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 چکیده

ویژه ن تاریخ بشر، بهموضوع تساوی حقوق از جمله مسائلی است که همواره مورد توجه اندیشمندان و مصلحا
زند. از میموضوع بسیار مهم، موج  که در سخنان آن حضرت، زوایای اینطوریبوده است؛ به)ع( امام علی

در  به مسأله تساوی حقوق شده است؛ نسبت هایدگاهد تفاوت مختلف به تساوی حقوق، باعث یهانگرش باز،دیر
 یهاآموزهو بر مبنای  شدهپرداختهله تساوی حقوق أمسبه  33و  33، 22، 11، 3قانون اساسی ایران، اصل 

 تر تحلیل نمود.حقوقی این اصول را بهتر درک کرد و دقیق -توان مبانی دینیمیالبالغه، حقوقی و مدیریتی نهج
سازد. این میو خصوصیاتی است که آن را از سایر نظرات، متمایز و برجسته  هایژگیو نگاه امام علی)ع( دارای

بدین  البالغهنهجدر ویژه بهو سخنان ایشان )ع( تحلیلی و با تکیه بر سیره امام علی -ش با روش توصیفیپژوه
و نه ها از نظرگاه امام علی)ع(، حقوق نه ناشی از اراده اجتماع یا قدرت -1مهم دست یافته است:  هاییافته

 -2و ریشه در وحی دارد؛  هستی است شتو سر ناشی از سیر تاریخی است، بلکه برخاسته از تکوین عالم خلقت

برداری مساوی، ر نیست بلکه به معنای امکان بهرهبراب هاییتموقعتساوی حقوق، به مفهوم داشتن امکانات یا 

از امکانات و برداری بهره تساوی در کرامت انسانی و -3افراد یک جامعه است  هاییتوانمندو ها استعداد طبق
و  نامعقولها تساوی محض در شغل اعتقاد به مری معقول و منطقی است، ولیهمچنین اجرای قانون، ا

 ماید.نمیطبیعی غیر
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 مقدمه. 1
ز دین ی اداعیه پیرو ،)ره(، به رهبری امام خمینی1331سال ایران در  میانقالب اسالرخداد ثمربخش 

در  را منین علی)ع(ؤ)ص( و تبعیت از جانشین برحق ایشان، حضرت امیرالممبین اسالم و رسول اکرم
 حکومت کوتاه وپر واضح است که  دارد.همچنان داشته و  حقوق تحقق عدالت و رعایت تساوی راستای

و در است  یدارالگوبربرای فردترین دستمایه منحصربه ،و عمیق امام علی)ع( پرمحتوا ، ولیچندساله
به مبانی، اصول و فصول قانون اساسی است  غنا بخشیدنترین منبع برای او ناب هاییشهاندهمین راستا، 
ر ملت، شالوده فکری و قانون اساسی هرعایت تساوی حقوق است. از آنجا که  آن عدالت وکه شالوده 

 هاییکیتارطمات و اهنما در تالفانوسی ر همچون، باید نیز ناموس و عِرض یک ملّت است و بخشهویت
 حوادث باشد.

 مسئلهبیان . 1-1

آیا آنچه در بیان اندیشمندان معاصر در حوزه حقوق های مهم در این زمینه این است که یکی از پرسش

ترین مسائل و قوانین حقوقی بوده و بیش از آن چیزی قابل طرح نیست؟ ترین و دقیق، کاملشدهمطرح

معنای تساوی حقوق  و زندگی متعالی و مترقی و فهم صحیح از وان به سعادت ابدیتمیهمچنین چگونه 
توان قانون اساسی کشور ایران را کاملتر و میو حقوق متقابل دست یافت؟ پرسش دیگر اینکه چگونه 

 و کدام بخش از قانون اساسی ما بیشتر نیاز به بازنگری یا تقویت اصول و بندهای خود دارد پربارتر ساخت
و انطباق تام و کاملی با روح  یردبرگتا همه ابعاد متعدد و زوایای پیدا و پنهان خود را در حقیقت امر، در 

