم سیدانیمعمول بوده غالباً م
  .خالف شرع است

م در صـحت  یتوان ینرو میت است تا خالف آن معلوم شود ازیاصل در بشر حر یو از طرف     
  .مینکد نموده آن را رد یآنها ترد تیرق

سـوق مسـلم و امثـال     راه حمل فعل مسلم بر صحت و قاعـدة  از ین است بعضکهرچند مم     
ه بـه  کـ  رسدینطور به نظر میا ینند ولکح یشوند آنرا تصحیمحسوب م یه از قواعد اصولکآنها 

ـ اصـالت حر  يومت دارد و اجراکنجا حیاط در این قاعده احتییاصطالح اصول ت بهتـر اسـت  ی .
م برده یه بگوئکند یکم مکاط حیست احتیه موجود نیت شرعیط صحت رقیپس چون فعال شرا

 یفرجه خال یبن الحسن عجل اهللا تعال ةحجرد و شرعاً تا زمان ظهور حضرت وجود ندا یشرع
گانـه واقـع   یمـورد حملـه ب   یت اسـالم کـ ه مملکد یایش بیپ یه دفاعکمگر آن ست یال نکاز اش

ر یه در جنـگ اسـ  کـ را  یسـان کم یم بگـوئ یتـوان یشده و مجبور به دفاع گـردد در آن صـورت م  
م بـه  کـ ح یر آن صورت به وضـع فعلـ  یاست و در غ يز در آنها جارینکم غالم و کنند حیکم

ن جهت یم خالف است به همیم بگوئیتوان یه مکال دارد بلکز بودن بعض افراد اشینکغالم و 
ـ ه از بزرگـان سلسـله   کـ شـاه  ینورعل یجد امجد جناب حاج مالعل ن یه و از مجتهـد یـ الله ةنعم

ه یـ سـال قبـل از صـدور اعالم    36ه کـ  يقمر 1332ع االول سال یصاحب رساله بودند در ماه رب
 ین زمـان منـاف  یش انسان در اد و فرویخر(ن عبارت یحقوق بشر بود مرقوم و اعالم داشتند به ا

) ر عباد بالدندیه هست تماماً آزاد و چون ساک یدواماء رسمین و مخالف تمدن است و عبیتد
آن  یم نظر بعدم وجه مصداق شـرع یور داشتکه مذک ین موضوع طبق شرحیشان در ایو البته ا

م کـ ستند و حیه نین شرعیمنطبق بر مواز ینونکدو اماء یه عبکر داده اند کدر خارج داشته و تذ
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باشـند  ینها مصداق آنچه شارع مطهر فرمـوده نم یند و ایکشرع مطهر در بردگان امروز صدق نم
نرو همه یت آنها مخالف دستور شارع است ازیافته و رقیه در آنها تحقق نیت شرعیط رقیو شرا
 اسـت  يم شـرع مقـدس مجـر   کابد البته حیه تحقق یط صحت شرعیاگر شرا یباشند ولیآزاد م

ح یان و تشـر یه بکه بدعت و حرام است در نظر ندارد بلکرا  يدیم جدکشان حیا ۀیپس اعالم
  .دستور شرع مقدس است

  

  گرید چند مادة
مـاده   مل دستورات داده از جمله دبارةکم و اه هم اسالم به نحو اتّیگر اعالمیدرباره مواد د     

امال کـ  یم دستورات عـدالت اجتمـاع  ر شد در اسالکه قبال ذکازدهم یپنجم و ششم و هفتم تا 
ه در کـ ر شـد  که قبال ذکنحل  در سورةعدلِ واالحسان انَّ اَهللا يامر بِالْفه یشر ۀیداده شده مانند آ

رد و نسبت کد رفتار یت نبایس برخالف عدالت و شئون انسانکچیه دستور داده شده با هیآن آ
اَن تـؤدوا   مكمرانَّ اَهللا يـاْ :   دیـ نسـاء فرما  ورةنمـود و در سـ   يد ظلم و تعـد ینبا يچ فردیبه ه

ه کـ نـد  یکخداوند به شما امر م یعنیموا بِالعدلِ كمتم بني الناسِ اَن تحكاَهلها واذا ح االَمانات ايل
ن مـردم  ید و هرگـاه بـ  ینکانت نیسپارند به صاحبان آن رد نموده در آنها خیه به شما مکامانات 
  .دیننمائ یمکم نموده برخالف حق و انصاف و وجدان حکد به عدالت حینک یمکح دیبخواه

شود و به یر آنها میت و غیمکومت و قضاوت و حکو ح ین دستور شامل عدالت اجتماعیا     
و  یت نموده و نسبت بـدانها تخطـ  یگران را رعاید حقوق دیبا يه هر فردکرساند یم یلکطور 

رده و نظر به فرد و اختالف کت عدالت را ید رعایضاوت خود باهم در ق یند و قاضکتجاوز ن
  .دیند و قضاوت نماکنظر نگاه  یکر آنها نداشته و همه را به یو قرابت و غ یطبقات
 يد به قدریم نمایا به جرایافراد  يبه دعاو یدگیخواهد رسیه مک یقاض اسالم دربارة یحت     

ن دو طـرف  ید بیبا یست مثال قاضیق آن متصور نه مافوکداده  یقیدقت نموده و دستورات دق

قـرار داده   يدر جواب سالم دادن و سخن گفتن و نظر نمودن و اذن جلوس دادن تساو يدعو
م السـالم  یکعلـ  يگـر یسـالم و بـه د   يگـر یه مثال به دکند نه آنکقسم رفتار  یکو با هر دو به 

را  یکـی د و هرچنـد قلبـاً   یننما یهچندان توج يگریبا احترام بنگرد و به د يگریا به دید یبگو
 یل قلبـ یـ نـد و م کم کح قائل شود و بعداً هم به عدالت حید ترجیدر ظاهر نبا یح دهد ولیترج

د یـ ه بگوکندارد بل يگریرا مقدم بر د یکیم هم لّکدر شروع به ت ید و حتیخود را اعمال ننما
د سـخنان خـود را   یبگو ا خطاب به هر دو نمودهید ید مطلب خود را بگوئیهست یدام مدعکهر

نـد  یکد مکیـ آنهـا تأ  ۀه همـ کـ ب دستور داده است ین ترتیگر را هم به همیات دید و جزئیبگوئ
امال کـ ده و بعـداً هـم   ین را شـن یطرف بـوده و دالئـل طـرف   یامال بکد یبا یه دادگاه و قاضکنیبرا

  .ندکعادالنه قضاوت 
ـ عنفر قط یکه اتهام ک یات و جرائم هم تا موقعیدر جنا      د نسـبت بـه او   یـ نـد نبا کدا نیـ ت پی
ـ تـب فقه که در کـ دارد  یطیمه هم شرایت هر جرید و قطعید نماا تشدین یتوه ر کـ ه مفصـال ذ ی

ت اتهـام او باشـد   د و صـح ییـ ه جرم او ثابت نشود هرچند قـرائن بـر تأ  یکشده است و تا هنگام
مور خالف عفـت  ات و شرافت اشخاص در اثبات ایثیحفظ ح يگردد و برایگناه محسوب میب

بدون جهت مورد اتهام واقع نگردد و بد نام  یسکه کت دقت شده یات نهایو اخالق و در جنا
ا نسبت عمل زشت یرد کن ید نسبت به او توهیه ثابت نشود نبایه قطعه به ادلّک ینشود و تا موقع

شـود  بـه او داده   یعفـت نسـبت   یه اگر در صورت عدم ثبوت امـر خـالف و منـاف   کبه او داد بل
ثیه حکن است یاست و منظور از نسبت دهنده فاسق و مستوجب  حدات و احترام افراد بشودی.  

يا اَيها الَّذين آمنـوا  : ه فرمـوده کرد ک یتوان مجرم تلق یس را به صرف سوء ظن نمکچیه     
وا اجنِبكتعنَّ بالظَّنِ ا نمثٌ ثرياً مالظَّنِ ا را یـ د زیـ نک ياز گمانها دور ياریسن از بین مؤمنیا یعنیض

 :ه فرمودکت شده یروا) ع(از حضرت صادق یافکدر  یشود و حتیبعض آنها گناه محسوب م
تشـيع   انَّ الَّذين يحبون اَنْ: ناه وسمعته اُذُناه فَهو من الَّذين قال اُهللا تعايله عينِ مارأَتمؤم من قالَ يف
ةَ فشيالفاح موا لَهنآم الَّذين  اَليم ذابده و بـه  یـ آنچه را به چشم د یس درباره مؤمنکهر یعنیع
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 یعنـ یاسـت  ان الذين حيبون ان تشيع الفاحشـة   ۀیـ د او مصـداق آ یگران بگویده به دیگوش شن
 کیآنهـا عـذاب دردنـا    ينند و رواج دهند بـرا کزشت را نقل  يارهاکه دوست دارند یکسانک

ه بـدون شـاهد   کشده و دستور داده شده  يریافراد سختگ يحفظ آبرو قدر دربارةنیه اکاست 
م کاز محـا  یکـی ا بـه  یـ  یبـه شخصـ   يگـر ید دربارة یسکست و اگر یرفته نینه پذیط معیو شرا
بـر ضـرر    یت آن خبر اقدامق و ثبوت صحیش از تحقید پینمود نبا ینیرد و سخن چکت یسعا

ماً تصيبوا قَو م فاسقِ بنبأ فَتينوا اَنْكجائَ نْايها الَّذين آمنوا ا يا :دیـ حجـرات فرما  ه در سورةکنمود 
شـما آورد   يبرا يخبر يردارکن اگر زشت یمؤمن يا یعنی منيناد تممافَعلْ يبِحوا علفَتص هالَةبِجِ

د پـس  یمان شوید و بعداً پشیب رسانیرا بدون جهت آس یسکه مبادا کد ینکق یدرآن باره تحق
د باشـد فروگـذار ننمـوده متأسـفانه مـا      یـ ه بـه حـال جامعـه و افـراد مف    ک يچ دستوریاسالم از ه

ان مـا روز  یـ نـرو فسـاد در م  یم ازینـ یکم و به دستورات عمل نمیدانین خود را نمین قدر دیمسلم
  .افزون است

ند یکعطف بما سبق نمقانون را  یچ ملتیاست و ه یعیباً طبیازدهم هم بند دوم آن تقری مادة     
ن گناهان محسوب و عمل یه از بزرگترکربا  ه دربارةکنطور است یاسالم هم هم انت مقدسۀید

 یآن عفـو فرمـوده حتـ    از گذشـتۀ  کبه آن را اعالن جنگ به خـدا و رسـول فرمـوده مـع ذلـ     
ب گردد و بعداً علـم بـه   کعالم به حرمت آن نباشد و مرت یسکر شده اگر که در فقه ذیکبطور

اگر عـالم بـه حرمـت     یاو مورد عفو و آنچه گرفته حالل است ول ند گذشتۀکدا یرمت آن پح
شود و اگـر  یاو نم کرد ملیگیون بعنوان ربا میب ربا شود آنچه از مدکن حال مرتیباشد و درع

ه اشـتغال  کـ نـد  کد آنچه را بعد از علم به حرمت گرفته تماماً به طرف رد یند باکبعداً هم توبه 
  .ندیکم عمل ربا در صورت عدم علم با صورت علم داشتن فرق مکپس حذمه دارد 

د بـر او  یـ ن شـده نبا یفر معکیمجرم  يادتر از آنچه برایه زکد شده کیمجازات هم تأ دربارة     
  .ر شده استکات فقه مفصالً ذیتاب حدود و دکه در که خود ظلم است کنند کل یتحم

شته شدم و کن ضربه یت خورد فرمود اگر من بر اثر اه ضربک یموقع) ع(ین علیرالمؤمنیام     
د یـ نکخالصـش   تضـرب  یـک د و به ینکنجه نکد او را زجر و شینکد قاتل مرا قصاص یخواست

  .ضرب به من نزده است یکش از یچون او هم ب
د مـورد  یـ اتبـات نبا کافراد و محـل اقامـت و م   یخصوص ید زندگیگویه مکماده دوازدهم      

ز یـ رد در اسـالم ن یـ د شرافت اشخاص مورد حمله قـرار گ یه واقع شود و نبامداخالت خودسران
ثرياً مـن  كيا ايها الذين آمنوا اجتنبوا (سابقه در سوره حجرات  ۀیه در آکقبال دستور داده شده 

اشخاص تجسـس و   یو خانوادگ یشخص يارهاکدر  یعنی »والجتسسوا«: دیفرمایبعداً م )الظن
ت املـؤمنني  االتطلبوا عثر) ص(قال رسول اهللا: فرمـوده ) ع(قه حضرت صـاد کد ینکن ياوکنجک

 یعنـ یجـوف بيتـه،    فانه من تتبع عثرات اخيه تتبع اهللا عثرته و من تتبع اهللا عثرته يفضحه ولو يف
خـود   یمانیبرادر ا يردن لغزشهاکدا یه در طلب پکه هرکد ینکن را جستجو نیمؤم يلغزش ها

ند هر چند در داخل خانـه خـود   یکند و او را رسوا میکم او را ظاهر يباشد خداوند هم لغزشها
  .باشد
اشخاص دخالت را اجازه نداده  یو خانوادگ یچوجه در امور داخلیانت مقدسه اسالم بهید     

 یه از نظـر جاسوسـ  یکسـان کز نسـبت بـه   یـ و تجسس را روا نداشته مگر در مواقع جنگ و آن ن
اب کهرچند احتمال ارت يگرنه در مواقع عاددشمن مورد سوءظن واقع شوند روا است و يبرا

سـند  ینویه مکـ تجسـس داده نشـده چنان   ز شخص در داخل خانـه اش بـرود اجـازة   خالف هم ا
ـ د متغیشـن  يلهو و لعب از خانـه ا  يرد صدایکنه عبور میدر مد يوچه اکاز  یفه دوم شبیخل ر ی

و شـروع بـه تشـدد بـه      دند و جواب ندادند از بام بـاال رفـت  یشد خواست وارد شود در زد نشن
ن یده اسـت و چـون مسـلم   یـ ب خالف شرع و لهـو و لعـب گرد  که چرا مرتکصاحبخانه نمود 

ب شده ام تو چند کگناه مرت یکفه گفت اگر من یالم حق داشتند او به خلکدر گفتن  يآزاد
گـر چـرا از در   یو خـدا فرمـوده التجسسـوا و د    يرا اوال چرا تجسس نمودیز يرده اکخالف 

و  يز تو بدون اجازه وارد شـد یو ن) وابِهان اَبوا البيوت ملُخاُد(ه فرموده یکدر صورت يوارد نشد
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ـ ليؤذن  فالتدخلوها حيت( :خدا فرموده ه کـ نیبـا ا  يردکـ سـالم ن  يوارد شـد  یو چـرا وقتـ  ) مك
فـه خجـل   یخل) اَهلها يلا و تِسلّموا عتانِسوتس يم حتكر بيوتوا بيوتاً غَيالتدخلُ( :خداونـد فرمـوده  

را تـو  یـ ن گنـاه پـنجم تـو اسـت ز    یـ دم صـاحبخانه گفـت ا  یردم و بخشکشد و گفت از تو عفو 
ن یـ و ا ینـ کآنچه را خداونـد گنـاه قـرار داده عفـو      یتوانیپس چگونه م یباشیام مکاح يمجر

ومـت اسـالم اخافـه و ارعـاب و     کرا در حیـ رسـاند ز یز میـ ن را نیمسـلم  يت آزادیـ موضوع نها
از  یکیه کد چنانیبنما یام اسالمکاح يحق دارد نظارت بر اجرا یسکست و هرین ياتورتیکد

اگـر   یعنی) اعوجاجاً لقو مناه بسيوفنا كلورأينا في(ن در اول خالفت عمر در مسجد گفت یمسلم
  .میگردانیخود راست م يرهایم آن را با شمشیدیرا د یو انحراف یجکدر تو 

ن یخوانـد بعـض خـوارج در بـ    یه خطبـه م ک یوفه در مسجد گاهکدر ) ع(ین علیرالمؤمنیام     
نند که یخواستند آنها را تنبینمودند بعض اصحاب میو جسارت به او م کیخطبه او شروع به هتا

و جسارت آنهـا بـه    کیه هتایکد آزاد باشند و تا موقعیفرمود بگذاریند میرون نمایا از مسجد بی
 ینـداخت در گفتـار خـود آزاد بودنـد ولـ     یبه خطـر ن ن را ید و مصالح مسلمیشکن یان عملیطغ

) ع(یشـتار دوسـتان علـ   کوفه تجمع نموده و شروع به قتـل و  کد در خارج یه خبر رسک یموقع
ردنـد ماننـد   کعـت بـا او تخلـف    یه از بکرا  یسانکن یرده اند دفع آنها را الزم شمرد و همچنک

ه نفاق آنها معلوم و ک یسانکه کو بلننمود  یعتوقاص و عبداهللا بن عمر مجبور به ب یسعدبن اب
رفتـار   یه بـرخالف مصـالح عمـوم   کس باز هم آزاد بودند مگر آنیبود مانند اشعث بن ق ینیقی
  .نندک

شـور اسـت توسـط    ک يمسافرت و عبور و مرور از مرزها يه راجع به آزادکزدهم یس مادة     
) ع(ین علـ یرالمـؤمن یه امیـ هربزرگان اسالم عمالً نشان داده شده چنانچه در دوران خالفـت ظا 

ه از کردند یکه رفتند هرچه به حضرت عرض میروان حضرت به شام به طرف معاویاز پ یبعض
ه کـ شود حضرت قبول ننموده و فرمود آنها آزادنـد چنان یجاد فتنه میند اک يریرفتن آنها جلوگ

ه طرفـداران  کـ نـه بـود بـه آن حضـرت نوشـت      یمد یه از طرف حضرت والکف یسهل بن حن

ه کنند و اجازه خواست یکق مهاجرت به شام میتو و تشو يرویپ كه مردم را وادار به تریمعاو
ن عامـل آن حضـرت در بصـره    یهمچنـ . ند حضرت فرمـود آنهـا را آزاد بگـذارد   ک يریجلوگ
ل قصد مهاجرت به یف و سران شهر و قبایاز معار يه عده اکن مضمون نوشت یبه هم یشرح

التاسـف  : نم حضرت در جواب مرقوم فرمودک يریا جلوگیبدهم ا اجازه یطرف شام دارند آ
من عددهم فامنا هم اهل الدنيا مقبلون عليها مسرعون اليها و علموا ان الناس عنـدنا   كمايفوت يعل
ا و یـ ه آنهـا اهـل دن  کـ م شدن عدد آنهـا متأسـف مبـاش    کبگذار بروند و از  یعنیاحلق سواء  يف

سـان  یکم عـدالت بـر آنهـا    کـ ح يه مردم نزد ما در اجراکدانند یا هستند و میطالب شهوات دن
  .باشندیم

 يه بت پرست و خداکن کیدر اسالم نسبت به مشر. است یچهاردهم راجع به پناهندگ مادة    
اد یـ و شدت عمـل ز  يرینند سختگیکرا هم با او پرستش م يگریا دیپرستند  یتا را اصال نمیک

ه مسـاجد بـه آنهـا داده نشـده و معاشـرت بـا آنهـا        کـ ه اجازه رفتن مسجدالحرام بلیکشده بطور
ه یکسـ کرا یـ ان پست تر شمرده و نجـس قـرار داده اسـت ز   یده و آنها را از چهارپایممنوع گرد

گانه است و یقت از عقل بیه مصنوع خود اوست مورد احترام قرار دهد در حقکرا  يمجسمه ا
ن کینفـر از مشـر   یـک اگـر  ه کـ دسـتور فرمـوده    کمتر است مع ذلـ کس از بهائم کن ین چنیا

الم حـق و  کـ ه ضـمناً بـه   کـ نشود و به آنها پناه داده شـود   يریپناهنده شد نسبت به آنها سختگ
خـود   یدا شـده و از گمراهـ  یـ ن در او پیان مسـلم یل ماندن در مید میآشنا شود شا یات قرآنیآ

اقـوام و  ن ننمـود بـازهم او را نـزد    یل بـه اقامـت نـزد مسـلم    یـ ه مکمنصرف شود و بر فرض هم 
ه در سوره کمتوجه او شود  ين راه خطریشان و منزل و مأمن خودش برسانند و نگذارند بیخو

منه ه ماْلغثُم اَب الم اِهللاكمع يس يه حترفَاَجِ كني استجاركرِاَحد من املُش و انْ(: فرمـوده ) توبه(برائت 
ذلك همبِاَن عالي ت داده یـ ن انـدازه بـه پناهنـده اهم   یـ چ قـانون ا یشور و هکچ یدر ه هک) لَمونَقُوم

 یت اسـالم کـ از ممل یز اگـر مسـلم  یـ ه بعداً هم او را به مأمن خودش برسـانند و ن کنشده است 
ه یـ ه بـه معاو یکسـان کند ماننـد  یکنم يریاز او جلوگ یسکگران پناهنده شود یخارج شده و به د
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فـرار از   يب شده و براکمرت یخالف یسکاگر  یولنمودند  یاطاعت عل كپناهنده شدند و تر
د یـ ه از آن جهت فرار نمـوده با کاوست  بر ذمۀ یاز مسلم یا حقیگر رفته یمجازات به محل د

اگـر بواسـطه داشـتن     ياخـر  ةبعبـار . فر برسـانند کیا او را به یند یهر موقع بتوانند احقاق حق نما
د مراقـب بـود و   یالناس است فرار نموده با ه حقکا قتل و امثال آنها ی یا جنائی یخالف حقوق

رد آزاد اسـت و  کـ مهاجرت  یاگر بدون داشتن خالف یسر شد احقاق حق نمود ولیهر موقع م
  .بدهند یتوانند به او پناهندگیداشت م یاسیاگر هم جرم س

ه کـ د چنانیـ رساند از مطالب سـابقه معلـوم گرد  یت را میه آزاد بودن تابعکز یپانزدهم ن مادة     
وفـه خـدمت   کآنـان در داخـل شـهر     یدا شـدن خـوارج و فتنـه جـوئ    یم و پکیه تحیپس از قض

وفـه نباشـند حضـرت فرمـود آنهـا      کا در یـ ننـد  ک يریه از آنها جلـوگ کردند کعرض ) ع(یعل
عمـل دارنـد    يو مربوط به شخص مـن اسـت آزاد   یه مخالفت آنها شخصک یآزادند و مادام

ت باشد لـذا پـس از تجمـع    یل امنو مخّ یمصالح عموم ه مخالفکرا به جا آورند  یمگر اعمال
 .ان و قتل و غارت درصدد دفع آنها برآمدیآنها در خارج و شروع به طغ

  

  شانزدهم مادة
چگونـه  یحـق دارد بـدون ه   یهـر زن و مـرد بـالغ   -1«: ن اسـت یه این اعالمیشانزدهم ا مادة     

ل خـانواده بدهـد   کیرده و تشـ کـ  یوئت و مذهب زناشیت و تابعیت از لحاظ نژاد و ملیمحدود
 يحقـوق مسـاو   ين هنگـام طـالق دارا  یدوران آن و همچنـ  یزن و شوهر هنگام ازدواج و طـ 

  .باشندیم
  .ردین صورت پذیامل طرفکت یو رضا يبا آزاد فقط دیازدواج با-2     
ت یاجتماع است و حق دارد از طرف جامعه و دولت حما یو اساس یعین طبکخانواده ر-3     
  .شود

انـت  ین بـه د ینیح بـا دسـتورات اسـالم دارد و متـد    ین جهت مخالفت صـر ین ماده از چندیا     
ازدواج  یلـ کانت اسـالم بـه طـور    ید-1: رایرند زیتوانند آن را بپذیچوجه نمیمقدسه اسالم به ه

ـ كال تنو: د در سـوره بقـره  یـ قـرآن مج  فۀیشر ۀیح آیرده به صرکحرام  كمسلم را با مشر ا حو
يؤمنـوا   ني حيتكحوا املُشرِكم والتنكجبتاع ة ولَوكمشرِ يؤمن والَمةٌ مؤمنةٌ خري من يتات حكرِشاملُ

نم ٌريخ ند مؤملَعبمشرِ وز بـا  یـ نکاورنـد و  یمان بید تا آنها اینکه ازدواج نکمشر يبا زنها یعنی ك
د و بـا  یـ د و شما را خـوش آ یفته شویبت به او فره بهتر است هرچند شما نسکمان از زن مشریا

اسـت هرچنـد از آن    كمؤمن بهتر از مشـر  مان آورند و بندةید تا اینکازدواج ن كمردان مشر
  .دیشما را خوش آ یلیخ كمشر
مـان در  یه و ایـ ث روحیه از حکفه ازدواج مسلم خواه زن و خواه مرد یشر ۀین آیه طبق اک     
ه کـ ت را یه انسـان یعقـل برداشـته و سـرما    يرویـ ه دسـت از پ ک كمشر باال قرار گرفته با درجۀ

پرسـتد ممنـوع و حـرام اسـت     یر خدا را میشه است پشت سر گذاشته و غیعبارت از خرد و اند
ه عقـل  کـ با موحد  ياقت همسریست و لیت نیانسان قت در مرحلۀیدر حق ین شخصینچنیرا ایز

م مـورد اتفـاق و اجمـاع    کـ ن حیـ باشد نـدارد و ا شرو خود قرار داده خواه زن و خواه مرد یرا پ
  .است یو همه فرق اسالم یعه و سنیش

رو یمعتقد نبوده و پ یاسالم یبه مبان یه قائل به خداوند هستند ولکتاب هم کنسبت به اهل      
ز ندانسته و یآن را جا يزن گرفتن از آنها اختالف دارند، عده ا اسالم دربارة يستند فقهایآن ن
داننـد  یز نمیهم به عقد انقطاع اجازه داده و به عقد دائم جـا  ینند بعضیکز میآن را تجو ياریبس

در  یسـت ولـ  ینجا مورد لـزوم ن یه ورود در آنها درکات و اخبار دارند یاز آ يله ادام ادکو هر
ز ماننـد ازدواج  یـ ن یتابکه زن دادن به آنها و ازدواج زن مسلمه با کآنان متفقند  ن حال همۀیع

دا شود زنـا  یه از آنها پکهم  يه انجام شود باطل و فرزندکهم  يست و عقدیز نیجا كشربا م
و از مذهب مرد باشـد   یم شرعکد نسبت به آن زن اگر با علم و اطالع او از حیزاده است و با

 مردان قائم به حقوق زنان یعنی النِّساِء يامونَ علجال قَورِلّاَفه یشر ۀیرا طبق آیرد زک يحد جار
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ر یـ اگر با غ یند ولکد اطاعت از شوهر خود بیزن با یمومت نسبت به آنان دارند و از طرفیو ق
چوجـه آن را اجـازه   یمانست و اسـالم بـه ه  یافر بر صاحب اکند موجب تسلط کمسلم ازدواج 

ـ املؤمن يرين علَافكلْل لَ اهللاَُيجع لَن: دیفرمایه در سوره نساء آخر جزء پنجم مکنفرموده  س بيالُ ني
اجـازه نفرمـوده    یعنـ ین قرار نداده ین بر مؤمنیافرکتسلط  يبرا یچوجه راهیخداوند به ه یعنی
 کن جهت عمل امروز بعض ممالیمومت قرار دهد و به همیه مؤمن خود را تحت تسلط و قک

 ینـ یت دیرت و شهامت و عصبیغ يد دارایمخالف منظور شارع مقدس است مؤمن با یاسالم
 یازات در اسالم ملغـ یه همه امتکن گردد یمخالف يمان او دستخوش هواین و ایرد دبوده نگذا

فـار بـوده نگذارنـد    کد مافوق ین رو اسالم و اهل اسالم بایو از ا یمانیو ا ینیاز دیشده، جز امت
الرجـال  (وره که مـذ یـ افر طبـق آ کـ گران بر آنها مسلط شوند و چون ازدواج مسـلمه بـا   یه دک

ن ازدواج باطـل و آثـار صـحت    ین نظر ایشود از ایافر بر او مکسبب تسلط ) النساء يقَواّمونَ علَ
فّارِ الهن حلٌّ كالْ ن ايلهجعوِوالتر  :دیـ فرمایممتحنـه م  ةز در سوریست و نیه بر آن مترتب نیشرع

مالهم ولَه  نلُّونَ لَهحفـار بـر آنهـا    کفـار و نـه   ک ه نه آنها برکد یفار برنگردانکآنها را به  یعنیي
به نام مسافر  یعه دختر حارث زوجه شخصیه درباره سبیبیه پس از حدین آیحاللند و هرچند ا

ه مسلمه بوده کر نازل شده یخ و تفاسیبن الواهب به اختالف توار یفیا به نام صیمخزوم  یاز بن
اسـالم   يتفـاق علمـا  م به اکن حیا یاورده بود ولیو پناهنده به حضرت شد و شوهرش اسالم ن

  .ت داردیاختصاص به پناهنده ندارد و عموم
آزاد  كچوجه خواه زن و خواه مرد در ازدواج با مشریر شد مسلم به هکه ذکن شرح یبنابر     

ر کـ ن مـاده ذ یـ ه درک ين آزادیند و اکرمسلم ازدواج یز اصال حق ندارد با غیست و مسلمه نین
ن یسـت و نـزد مسـلم   یح نیچوجه قابل اصالح و تصحیم اسالم است، به هکشده و مخالف با ح

  .مردود است یواقع
و  یه زن و مـرد در تمـام مـدت زناشـوئ    کر شده آن است کن ماده ذیه درکگر یته دکن-2     

البتـه  . هسـتند  يحقـوق مسـاو   يه امور مربوط بـه ازدواج دارا یلکهنگام انحالل و فسخ آن در 

ر شده و کلمه انحالل و طالق ذکگر یدر بعض د یر شده ولکلمه فسخ در بعض ترجمه ها ذک
ر کـ م همـه شـقوق را ذ  ینـ کب یم اسالمکآن رفع شبهه درباره ح يه از همه قسمتهاکنیا يما برا

  .میدهیم و مورد بحث قرار مینیکم
ر شـده  کن ازدواج اسالم ذیه در قوانکاست  یلمه فسخ و انحالل اگر مراد همان فسخکدر      
گر در موقع ازدواج از یه هرگاه در طرف وجود داشته باشد و طرف دکه نام برده شد یوبیو ع
ن یـ ار فسـخ دارد در ا یـ برده چون در موقع اطـالع نداشـته خ   یاطالع بوده و بعداً بدان پ یآن ب

اگـر مـراد طـالق باشـد      یز هسـت ولـ  یـ ن نیح و مورد قبول ما مسـلم ین منظور صحیصورت و ا
ه زن هم حـق طـالق دارد و بـا مـرد     کن باشد ینظور ار شده و مکه در بعض ترجمه ها ذکچنان
انـت  یرا دیـ رقابـل قبـول اسـت ز   ین مـردود و غ یو همسر است نـزد مسـلم   ين قسمت مساویدر

بهره نمـوده اسـت و در    یاسالم حق طالق را مخصوص مرد قرار داده و زن را از آن ب مقدسۀ
ه زن زود رنـج و  کـ ن است ید در همه جا نسبت طالق به مرد داده شده و علت آن ایقرآن مج
زنهـا بـه مختصـر     ین است بعضکر است و اگر حق طالق به او هم داده شود ممیتدب یتند و ب

است تـر و  کیمرد غالباً با  یند ولیاقدام به طالق نما ين رنجش و ناگواریترکوچکا یدورت ک
وفـق عقـل و   ل امور عمل بر ین قبیست و دریحاضر به طالق دادن ن يرتر است و به زودیبا تدب
ن است کشوند و مم یخورند و اغفال م یب میر بهتر است و به اضافه زنها غالباً زودتر فریتدب
دن بـه منظـور   یرس يبرا یو اغفال شدن از طرف اشخاص الابال یاالت نفسانیزن بر اثر خ یک
ود ز یلیمرد خ یمان شود ولیار گذشته باشد پشکه کند و بعد هم یاقدام به طالق بنما یشهوان

شـود  یغالباً به ضـرر تمـام م   یاالت نفسانیا خی یاحساسات شهوان يشود و اقدام رو یاغفال نم
قـت  یامـل در حق کار تمـام و  یـ تنها به دست مرد داده شـده و مـرد هـم اخت    طالق ارینرو اختیاز

هـم دارد و در بعـض    یطیمتر واقع شود بهتر است و شراکعت اسالم هرچه یرا در شریندارد ز
ن زن و مرد موجـود  یب یه تناسب اخالقک یروه است مانند موقعکم و بعض موارد مموارد حرا
را موجـب از هـم   یـ سـت ز یسـته ن ینصـورت اقـدام بـه طـالق شا    یام هم برود دراید التیباشد و ام
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ان و یـ ان ادیشـوا ینـرو مـورد پسـند پ   یخانواده هـا و بـرخالف قـانون محبـت اسـت از      یدگیپاش
 يه السـالم بـه قـدر   یـ نا و آلـه و عل ینب یح علیه حضرت مسکست بلیت نیدانشمندان جامعه بشر

 یاسـت نهـ   یمحبتـ  یه بـ کـ آن  ال طـالق دادن و مقدمـۀ  یـ ه از خکـ ن قسمت دقت فرموده یدر
شـورها  کم است مگر در بعض کان یحیان مسیفرموده تا چه رسد به خود طالق لذا طالق در م

  .ن نموده اندییآن تع يبرا ینیشان قوانیه خود دولتهاک
غض اليه من اَب ٍء اَحلُّه اُهللايش ما من(ده اسـت  یه رسکز آن را خوش نداشت ین) ص(غمبر مایپ     

رده نـاگوارتر و مبغـوض تـر نـزد او از     کـ ه خداوند حـالل  یکزهائیز از چیچ چیه یعنی) الطَّالقِ
ا بدست مرد ار طالق ریز اختینرو نیمتر واقع شود بهتر است پس ازکنرو هرچه یست ازیطالق ن

  .تر استیکت نزدیدادن بهتر و به محدود
را اگـر مقصـود   یمجمل است ز یلینجا اشاره شده خیه در اکحقوق هم  يموضوع تساو-3     

ش همسـر  یت آسـا یـ دام در رعاکـ خود راحت بـوده و هر  ید در زندگیه هر دو باکن است یا
 یشیه او را از آساکدارد و ستم نسبت به زن  يرا نه مرد حق تعدیوشد درست است زکخود ب

د یـ ن نموده و موافق عقل و شرع و وجدان است باز دارد و نه زن باییاو تع يه شرع مطهر براک
ه کـ د بلیـ ل نمایـ اده از اندازه وسع بـر او تحم یمرد نموده و ز يبرا یالت و زحمتهائیجاد تحمیا

و در . بـوده باشـند   همدگر کمکوشند و معاضد و کب یخانوادگ يارهاکد متفقاً در یهر دو با
زن  کار دارد و مرد حق دخالـت در ملـ  یاست اخت کدام نسبت به آنچه مالکز هرین یامور مال

مرد بدون اجـازه او حـق    کنسبت به مل یند ولکخودش تصرف  کتواند در ملیندارد و زن م
  .فرد دارد یو دارائ کحقوق نسبت به مل يز تساوین يت فردکیندارد پس در مال

ارات هـم در هـر دو   یـ ارهـا و اخت کد یـ ه بـر اثـر آن با  کـ است  یعیطب يمقصود تساوو اگر      
از آن دو  یـک هر يعـت بـرا  یرا طبیـ نـد ز یکم مکـ به بطالن آن ح یمیباشد هر عقل سل يمساو
از  یکه در هر خانواده هرکد آن را عهده دار باشد و واضح است یه باکن نموده ییتع یفیوظا

ز متناسب باشد عهده دار شود تا همـه امـور   یاو ن یعیبا وضع طب هکرا  ینیمع فۀید وظیاعضاء با

ر آنهـا  یا غیاز خارج  یل زندگانیه وسایا تهی یا لباس شوئی يف آشپزیلکابد مثال اگر تیانجام 
نمـوده   كدهد آن را تریانجام م يگریه دکنیال ایدام به خکواگذار نباشد هر ینیبه شخص مع

عـت  ید مطابق اسـتعداد و تناسـب طب  ین امور بایو ا. شودیم خانواده یو سبب اختالل نظم زندگ
 دسـت غیـر از پـا   فـه  یر از گـوش و وظ یـ فه چشم غیز وظیه در خود انسان نکدام باشد چنانکهر
 يدن و از چشـم تقاضـا  یـ ه از گوش درخواسـت د کست ین نیحقوق آنها به ا يباشد و تساویم

  .ن درخواست ظلم به هر دو استیرا ایم زینکدن یشن
  و استیکش نیخو يبه جا يزیه هر چک  جهان چون چشم و خط و خال و ابروست

  
زن قرار داده  دادن او به عهدةر یرا مانند پرورش فرزند و ش یعت بعض امور خانوادگیو طب     
ا یـ  يشـاورز کارها و امـور شـاقه پـر زحمـت ماننـد      کست و در عوض آن یه از مرد ساخته نک

 ياسالم هم بـرا  انت مقدسۀینرو دیاز مرد ساخته تر است از ا یانشاقه زندگ يتهایا فعالیجنگ 
قـرار داده و   يفـه ا یعـت وظ یطب يدام طبـق اقتضـا  کـ هر ينشـود بـرا   يدام تعـد کچیه بر هکنیا
و در مقابـل آن زن را  ) النساء يالرجال قوامون عل(ه کاست خانواده را به مرد واگذار نموده یر

مـرد قـرار داده    معاف فرموده و نفقۀ او را بـر عهـدة   یه مخارج زندگانیسخت و ته يارهاکاز 
  .مینیکر مکه موارد اختالف را بعداً به طور اختصار ذکاست 

ه بعداً کآن  يه هرچند بعض قسمتهاین اعالمیشانزدهم ا م مادةیردکر که ذکن شرح یبنابرا     
م بـا دسـتور   یردکـ ه اشـاره  کـ گر آن ین جهت دیچند یم مورد قبول اسالم است ولینیکر مکذ

ا در یـ ون حقـوق بشـر   یسـ یمکدر  ینـدگان دول اسـالم  یمتأسـفانه نما  یاسالم مخالف است ولـ 
 یامال بـدانها بـ  کـ ا یـ اطـالع   یب ین اسالمیاز قوان یلکا به یه گوئکسازمان ملل  یمجمع عموم

 ایـ  یعالقگ یقت سند بیردند و در حقکه را امضاء ین اعالمیده ایده و نسنجیباشند نفهمیاعتنا م
ن یـ د ازیـ از آنهـا در تمج  یکـی ه کـ بل. ام اسالم امضاء نمودندکخود را نسبت به اح یاطالع یب

بـرده   یدارد، و حـاال بـدان پـ    یه حقوق بشر چه معنـ کم یدانست ینون نمکه گفت، ما تا یاعالم
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ن ینچنـ یآنهـا ا  ندةیه نماک یملل اسالم يبرا یندگکخجلت سراف یم زهیف خود را دانستیلکت
ـ ید و آنچه خود داریبگو ین المللیمجمع ب یک را در یالمک انـت  یمـل در د کم و ام و بنحو اتّ

 دربـاره مـادة   یمصر هم در مجمع عمـوم  ندةینما! مینکگانگان تمنا یما اسالم موجود است از ب
رد و کر مذهب، مخالفت ییتغ يد با آزادیگویده و وجدان و مذهب را میعق يه آزادکجده یه

ر مـذهب شـود   ییـ ل داشتن حق طالق باعـث تغ یگر از قبیمل دنست بعض عواکگفت چون مم
  .نگفت یسخن 16درباره ماده  یرد ولکنرو با آن مخالفت یاز

بشـر را   يسـت و همـه آرزوهـا   یامـل ن که هنوز ین اعالمیه اکز اشاره نمود یه نینده سورینما     
 ین رفع شـود ولـ  ص آیه نقاکخواهد یند و مدتها وقت الزم دارد و تجربه و عمل میکن نمیتام

  .ال آن ننمودکن ماده و اشیباز او هم اشاره با
ها را دارد و همه دسـتورات  یانت خودمان همه خوبیه دکه با آنکز است یشگفت انگ یلیخ     
ث دسـتور داده  یت الزم است از همه حیبشر يما فرموده و آنچه برا يرا برا یو اجتماع يفرد
م مجد و عظمت یتوانینصورت چگونه میم دریخواه ین مگانگایما از آن غفلت داشته از ب یول
  .ماست یه هست در مسلمانکب یهر ع-مینکخود را حفظ  ین اسالمیرید