؟ آیا حق و تکلیف، مبتنی بر اراده اجتماع اجتماعی ما در باب حکومت دینی داشته باشد -تعالیم دینی 

امل رفع مشکالت مهم اقتصادی ترین عالبالغه چیست؟ مهممبنای حقوق از دیدگاه اسالم و نهج است؟

هایی از در این تحقیق به پرسشهمچنین، دیدگاه خاص اسالم به انسان چگونه است؟  تواند باشد؟میچه 

از این رو، واکاوی و تطبیق اصول مطروحه در فصل سوم قانون اساسی  .داده خواهد شداین دست پاسخ 
ف روشنگری و تنویر مقاصد آن اصول و میزان به هد تساوی حقوق، در زمینه ایران،می جمهوری اسال

کید بیشتر نسبت به أت نُماید. از سویی دیگر، این امر موجبمیامری ضروری  البالغهنهجبا ها انطباق آن
خواهد شد. در این  ایرانی،می اسال و پیشرفت همه جانبه جامعه حقوق امر عدالت، رعایت تساوی تحقق

محوری یکی از اصول و فهم بهتر  سازی تحلیلیرفع ابهامات و غنی ،که به هدف تبیین مقاصد پژوهش
فصل سوم در خصوص از اصول  یاپارهو ایران می قانون اساسی جمهوری اسالفصل اول )فصل کلی( 

آن،  13و  1اصل مندرج در فصل اول، به اصل سوم، بند  13از میان ، شدهمطرح ،تساوی حقوق مسئله
، سی و چهارم، سی و بیستم ،نوزدهم :اصل چهار به، سوم اصل مطرح در فصل 23از میان و  شدهپرداخته

مطرح در کتاب حقوقی و مدیریتی  یهاآموزهتعالیم و است و سعی شده تا بر مبنای  شدهپرداخته پنجم
 -مبانی دینی ،بخش در حوزه حقوق فردی و اجتماعیترین کتاب الهامعنوان مهمبه ،البالغهشریف نهج

ن و تحلیل بهتری از تساوی حقوق در قانون اساسی ایران، فهم شده و تبیی مسئلهاصول مرتبط با  حقوقی
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 امام علی)ع(ویژه به، اندیشمندان توجه مورد که همواره است مباحثی از جمله حقوق تساویآن ارائه شود. 
ر جامعه، در مرحله بعد، د اجرای آن و نیز رعایتو قوانین  در مرحله وضع ،حقوق تساوی کهچرادارد؛  قرار

 و و تکامل عادالنه گیریو نیز شکل جوامع بشری جانبههمه سعادت و پیشرفتتوانسته در توفیق،  همواره

 سویاز  ویژه طوربه هموارهله، أاین مسرو، ینا ثیر بسزایی داشته باشد. ازأتبشری،  یهاتمدن جانبههمه

مورد  ،الهی قوانین و احکام اجرائی مدیریت در روند توسعه و( )عامام علیویژه بهدینی،  و رهبران متفکران
 حقوق تساوی مفهوم به بررسی تحلیلی - توصیفی شیوه باپژوهش،  لذا این قرار گرفته است؛ توجه
امام علی)ع( نسبت به تساوی حقوق  دیدگاه و تساوی حقوق بیان چیستی بهرهگذر  و از این پردازدمی
 تساوی و لهأمس به اهمیت بیش از پیش، نماییممیتوجه )ع( امام علی کلمات ان وسخنوقتی به  .پردازدمی

اً بهترین نور چشم برای حاکمان، اقامه عدالت تحقیق»فرمایند: میعلی)ع(  حضرت بریم.میرعایت آن پی 
مت شود، مگر به سالدرستی که محبّت مردم ظاهر نمیهدنبال دارد[ و باست و ظهور محبت مردم ]را به

 و ورزندمی کیدأت حضرت چهچنان .(33/)نامه«الی بودن از کینه و بغض حاکمان[هایشان ]خسینه
-آن (.32/)نامه«بپردازم آن، آن را شده تعیین وقت در و نکرده کوتاهى شما حق پرداخت در و» :گویندمی