 ینموده و فرق یو زبان و ثروت و جمال و امثال آنها را ملغ يو نژاد یاسالم اختالف طبقات     
قـرار داده و در ازدواج  ف یـ رد یـک ر آنرا در ید و غیاه و سفیر او نگذاشته و سین عرب و غیب

ر یـ انت و عفت و نجابت را الزم دانسته و ازدواج مسـلم را بـا غ  یث دیفو بودن از حکهم فقط 
ن مـاده آن را هـم   یـ ا ید نموده ولـ کیتا یلیمسلم اجازه نداده است و در عفت و نجابت هم خ

  .میریم بپذیتوانینرو مخالف با اسالم است و ما نمیرده ازکالغاء 
نـد و آن را  یمتفق شوند و با آن ماده مخالفـت نما  یندگان ملل اسالمیه نماکن بود کلذا مم     

 ياریردند چون بسـ یکند و اگر همه آنها مخالفت مینند و اصالح نماکق یتطب ین اسالمیبا مواز
ان داشـت بـا   کـ باشـد ام یم یز همواره درصدد جلب محبت و اعتماد ملل اسالمیگر نیاز دول د
نـد و بـر   ین موافقـت نما یجلب اعتمـاد مسـلم   يبرا یق با مقررات اسالمیتطبن ماده و یاصالح ا

ـ     یه امضـاء م یـ شدند و اعالمیت واقع میه آنها در اقلکفرض هم  ت و شـد آنهـا نـزد وجـدان و ملّ
م چـه  یش نباشـ یر خوکاگر خودمان به ف یه امضاء ننموده اند ولکبودند یانت خود سرفراز مید

ام اسـالم  کاعتناء به اح یب اطالع یا ینطور بیا یندگان اسالمینما م اگریگران داریاز د يانتظار
ه در آن موقــع کــرســد ینطــور بــه خــاطرم میگانگــان دلســوز مــا خواهنــد بــود؟ ا یا بیــباشــند آ
از  يشور عربستان سعودکنده یفقط نما یندگان ملل اسالمیه از نماکها اطالع دادند یخبرگزار

م در آن باره به یتوان ینم ینمود ول يامضاء آن خودداراز  ینظر مخالفت آن با مقررات اسالم
ت داشته باشد ن نسبت صحیه اگر اکم ینکنون خودمان منصفانه قضاوت کم ایسیطور قطع بنو

 ه نـد یه اگـر نما کـ سـت  ین کالبتـه شـ  . میپسـند  یرا مـ  یکدامکـ نمـوده باشـد    یانیـ ن بیو او چن
انت یت دیثیرا او حفظ حیده تر است زیاو پسند ۀیرده روکمخالفت نموده و آن را رد  يسعود

ده و یانت اسـالم بـه ثبـوت رسـان    یخود و ملت خود را به د يشور خود نموده و عالقه مندکو 
س و احترام یمان داشته و در آن راسخ باشد نزد همه ملل مورد تقدیه به مذهب خود اک یسک

 یت روحیشخص يه او داراکفهمند یرا میدهند زیت میشتر اهمیز بدو بیه دشمنان او نکاست بل
نـدگان  ینما یست ولـ یآن ن كاست و به معتقدات خود مؤمن و پابند بوده و حاضر به تر یعال
ورانه آن را امضـاء  کورکرده و ک یمعرف ینده ملل اسالمیه هم خود را مسلم و هم نماکگر ید

س نفـرت و  گانگان برده و هم حیخود را نزد ب يت ملتهایثیخود و هم ح ينموده اند هم آبرو
  .جاد نموده اندیش اینسبت به خو یر ملل اسالمیانزجار در ملت خود و سا

د و یـ خود را بنما یاسیو س یو اجتماع ینیت مقررات دید رعایبا یملت اسالم ندةیرا نمایز     
اطـالع داشـتند    ین اسالمیدانستند از قوانیم یه خود را از طرف ملل اسالمکندگان ین نمایا ایآ
بـه   ین المللـ یشده و خود را در مجامع بـ  یندگیآگاه نبوده اند چرا حاضر به قبول نما ا نه اگری
نـد دخالـت نمودنـد در    یکدا میه به مذهب ارتباط پیکردند و در موضوعهائک ین سمت معرفیا

ا یـ انگلسـتان در بعـض مجـالت     يارگرکه بخاطر دارم پس از جنگ در زمان دولت یکصورت
خواسـت در  یه مکـ  یانگلسـتان مـوقع   يارگرکـ ر خارجه دولـت  یزن ویه بوکدم یروزنامه ها د



30 
 

و  ةتـاب مقـدس تـورا   کش دو یهفتـه پـ   یکند از کهود نطق ین و یمجلس عوام راجع به فلسط
ه نطـق  کـ رد کامال دقت کهود نوشته شده ی باب مطالعه نمود و آنچه را دربارةن یقرآن را در ا

ن دقت را نداشته باشـند  ین ایندگان مسلمیاچرا نم. تاب نباشدکن دو یا ياو برخالف نوشته ها
ام کـ چرا اگـر از اح . ورانه داشته باشندکورکد یرند و فقط تقلیاد نگیل امور را از آنها ین قبیو ا

ه کـ نـد  یمراجعـه ننما  یتب فقهـ کا به ی ینیاطالعند به علماء و فقهاء و دانشمندان د یب یاسالم
بـه   یاعتنـائ  یند و اگـر آگـاه بـوده و بـا بـ     خود نشـو  ۀخود و جامع یندگکن باعث سرافینچنیا

را ناقص دانسته اند چگونه خود را  یاذباهللا قانون اسالمیاالعیآن را امضاء نموده  یام اسالمکاح
را اشـغال   یملـت اسـالم   یـک  ینـدگ ینما یرسـ کرده و ک یمعرف یملت اسالم ندةیمسلم و نما

  .نندکه دار کت خود را لانت و ملیت دیثیشوند عمداً حینموده اند و چگونه حاضر م
ه چـرا در آن  کـ وارد اسـت   یاسـالم  يراد بر دولتهاین ایردند همکه آنها امضاء کبعداً هم      

 خود را از امضاء آن منع ننموده و اگر بعد از امضاء مسبوق شده اند چرا بعـداً رد  ندةیموقع نما
ز چـرا  یـ قـرار ندادنـد و بعـداً ن    خینده خود را مورد مؤاخذه و تـوب یو ابطال آن را نخواسته و نما

ه خودشـان  کـ ننـد بل کنده دولت اعتـراض ن یندگان مجلس بر دولت و نمایو نما يمجالس شور
دا یـ ه بـه مـذهب ارتبـاط پ   کـ  ین امـر مهمـ  ین بود در چنـ یه حق اکبل. ندیب نمایهم آن را تصو

فتـاد  یر نکـ ن فیند و اگر دولت هم به اکف یلکسب تکند دولت با علماء در تماس بوده و یکم
 یح آن را بـا مقـررات اسـالم   یاعتـراض نمـوده مخالفـت صـر     یاسـالم  يخود علماء به دولتها

ماً مخالفت آن را با یه مستقکنند بلکداده شده در خواست ابطال آن  يند و اگر رأیگوشزد نما
  .ن به خود سازمان اطالع دهندیدر سازمان ملل و همچن یندگان اسالمیبه نما ین اسالمیقوان
شـتر  یانـت دارد ب یبه د یه بستگکل امور ین قبیز درین یه مراجع روحانکن است یپس حق ا     

دارد  ین اسـالم یح بـا قـوان  یه مخالفـت صـر  کنطور امور یدقت نموده مراقب باشند و نگذارند ا
نـد توجـه   ک یدا مـ یـ ن ارتبـاط پ یـ ظاهر شود و الزم است به اخبار جهان و آنچه به مذهب و د

  .نندکل مواقع اقدام ین قبیتفقاً درداشته باشند تا م

از  یننـد و بعضـ  ک یسـاز مـ   يگـر ید ه باز در سازمان ملل نغمۀکدم یراً شنیه اخکهمانطور      
ه مـن  یـ ن نظریـ ه اگر اکند ینمایامل حقوق زن و مرد را در جهان مک يره تساوکندگان مذاینما
بـا   يگـر یالفت دب شود مخیتصو یکهر يت هایع الجهات بدون درنظر گرفتن خصوصیجم
د یـ ن سـازمان ملـل را نبا  یل قـوان یـ ن قبیه ایکباشد در صورت یمانند قانون ارث م ین اسالمیقوان

 یامـل زن و بردگـ  ک يد آن را قانون برتـر یه باکحقوق زن و مرد نام گذاشت بل يقانون تساو
سـوه  کو  ه زن و نفقهیمهر یند و از طرفک یدا میپ يدر ارث تساو یرا مرد از طرفید زیمرد نام

ت یشود و خوب است جامعه مقدسه روحانیف میت فرزند به عهده مرد ضعیاو و مخارج و ترب
ندگان آنها یو نما یاسالم يمتفقاً به دولتها یعه و سنیاز ش یاسالم یو پرچمداران بزرگ مذهب

قـت  یح اسـالم اسـت و در حق  ین مخـالف صـر  یل قـوان ین قبیه اکنند کدر سازمان ملل گوشزد 
انت مقدسـه را امضـاء   یام دکبدهد ورقه مخالفت خود را با اسالم و رد اح يانها رأبد یسکهر

توجه به دستورات قرآن داشـته   ین المللیهم در مجامع ب یندگان ملل اسالمینموده است و نما
  .ندیانت اسالم امضاء ننماینند و سند مخالفت را با دکن یو از آن تخط

ه در موضـوع  کـ نـد چنان ک یبه اسالم مـ  یخدمات بزرگ تیاتفاق نظر مراجع محترم روحان     
ش آمد و سـبب  ینظر پن اتفاق یخ صدر اول اسالم همیلم از پبغمبر بزرگوار اسالم و تاریه فیته

در طهـران بـه محـض    ) یشمسـ  1344( يقمـر  1348ه خود نگارنده در سـال  کشد  يریجلوگ
ه کرد کمرا وادار  یسات مذهبدا نموده و احسایدم انقالب حال پیه در جرائد و مجالت دکآن

دم یره نموده و به عرض رسـان کد عرض و موضوع را مذایان مراجع تقلیخدمت چند نفر از آقا
سـته اسـت از   یانت مقدسه است و شاین و دیان دیشوایبه پ ین بزرگین امر توهیه به نظر من اک

 يره و اقدام جدکذاز میر مراجع نیق فرموده و با سایان عظام هم تصدیآقا. نندک يریآن جلوگ
لم نتوانسـتند منظـور   یارگردانـان فـ  کنون موفق هم شـده انـد و   که بحمداهللا تاکع نمودند یو سر

 يشـورها کشـور از  کراً دو یـ ند و هر چنـد بـه قـرار مسـموع اخ    ینما یخ عملین تاریخود را تا ا
رسـد  یان میبه پا يه نوشته اند به زودیکنموده اند و بطور کمکرده و کبا آن موافقت  یاسالم



31 
 

و مصـر و   يو انـدونز  يران و عربسـتان سـعود  یاز جمله ا یاسالم کر ممالیندگان ساینما یول
از تبعـه آنـان    يه عـده ا کـ  يگـر ید کن بعض ممالیندگان مسلمیت و عراق و اردن و نمایوک

ل داده و کیتشـ  یمجمع یانادا و ژاپن در دهلکس و یا و انگلیکباشند مانند هند و امر یمسلم م
ه شـرح آن در  کـ ز توافق نموده انـد  ینموده و در ده چ یراتکن مذایمسلم یره امور اجتماعدربا

ر شـده  کـ ذ 1394قعده یذ 11خ یتار 404رمه شماره که مکمنتشره م یمجله اخبار العالم االسالم
ز بـه اتفـاق   یـ ن ده چیا يقطعنامه ا یه طکلم است ین فیاست از جمله موضوع هشتم درباره هم

ن یو اتفـاق نظـر مسـلم    یه همبستگکردند کم یلم را تحریش آن فیاز جمله نماب و یآراء تصو
ت یـ سـد متفقـاً از طـرف جمع   ینویه در آن روزنامـه م یکـ رساند و از جمله به طورین امر میرا در
لم مخـالف احتـرام مقـام    ین فیه چون اکرده اند کنموده و درخواست  یبیل يشوایبه پ یتلگراف

لم یه فـ یـ بـدانها منصـرف شـوند و از ته    کمـ کمقدسه اسـت از   انتیاسالم و د يشوایمقدس پ
در . ه اسـت ش آمـد ینطور اتفاق نظـر پـ  یه اکاست  يدواریار موجب امیه بسکنند ک يریجلوگ
  .شده است يرکن مجمع ذیدرباره ا 44ص  1068ز شماره یست نیونومکتهران ا مجلۀ

ه همـه  کـ ن هـم بل یآمد مسـلم  یل من اقدامات به عمیز اگر در آن موقع این ماده نیدرباره ا     
خـالف   يدا نمـوده و بعـض ازدواجهـا   یـ شتر پیب ین باره آگاهیمردم جهان به قانون اسالم در ا

د و باعـث  یـ ن انجـام گرد یان مسـلم یه حقوق بشر در مین اعالمیه به استناد به همکقانون اسالم 
و دوتـا   یکین یما مسلم يبتهایه دردها و مصکافسوس . شدیا جامعه بود واقع نمیننگ خانواده 

و  یو اخالقـ  یو اجتمـاع  یاتیـ از شـئون ح  یـک ه در هرکـ ه بتوان آنها را شـرح داد بل کست ین
د بـر مصـائب   یـ بت و خـالف اسـت و با  یم پـر از درد و مصـ  ینیب یم مینکه نظر کخود   یروح
م و از یخـود باشـ   ير چـاره و درصـدد درمـان دردهـا    کـ م و عمـال در ف یزار زار بگـرئ  یاسالم
اقـت  یز لیـ ده مـا را ن یـ گردان یـک ل و حجـت منتظـر را نزد  که ظهور مصلح کم یند بخواهخداو

او  ياریـ از آن وجود مقـدس و   يرویاست و پ یه همان دستورات اسالمکاطاعت از اوامر او 
 .ندکت یعنا

  بند دوم از ماده شانزدهم
بـاً  ین موضـوع تقر یـ ن باشد ایامل طرفکت ید با رضایه ازدواج باکنیبند دوم مشعر است به ا     

ن امـر  یدهد به ایعت وفق میام آن با طبکه همه احکانت اسالم هم یباشد و دیعت میمطابق با طب
ه اگـر  یکـ ن دانسـته بـه طور  یت طـرف یامل داده و صحت عقد ازدواج را منوط به رضاکت یاهم

اگـر در   نندکگران او را مجبور یا دیند ینباشد هرچند پدر و مادر او بگو ین راضیاز طرف یکی
ر عقـد او  یصغ یاگر ول ینداشته باشد آن عقد باطل است و حت یت قلبیعقد رضا يموقع اجرا

ه اگر پس کر و اجازه اوست یول به بلوغ صغکرا مصلحت دانست و اقدام نمود صحت آن مو
گر یدیکـ ه دو نفر با کعمرانه است  را ازدواج معاملۀیز. از بلوغ اجازه نداد آن عقد باطل است

 یانون خانوادگکت را داشته باشند تا بتوانند یمال رضاکد هر دو ینصورت بایدهند دریم انجام
 یننـد و اگـر محبـت نباشـد چگونـه مـ      کت یـ سـته ترب یشا یداشته و فرزندان يگرم و سعادتمند

  .ل دهندکیرا تش یتوانند اجتماع خانوادگ
واقـع شـده و    یجوانو  یر احساسات شهوانین است تحت تأثکمم یچون جوانان گاه یول     

داده انـد   ير را از دست بدهند بعض فقهاء مطابق بعض اخبـار فتـو  ینده خود ننموده تدبیر آکف
ن اسـت  کـ را ممیـ ز ندانسته اند زید با اجازه پدر باشد و بدون اجازه پدر جایزه بایه عقد دوشک

 یآراسـته داشـته ولـ    يه ظـاهر کـ ب بعـض اشـخاص را   یـ تجربه اسـت فر  یدختر جوان چون ب
 یدائمـ  یا بـدبخت یـ  یباطنشان برخالف آن است بخورد و اغفال شود و باعث ننـگ خـانوادگ  

سـت  یز نـزد عمـوم فقهـاء ن   یت پدر او باشد و آن نید آن ازدواج با رضاینرو بایخودش بشود از
 ندانسـته ت پدر را الزم یگر رضاید و بعض دیخ مفیالصالح و ش یاز آنان مانند اب ياریه بسکبل

دانند یت او را الزم میه رضاکهم  یسانکروه گفته اند و کت او را میت رضایرعا كو فقط تر
ه خـود دختـر   یکدر صـورت  یعنیس آن کدر ع یآن را مخصوص قبول امر ازدواج گفته اند ول

ه اگـر پـدر اصـرار هـم داشـته      کست بلینباشد عدم انجام ازدواج منوط به موافقت پدر ن یراض
  .اطل استنباشد آن عقد ب یباشد و دختر راض
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 يار تام داشته باشد با آزادیزه در ازدواج اختیه اگر دوشکامروز پر واضح است  ةو در دور     
ش آمـده و غالبـاً   ین پـ یار ننگـ یبسـ  يهایجاد شده زناشـوئ یه امروز در وضع آنها اک ترتیبی یو ب

م یخوانیبار مل اخین قبیه در روزنامه ها ازکگردد چنانیم يادتریا فساد اخالق زیمنجر به طالق 
 یـک ل پدر و مـادر انجـام شـده عاقبـت ن    یه برخالف مکن ازدواجها یاز ياریه بسکم ینیب یو م

ت پـدر و  ین زمانهـا رضـا  یـ توان گفت در مثـل ا  یه مکده است یگرد ینداشته و باعث بدبخت
 یاز فسـاد اخـالق و بـ    يریجلوگ يشود و برا یم مکاز فسادها بر اثر آن  ياریمادر الزم و بس

 یهائیریه شارع مقـدس اسـالم در امـر ازدواج سـختگ    کاست  یخانوادگ یو بدبخت يو بار بند
ه داللـت بـر   ک ینین الفاظ معیت طرفین فرموده و اضافه بر رضاییآن تع يبرا یطینموده و شرا

سـت بـه   یز نیجـا  یر عربـ یند بغیگویاسالم م يشتر علمایه بکد الزم دانسته بلیجاب و قبول نمایا
 ياورد فـور یـ ه بجـا ب کـ  ینتواند هر عمل یسکشتر شود و هریدر آن امر مراقبت به کن منظور یا

لمـه  که در قرآن نامبرده شـده ماننـد   ک ید به الفاظ مخصوصیز بایو آن ن. دیح نمایآن را تصح
 یخ بهـائ ید اول و شـ یو شـه  ید مرتضیعه مانند سیش يهرچند بعض علما. اح باشدکا نیج یتزو
را مسـتحب گفتـه    یر عربـ کـ ذ یاند و ابن حمزه هم جائز دانسته ولـ  هم جائز دانسته یر عربیبغ

  .است
عه آن را یشـ  یط آن نزد اهل سنت شاهد آوردن است در موقع عقـد ولـ  یاز شرا یکیز یو ن     

عه قائل به وجـوب  یش ين فقهایل از متقدمیعق یند فقط ابن ابیگویدانند و مستحب میواجب نم
داننـد   یعه وجـود دو شـاهد عـادل را الزم مـ    یشـ  يفقهاه غالب کس طالق کده بر عیآن گرد

ادتر یـ ز يرینـرو سـختگ  یه طالق نزد خدا و رسول ناپسند و مخـالف محبـت اسـت از   کنیا يبرا
 کند طالق عبارت است از فـ یگویرا میز. دانند یاهل سنت آن را در طالق الزم نم یشده و ل

وجـود   يست شـاهد یرد است الزم نن امر و مربوط به خود میل به ایت و آن بسته به تمایزوج
  .داشته باشد