 رش عقیل نزدیکبراد ورتصرا به داغ که آهن است بزرگ)ع( علی در چشم تساوی دالت و رعایتع قدر
 عدالت و رعایت که اجرای یاد آورد شود تا بدو آوردمیبر فریاد آن عقیل از حرارت که طوری ،کندمی

قدر  همان بیگانه که برای این مبناست بر (.211/)خطبهاست ینآفرنقش و حساس ه میزانتا چ تساوی
خواهد که میاز حاکمان خود  قائل بودند و حق نزدیکان خویش سهم و که برای هستند قائل سهم و حق

 دورترین براى» فرمایند:؛ چنانکه میسرپیچی نکنند ین دستورالعمل هرگزاز ا و عمل نمایند گونهینا
از  طور یکسانهمگان به که ( چرا33/)نامه«دارد وجود مساوى سهمى آنان، تریننزدیک همانند مسلمانان،

 ما نزد در یا هستند، تو نزد در که مسلمانانى که بدان،» د:فرمایندارند؛ چنانکه میحق برداشت  المالبیت
 ای حاضر نبود این سنتو بهانه با هیچ عذر. امام (33/)نامه«است برابر غنیمت این از سهمشان هستند،
آیا پیامبر)ص( بیت طلحه و زبیر فرمود:  به اعتراض در پاسخاز این رو، و  پا نهد زیررا )ص( خدا رسول

بله همینطور است؛ امام فرمود: آیا  مسلمانان به طور مساوی تقسیم نمی کرد؟ آن دو گفتند: المال را میان
)ابن سنت رسول خدا)ص( نزد شما بیشتر شایسته پیروی است یا سنت عمر؟ گفتند: سنت رسول خدا)ص(

 .(121: 2: ج ق 1311شهرآشوب، 

 پیشینه پژوهش. 2-1

، بحث تساوی حقوق معموال یکی از مهمترین مباحث ر داردمساوات ریشه در تاریخ بش مفهوماز آنجا که 
چه آن ،در برخی کتابهای فلسفی و تاریخ فلسفه و همچنین کتب حقوقی بوده است. به عنوان نمونه

چه اند با آنارائه دادهو تساوی حقوق ارسطو از مفهوم مساوات  افالطون ودانشمندان یونانی مشهور، 
به  ،مردم را در یک کشور آرمانی ،افالطون .شود متفاوت استمی رح و تبیینط، از مفهوم مساوات هامروز

استادش، ارسطو مکتب اشتراکی شاگردش، گر چه  .(263 :1: ج 1312، کاپلستون)کندمیسه طبقه تقسیم 
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ایت، اعتقاد دارد)عنها اما همچنان به نابرابری طبیعی انسان ،(323 )همان:دادهافالطون را مورد انتقاد قرار 
حضرت ظهور اند و پس از چند سده، با پیش از میالد، از دنیا رفته 3رن دو شخصیت در قاین (. 13: 1312

طور جدی مورد تردید واقع شد و هبها اندیشه نابرابری انسان آن حضرت،های و آموزه)ع( مسیحعیسی 

پس ظهور اسالم نیز از  .(16: 1361)فروغی،  دارای ارزش و کرامت الهی شد ،انسان در اندیشه مسیحیت
ایشان بوده و سایر اهل حکومتی  –آنجا که تساوی حقوق مورد توجه پیامبر اکرم )ص( در سیره مدیریتی 

از ناحیه بر حفظ اصل مساوات تاکید ویژه می کرده اند، روایات زیادی به ویژه امام علی )ع(  بیت )ع(
در دوران وهش مسلمانان قرار گرفته است؛ ق و پژمعصومان )ع( در این باره صادر شده که مبنای تحقی

معاصر که به این بحث، به ویژه پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران توجه ویژه ای صورت گرفته، کتابها 
و مقاالت زیادی درباره حکومت اسالمی و وظایف آن در قبال ملت، نوشته شده که با این وجود، طبق 