ش منسـوب بـه حضـرت    یننـد و طبـق فرمـا   کراد یع طالق اید بر تشریان شایحیاز مس یبعض     
ر داد کد تـذ یـ با ینـد ولـ  یه آن را مخالف قانون محبت گرفته بر اسالم اعتراض نماک) ع(حیمس
ه در کـ هود و زرتشـت بل یت انیه در دکانت مقدسه اسالم ندارد بلیه جواز آن اختصاص به دک
بعـض مواقـع    يه بـرا کـ ز طالق وجود داشـته و بل یملل ن ین باستانیگر و در قوانیملل د ينهایآئ

چوجه توافق یگر ناسازگار بوده و به هیدیکه زن و مرد با ک یاست مانند موقع يالزم و ضرور
نوع  یکند و کحمل ند و نتواند تیعفت بب یمناف یه مرد از زن عملکا آنینداشته باشند  یروح

چوجـه قابـل اصـالح نباشـد     ین آنهـا بوجـود آمـده باشـد و بـه ه     یننـده بـ  کت ناراحـت  یحساس
قـت در دوزخ  یشه در رنج و عذاب و در حقید هر دو همیز نباشد باینصورت اگر طالق جایدر

ه تنها راه حل آن طالق گفتن است پس کآنها باشد  يز برایت نیباشند و خوف وقوع در معص
 يرویـ ه از نظـر پ کـ ز یـ مـذهب ن  یحیمسـ  کار عاقالنه و عادالنه است و ممالـ یطالق بسع یتشر
ننـد  کوضـع   ینیطـالق قـوان   يه بـرا کـ شـوند  یدانند مجبـور شـده و م   یز نمیسا طالق را جایلک

سـا  یلکد ین قـانون بـا وجـود مخالفـت شـد     یز پاپ است همـ که مرکز یا نیتالیراً در ایه اخکچنان
  .ب شدیتصو
ار طالق را داشته باشند هرج و مرج یز اختیه زنها نکباز باشد  خیلی لو طالق هماگر ج یول     
ه از کـ  يمختصـر  ین است بـر اثـر نـاراحت   کدا شده و بعض زنها ممیپ یدر امر زناشوئ يدیشد

ب یـ ا بواسـطه اغفـال شـدن توسـط بعـض اشـخاص هـرزه و فر       یـ نند ک یدا میل او پیا فامیمرد 
د یـ اورنـد و خـود را از ق  یب یلیاسـرائ  یبنـ  يثل معروف بهانه هاند به مکخوردن اقدام به طالق 

ه کـ ا آنیـ م و یخـوان  ین طالقهـا را مـ  یـ ه در بعض روزنامه ها اخبـار ا کند چنانیازدواج آزاد نما
اسـت بـا    يبنـد و بـار   یو بـ  یار او بلهوسـ کـ ه کـ نما یسـ  ةه فالن ستارکم یشنو یم و میخوانیم
  .ه اقدام به طالق خود نمودنگذشت يادیازدواج نموده و مدت ز يگرید

و هـوس اسـت نـه بـه      يدیـ ق یو بـ  یل ازدواجها و طالقها هر دو بر اساس شـهوتران ین قبیا     
شود و معمول گـردد   ياح و طالق مجرکجاد خانواده و اگر دستورات اسالم درباره نیمنظور ا
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مفرماسـت  کا حیـ دن يشورهاکشتر یه امروزه در بکها یعفت ین هرج و مرج و فساد اخالق و بیا
  .گرددیجاد میب در آن باره ایرود و نظم و ترت ین میاز ب
گانگـان  یب یا اخالقـ ی یاسیشتر آنها تحت نفوذ سیه امروزه متأسفانه بکهم  یاسالم کممال     

شـتر بـه   یسه نمـوده ب ین خود مقایام دکنند و با احیه خالف و فساد آنها را ببکنیا يهستند به جا
ورانه نموده و هرچه فساد در آنهـا هسـت   کورکد یس مرتب ازآنها تقلکن خود بچسبند برعید
انـت اسـت   یام دکـ بـه اح  يدیـ ق یآنهـا در بـ   یننـد علـت ترقـ   ک یرنـد مـثال گمـان مـ    یگیاد می

ت عالقـه  ینها. باشند یانت مید به دیمق یلیس و آنها غالباً خکبرع یلکن امر به یه ایکدرصورت
ننـد  یب یرونـد و مـ   یا مـ یکـ ا امریه به اروپا کما  يجوانها یانت ما ولیانت خود دارند نه دیبه د

ه هر دسته یکد نموده در صورتیست آنها هم تقلین آنان معمول نیا امثال آنها در بیا روزه ینماز 
ه یکـ د هستند بـه طور یام مقکاز اح يارید باشد و آنها غالباً در بسیانت خود مقیام دکد به احیبا

سـا نـرود و بـه عبـادت خـود      یلکشـنبه بـه   یکه روز کست ا یسکمتر ک یحیشور مسک یکدر 
اسـت   یه مـذهب ک) ع(حیالد مسید میا عی كد پایا عی) ع(حیت مسیا روز مصلوبیمشغول نباشد 

ا بعثـت حضـرت   یـ ه تولد کآن يشور ما به جاکمتأسفانه در  ید ولیخود نما ینیمراسم د كتر
 یلـ کمشغول باشند به  یمراسم مذهبر به انجام ید غدیا عی) ع(ریا تولد حضرت امی) ص(رسول

ا در روز یشوند و  یخالف شرع و اخالق مشغول م يهایاشیه به عکا آنیاز آن غفلت داشته و 
 يت در مراسـم سـوگوار  کشـر  يما اسـت بـه جـا    یمذهب یعموم يه عزاکتاسوعا و عاشورا، 

 یاشـ یع ت درکا شـر یـ  یچشـم چرانـ   يا براینار درکمانند رفتن  یحیتفر يبه گردشها یمذهب
  .نندک ین مین و مذهب را ننگیگذارند و نام د یا مسلم میعه یروند و نام خود را شیم

د بـودن  یـ ق یشرفت آنها آزاد بودن زنهـا و بـ  یو پ یاز علل ترق یکیبرند  یه گمان مکا آنی     
دادنـد در   یبه زنهـا نمـ   ينقدر آزادیز اگر ایه آنها نکست و بلین نیه اصال چنیکاست درصورت

ه حجاب کانت اسالم یمتر بود دکان آنها یبودند و فساد اخالق در م يشتریش و راحت بیآسا
نبوده  يماد یچوجه مخالف با ترقیرده بهکآنها مقرر  يبرا یفیزنها دستور فرموده و وظا يبرا

ل ك يطلب العلم فريضة عله کـ مرد و زن الزم نموده است  يه فراگرفتن دانش را براکل آنیبدل
 ردن زنـان کـ ه از با سـواد  کنسبت داده شده  يو برخالف آنچه به پولس حوارمة مسلم و مسل

رد و در یـ اد بگیـ د خوانـدن و نوشـتن را   یـ با یه هـر فـرد مسـلم   کرده کد کیمنع نموده اسالم تأ
را در قـرآن  یـ ه خواندن و نوشتن را جزء مذهب قـرار داده ز کاست  ینیگانه دیقت اسالم یحق

ه تـا  کـ د و معلـوم اسـت   یـ سر باشد از قرآن بخوانید و هر اندازه مینه تا بتواکد یفرما یدستور م
نسـبت داده  ) ص(غمبریارم االخالق به پکتواند قرآن بخواند و در میسواد نداشته باشد نم یسک

دا یـ ش پیو بـرا یکـ نام ن-1: ز استیه فرزند بر پدر دارد سه چک یه فرمود از جمله حقوقکشده 
پسر زن  يد برایه موقع ازدواج او رسیکهنگام-3. م دهدیتعل خواندن و نوشتن را به او-2. ندک
ن زن یبـ  یاست فرق یترق یاز مبان یکیه کن جهت یرد و دختر را هم شوهر بدهد پس از ایبگ

  .ز باز گذاشته استیزن ن يرا برا یو مرد قائل نشده و راه دانش و ترق
مـان و  یا يه را داراکـ ده و هـر  ف قـرار دا یـ رد یـک ز آنهـا را در  ین ینیدر امور د یاز طرف     

 انَّ«: دیـ فرمایه در سـوره احـزاب م  کـ صفات تابعه آن باشد خواه مرد و خواه زن باشد سـتوده  
ه کـ تـا آن » قاتنني واملُؤمنات والقانِتني والقانِتات والصـادقني والصـاد  مات واملُؤممسلملمني والْالْ
ن صـفات  یـ ا يه داراکـ را  يه هـر زن و مـرد  کـ  »مغفرةً و اَجراً عظيمـاً اَعد اُهللا لَهم «د یفرمایم

ن فرمـوده  یـی آنهـا آمـرزش و اجـر بـزرگ تع     يف قـرار داده و بـرا  یرد یکده باشند در یپسند
  .است

در آن  یتواند هر نوع تصرف یامل دارد و مکخود تسلط  یز زن در دارائین ياز نظر اقتصاد     
سـب و تجـارت   کشـود و از راه  یو ارث و مهـر خـود را متصـرف م   ت دارد کید و حق مالیبنما

: دیـ ه در سـوره نسـاء فرما  کـ د یـ فزایخـود ب  یتوانـد بـر دارائـ   یر آنها میو غ يشاورزکمشروع و 
سب نمـوده  کمردها و زنها از آنچه  یعنی تسنبَكْب مما اتسبوا وللنساء نصيكْللرجالِ نصيب مما ا

اروپـا   کبعض ممالـ  یاز ملل جهان حت ياریه در بسیکبرند درصورت یند بهره مرده اکو گرد 
ت قائل نبودند و انگلستان در اواخر قـرن نـوزدهم و فرانسـه    کیزن حق مال ين اواخر برایتا هم
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ه زن شـوهر دار در مـال خـودش تصـرف     کـ رد و اجـاز داد  کب یستم تصویمه اول قرن بیدر ن
ن اسالم موجود است یدر قوان ینصورت چه نقصیحال به ا .قبال حق تصرف نداشت ید ولینما
املتر کـ ن است کدام قانون در جهان ممکم و ینیکد میگران تقلیه ما بدان توجه نداشته و از دک

م و از ینـ کگانگـان  یورانـه از ب کورکد یـ ز تقلیـ و جامعتر از قانون اسالم باشد چرا ما در همـه چ 
  .میم فراموش نمائیآنچه خود دار

عت و مزاج و عفاف او نباشد دسـتور  یه مخالف طبکزن به آن اندازه  يرا برا يسالم آزادا     
ه طبعـاً بـه او محـول اسـت مخـالف      ک یاو وظائف طبیعت يه براکاز بعض قسمتها  یفرموده ول
بـزرگ   يارهـا ک ير او غالباً براکاست چون اوال عقل و فیفرموده مثال دخالت در س یباشد نه

نرو اجازه داده نشده و در یشود از یر واقع میا تحت تأثیند یکو زود اشتباه مست یا نیو مهم مه
ز بـه سـلطنت   یـ ه چون دختر خسرو پروکده ین رسیقیبه نقل فر) ص(ث از حضرت رسولیحد

  :ه دادند فرمودندک) ص(د خبر به حضرت رسولیران رسیا
     »فْ لَنيام مهرآم قَوم ئَةٌلَحه را در بعـض امـور   یـ ن رویز همـ یمتمدنه ن کلاز مما ياریو بس» ر
جهان است  کن ممالیاملترکن و یه از متمدنترکس یشور سوئکه در کخود دارند چنان یاسیس

تـا   1919چند مرتبه زنان اعتراض نمـوده و از سـال    یت در انتخابات ندارد و حتکزن حق شر
شـد و از طـرف ملـت     ین موضـوع رفرانـدم و مراجعـه بـه آراء عمـوم     یا يست بار برایب 1959

  .دیمردود گرد
 فاطمـۀ  یسـت حتـ  یز نیزن جـا  يدر اسـالم بـرا   یروحـان  یشـوائ یت و پین امر روحانیهمچن     
ت نداشـت  یـ روحان یشـوائ ین زنان عالم است به ظاهر سمت پیه بزرگترک) لیهما السالمع(زهرا

البته زن . اشتبه ظاهر ند یمنصب روحان ین است ولیهمه مسلم يعمل و رفتار او سرمشق برا
ت یـ مرجع جنبـۀ  یمال برسد ولـ کرد و در آن قسمت به مقام یرا فرابگ ینیتواند علوم د یهم م

  .تواند داشته باشد ینم

دان جنگ از آنها برداشـته شـده اسـت    یو رفتن به م یدشوار مانند امور جنگ يارهاکنطور یهم
اً چـون ترسـو   یو مضر است و ثانقلب و مزاج ا يه دارد غالباً براک یضعف قلب را اوال بواسطۀیز

گـران هـم   ین است بترسد و از جنگ روبگرداند و باعث جبن و ضـعف د کتر از مرد است مم
ردن کـ جنـگ الزم اسـت همچـون پانسـمان      ه در پشـت جبهـۀ  کـ  یبشود مگر بعـض قسـمتهائ  

 .ماران و امثال آنهایاز ب يها و پرستاریزخم

  

  حجاب و عفاف
نـرو  یشود منع فرموده از ایعفاف م انحراف از وجهۀج و شهوت ییه باعث تهکآنچه را  یول     

اد حس شـهوت مـردان اسـت انجـام دهنـد و      ید آنچه را موجب ازدیه زنها نباکدستور فرموده 
ه کـ ز یـ ن یگانه نشان ندهند، در مجـامع عمـوم  یخود را به ب ينتهاید بدن خود را بپوشانند و زیبا

  :دیاحزاب فرما ه در سورةکرند یخود قرار بگ يهامتر حاضر شوند و در خانه کمردها هستند 
     قَرنَ يفو وتيكبو االُويلن ةلياجلاه جربت جنربخـود قـرار    يغمبر در خانه هایزنان پ يا یعنی الت
ه کـ د ید و خـود را بپوشـان  یـ نکن ظـاهر م یت نخسـت یـ خود را مانند زمان جاهل ينتهاید و زیریبگ

خ یه اسـت و در تـار  یت ثانیه در مقابل جاهلک یت اولیاز اسالم است نه جاهل منظور زمان قبل
  .ت داردینجا عمومیه درکباشد بلیات عرب مصطلح میادب

 لَهـم  كياَز كذل ا فُروجهمفظوبصارِهم ويحاَ نني يغضوا منمؤمللْ قُلْ«: دیو در سوره نور فرما     
نَّ اهللا خبِماا بري صيعونن .قُلْو لمؤملنات غيضضنم اَ نحفَظْهصارِبي و نبوالي نهجفُرو ندين نهتزِين 

الّ ماظَاهَر منضليعلها و نرِهمبِخ بِهِ يرِبنيواخلج ه چشـمان خـود را از   کـ ن یبگو به مؤمن یعنی» ن
ه کـ ز بگـو  یـ مؤمنـه ن  ينند و بـه زنهـا  کاز خالف حفظ گانه بپوشند و عورات خود را ینظر به ب

خـود   ينـد مگـر آنچـه بـه خـود     یگران ننمایخود را به د ينتهاینند و زکچشمان خود را حفظ 
  .ندازندیخود ب يبانهایها را بگریظاهر شود و روسر
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جالبيـبِهن   علَيهِن مننني منني يداملؤنِساِء و كوبنات كواجِالَز لْقُ« :دیـ و در سوره احزاب فرما     
كذل يناَد عرفْان ييه دو طرف چادرهـا کبگو  منینمؤ يبه زنها و دختران خود و زنها یعنی» ن 

ه کدا نباشد یش آنان پینت و آراینند تا مردان آنها را نشناخته و زک یکگر نزدیدیکخود را به 
ه کـ ب بـوده  کز مریته و از دو چشود حجاب در صدر اسالم وجود داشیه معلوم مین دو آیاز ا

ا به یون الم کم و سیسر جکجلباب به . رده اندکر کبرقع را هم ذ یجلباب و خمار باشد و بعض
ه همـه  کـ دند یپوشـ  یلباس خود م يه زنان روکاست  يد سوم جامه ایسر اول و دوم و تشدک

در باشـد و آن ماننـد   ه همـان چـا  کگفتند یرد و آن را ملحفه هم میگیبدن را از گردن تا پا فرا م
ه چهـار گـوش   کـ اسـت   يروسـر  سر اول پارچۀکباشد و خمار به یمردان م يه براکردا است 

ات یـ ن آیـ ه از اکا بر وزن عصفور روبند زنان است یا فتح سوم یبوده و برقع بضم اول و سوم 
  .گرددیامالً حجاب معمول در اسالم معلوم مک

 یعنـ ی» حجابٍ وراِء ئَلوهن منهن متاعاً فَاسذا سئَلتمووا«احزاب اسـت   و باز در همان سورة     
ات یـ ن آیـ د و هرچنـد بعـض ا  یـ د از پشت پرده از آنها بخواهیخواست يزیغمبر چیاگر از زنان پ

ه کـ نـد  یگو یاسالم م يت دارد و فقهاین عمومیقیبه اتفاق فر یغمبر است ولیمربوط به زنان پ
ه در نمـاز و احـرام   کصورت و دست از مچ و پا از ساق  يدبدن زن عورت است جز گر ۀهم

دا باشد آن نماز باطل یاز سر زن در نماز پ یاگر موئ یر آنها داده شده و حتیدستور پوشاندن غ
  :دیفرمایاست و در آخر سوره نور م

ر متبرجات ابهن غَييضعن ثيِ ح اَنْس علَيهِن جنااحاً فَلَيكجونَ نِالير ساء الالّيتد من النقواعوالْ«      
و موقـع ازدواج آنهـا گذشـته     یه از سـن جـوان  کـ زنـان   یعنـ ی» يستعففن خريُ هلُـن  واَنْ هتينبزِ
ه بـه جلبـاب و خمـار    کـ (خود را بگذارند  يلباسها یه بعضکست ین کیبا) بازنشسته شده اند(

اگر عفـت بورزنـد و خـود را     کنند و مع ذلکرا ظاهر ن خود ينتهایباز هم ز یول) شده ریتقس
مال اهتمـام قـرآن و اسـالم را بـه حجـاب      کز یه نین آیه اکآنها بهتر است  يده بدارند برایپوش
  .رساندیر زنان میپ يبرا یحت

دا نشـود  یـ ا و عفت محفوظ بوده و امور خالف اخـالق پ یه حکن است یا ين ها برایهمه ا     
 فجـور س شده و در بعـض آنهـا فسـق و    کامروز برع یاسالم کشتر ممالیب متأسفانه وضع یول
انـت و  ید یخود را آزاد دانسـته و حتـ   یلکه زنها به کنیا يده برایگر گردید کادتر از ممالیز

رد و یپـذ  یل امور را نمین قبیا ین و عقلیچ دینموده اند و ه كز تریا و عفت را نیاخالق و ح
 يسـا یلک 1)یشمسـ  1342( يقمـر  1383ه در سال کنند چنانیکح میز آن را تقبیسا نیلکبزرگان 

 یبـائ یه در مسـابقه ز کـ زه یه هـر دوشـ  کـ ن مضـمون  یـ صادر و منتشر نمود به ا یفتوائ یکاتولک
گـردد و نمـاز   یمحـروم م  ینـ یا بدن خود را در منظـر مـردم بگـذارد از حقـوق د    یند کت کشر

 یچ زنین به هید و همچنیدفن نخواهد گردان یحیبرجنازه او خوانده نخواهد شد و در مقابر مس
ده باشـد  یاو پوشـ  ين داشته و موهایسا شود مگر لباس سنگیلکه داخل کشود  یاجازه داده نم

  .وتاه نداشته باشدکو  کلباس جلف و سب یعنی
ه کسته است یت اروپا صادر شده شاینّیز مدکه در مرکن فتوا یا با ایم آیحال خودمان بسنج     

ده مـع  یمحفـوظ بـودن زنـان رسـ     يث بـرا یه در قرآن و احادک يدکیبا دستورات ان یما مسلم
ت اخالق ینه رعا ما م چرا زنانیاز آنها هم بگذر یپروائ یاسه از آش گرمتر شده در بک کذل

ه کـ ننـگ آور اسـت    ين آزادیرا درنظـر دارنـد و همـ    یات اجتمـاع یثیو مذهب نموده و نه ح
اسـت   يشود و شـاهد مـا اخبـار   یشتارها مکه کها بل انتادن خانمها و برافیاز خراب ياریباعث بس

س و یو پل یگردد زاجربرون یادتر میشود و روز به روز هم ز یده میه مرتباً در روزنامه ها دک
در  يم مرتبـاً رو ینـ یب یه مـ کـ ل آنیند به دلک يریجلوگ تواندیمه و حبس و مجازات هم نمیجر
 ینـ ین و اخـالق د یـ ند همانا دک يریجلوگ یفساد و تباه تواند ازیه مک يزیاد است تنها چیازد

 ین میه معکهم  يفرکیم فرما است و کن فساد حیان ما وجود نداشته باشد ایه تا در مکاست 

                                                
  1383ربیع االول  43ل از سا 8چاپ قاهره شماره ) المسلم(مجله  - ١
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گران باشد و هـم بـه صـحت    ینده و هم عبرت دیآ يه هم رادع  او براکباشد  يد طوریشود با
  .ن شده استیعه در اسالم مکمزاج او لطمه نزند  و آن همان است 

از آنها  یکهر ين نموده و برایمع یفرهائکیفسق و فجور و امور خالف عفت  ياسالم برا     
را فروگـذار   يچ امـر یرده و هکن ییتع يدآن ح یو بزرگ کیوچکفراخور شدت و ضعف و 
ور اسـت و اگـر   که مـذ یـ تب فقهکه شرح آنها در کآن داده است  يننموده و دستور جامع برا

ن هـرج و مـرج   یـ م ازیریـ ن درنظر بگیمجرم يرا برا یاسالم يم و مجازاتهایار بندکبه آنها را 
  .شود یم يریجلوگ یو اجتماع یو اخالق ینید

م خود را طرفدار عفـت و  یخواه یه مکهم  یم و وقتیاطالع یز ما بیمتأسفانه از آنها ن یول     
م ینـ ک یز آن قانون وضـع مـ  ا يریجلوگ يم براینک یا و حفاظ و مخالف فسق و جور معرفیح

الحاق دولـت   حۀیبه نام ال يحه ایاز طرف وزارت امور خارجه ال 31ر9ر20خ یه در تارکچنان
ه کـ د یم مجلس گردیمربوط به منع فحشاء تقد يقراردادها یاصالح يلهاکبه پروت یشاهنشاه
ت کممل اء اموریه چرا اولکردم و هم افسوس خوردم کدم هم تعجب ین خبر را شنیا یمن وقت

سنگ اصـالح   یباشند و از طرف یاعتناء م یا بدان بیاطالعند و  یب ین اسالمینقدر از قوانیما ا
انت مقدسه اسالم یرو دیه خود را پکوبند ما ک ینه میاز فساد اخالق به س يریت و جلوگکممل

اسـالم   وارامبر بزرگـ یـ ن دسـتور پ یه عـ کها السالم یو تابع دستورات حضرت جعفربن محمد عل
 یم و رسـم یـ بـودن افتخـار دار   يعشر یو اثن يم و به داشتن اسالم و مذهب جعفریدانیاست م

تو سـلطان محمـد خدابنـده    یه در زمان الجـا کران بعد از آنیدر ا يعشر یع اثنیشدن مذهب تش
بـه همـت و    يل صـفو یافت خوشبختانه در زمان سلطنت شـاه اسـماع  ین یافت و دوامیت یرسم

ه کـ م یم چـرا متوجـه نباشـ   ینیکافت و ما بدان افتخار میت ین رسمان صفوت نشایمجاهده صوف
و خـواه   یخواه آسمان ین اجتماعیاز قوان یکچیز فروگذار ننموده و هیچ چیانت اسالم از هید

حفـظ   يانت اسـالم بـرا  یه دک ینیست قوانین ین اسالمیت قوانیبه جامع ين موضوعه بشریقوان
از تهمت و افتراء  يریمردم و جلوگ يات و آبرویثین حال حفظ حیعفت و منع فحشاء و در ع

ه دار نمـودن  کـ درصـدد ل  يگـر یبا د ینتواند به صرف غرض و دشمن یسکه هرکوضع نموده 
ه اگـر همـه عقـالء و حقـوق دانـان بشـر       کـ ت اسـت  یجامع و با اهم يد به قدریاو برآ ت یثیح

جهـان و دانشـمندان    کننـد نخواهنـد توانسـت همـه ممالـ     کبهتـر از آن وضـع    یبخواهند قانون
رند و ین اسالم سرمشق بگید از قوانیبا ین المللیب يو سازمانها یندگان مجالس ملّیر و نماکمتفّ

خود ببرد  یبه مجلس ملّ یقانون یت اسالمکممل یکه کن اسالم ملحق شوند نه آنیآنها به قوان
م و یه نظر خود داشته باشد وجهین را ما بایافرکال یعل ةد اعزیو خود را به قانون آنها ملحق نما

م از یـ م و آنچه خود به مراتـب بهتـر دار  یگانگان واقع شویر بیه تحت تأثکنگذارد  ینیغرور د
ت شـدت و  یـ را نمـوده نها  یه حفظ منافع اجتماعکن آنیدر ع ین اسالمیقوان. مینکگانه تمنا یب

جرئـت   يگـر یاز راه عفـت منحـرف نشـود و هـم د     یسـ که هـم  کرا هم به خرج داده  یسخت
ب فحشـاء  کـ ه از راه عفـت منحـرف شـده مرت   یکسانک يمورد نداشته باشد و برایتهمت زدن ب

سـخت قـرار داده و هرچـه عمـل زشـت تـر باشـد         يفر هـا کیآن عمل  ۀگردند با تفاوت درج
داده و  ید و مهمـ کیـ ح هم از نظر اخالق دستور ایدتر است البته حضرت مسیمجازات آن شد

ن دسـتور  یـ تنهـا ا  یشـود ولـ   یگانه زنا محسـوب مـ  یردن به زن بکم نظر یگویه من مکفرموده 
س کـ ن دسـتور را همـه   یـ را اوال مراتب و درجات اشـخاص مختلـف اسـت و ا   یست زین یافک
اً بشـر بـه واسـطه طبـع     یـ انت و اخالق اسـت و ثان یه دیند و مربوط به مراتب عالکتواند اجرا ینم
ع اوامر یتواند مطینم یرد و به آسانیگیار معت قریر عوامل طبیه دارد بالطبع تحت تأثک یشکسر

د وجـود داشـته باشـد و    یـ ز باین يفرکین یقوان یحفظ نظم اجتماع يعقل و اخالق شود لذا برا
همـه   ین اسـالم یدر آن منظور گردد و قوان یه مصالح اجتماعکباشد  يد طوریمجازات هم با

 یرخـت برمـ   يخلفات بـه زود اجراء شود ت یت نموده و اگر حدود اسالمین قسمتها را رعایا
 کر ممالـ یبهتـر از سـا   يت قدریث نظم و امنیاز ح يشور عربستان سعودکه کنیت ابندد و علّ

  .گردد یت میشتر رعایدر آنجا ب یه مقررات اسالمکباشد آن است یم یاسالم
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ات هم دسـتور داده  یدر اسالم دقت شده و به جزئ ين مربوط به منع فحشاء به قدریدر قوان     
رده در حفـظ  کـ  يرین باب سـختگ یه درکن آنیدر ع یست و حتیصور نه بهتر از آن متّکده ش

داً گرفتـه  یجـا را شـد  یب يها و تهمتهـا یامل نموده و جلو غرض ورزکز دقت یاشخاص ن يآبرو
ل بـه  یـ ه بـدون جهـت و دل  یکسـان ک يگران واقع نشود و بـرا یاغراض د چۀیافراد باز يه آبروک
ه یـ ن نمـوده اسـت و آ  یـی ز تعیـ ن قـذف را ن یر سخت قرار داده و قوانفکیزنند یگران تهمت مید

متأسـفانه   ین امـر اسـت ولـ   یـ د ایـ مؤ» نواالَّذين آم يةُ ففاحشتشيع الْ ونَ اَنْبذين يحالَّانَّ «فه یشر
 یرخت بر بسته و مرتباً فسق و فجور و اعمال مناف یلکن به یان ما مسلمیز مین منع فحشاء نیقوان

اد اسـت و نـه   یـ در ازد يشور ما روکعقل و شرع زنها است در  خالف يه بر اثر آزادکعفت 
ت مـا و آشـنا نمـودن بـه     یـ ر تربکـ م نه رهبران ما بـه ف یباش یش میخودمان درصدد اصالح خو

اعتنـا   یا بـدانها بـ  یـ اطـالع   یم از آنها بینک یه عمل نمکه عالوه برآنکباشند بلیام اسالم مکاح
م آنگـاه بـه دنبـال    یـ دار یام و دستورات جامع و بزرگکه خودمان چه احکم یدانیم و نمیباشیم

 ینـ یهم اگر داشـته باشـند از خوشـه چ    یهائیه آنها خوبیکم درصورتیرویگانگان میب يگفته ها
  .ما گرفته اند یخرمن اقبال بزرگان ما است و از دستورات مذهب

بـه   يحـه ا ین الینچنـ یبودند ایاعتناء نم یآن ب ا بهیاطالع  یام اسالم بکاگر رهبران ما از اح     
 یا بـ یـ  یاطالعـ  یسـند بـ   ین المللـ یحه و الحاق به قانون بین الیرا دادن ایدادند ز یمجلس نم

ت ین است گمان برند اسالم هم مانند مسحکهم مم یه بعضکام اسالم است کما به اح یاعتنائ
ننـد ملحـق   کگران وضع یه دکمنع فحشاء  يد به قراردادهاین امور ندارد چرا بایا يبرا ینیقوان
  .میخودمان در اسالم ننگ ندان يم و آن را برایشو
 يونهایسـ یمکا یـ م و در سـازمان ملـل   یاوریـ را بـه موقـع اجـرا درن    ین اسالمیچرا همان قوان     

امـده و  یبرن ین مسلمه و ثابتـه اسـالم  یدر مقام دفاع از قوان ین المللیب ينفرانسهاکمختلفه آن و 
 يم و برتـر یشـ کرا به رخ آنهـا ن  ین اسالمیم، چرا قوانینکح افتخار نین صحین قوانیداشتن چنب

را اگـر در  یز. مینکن باب دعوت نیدر ین اسالمیم و آنها را به الحاق به قوانیآنها را ثابت ننمائ

 ننـد و کن شـده اشـاره   یه در اسالم معـ ک ینین موضوع منع فحشاء به قوانیموارد الزمه مانند هم
ه مغـرض  کـ از آنهـا   یگـر بعضـ  یندگان ملـل د یان نماین است در مکند ممیشنهاد نمایآنها را پ

ب واقـع شـد موجـب    ینصورت اگر بعداً مـورد تصـو  ینباشند آنها را مورد مطالعه قرار دهند در
ب نشـد بـاز هـم او بـه     یباشد و اگر تصویان عموم ملل میننده در مکشنهاد یپ يافتخار و سربلند

  .نندیکن مید و تحسیز نسبت به او تمجین نیمل نموده و عموم مسلمفه خود عیوظ
ر شـد  کبه اصطالح ادباء طرداًللباب ذ ین مطلب هرچند از اصل موضوع ما خارج بود ولیا     

ه بعض مطالب بر کار از دست رفت و بلینمود و اخت يخامه تند یاحساسات مذهب و بر اثر غلبۀ
 .رار شدکت ید مذهبیاثر عاطفه شد

  

  شانزدهم بند سوم از مادة
اجتمـاع اسـت و حـق     یو اساسـ  یعین طبکخانواده ر«: ن استیشانزدهم ا بند سوم از مادة     

ه کـ سـت بل یار نکـ ز در اسالم مورد انین قسمت نیا» ت شودیدارد از طرف جامعه و دولت حما
 یحقـوق ت ین خـانواده هسـتند شخصـ   کـ ه رکاز زن و مرد  یکهر يت فرموده و برایآن را تثب

ت یـ ل اطاعـت و رعا یـ از قب یمرد بر زن حقوق يه براکقائل شده است و همانطور  یار مهمیبس
 یه زنـدگان یاو و مراقبت در حفظ اموال و اثاث رون نرفتن از خانه بدون اجازةیشوهر و ب يرضا

ت و اعتبـار او در  یـ ثیت شوهر و امثال آنها و حفظ حیاو و دعوت ننمودن از مهمان بدون رضا
 یارتیـ سـفر ز  یست حتـ یز بدون اجازه شوهر روا نین فرموده و مسافرت نییاب، تعیر و غحضو

ه کـ سـت و بل یارت او مقبـول ن ید وگرنه زیت شوهر بنماید بدون رضایه مستحب است نباکهم 
ه شـرائط اسـتطاعت   کـ د قصر بخواند تنها سفر حج واجب است یدر آن صورت نماز را هم نبا

ت او نباشد در آن صورت واجب است حـج را  کحر يبرا یمانعچ یزن موجود باشد و ه يبرا
و  یعقلـ  يلهـا یبـر دل  یت مـرد مبتنـ  یه عدم رضـا کنباشد مگر آن یانجام دهد هرچند مرد راض

  .قت وجود نداردیه در آن حال شرائط استطاعت در حقکباشد  یشرع
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ماننـد  : دیـ را بنما ت آنهـا یـ د رعایـ ه مـرد با کبر مرد قرار داده  یز حقوقیزن ن ين برایهمچن     
 كو پوشا كث خورایت او از حیاو به فراخور حال و شأن و شخص یمراقبت در امور زندگان

اورد و یاو ب يد برایاج به خدمتگذار دارد بایاحت یزندگان يارهاکه اگر در یکن به طورکو مس
د یـ ر ننمااو فروگـذا  ين در مواقع مرض مراقب حال او بوده و از لوازم معالجه و پرستاریهمچن

بـا او رفتـار نمـوده و اگـر      یو مهربـان  ییت محبـت و خوشـرو  یـ ن در معاشـرت بـا نها  یو همچن
ان در کــز در حـدود ام یـ ان بگذشــت و اغمـاض بگذارنـد و ن  کـ االم ینـد حتـ  یهـم بب  ينـاگوار 

در زحمـت و مشـقت باشـد و     یلـ یه خکـ ند و نگذارد ک کمکبا او  یخانه و زندگان يارهاک
  .اجتماع است یان اساسکه زن از ارکنیبر ا ل استین دلینها بهتریا

او  يبـرا  یائیـ شـتر از مـرد نمـوده و مزا   یت حال او را بیاز موارد رعا ياریه اسالم در بسکبل     
ن یـ زن ا ين نمـوده بـرا  ییقتل تع يم مرد را در مرتد فطرکه حکقائل شده مثال در مورد ارتداد 

ن فرمـوده  یـی او تع يحبس ابد و اعمال شـاقه بـرا  م را دستور نداده و قتل را از او برداشته و کح
خودش و فرزنـدان معـاف نمـوده و همـه آنهـا را       سوةکز زنان را از پرداخت نفقه و یاست و ن

افـراد   یز موظف است نظارت در رفتار اجتمـاع یومت اسالم نکبعهده مرد قرار داده است و ح
را همـه  یـ ز. ن باشد، خواه مـرد ند خواه زیو اجحاف نما يگر تعدیدیکنموده نگذارد نسبت به 

  .باشند یم یومت اسالمکآنها تحت ح
ن زن و مـرد فـرق گذاشـته و مـرد را     یه اسالم در بعض مـوارد بـ  کنند کگمان  ید بعضیشا     
  :داده يبرتر
رعادالنه یم را غکن حیه حق مرد را دو برابر زن قرار داده و اکاز جمله در موضوع ارث -1     

ه تنهـا  کـ م ینـ یب یم مـ ینکق یزن را در همه موارد با مرد تطب یا حقوق مالاگر م ینند ولکفرض 
ازات یـ ز جبـران امت یت قائل شده اند و آن نیمرد بر زن مز يه به ظاهر براکدر مورد ارث است 

زن در ازدواج  يرا بـرا یـ از نـدارد ز یگر امتید يند چون در جاهایکه به زن داده شده نمک یمال
خـود و فرزنـد و    سـوة کز او را از نفقـه و  یـ د بـه او بپـردازد و بعـداً ن   یـ اه مرد بکن شده یمهر مع

 يارهـا کمرد قرار داده و به اضـافه زن در انجـام همـه     ةخدمت معاف فرموده و همه را به عهد
هـم   ياجرت از مرد دارد و درآمد طفل پس از چند روز فطام حق مطالبۀر دادن یش یخانه حت

ن امور یمرد در مقابل ا ید ولیند و استفاده نماکسب و تجارت کتواند با آن یاگر داشته باشد م
را مهـر زن   يد مقـدار ینداشته باشد با يگریدارد و آن را هم اگر درآمد د يادتریفقط ارث ز

 یال و اوالد را بگذارند مثال اگر شخصیخود و ع یسب بپردازد و زندگکه هم به ید و با بقینما
سـت  یدختر باشـد قسـمت پسـر ب    یکپسر و  یکو وارث او ه داشته باشد کهزار تومان تر یس

مثال ده هـزار تومـان    ید مبلغیشود و پسر از حق خود بایهزار تومان و از دختر ده هزار تومان م
نصـورت  یرد دریـ مـثال ده هـزار تومـان مهـر بگ     یند مبلغـ کد و دختر هرگاه شوهر یمهر زن نما

ه از دختر دو کماند یپسر ده هزار تومان م يراست هزار تومان از ارث و مهر و بیدختر ب یدارائ
پسـر از همـان ده    ید ولیتواند پول خود را به مضاربه بدهد و استفاده نمایشود و دختر میبرابر م

پس باز هم حقوق زن . دیخود و زن و فرزند را اداره نما یند و زندگکسب کد یهزار تومان با
ام کـ ق احیـ رده و تطبکـ امال دقـت ن کـ ه انـد  م ارث اعتراض نمودکه بر حیکسانکشتر است و یب

 يفرانسـو  1سته تر است و گوستاولوبونین اعتراض از طرف مردان باشد شایننموده اند و اگر ا
ه اسـالم حقـوق   کـ سـد  ینویق نمـوده و م ین قسمت را تصدیتاب تمدن اسالم و عرب اکز در ین

  .ت نموده استیشتر رعاین قسمت بیزنان را در
م و یردکـ ر کـ ه قـبال ذ کـ باشد همان موضوع طالق است یمرد م يه براکهم گر یاز دیامت-2     

  .میآن را به مرد شرح داد يجواب مشروح و علت واگذار
د یه شـا کـ ن زن و مرد قائـل شـده موضـوع شـهادت دادن اسـت      یه اسالم بکگر یفرق د-3     
هادت دو نفـر  ه شکن موضوع پست تر از مرد قرار داده یه اسالم زن را درکنند کتوهم  یبعض

ن نموده و در بعض موارد شهادت زن را اصـال معتبـر ندانسـته ماننـد     ینفر مرد معیکزن را برابر 
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آنهـا الزم   يثبوت حد برا يه براکگر یا سرقت و بعض موارد دیقذف و شرب خمر و ارتداد 
سـت و علـت آن   یرفتـه ن یه دو شاهد عادل مرد شـهادت دهنـد و شـهادت زن اصـال پذ    کاست 
ادتر یـ ز در آنهـا ز یسوء ظن ن یشوند و از طرف یر احساسات واقع میزنها زود تحت تأثه کآنست
ه شرعاً مؤثر ک يا آثار مختصریدا شود یه در آنها پک یال و سوء ظنین است مختصر خکو مم

بعداً خالف آن معلوم گـردد و  آنها شهادت دهند و  يب اثر دهند و روینند بدانها ترتیست ببین
  .آنها بماند يباطله برا آن شهادت مظلمۀ

رون آمـدن از  یـ ن شده، هر انـدازه بـه ب  یش و خدمت خانه معیزنها آسا يبه اضافه چون برا     
ت یـ و ترب يامال مراقـب امـور خانـه دار   کـ اج داشته باشند بهتر است تـا بتواننـد   یمتر احتکخانه 

  .فرزندان بوده باشند
ان بـر اسـالم   یحیاز مسـ  یاطالعـان و برخـ   یب یه باعث اعتراض بعضک يگر از مواردید-4     

و ظلم است نسـبت بـه زن    ينوع تعد یکه گمان برده اند کشده موضوع تعدد زوجات است 
  :رایست زین نیه چنیکدرصورت