هج که تمحض و تمرکز آن، روی مساله تساوی حقوق در نمعتبر ی مقاله ابررسی های صورت گرفته، 
؛ 33 نامه ؛البالغه نهج های نامه در علوی های اندیشه»البالغه باشد، بسیار اندک است و مهمترینش، 

ای نیز با این عنوان کتاب و پایان نامه هیچاحمد بهشتی است؛  نوشته «حقوق تساوی: چهارم بخش
 قانون بستر در حقوق تساویای که وی دیگر، هیچ مقاله، کتاب و پایان نامهاز س نگاشته نشده است.

ها در نامهبرخی کتابها و مقاالت و پایان کاویده باشد وجود ندارد. صرفاًرا  البالغهنهج و ایران اساسی
اند اشاراتی داشتهبه طور کلی، مساوات در اسالم مفهوم البالی مباحث خود به صورت جسته گریخته به 

در این مجال، که برخوردار نبوده تا چارچوب بحث تساوی حقوق را  مطلوبی غنایکه متاسفانه از نظم و 
اش، د، جدید و به دلیل رویکرد تطبیقیاین تحقیق حاضر در نوع خوبنابر؛ کاویده باشدمد نظر ماست 

 راهگشاست.

 . ضرورت و اهمیت پژوهش3-1

با رویکرد  ،این است که در این تحقیقو در واقع، نوآوری این پژوهش های پیشین تفاوت این پژوهش با پژوهش
بسیاری از مفروضات که  ایماثبات کرده تکیه دارد،که بر معرفت دینی  یاهندسهو در چارچوب  ییروا -توصیفی
یار بس)ع( دارد و امام علیریشه البالغه معاصر، در معارف نهج اندیشمندان از سوی شدهطرح درنِمُ ظاهراً
بازگشت واقعی به است و  پرداختهدر جامعه ، به مسائل مربوط به حقوق مدنی دیگرانتر از دقیق و ترعمیق

معنای تساوی  و زندگی متعالی و فهم صحیح از یابی به سعادت ابدیبرای دست غهالبالمعارف ناب نهج
قانون اساسی  ازپیشیشب، انطباق رواز این رسد.می به نظرضروری  ، در این راستا،حقوق و حقوق متقابل

 خواهد بود. مثمر ثمرحقوق، بسیار در حوزه )ع( امام علی ارزشمند سخنانبا 
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 بحث. 2

 تعریف حقوق و مبانی آن. 1-2

پیش از تعریف حقوق و مبانی آن، خوب است اندکی به جایگاه این بحث در سیره مدیریتی امام علی )ع( 
 -حضرت در زندگی فردی و اجتماعی و همچنین با نظر به سیره حکومتیاشاره کنیم. با توجه به سیره 

مدیریتی ایشان در چهار سال و نه ماهی که زمام امور جامعه اسالمی را به دست گرفتند، می توان دریافت 
که مساله حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی، از منظر ایشان در جایگاهی بس رفیع قرار دارد و التزام به 

، از مهمترین ارکان تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از آن حقوقاعطاء عدالت و مساوات در بستر رعایت 
 عنوان به (ع)علی امام سیاسی سیره دردر واقع زمامداران و کارگزاران در اندیشه حضرت بوده است. توسط 
شیوه اداره جامعه بر باره در فراوانی یدستورالعملها اخالقی، فضائل دارای و کامل انسان و اسالمی حاکم

 آشنا آنها باضروری است  ،سیاستمداران و جامعه مدیران که دارد وجودمبنای عدالت و مساوات 
به قانون و مبانی حقوق، الزم است مقصود از  البالغهنهججهت ترسیم بهتر نگاه  (.3: 1313باشند)مولوی، 

ن اساسی چیست و فلسفه و چرایی التزام مبانی حقوق روشن شود و به این سؤال پاسخ دهیم که روح قانو
ترین مفهومی که همگان از رسد بدیهیمینظر  به گرفته است؟ نشأتبه اصول و حقوق ملّت از کجا 

شود و ایجاد قواعدش بر اشخاص تحمیل میکه حقوق و قانون دارند این است که حقوق، چیزی است 
شود که دلیل اطاعت از قانون چیست، چه ی. سپس این پرسش در ذهن اندیشمند طرح مکندیمالزام 

که فهم آن بسیار  یانکتهدر واقع، ؟ داردیمواای ما را به اجرای قواعد آن ضمانت اجرایی دارد و چه جاذبه
کاتوزیان، )دانندبه پنهانی را مبنای حقوق میاین نیرو و جاذاست که  مسئلهضروری است دانستن این 

عنوان به ،پنهانی کنندهجذباین نیروی  ،عالمان علم حقوق در دوران معاصر هاییشهاندو در  (21: 1313
 است. شدهمطرحترین دلیل اطاعت از قانون مهم

 مبنای حقوق دو دیدگاه نسبت به. 1-1-2

اساسی و مشهور دو دیدگاه ، زمینه یندر ا است.این نیرو و جاذبه پنهانی چیستی  ،مهم در اینجا مسئله
در جهت برقراری نظم و ها وجود حقوق و قواعد حاکم بر روابط اشخاص، تن ،دیدگاه اولطبق  وجود دارد:

آمیز است. این قواعد و حقوق، ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی و یا نوع قرارداد ایجاد زندگی مسالمت
م بر اجتماع قواعد آرمانی و برتر از حقوق حاک هرگونه و اراده جامعه است )مکتب تحققی(. این دیدگاه با

ن حقوق فطری یکسره انکار و عام بود هاحلراهمخالفت ورزیده و توانایی عقل انسان را در یافتن بهترین 
دیدگاه طبق  معرفتی دینی است. هاییشهانددر واقع این مبنا، بسیار فارغ از  .(33: 1116لومبروزو، )کندمی
 عالوه بربلکه  ،نیست یزآممسالمتو ایجاد زندگی برقراری نظم ها هدف اصلی این قواعد و حقوق، تن، دوم

کید است و هر کس حق و تکلیفی دارد)مکتب حقوق فطری یا أاهمیت و ت حائزآن اقامه عدالت و انصاف 
الزم به توضیح است که معنای اصطالح حقوق فطری در برابر حقوق  .(21: 1313کاتوزیان، )ی(طبیع

واعدی که توسط دولت و جامعه در یک زمان معین مرسوم و ق عالوه براین اساس،  موضوعه است. بر
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گذار باید به کشف و گردد، قواعد ثابت و برتر از اراده حکومت و جامعه نیز وجود دارد که قانونجاری می
گیری حقوق، در سه دوره اصلی و استنباط آن بپردازد و آن را سرلوحه کار خود گرداند. جریان شکل

 بررسی است:و  تصورقابلتاریخی 
در عصر مذهبی )مسیحی( که منبع حقوق فطری، اراده خداوند است و هدف آن  ؛عصر مذهبی الف(

اجرای اراده او یعنی اقامه عدل و مهربانی است. این قوانین، چنان با طبیعت امور فطرت بشر سازگار است 
درست و عادالنه است که طبیعی و  یااندازهبه ؛ وکندآن حکم می هیچ واسطه برکه عقل هر کس بی

و عام است و تغییر زمان و مکان به  ییرناپذیرتغتواند آن را منکر شود. سپس حقوق فطری هیچ مقامی نمی
را در این مقام تحت ( و مذهب امامیه نیز حکم عقل جاهمانکاتوزیان، رساند)اعتبار و قدرت آن خلل نمی

اند. با این تفاوت که اعتبار عقل را د توجه قرار دادهعنوان مستقالت عقلیه همچون فیلسوفان مسیحی مور
 .دانندمینه به لحاظ بدیهی بودن با فطری بودن که به خاطر کشف از حکم شرع 