شتر از مردان اسـت  یشود طبعاً ب یا معلوم میدن کممال يه از آمارهایکعده زنان بطور-الف     
ش از دو برابر مـردان اسـت چـون عـده     یجهان ب ر همۀن عدة زنها دیه طبق اظهار بعض مطلعک

ضعف قـوه مقاومـت در برابـر     ور بواسطۀکشتر از پسر و بعداً هم تلفات جنس ذید دختر بیموال
ل عـده  یـ شـود باعـث تقل  یدا میـ ه در جنگها پکهم  یشتر از اناث است و به اضافه تلفاتیشدائد ب
ن یاد و بـه چنـد  یـ ز یلـ یگ دوم خبخصوص جنـ  یه تلفات در جنگ جهانکشود چنانیمردان م

در  یه در آلمـان غربـ  کـ ه پس از جنگ دوم در بعض روزنامه ها نوشتند یکد بطوریون رسیلیم
شور درخواست قـانون  که زنان آن کن امر سبب شد یپسر سه دختر وجود دارد و ا یکمقابل 

ان از جنگ داشـت عـده زنـ    يادیه تلفات زک يشور شوروکن در یند همچنیتعدد زوجات نما
خ یه از تـوار یکـ ز بطوریـ علت تعـدد زوجـات در اسـالم ن    یکش از مردان شده بود و یب یلیخ

سرپرسـت شـدند و    یاز زنـان بـ   ين است مثال پس از جنـگ احـد عـده ا   یشود هم یمعلوم م

ند تا آن زن و اطفالش کج یاز آنها را تزو یکی یکاصحاب هر یه بعضکغمبر اجازه فرمود یپ
ه نسـبت بـه آن عـده از    کـ د یموضوع تعدد اجازه داده نشود الزم آ سرپرست نباشند و اگر یب

ا یـ ادترند یه زکرا در آن صورت آن عده یب آنان نشود جور و ظلم شود زیه شوهر نصکزنان 
 يهـم بـرا   یسرپرست و محروم از شوهر و فرزند باشـند و محلـ   ید همه مدت عمر تنها و بیبا

ب شوند و هر دو فرض خالف کشرع و عفت مرت ه اعمال خالفکا آنیاعاشه نداشته باشند و 
ه یه به بعض مـردان اجـازه داده شـود در شـرائط مقتضـ     کگانه راه حل آنستیانصاف است پس 

  .رندیزن بگ یکاده از یز
منصـفانه   يم و بعداً نظریر اقوام و ملل آن زمان بنگریت و سایخ عرب جاهلیاگر به تار-ب     
ت یـ ز رعاین مورد نیه اسالم درکم ینیکق میم تصدیبنمائ درباره تعدد زوجات یم اسالمکبه ح

امال کن برده آن را یه قبال در تعدد زوجات موجود بود از بکرا  یزنان را نموده و هرج و مرج
ا یا رؤسا یوخ یچوجه محدود نبود و بعض شیان عرب تعدد زوجات بهیرا در میمحدود نمود ز

شـتر هـم   یا بیـ د بـه صـد   یه شـا کـ  ياریبسـ  ةن بـود عـد  کـ ره ممیعشـ  یکا یفه یطا یکبزرگان 
پادشاهان  ةه دربارکه مرسوم بود چنانین رویز ایر عرب نیان غیه در مکدند داشته باشند بلیرسیم

بودنـد از جملـه دربـاره     يادیـ ار مفصل و زیبس يحرمسرا يدام داراکه هرکسند ینویم یساسان
ز یمانند خسروپرو یاواخر ساسان پادشاهان يسند چهارصد زن داشت و براینویان مکر بابیاردش

شـتر داشـت و   یدام از هزار هم بکهر يد حرمسرایه شاکسند ینوین میشتر از ایب یلیزدگرد خیو 
ه هرگز بـا شـوهر خـود    کبودند  یزدگرد زنهائی يان زنهایسند در مینویم یه بعضیکه بطورکبل

نوبـت   يه به زودکبود  ادیز ياو بقدر يرا شماره زنهایرده و هم بستر نشده بودند زکخلوت ن
ر ین سـا یهمچنـ . دیـ د خـود خلـوت نما  یجد يه با زنهاکرده بود کد و او هنوز فرصت نیرسینم

امپراطـور   یشـارلمان  يه بـرا کـ نطور حرمسراها بودنـد چنان یهم ين و بزرگان جهان دارایسالط
 يبـرا ز تعدد زوجات مرسـوم و  یهود نین یسند تعداد چهارصد زن داشت در آئینویز میفرانسه ن
ه السـالم صـد زن   یسند حضرت داود علینویه مکصد زن هم مجاز بوده چنانیکش از یهر مرد ب
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م ین هم در قـانون قـد  یش از هفتاد زن داشت در چیز بیه السالم نیمان علیداشت و حضرت سل
  .ردیزن بگ یحق داشت تا صدو س يهر مرد 1آنان
از زنـان   ياو بطرفـدار  یحات اجتماعاز اصطال یکیه اسالم ظهور نمود و کنموقع بود یدر     
ن یـ ش از چهار زن اجازه نداده البته ایهر مرد ب يه براکردن ازدواج بود کن قانون محدود یهم

ش از یب يقبل از آن دارا) ص(غمبریه خود پکبود  یه از طرف خداوند نازل شده موقعکقانون 
دام کچیم بوده و هکن حیقبل از اه چون ازدواج با آنها کچهار زن بود و به او اجازه داده شد 

ممنـوع   ياز ازدواج بعـد  یند آنها را نگاه دارد ولکآنها  كغمبر تریه پکنبودند  یاز آنها راض
  .دیگرد
ن محـدود  یه توسـعه و اجـازه در عـ   کـ امر والـزام نداشـته بل   وع تعدد زوجات جنبۀموض-ج     
 یند مجـاز باشـد ولـ   کجاب یااو  يات برایبخواهد و اوضاع و مقتض یسکه اگر کردن بوده ک

ث ین زنان نموده و از حیت عدالت بید از همه جهت رعایه باکن حال دستور داده شده یدر ع
 یقلبـ  ث محبـت و عالقـۀ  یـ نـد هرچنـد از ح  کرفتار  يمصاحبت و نفقه و امثال آنها بطور تساو

اسـت   يظاهر منظور عدالت یست ولیار نیدل به اخت را محبت و عالقۀیند زینتوانند عدالت نما
ن دلوا بـي تع تطيعوا اَنْتس ولَنه کـ ن آنها فرق قائل نشود یه بر مرد دارند بک یث حقوقیه از حک

ةً وا فَواحدالّتعدلُاَ خفتم فَانْ عبـارت   یاست ول یقلب یاشاره به عدالت واقع یبه قول بعض النساِء
د طبـق  یـ ن آنها به عدالت رفتار نمایدهد نتواند به اگر احتمال بکاست  ياشاره به عدالت ظاهر

ن جهت مرحوم جد امجد جناب حـاج  یند و به همکتفا کا یکید به یفه بایه شرین آیمضمون ا
  .دادندیان اجازه نمکاالم یز تعدد زوجات را حتیمالسلطان محمد ن

 یالئـ ا بر خـالف منظـور عق  یموجب عسر و حرج  یاگر تعدد زوجات مجاز نباشد گاه-د     
ان که پزشـ کـ باشـد   ياو طـور  يمـار یمـار باشـد و ب  ین اسـت زن ب کـ شود مثال ممیواقع م يبشر
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زه یگر غریمزاج او مضر بدانند و از طرف د ين امر را برایمضاجعت مرد را با او منع نموده و ا
ن کـ باشد و اگر تعدد زوجات مجاز نباشد ممیل به مضاجعت میه هم در مرد موجود و مایجنس

ن از کـ ت بـا تم یه خوف وقوع در معصـ که همانطور کوقوع او در حرام گردد بلاست موجب 
جـاب  ین علت سبب این است اکن ممیشود همچنیم یاح ابتدائکزن سبب لزوم ن سوةکنفقه و 

ه زن کـ  يا در مـورد یـ د یـ ت بنمایاز وقوع در فسـاد و معصـ   يریز بشود تا جلوگین ياح ثانوکن
 يه شـوهرش دارا کـ نیا ين فرزند اسـت و خـود زن هـم بـرا    د داشتیمرد ام يم و نازا و برایعق

نصورت اگر تعـدد زوجـات نباشـد خـالف     یشوهر موافق است در يفرزند شود با ازدواج ثانو
ا یـ سـت  یفرزنـد ن  یه سن زن مقتضـ یکا موقعید یاد نسل است خواهد گردیه ازدکمنظور شارع 

ز اگـر  یـ ن مـورد ن یـ د اسـت در ل به فرزنـ یاز داشتن فرزند محروم شده و مرد ما یمرض بواسطۀ
ض شود و محتاج بـه پرسـتار   یدر سفر بوده و مر يه مردکا آنیتعدد نباشد خالف منظور است 

او در آن موقـع داشـتن زن را    يان بـرا که پزشـ کـ ا آنیـ هم با خود نداشته باشد  یباشد و محرم
 یا ضـرر مزاجـ  یـ ن موضوع اگـر تعـدد ممنـوع باشـد موجـب عسـر و حـرج        ینند در اکه یتوص

بـر مـردان وارد    یه تلفـات کـ م در جنگ و پس از جنگ یردکر که قبال ذکا همانطور یگردد یم
از  ین اسـت بعضـ  کسرپرست مانده اند، و اگر اجازه تعددنباشد مم یاز زنان ب يشده و عده ا
ل یـ ن قبیـ گردد پـس در یم یگرفتار انحراف از عفاف بشوند و منجر به فسادهائ يزنان از ناچار

ه یاگر تنها مقصود ارضاء قـوه شـهو   یباشد ولیز میجات مطابق عقل و عرف جامواقع تعدد زو
 قـوة ع یـ ه خـود را مط یه و غضـب یشـهو  ه قوةکست چون افراد بشر موظفند یده نیباشد البته پسند

عاقله  از قوة یه باشد ناشیا غضبیه یشهو ه هرچه انجام دهند ولو اعمال قوةکه قرار دهند یعقالن
نعامِ اَالْكالّ هم ا انْه نباشد مذموم و صـاحب آن مصـداق   یعقالن نبعث از قوةنرو آنچه میباشد از

 منـع شـده اسـت    ح یانت مسیز در اسالم و دین ین جهت نظر شهوترانیباشد و بهمیماَضلُّ  هم بلْ
دا شده یه پک يبند و بار یو ب يش آمده و آزادیزنان ما پ يه امروز براک یمتأسفانه وضع یول

ن وضع بطور قطـع منفـور   یند و ایکج میق و ترویقت تشویالق و فسق و جور را در حقفساد اخ
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ه اسـالم  کعقالء عالم است پس ثابت و محقق شد  ه همۀکن بلیاء و بزرگان دیاء و اولیهمه انب
ه اعتـراض  یکسـان کسـت و  یمتـر هـم ن  کشتر از مرد ننموده باشد بطور قطع یت زن را بیاگر رعا

انـت و حقـوق   یو د یاسالم در مراتب خداشناسـ . ا دانسته به خطا رفته اندی نموده اند ندانسته و
قرار داده و شرف  یکمال شرکن زن و مرد قائل نشده و هر دو را در صفات یب یفرق یاجتماع

ر بـه زن  یـ ه بـه نظـر تحق  کن را یشیظالمانه پ يه هاین فرموده است و رویمع يمال را به تقوکو 
ردند و زنده به گـور نمـودن   یکو فروش فرض م کقابل تمل يزهایچ ستند و او را مانندینگریم

  .ردکم یم مرسوم بود جداً تحریتم یه در بعض قبائل عرب از جمله بنکدختران را 
ار قلم یاخت ین مورد احساسات مذهبید و در ایشکبه درازا  یلیبحث ما در ماده شانزدهم خ     

ده اسـت نتوانسـتم بـه    یتأسف آور گرد یلیا خزنان م یرا از دست ربوده و چون وضع اجتماع
ن بـاره نوشـت و   ید دریه باکمختصرتر از آنست یلیوشم هرچند آنچه به قلم آمده خکاختصار ب

دوارم بـه خـود   یـ را به طور اختصار اشاره نمـودم ام  یند و هر موضوعیکمن خطور م لۀیدر مخ
  .مینمائن بیه دارک یش و اسالمیش و جامعه خویبه حال خو يرکم و فیآئ

 ماست یه هست در مسلمانکب یهر ع          یبیاسالم به ذات خود ندارد ع              

  

  هفدهم مادة
ت کیـ حـق مال  یا به طور اجتماعیهر شخص منفرداً -1«: ن استیه این اعالمیماده هفدهم ا     
م به نحو اتّن دستور هم یا» ت محروم نمودکیتوان خودسرانه از حق مال یرا نم ياحد-2. دارد
لوا كوالتا«د است در سوره نساء یه در قرآن مجکانت مقدسه اسالم وجود دارد یل در دمکو ا

گر را بـه باطـل   یهمـد  یاموال و دارائ یعنی» ونَ تجارةً عن تراضٍكم بِالباطلِ االّ اَن تكم بينكاَموالَ
ه تصـرف در  کـ ت باشـد  یا رضـا یـ د و فروش و یه از راه تجارت و خرکد مگر آنینکتصرف ن
شود و اضافه یت و اجازه صاحب آن شرعاً حرام و غصب محسوب میگران بدون رضایاموال د

ه یـ ن ماده باشد و خـود آ یه بند اول از اکت است کیحق مال یت ضمنیر جمع تثبیاموال به ضم
ف یـ ر تعریـ در مال غ یباشد و غصب هم در فقه اسالم به تصرف عدوانیاشاره به بند دوم آن م

ر یـ در غ ین غصـب یه عبور نمودن از زمـ کت داده شده ین قسمت اهمیدر يشده است و به قدر
 یه آب وضو غصـب کاز شرائط صحت نماز هم آنست یکیموقع اضطرار اجازه داده نشده است 

س کچینباشد وگرنه نماز و وضـو باطـل اسـت و هـ     یان و لباس نمازگزار هم غصبکنبوده و م
را  یسـ کا مـال  یـ د یـ خـود بنما  کرا مجبور به فـروش ملـ   یسکحق ندارد  یبدون مجوز شرع

 ا بِهـا ايل باطلِ وتـدلو م بِالْكم بينكلوا اَموالَكالتاو: دیـ فرمایبقره م ه در سورةکند چنانکمصادره 
ن شـما  یبـ  ه خداونـد کـ را  یامـوال  یعنـ یا فَريقاً من اَموالِ الناسِ بِاالمثِ و اَنتم تعلَمون ولُكامِ لتاكحلُاَ

ل غصـب و تصـرف   یـ ه از قبیر شـرع یـ قرار داده و به شما واگذار نموده از راه باطل و به علل غ
سـت تصـرف   ین یـک تمل به موجـ کـ ا ربا و امثال آنها یا رشوه یا تصرف از راه قمار ی یعدوان

ام کح ه آنها را القاء برکا آنید ینیکز القاء میام خود نکه آنها را بر حیکد در حالید و نخورینکن
ه کـ بـه دروغ و قسـم خـوردن بـر آن       يمه و دعوکد مال مردم را از راه محایه بخواهکد ینکن

د و بـه  یر آن شـو کـ ه به شما داده شود و بعداً منک یعه هائید مانند ودیباطل و گناه است بخور
فه یه شـر یـ ن دو آیـ ه در اکد ینکه آن را تصرف کد یم مراجعه نموده سوگند دروغ بخورکحا

ل سرقت و غصب یه باشد از قبیشرع حۀیه صحکه بر خالف طرق مملکرا  یام تصرفاتهمه اقس
گـران  یز در تصـرفات د یـ را ن کت مالیا ربا حرام نموده و رضایا رشوه یو تصرف از راه قمار 

  .شرط قرار داده است و اگر برخالف آن رفتار شود مخالف دستور شرع مقدس اسالم است
د یـ ز مقیـ ن قسـمت ن یـ م دریسـت ید نیام مقکر احیه در ساکهمانطور  نیمتأسفانه ما مسلم یول     

ه برخالف دستور ک ین است از همان مالکه ممکم بلیگذارین حالل و حرام نمیب ینبوده و فرق
ال خـود در  یـ م و بـه خ یه حج هم انجام دهـ کم بلیارت هم برویم به زینیکشرع مطهر تصرف م

  .مینکه هم اقدام یریامور خ
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ل و وزن کیـ در  یسـ که اگر کدر حالل و حرام دقت نموده  ياسالم به قدر دسۀانت مقید     
ف یـ رف ندانـد آن را حـرام و تقلـب و تطف   ادتر عمداً بخـرد و طـ  یا زیمتر بفروشد ک يمختصر

 یـک ار کـ  ينفـر بـرا   یکد اگر یفرمایار هم مکسب و کفرموده است در مطّففني لْوويلٌ لگفته 
ار خـود را انجـام   کـ د ید و شـا یـ ه باکـ ن روز آن طور یشود و در بب يگریر و مزدور دیروز اج

ارفرمـا در  کن اگـر  یرد حـرام اسـت و همچنـ   یـ گیه مکـ  يند مـزد ک یوتاهکا یندهد و مسامحه 
باشـد و ذمـه او   ید بدهد بپـردازد مسـئول م  یه باک يمتر از مزدکا ینموده  یوتاهکپرداخت مزد 

ار یدارد و از صـفات بسـ   يادیـ لت زیهجـد فضـ  شـب و ت  يداریه بکه در اسالم با آنکمشغول بل
دار شـدن  یـ است به واسـطه ب  يگریه مزدور دک يارگرکاگر  کباشد مع ذل ین میحسنه مؤمن

خود را انجام دهد و  يو مزدور يارگرکفه ید وظید و شایه باکاسحار و تهجد نتواند آن طور 
 یرسـد و اجرتـ  یارفرما مکه ضرر به کدار شود یعبادت ب يد شب را برایسل باشد نباکخسته و 

ن یشـود و همچنـ   یل مال بباطل مـ کست و مشمول ایرد بر او روا نیگیروز م یکار ک يه براک
گـردد آن روزه روا    يار مزدورکو باعث فتور او از  یسبب ضعف و سست یاگر روزه مستحب

سـاعت   ار وا دارد مـثال اگـر هشـت   کادت از اندازه معمول او را به یز اگر زیارفرما نکست و ین
ار وادارد و مزد هشت سـاعت بدهـد خـالف شـرع و     کساعت به  9ارگر را کباشد  یمعمول م

  .باشدیارگر مکظلم نسبت به 
ار و کـ ا قـانون  یت کیدام قانون مالکد ینکد منصفانه قضاوت یائیقه بین دقین قوانینون با اکا     
م و آنهـا را  ینـ ک كه را تـر ن متقنـ ین قـوان یـ ه مـا ا کـ  اسـت  ا بهتر از قانون اسـالم یارگر در دنک
  م؟یریبگ
  

  میکست و یهجدهم تا ب مادة

ر، وجـدان و مـذهب بهـره    کـ ف يس حق دارد از آزادکهر«: دیگویه میجدهم اعالمیه مادة     
ده یاظهار عق ين متضمن آزادیده و همچنیا عقیر مذهب ییتغ ين حق متضمن آزادیمند شود ا

توانـد از  یس مکاسـت هـر   ینـ یمراسم د يو اجرا یمات مذهبیز شامل تعلیباشد و ن یمان میو ا
  .»برخوردار باشد یا به طور عمومی یا مجتمعاً به طور خصوصین حقوق منفرداً یا

بـه طـور    یاندازه از آن در بعض موارد مورد قبول ول یکل است و یز قابل تفصین ماده نیا     
 یدان و مـذهب تـا مـوقع   ر و وجـ کف يآزاد: هکن است یان آن ایست بیال نکاز اش یخال یلک
حق ندارد نسبت به خـدا   یسکو قرآن نباشد مورد قبول است مثال  یه مخالف با قانون اساسک
ب آن مسـتوجب حـد اسـت و    کـ ه مرتکـ د یـ نـد و سـب نما  کن ین تـوه یـ غمبر و بزرگان دیو پ
و مجـوس در   يهود و نصـار یهستند مانند  یغمبر حقیه معتقد به خداوند و پک یمذهب يتهایاقل

ن خود عمل یند و به قوانیتوانند آزادانه تظاهر به مذهب خود نمایدارند و م يود خود آزادحد
نسخ اسالم باشند، در  یه مدعیکسانکه اساس آن مخالف اسالم باشد مانند ک یمذهب ینند ولک
مذهب آنها احتـرام قائـل    يتوان برایت ندارند و نمیومت اسالم رسمکو ح یاسالم يشورهاک

نند و آن را مخالف یکشورها بعض احزاب را منحل مکز در بعض ین یاسینظر س ه ازکشد چنان
ر کـ نسخ اسالم هسـتند ولـو من   یه مدعکل مذاهب هم ین قبیند اینما یت اعالم مکمصالح ممل

 يتـاب بـر آنهـا جـار    کم اهـل  کـ سـتند و ح یتاب هـم ن کن خارج و جزء اهل یخدا نباشند از د
  .شودینم

ل شود چون بـرخالف  کین اسالم تشیه به نام مذهب بر مخالفت دک یتیدر اسالم هم جمع     
ـ ت حـق فعال یـ ن جمعیـ سـت و ا ین یومت اسـالم کباشد مورد قبول حیاسالم م یقانون اساس ت ی

 یشـور اسـالم  کقت اعـالم مخالفـت بـا اسـالم اسـت نـدارد چـون        یه در حقک یغیو تبل یمذهب
انـت آن اسـالم نباشـد    یسـت و د یه بر اساس اسالم نک یومتکومتش رسماً اسالم است و حکح
رمسـلم باشـد   یاز اعضـاء دولـت غ   یکین اگر یند و بنابراکومت کح یشور اسالمکتواند بر ینم

ه کـ دهند مسلم باشند یل مکیئت دولت تشیه هکمه و دولت را کد همه افراد حایست و بایروا ن
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سـت و  یاسـت جـدا ن  یمـذهب از س  و در اسـالم املُؤمنني سبيالً  يافرين علكلَن يجعل اُهللا للفرموده 
ه مخالف قانون اسـالم  ک یغیرد پس هرگونه تبلک کومت منفکرا از ح یتوان مذهب رسمینم

  .باشد ممنوع است
ز در یـ مصـر ن  نـدة یه نماکـ ال اسـت چنان کده هم مـورد اشـ  یر مذهب و عقییتغ يز آزادیو ن      

اره علت مخالفت خود اظهار سازمان مخالفت خود را ابراز داشت و آنچه او درب یجلسه عموم
را او گفته بـود  یخود درست است ز يز در جایاست و آن ن یاسیس کوچکعلت  یکداشته 

 يگـر یا عوامـل د یگران واقع شود و یراه دکر مذهب بر اثر فشار و ایین است تغکمم یه گاهک
شـهود  ل عوامل در خـارج هـم م  ین قبیردن حق طالق و امثال آنها سبب شود و اکدا یل پیاز قب

د مجبـور بـه   یه شـا کـ ننـد  یکن مینسبت به مسـلم  یهائیریل سختگیشور اسرائکه در کاست چنان
ن حـق  یـ ند حق طالق ندارد از اسالم برگردد تا بتواند ایبب یزن وقت یکا یمذهب شوند  كتر

  .ندکدا یخود پ يرا برا
بهتر  كقل تربا داشتن ع یچ عاقلیرا هیهست ز ين آزادیرد ا يهم برا يعلت مهمتر یول     
ر یرت اسالم آورده باشد تفوق آن را بر سایبص ياز رو یسکد و اگر ینمایگرفتن بدتر نم يبرا

ر ییـ و تغ یدگیـ فهم يا از رویـ نـد  کاسـالم   كنصورت اگـر تـر  یدهد و دریص میمذاهب تشخ
ه تفـوه بـه   کـ رد کـ حت ید او را نصـ یـ نموده و بر او شبهه شده با كه قلباً هم ترکاست  یواقع

ع یـ او را تطم يگـر یه در مـذهب د کـ است مانند آن ياغراض ماد يه براکا آنید و ینماخالف ن
فـرار از   يو اجحاف شـده و بـرا   يدند در اسالم بر او تعکا گمان یرده باشند کنموده و اغفال 
ده بـه هرحـال همـه آنهـا     یـ باعث آن گرد یا امور شهوانید یانت خود نماید كآن موضوع تر

 یسـ کاسـالم   انت مقدسۀینرو دیگردد ازیشته شود باعث هرج و مرج مناپسند و اگر آزاد گذا
غ یرفته و احترام نموده چون منظور از تبلید پذینموده و به اسالم بگرا كر اسالم را تریه غکرا 
ن شده است یاو حد مع يه از اسالم برگردد مرتد محسوب و برایکسک ین است ولیانت همید
د اميـانِهِم ثُـم   فَروا بعكنَّ الَّذين ا: دیفرمایآخر جزو سوم مآل عمران  د سورةیه در قرآن مجک

ا ازفْكدادومهتوبلَ تقبراً فَلَن ت لئاو نَ  كوالوالض مده و یـ فر گرائکمان بیه پس از ایکسانک یعنیه
آخر جـزو  و در سوره نساء . ست و آنها گمراهندیرفته نیآنها پذ سپس در آن فرو رفته اند توبۀ

 نِ اُهللا ليغفـرلَهم كفراً لَم يكدادوا فَروا ثُم ازكفَرواُ ثُم آمنوا ثُم كا ثُم انَّ الَّذين امنو :دیـ پـنجم فرما 
افر شده اند آنگـاه مجـدداً مـؤمن شـده و     کمان آورده سپس یه ایکسانک یعنیوالليهديهم سبيالً 

ه کـ ند یکت نمیمرزد و به راه راست هداآیودند خداوند آنها را نفر برگشته و بر آن افزکباز به 
ه بـر  کـ اسـت   یسـ کاست و آن ماننـد   یه دوم اشاره به مرتد ملّیو آ ياشاره به مرتد فطر یاول

سـت و  یه قابـل گذشـت ن  کند کام یت قکس مملیرئ یا بدشمنیت کممل یمخالفت قانون اساس
اسـت   یسـ کدر اصطالح فقهاء   يرا مرتد فطریند زیگویم يدر اصطالح فقهاء او را مرتد فطر

ه بـر حـال   کـ ه پدر و مادر او مسلم بوده و بر فطرت اسالم متولد شده باشـد و پـس از بلـوغ    ک
ه اسالم کعت خود یست چون از فطرت و طبین شخص توبه او قبول نیه اکاسالم بوده برگردد 

د یـ ست و بایو قابل عالج ناه شده یه بر اثر مرض سکاست  یضیاست برگشته و مانند عضو مر
  .م او قتل استکقطع شود و ح

ر از اسالم بوده یغ يگریمذهب د يه بر فطرت اسالم متولد نشده و داراکآنست یو مرتد ملّ     
ـ   ه او را کم او آنسـت کـ نـد و ح یگویم یو بعداً اسالم آورده سپس برگشته است و او را مرتـد ملّ

أس یـ او  از توبـۀ  یلـ کا به یرد کپس از سه روز توبه ننند و اگز کحت نموده به توبه وادار ینص
در مرتبـه   یدوم و بـه قـول   رد و مجدداً برگشت در مرتبـۀ کشند و اگر توبه کحاصل شد او را ب

 کتـب ه شـرح آن در کـ شته شود کد یست و بایاو قبول ن را دارد و توبۀ يم مرتد فطرکسوم ح
  .ور استکه مفصال مذیفقه
ان یب يرا آزادیگردد ز یز معلوم مین 19ماده  دستور اسالم دربارة میردکر که ذک یبا شرح     

ه کـ ن نباشـد  یـ ن و جسارت بـه بزرگـان د  یو سبب توه یه مخل به نظم عمومکاست  یتا موقع
مخالفـت نمـوده و بـر او    ) ع(یه خوارج علناً با علـ کبزرگان اسالم آن را عمال نشان دادند چنان

م فرمـود تـا   ینـ ک يرید اجازه بـده از آنهـا جلـوگ   ردنکردند بعض اصحاب عرض یکاعتراض م
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 یسـند مـوقع  ینویه مکـ نرسـاند آزادنـد چنان   یه عمل و قول آنها اخالل به نظـم عمـوم  ک یموقع
ن قرائـت او ابـن   یدر مسجد به نماز اشتغال داشت و مردم بدو اقتدا نموده بودنـد در بـ  ) ع(یعل
  :ه از سران خوارج بود گفتکواء ک

     لَقَدح وياو لييل كاا و ِم كن قبلالَّذين ن اشلَئلُكْرمع حبِطَنلَي ه یکسـان کبـه تـو و    یعنـ ی كت
شود چون ابـن  یعمل تو باطل م يدیورز كه اگر به خداوند شرکشده  یش از تو بودند وحیپ
ه مجـدداً شـروع بـه    یـ ت شد پس از اتمـام آ که نمود حضرت ساین آیواء شروع به خواندن اک

وت فرمود در دفعه سوم حضـرت فرمـود   کرد حضرت سکرار که را تیواء آکابن  ردکقرائت 
فَاصبِر اعنَّ و اِهللا حقه را یـ ن آیـ ه وعده خداوند درست است چون حضرت اکن کصبر  یعنید

  .ت شدکخواند او سا
ان و وعـظ بـود   یـ ه آن حضرت مشـغول ب ک یز پس از ظهور خوارج غالب اوقات موقعیو ن     
خواسـتند   یشد اصحاب مینار بلند مکاز گوشه و  كهللا اللَ مكالِّهللا واحلُم اكْالح یاعلی يادهایفر

  .فرمودیند حضرت اجازه نمینما يرینند و جلوگکت کآنها را سا
ه او کـ  یراتکشد و مذایه بر او مک یفه دوم و اعتراضاتیالمات بعض اصحاب با خلکز میو ن     

ان یب يل آزادیدلاملُخدرات  يعمر حت قَةُ مناَفْ مكلُّك : و بعداً گفت مؤمنه نمود ياز زنها یکیبا 
  .است

 دةیـ ست و اگـر عق یاست مورد بحث و نظر ما ن یاسیده سیده هم اگر منظور عقیعق يآزاد     
ست و دوم چون از وجهه یگر هم تا ماده بید يماده ها. میر نمودکمراد باشد مشروحاً ذ یمذهب

ومـت و  کم حیگـوئ یسـت فقـط دربـاره آن مـواد م    یاست مـورد بحـث مـا ن    یاجتماع و یاسیس
  .ن اسالم استوار باشدید براساس دیبا یاسالم يشورهاکاجتماعات و انتخابات و همه امور در 

  

  ست و پنجمیست و دوم تا بیب مادة

 یمـاع ت اجتیـ س به عنوان عضـو اجتمـاع حـق دارد از امن   کهر«: دیگویست و دوم میب مادة     
امـل در اسـالم دسـتور داده شـده و حقـوق      کز بـه نحـو   یـ ن مـاده ن یـ ا» برخوردار باشد تا آخـر 

بـه   به یکدیگر و همچنین وظایف حکومت نسبت به افراد و افـراد نسـبت   افراد نسبت یاجتماع
ه از کـ ن اسـت  یـ د ایـ مؤالضرروالضـرار  ث یامال شرح و دستور داده شـده و حـد  کومت کح

بن جندب داشت و راه آن از  ةه سمرک یدرخت خرمائ دربارة) ص(رغمبیاز پ) ع(حضرت باقر
ه رفـع  کـ بـه او فرمـود   ) ص(ه هرچـه حضـرت رسـول   کـ ت شـده  یاز انصار بود روا یکیمنزل 

 يگریه با درخت دکرد فرمود کند قبول نکت ینموده و حق او را رعا يمزاحمت از آن انصار
ند کرد فرمود با دو درخت معاوضه کل نند قبوکغمبر بود معاوضه یه از خود پکدر فالن محل 

شـود  یآن درخت خرما در بهشت به تـو داده م  يفرمود به جا رد کد قبول نیتا بده درخت رسان
س حـق نـدارد   کچید چـون هـ  ینکه آن درخت را بکفرمود  يرد حضرت به آن انصارکقبول ن

گر و حقوق یدیکبه ات و اخبار درباره حقوق افراد نسبت یو آ 1برساند یبه مؤمن یانیضرر و ز
ث مراجعـه نمـود و در   یتـب حـد  کد بـه  یـ ه باکـ ار است یم بسکت بر حایت و رعیم بر رعکحا
الزم است  يهر فرد ره بکدرباره حقوق مختلفه ) ع(از حضرت سجاد یثمال حمزة یت ابیروا

 امل و مشـروح که افراد نسبت به او دارند به طور ک یه خدا بر او دارد و حقوقک یاز جمله حق
سـت  یادتر نیواضح و معلوم است محتاج به شرح و بسط ز یلین موضوع چون خیر شده و اکذ

                                                
سمره بن جندب بن هالل فزاري از کسانی است که ذم بسیاري براي او رسیده از جمله موضوع باال است و - ١

عـده داد کـه نـزد مـردم     واویه به او صد هـزار درهـم   نیز ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه می نویسد که مع
ومن الناسِ من يعجِبک  درباره ابن ملجـم و آیـه  و من الناّسِ من يشری نفسه ابتغاَء مرضاة اهللا روایت کند که آیه 
هم قبول نکرد تـا  درباره علی نازل شده است و او قبول نکرد دویست هزار درهم نمود باز قَولُه فی احلَيوة الدنيا 

آنکه چهارصد هزار درهم کرد و او قبول نمود و نیز مینویسد که او از افراد شرطه ابن زیاد بـود و مـردم را بـر    
جنگ با حسین تشویق مینمود و از طرف زیادبن ابیه هم والی بصره بود و در ظرف شش ماه هشت هزار نفر از 

  .شیعه کشت
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ه در حومـه  یـ معاو یزانیان پـارت یتوسط جنگجو يهودیدن گوشواره از گوش زن یشکه یو قض
ه کـ  ینین صـدمه و تـوه  یردن او از غصه اکدن به حضرت و تب یو خبر رس) ع(یومت علکح

را  یم اسـالم کت حـا یـ مال رعاکده مشهور است و یاو رس ومتکه در حوزه حینفر ذم یکبه 
  .رساندیافراد م یت اجتماعیدر حفظ امن

افـت مـزد منصـفانه    یار و گرفتن اجـرت و در کدر قبول  يست و سوم راجع به آزادیب مادة     
  .است

ات آن را دسـتور داده اسـت و   یـ ز را فروگذار ننمـوده و جزئ یچ چین مورد هم اسالم هیدر     
ه از حضـرت  کـ بپردازنـد چنان  يارگر را فـور کـ ه اجـرت  کـ بزرگان اسـالم فرمـوده انـد     یحت

د یـ شـود با  که عرقشـان خشـ  کـ ش از آنیه اجـرت حمـال و مـزدور را پـ    کـ ده یرسـ ) ع(صادق
را  يه هرگـاه مـزدور  کده یز از آن حضرت رسیاو نشود و ن یارافتادگکه باعث از کپرداخت 

  .دینکن یعد اجرت او را قبال مید بایار وادارکبه 
امـل  کو نمونـه   یز بزرگان اسالم سرمشق جامعه در همه امور بـوده انـد و فـرد اعلـ    یعمال ن     
م یاز رفتار و اخالق و صفات او را بسنج یکه هر کاست ) ع(طالب یبن اب یقت اسالم علیحق

ش ه ایز روین مورد نیه درکت است چنانیافراد بشر يت و سرمشق جامع برایانسان يمظهر اعال
ن جنـگ احـد و   یه از بزرگان اصحاب و از حاضرکعب کبن  ةقرظ سندینویه مکنطور بود یهم

 يفـارس شـد نامـه ا    یاب حضرت بود و از طرف حضرت والکز در رین) ع(یعل يدر جنگها
رده انـد راجـع بـه قنـات     کان و اشراف آمده و تقاضا یاز اع یه جمعکخدمت حضرت نوشت 

محـل را   یباشـد اهـال   ینها هست و مدتها است مخروبـه مـ  ه در حدود آک يهنه و فرسوده اک
شـود و بـر اثـر     يه آب آن جارکنند کار که در آن قنات کند کد و آنها را وادار یاحضار نما

جـه خـراج و   یننـد و درنت ک یار مکشت و کشود و یآن حدود آباد م ينهایشدن آب زم يجار
حضـرت جـواب   . ف نمـود یـ لکسـب ت کشود و از آن حضـرت   یاد میز زیت المال نیب يدیعا

 ينم اگر وضع نهر وقنـات طـور  ک یل ندارد مجبور نمیه مک يارکرا بر  يه من احدکنوشت 

ق نما و بعداً هـم آب آن  یردن در آن تشوکار کن و به کآنها را دعوت  يه تو نوشته اکاست 
ه آن کـ نیل اسـت برا یـ ن دلیه بهترکل نبوده اند یه مایکسانکرده نه کار که کاست  یسکنهر از 

ن یدرعـ  ینند ولکوادار  يگاریا به بی يار اجبارکه مردم را به کنبود  یچوجه راضیحضرت به
ه در آخـر  کـ ت شـود چنان یـ آنهـا تقو  یه مالیار شوند و بنکه مردم هم مشغول کل بود یحال ما

ننـد و  ک یاگـر آبـادان   یعنـ یيضعفوا  اَنْ من ووا اَحب ايلعمروا ويقْي والَنْ: دیـ فرما ین نامه مـ یهم
ن بـاره  یـ ه دستور اسالم را درکف باشند یه ضعکنیو ثروتمند شوند نزد من بهتر است از ا يقو

  .ان فرموده استیعمال ب
 یه به او مـ ک يارکله یه اگر وسکست یده نیارگر در اسالم پسندکت حال یرعا يز برایو ن     

ن رفت با او شـرط  یا از بیمختلف خراب شد  يارهاکا امثال آنها در یلنگ کا یل یدهند مانند ب
ه او در اتالف آنهـا قصـد عمـد داشـته اسـت و در      که ثابت شود کنند مگر آنکدادن غرامت ب
ارفرمـا نگـردد مـثال دسـتور     کان بـه  یدن زیه موجب رسکشده  یطیارگر شراک يمقابل هم برا

او حـق نـدارد در آن   رد کـ ر یـ اج يارک يبرا ینیرا در موقع مع يگرید یسکه اگر کداده اند 
 یارفرمـائ کار یـ ه او در همـه آن مـدت بـه اخت   کبپردازد بل يگریار دکساعت و در آن زمان به 

  .ر نموده مگر در خارج آن زمان باشدیه او را اجکاست 
ر نمـود او در آن روز  یـ اج ینـ یار معک يبرا یروز مخصوص يرا برا يگرید یسکمثال اگر      
تواند عهده  یست میه مزدور آن شخص نکدر شب  یام دهد ولرا انج يگریار دکتواند  ینم

او در  یو فرسـودگ  یدر شب سبب خسـتگ  يداریار و بکه آن کشود مگر آن يگریار دکدار 
امـل  کاست به نحـو   يگرید يه براکار روزانه خود را که بتواند کروز بعد شود و مانع گردد 

ه قبال کد است همانطور کمستحب مؤ هکز یه نماز شب و تهجد ثلث آخر شب نکانجام دهد بل
ن یگران است گردد آن استحباب از بید يه براکار روز بعد کر شد اگر سبب ضعف او در کذ
  .قرار داده نشده باشد ینیر شده وقت معیه اجک يارک يه براکرود مگر آنیم



46 
 

اوقات را از  يه مقدارکت نموده و دستور داده یست و چهارم هم اسالم رعایدرباره ماده ب     
د یست و چهار ساعت شبانه روز بایه فرموده اند بکده است یرس یا قرار دهند حتیار دنک يبرا

و  كعبـادت و خـورا   يار و هشـت سـاعت بـرا   کـ  يبه سه قسمت شود هشت ساعت آن بـرا 
ه روز جمعه کح شده یتصر یو حت. ش استیخواب و آسا ياستراحت و هشت ساعت هم برا

 يس مزدورکه فرمود هرکده یرس) ع(ه از حضرت صادقکوادارند چنانار کد مزدور را به ینبا
را جمعـه  یـ ده اسـت ز یـ رد و او را از جمعه مانع شود گناه او را متحمـل گرد یبگ يارک يرا برا

 یه نگارنده در ژنـو بـودم قـانون   ک 1333ه در سال کچنان. ش استیعبادت خداوند و آسا يبرا
 يشـنبه بـرا  یک يد در روزهـا یـ ه باکـ ن اسـت  یآن ا از مواد یکیه کدم یر دکلفت و نوک يبرا

عبـادت پروردگـار مـانع     يسا بـرا یلکارفرما آنها را از رفتن به کد یسا آزاد باشند و نبایلکرفتن 
  .گردد

خـود در معـاش و    ین سـطح زنـدگ  یس در تأمکهر يست و پنجم هم راجع به آزادیماده ب     
خـود و   ین زنـدگ یتـأم  يار را بـرا کـ ز یـ م ناسـال . باشـد یبهداشت و رفاه خود و خـانواده اش م 

) سـت یه درآمـد دارد ن ک کیمل يمثال دارا(ار نداشته باشد کن جز یتأم يبرا یخانواده اگر راه
ش خـانواده و رفـع   یو آسـا  یت توسـعه در زنـدگ  یـ ادتر از آن را هـم بـه ن  یـ واجب شمرده و ز

ن ینجم است و بزرگان دست و پین همان مضمون ماده بیاجات آنها مستحب قرار داده و ایاحت
) ع(نیرالمـؤمن یه امکـ ده یرسـ ) ع(ه از حضرت صادقکه را داشته اند چنانین رویاسالم همه هم

د و کیم یغمبر هسته خرما را به دهان خود مینمود و پیرد و زراعت میکن آباد میزد و زمیل میب
زو و عـرق  ه بـه زحمـت بـا   کـ هزار بنـده از مـال خـود     یشد و علیاشت و سبز میکرد و میکترم
الخري (: ه فرمـود کاست ) ع(ز از حضرت صادقیرد و نکار بدست آورده بود آزاد کو  یشانیپ

 يریـ خ یعنـ ی)به دينه ويصلُ بِه رحمه  يف به وجهه ويقضكمن اليحب جمع املالِ من حاللٍ ي يف
نـد و  کخود را حفـظ   يه به آن مال آبروکمال را  يه دوست ندارد جمع آوریکسکست در ین

 یغمبر خدا شخصاً بز خود را مـ یز آن حضرت فرمود پید و نیرحم نما ۀوام خود را بدهد وصل
  .ردیکم کمکارها که در کنیه اشاره است به اکد یدوش
ف كيطلُب من فَضلِ اِهللا عزوجلَّ ماي يالَّذ( :ه فرمـود کت شده یروا) ع(ز از حضرت رضایو ن     

يف به عياله داملُجاه ناَجراً م ه کـ نـد  ک يه از فضـل خـدا طلـب روز   یکسک یعنی )سبيلِ اِهللا اَعظَم
ادتر اسـت  یـ ند زکه در راه خدا جهاد یکسکد اجر او از ینما يال و خانواده خود را نگاهداریع

ز یو ن. شودیا چند نفر از بندگان خدا میمؤمن  یکش یا آسایاء یه او سبب احکو علت آن آنست
نـد  یکل مکیـ ه خـودش خرمـا را   کـ را ) ع(دم حضرت صادقیه دکند یکودبن سرحان نقل مدا

ل کیـ ه آن را کـ  يردیکـ ا غالمان خود امر میاش به بعض فرزندان کت شوم یردم فداکعرض 
گـر  یا و مصـائب و د یـ صـبر بـر بال   یکـی ز یـ مرد مسلم مگر سه چ يست برایو نیکنند فرمود نک

د در یـ ه شـخص با کـ نیه داللـت دارد برا کـ . یر زنـدگان ر دین و سـوم حسـن تـدب   یـ در د یدانائ
 یـک  یه از هر قسمتکاد است ین باره زیامال مراقب باشد و اخبار درکخود  یزندگان يارهاک

  .میردکر کث به عنوان مثال ذیحد
  

  ست و ششمیب از مادة
 هکـ ز معلوم اسـت  ین نیسب دانش است و اکست و هفتم راجع به یست و ششم تا بیب مادة      

خوانـدن و نوشـتن جـزء     ه امـر کـ م یم بگـوئ یتـوان یه مکچقدر در اسالم مورد توجه واقع شده بل
د به قرائت قرآن دسـتور داده شـده و آن   یرا در قرآن مجیباشد زیم یامر مذهب مذهب و مقدمۀ

رأُوا ماتيسر مـن  فَاقْ«: دیـ فرما یمزمل مـ  ه در سورةکمستلزم فراگرفتن خواندن و نوشتن است 
ه اگر آن را بخواندن قرآن در نمـاز شـب   کد یتوانیه مکد آنچه را از قرآن یبخوان یعنی »قُرآنال
م وجـوب را  یا مطلـق نمـاز اختصـاص دهـ    یـ ات بـر آن داللـت دارد   یه و بعض روایه ظاهر آک
 ه سـورة کـ نجـا منظـور آنسـت    یرساند چون خواندن سوره پس از فاتحه واجـب اسـت و در  یم
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اد داشـتن قـرآن   یخواندن سوره ها  د و البته الزمۀیسر باشد بخوانیدام مکا بزرگ هری کوچک
واجـب طبـق آنچـه در علـم      بر خواندن و نوشـتن اسـت و مقدمـۀ    یه مبتنکو فراگرفتن آنست 

ر نمـاز  یـ م مراد قرائت قـرآن بـه طـور اطـالق و درغ    یر شده واجب است و اگر بگوئکاصول ذ
الزمـه آن داشـتن    ست و بـر فـرض  اسـتحباب   ن استحباب آنیثر فقهاء و مفسرکه ایباشد نظریم

لت تالوت قرآن از یهم در فض ياریز مستحب است و اخبار بسیمستحب ن سواد است و مقدمۀ
  : ه فرمودکت شده یروا) ص(غمبریه از پکده چنانیمصحف رس يرو

     )رونيوتخذُكوا بالتتو ة القُرآنالووراً م بِتكوها قُبهوالي لَتصارما فَعالنو لَّوا يفِ يدنائسِ كال ص
د و آنهـا را  ینکخود را به واسطه خواندن قرآن روشن  يخانه ها یعنی اخل وعطَّلوا بيوتهم بيعِوالْ

خواننـد   یه فقط در معابد خود نماز مـ کنند ک یم يهود و نصاریه کد چنانیگورستان قرار نده
نند و البته خواندن ک یل مینموده عبادت را تعط كخود تر ينند و در خانه هاک یو عبادت م

  .قرآن فرع دانستن است
اَحفَظُ القُـرآنَ   يان كجعلت فدا(رد کـ عرض ) ع(و اسحق بن عمار خدمت حضرت صادق     

ـ  البل اقرئه و املُصحف قالَ فَقالَ يل ياَفضلُ اَو اَنظُر ف فَاَقرئُه عن ظَهرِ قَليب عن ظَهر قَليب ياَنظُـر ف 
ف ظَراَن اَلن متلاَفضلُ اَما ع فَهو فبادةٌ ياملُصحت شـوم مـن   یردم فـدا کعرض  یعنی )املصحف ع

 يخـود قـرآن فرمودنـد نـه از رو     يا از رویـ ا از حفظ بخوانم بهتر است یقرآن را حفظ دارم آ
قـرآن عبـادت   ردن بـه  کـ ه نظـر  کـ  یدانیـ ا نمیـ قرآن بهتر است آ يه از روکخود قرآن بخوان 

ز یـ باشـد و ن  ینوشـته آن مـ   يلت خواندن قـرآن از رو یل بر فضین دلین خود بهتریه اکاست؟ 
 ل سورةید اوایاست از جمله در قرآن مج يادیث زیات و احادیلت علم و دانش آیفض دربارة
  :دیفرمایزمر م

ا یـ ان یـ ا دانایـ آ یعنـ ی »ر اُلُوا االلبـاب كذَونَ والَّذين اليعلَمونَ انما يتالَّذين يعلَم يِيستو هلْ«     
ه کـ باشـند،  ین مطلب میست، و صاحبان عقل و فهم متوجه این نیهستند البته چن ينادانان مساو

  .است يارکنجا به اصطالح علم نحو استفهام انیاستفهام ا

لـب العلـمِ   طََ :فرمـود ) ص(غمبـر یه فرمود پک) ع(ث معروف است از حضرت صادقیحد     
دانـش الزم اسـت    يجسـتجو  یعنـ یب بغاةَ العلـم  مسلمٍ و مسلمةً اَال انَّ اهللا يح لِّك يةٌ علريضفَ

ث یان و طالبـان علـم را دوسـت دارد و حـد    یه خداوند دانشـجو کد یمرد و زن مسلم بدان يبرا
دانـش در   د هرچنـد یـ در طلب علم برآئ یعنی) اُطلُبوا العلم ولو بِالصني( هکگر است یمعروف د

ن نسـبت بـه   یرا چـ ید زینکهرچند از شما دور باشد باز هم از طلب آن غفلت ن یعنین باشد یچ
گــر از یث دیشــود و حــدین نقطــه محســوب میقــت دورتــریار دور و در حقینــه خــاور بســیمد
  :ه فرمودکده یرس) ع(ینن علیرالمؤمیام

     )علَمها الناس اينِ طَك نْوا اَاَيمالَ الدالع لبملمِ والعِالعلم نَّ طلَبا اَالو لي لُ بهع بكاَوجنم م 
قسطَلَبِ املالَ مضمم دقَم قَكونٌ لوممهس كُعادلٌ بينم ضيفوس و خزونٌ عند اَهله كلَ يمنهم م والعلم

ن اَهله فاطلُبوهم بِطَلَبه مقداُمرت لـب علـم و عمـل    ن در طیـ مـال د که کـ د یمردم بدان يا یعنی )و
را مال از طرف خداوند قسمت و یبدان است و طلب علم واجب تر است بر شما از طلب مال ز

د یرده و ضامن شده و به شما خواهـد رسـان  کم یتقس یه شخص عادلکشما  يضمانت شده برا
و هرچند از . دینکه آن را از اهلش طلب کد یعلم نزد اهل آن محفوظ است و شما مأمور یول

ه کـ ن اسـت چنان یـ ام دکـ ن و احیه مراد علم دکرسد ینطور به نظر میث این حدیارت اظاهر عب
ه کـ  یت دارد و شامل همه علومیلکظاهر اخبار  یده را اظهار داشته اند ولین عقیز همین یبعض
ـ امـل روح تقو کت يرا بـرا یـ شود زیالزم است م يبشر یزندگان ا ادامۀی یامل روحکت يبرا ت ی

ت بدن است پس مقـدمتاً واجـب   یو تقو يماد یزندگان يبرا يوم مادبدن هم الزم است و عل
ا اصـال  یـ مضر بوده باشـند   یا جسمی یت از نظر روحیجوامع بشر يه براک یشود مگر علومیم
حرام  يهانت و شعبده بازکعلوم مانند سحر و  ینرو تعلم بعضیبر آن مترتب نباشد از يده ایفا

ن بردن افـراد بشـر باشـد ماننـد سـاختن      یب و از بیتخر يه براک یم علومیگوئینرو میاست و از
ر مورد یبشر دارد و اگر در غ يهم برا یه منافعکزها یبعض چ یبمب اتم شرعاً و عقال حرام ول

به نـوع بشـر و    کمکت یت اگر به نینامیباشد مانند ساختن دیهم م يمضار يصرف شود دارا
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جنگ با  يو هدم باشد حرام است مگر براب یز و اگر به قصد تخریاجات او باشد جایرفع احت
 یشـرع  یط عمـوم ید منطبـق بـا شـرا   یـ ز بایـ انت مقدسه اجازه داده است و آن نیه دک یدشمنان

  .ه استیتب فقهکه شرح آن مربوط به کجنگ باشد و برخالف آن انجام نگردد 
ه کـ  ینـ ید گانـه یم یم بگـوئ یتوانیداده شده و م يادیت زیپس در اسالم به علم و دانش اهم     

ه در کرا مقدمه قرائت قرآن است ین قرار داده همانا اسالم است زیخواندن و نوشتن را جزء د
  .ر شده استکآن ذ يبرا ياریل بسیاسالم از عبادات قرار داده شده و فضا

 یم توسط دانشمندان بزرگ اسالمیران قدیونان و ایقت پس از یدر حق يعلوم امروزه بشر     
تشـافات  کعلـوم در اسـالم واقـع شـد مقدمـه اختراعـات و ا       يه براک یشرفتیپشده و  يزیر یپ
  .باشدیم ینونک

ا قـانون بـه آن انـدازه    یچ مذهب یسب علم داده در هکه اسالم به ک یتیبه طور خالصه اهم     
. قت اسالم نهاده استیرا هم در حق يمات اجباریاهتمام در آن باره قائل نشده اند و اساس تعل

ه از کـ  ینـ ین دیو البتـه چنـ   يآنچه خوبان همه دارند تو تنها دار: میه بگوئکاست ح یپس صح
ه کست بلیند قابل نسخ نکفروگذار ن یامل روحکو ت يبشر يصور یز از لوازم زندگانیچ چیه

ن ینسـخ چنـ   یه مـدع یکسـان کامت حرام است و یامت حالل و حرام آن تا قیتا روز قحالل آن 
رده و سند سفاهت خود را امضـاء  کو عدم عقل خود اقرار  يرکفیقت به بیهستند در حق ینید

د و بـه  یـ د و چنگ به دامن اسالم و مقنن بزرگـوار آن بزن یائین جهان بیمسلم ينموده اند پس ا
  .دیابیا و آخرت را دریدن یبختیکد تا نینکاو عمل  يفرمانها

ط یدر مح یسکه هرکت ومت عدل و اخالق اسکست و هشتم راجع به استفاده از حیب مادة     
ومـت هـم مراقـب    کبـوده و ح  یو اخالق یو مال یو اجتماع یت قضائیامن يومت داراکآن ح
ز یـ ه آن نکـ امل را از هرجهت برقرار داشته باشـد  کافراد بوده و نظم  یو جسم یش روحیآسا

ان جامعـه  یـ حه و عمـوم فالسـفه و راهنما  یان صـح یـ همه صاحبان ملل حقـه و اد  یقیآرمان حق
مـاء و در  که از اصطالحات حکنه فاضله است یل مدکین مرحله آن تشیه آخرکاست  تیبشر

دهـد  یمـه م کئـت حا یم و هکحا يه براکر شده و اسالم هم در دستورات خود کعلم اخالق ذ
ه رفتـار  کـ هما السالم بلیعل یغمبر و علیان فرموده و عمل شخص پیط و لوازم آن را بیهمه شرا

د در همه جـا و نسـبت   یه باکود نشان دهنده دستور اسالم است دوم در موقع خالفت خ فۀیخل
ه مضـر بـه   یکالزمه به طور يهایس از آزادکت عدالت و مساوات شده و هریس رعاکبه همه 

د یـ گویام م یسـت و نهـم و سـ   یب ه در مادةکگران نگردد برخوردار باشد و همانطور ید يآزاد
قت فاسد یند در حقکت نیرا رعا یو قانون یو اخالق یف محوله شرعیه وظاک يجامعه و افراد

گـران گـردد در   یش دیه باعث سلب آسـا ک يه هر فردکد بلیوشکد در اصالح آن یاست و با
 یسـ کمسـلم   یعنـ ی) املسلم من سلم املسلمون من يده و لسانه(ه فرمـوده  کقت اسالم ندارد یحق

ن قسـمت  یـ در يفـرد  ش باشند و اگـر یاو از دست و زبان او در آسا یه برادران اسالمکاست 
 يریجلوگ ياسالم برا ین جزائیه قوانکرد کد او را اصالح یموجب بهم خوردن جامعه شود با

ا یـ ن یا افـراد مسـلم  یـ ن مرحله آن اقدام مسلحانه در مقابل جامعه ین قسمت است و آخریاز هم
  :دیفرمایمائده م ه در سورةکاست  یومت اسالمکح

     )ما جحااني زآُء الَّذينسيو سولَهر ربونَ اَهللا وفَساداً اَنْ رضِاَالْ يعونَ ف ا اَولوقَتي صيا اَو تقَلَّبو طَّع
ه بـا خـدا و رسـول جنـگ     یکسـان کفـر  کی یعنی )اَيديهِم و اَرجلُهم من خالف اَو ينفَوا من االَرضِ

ا یـ ا بـه دار زده شـوند   یـ د شته شـون ک یه به سختکنند آنست یکنند و آشوب و فساد به پا میکم
ه بـر حسـب   کد شوند یا تبعیچپ قطع شود  يدست راست و پا یعنیشان برخالف یدست و پا

شته شـدن  کفر او کیند کشتار هم بکه اگر آن شخص کباشد یاختالف و شدت و ضعف آن م
ل شته شود و هم به دار بزنند و اگر فقط ماکد هم یرد بایشد و هم مال را بگکاست و اگر هم ب

جـاد رعـب و   یچپ اسـت و اگـر فقـط ا    يفر او قطع دست راست و پاکیشته کن یرا گرفته ول
د شـود تـا   یـ د تبعیـ د بـوده با یه گرفته به منظور ترساندن و ارعاب و تهدکترس نموده و راه را 

گفته اند حمل سـالح در   یبعض یور است و حتکتب فقه مذکه شرح آن در کند که توبه کآن
ه معلـوم  کـ ن قسـمت اسـت مگـر آن   یشود جزء همـ یس و رعب مردم مز چون موجب تریشب ن
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حفظ جان و مال مـردم حمـل سـالح نمـوده      يه براکباشد  یسانکا از ین قصد نبوده یشود به ا
  .است

  

  جهینت
  يز تـازه ا یـ چوجـه چ یه حقوق بشر به هیه اعالمکگذشته واضح شد  يادداشتهایاز مجموع      

ه کـ ده یه هرچه قانون پسـند کآن مواد بل ه همۀکنداده است بلبه خرج  يارکاعالم ننموده و ابت
املتر و بهتـر از آن در اسـالم هسـت و    کالزم و قانونگزاران وضع نموده اند  يبشر جامعۀ يبرا
  ).هلُيع يلو واليعلسالم يعالاَ(ست یز مافوق اسالم نیچ چیه

د و یشو کام قرآن متمسکنندگان احکان یان و بید و به قرآن و مجریائین جهان بیمسلم يا     
  .دینکظاهر و باطن خود و جامعه خود را از آن راه دوا  يدردها

  یبیاسالم به ذات خود ندارد ع
  ماست یه هست در مسلمانکب یهر ع
وض احلَ ييرِدا علَ يلَن يفترِقا حت يتوعتر تاب اَهللاكم الثَّقَلنيِ كفي كتار يان(: فرمـود ) ص(غمبـر یپ     

ن و گـران را  یز سنگیان شما دو چین من در میمسلم يا یعنی) وا اَبداًتضلُّ تم بِهما لَنكتمس ما انْ
ن دو تـا از  یـ نـد و ا یتـاب خدا کن یه مبـ کـ تـاب خـدا و خانـدان مـن     که عبارتنـد از  کگذارم یم

بـه آن دو تـا   ه شـما  یکـ ن بر مـن وارد شـوند و تـا هنگام   یشوند تا در روز واپسیگر جدا نمیدیک
  .دیشوید گمراه نمیچنگ بزن

تاب کم و به ین آن روگردان شده ایتاب خدا و مبکه از کن است یا يما برا يهایخراب همۀ     
  .مینیکن نمیان دیشوایعمل ننموده اطاعت پ

  ستکیادرس را ندانند یه فرک  ستید گریبر آن انجمن زار با
  

انـت و قـانون و حقـوق بـه دقـت      یدوارم دوستداران دیادداشتها را خاتمه داده و امینجا یدر     
ات من مرا آگاه نموده یسته و در حال حیدند با نظر اغماض بدان نگریه دک یبخوانند و نواقص

  .واحلمدهللا رب العاملني. نندکاد یو پس از مرگ با طلب آمرزش از خداوند مرا 
تولـد و اتمـام پنجـاه و سـه سـال      مطابق بـا روز   1385ذج  28 ين تابنده گنابادیسلطان حس     
  .از عمرم يقمر

  یابین پنج روزه دریمگر ا  یه پنجاه رفت و در خوابیکا
  

ن سـال  یان شصت و دومـ یپا 1353ماه ید 21مطابق  1394حجه یذ 28خ یدر تار یر ثانیتحر     
  ن سال از عشره مشئومهیعمرم و دوم

 انیپا