در این دوره با تغییر مفهوم فطرت، منبع حقوق فطری انسان است نه خداوند و ؛ گراییعصر خرد -ب
یگر، آزادی دارای ای اراده خداوند و از سوی دهدف از حقوق فطری حمایت از حقوق فردی است نه اجر

 به شمارگیری حقوق . این عصر، یکی از اعصار مهم در جریان شکل(33: 1311مدنی، )ارزشی برتر است
 رود.می
آدمی در جستجوی  افول خردگرایی است و یعنی زمان ،در قرن نوزدهم و بیستم؛ عصر تجربی -ج

های ماند و توجه به واقعیتنمی به دوروم اجتماعی نیز از این تحول آورد. لذا علحقیقت به تجربه روی می
 وگیرد عقلی را می هاییلتحلو  ییگراآرمانجای ها و قانون حرکت آنها خارجی و یافتن علت رویداد

گیرد و توان عقل آدمی در استنباط بهترین مکتب حقوق فطری از جهات گوناگون مورد انتقاد قرار می
گیری حقوق، بر و در واقع، در این عصر، جریان شکل (36: 1312قاضی، ) شودق انکار میقواعد حقو

 گرایی و طبیعیات است.تجربه مبنای

 البالغه درباره حقوقمبانی دیدگاه اسالم و نهج. 2-2

ساختار و و  (1طبه/خ) است سرشته شدهفطرت  بر اساسالبالغه سرشت آدمی از دیدگاه قرآن و نهج
و  1(32)روم/الهی است یهاسنتاهنگ با قواعد و ای است که همگونهو ترکیب وجود انسان بهساختمان 
ط بین ساختار وجودی انسان با کل هستی و داشتن قواعد و قوانینی که این رابطه را تنظیم و وجود ارتبا
معه و در در عین حال در متن جا. (1خطبه/)گرداند تا به هدف و غایت خویش رهنمون گردندهمسو می

اختیار و  بر اساسنه از روی اجبار که ها دینامیکی است( و انسان کهنیست )بل یکیمکاناجتماع که روابط 
این حقوق نه ناشی از اراده اجتماع و  یابند. این حق وره به آرمان مقصود خویش می (1خطبه/)انتخاب

                                                           

 لَا النَّاسِ أَكْثَرَ وَلَكِنَّ الْقَيِّمُ الدِّينُ ذَلِكَ اللَّهِ لِخَلْقِ تَبْدِيلَ لَا لَيْهَاعَ النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّهِ فِطْرَتَ حَنِيفًا لِلدِّينِ وَجْهَكَ فَأَقِمْ. 1

 .يَعْلَمُونَ
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حقیقت در تکوین عالم وجود دارد و و سیر تاریخی و نه چیز دیگری است که حق و ها جامعه و نه قدرت
معیار و جهت راستین و در عین حال شرایط  بر اساس ؛ وآسمان را بر اساس حق آفریدخداوند زمین و 

جامعه و قیامت است بر اساس ضرورت وجود  حقوقی و حقایق جامعه که مترابط با هستی و افراد و خدا و
که باالترین  1(3/زمراست )و ساختار بشر هماهنگ  است که با میثاق فطرت شدهیجارخداوند تشریع و 

این حقوق نیز حقوق متقابل حاکم بر مردم و مردم بر حاکم است چرا که این حقوق است که به تعبیر امام 
شکل یافتن آن است و به واسطه این حقوق است که ایالف و و شدن روابط  مندعلی)ع( مایه نظام

های پراکنده تسبیح به گیرد و چون دانهو شاکله آن شکل می (1طبه/)خشودهای جامعه مستحکم میپیوند
روند سوی تصاعد قدرت پیش میهشوند و بخورند و از پراکندگی و کسب منافع فردی دور میهم پیوند می
متعالی  یهاآرمانهای موفقیت و را به قلهها آن ؛ وشودمیها و سرافرازی دین و روش آن و مایه عزت

توان گفت مبنای حقوق از دیدگاه می یبندجمع . پس در یک(132، 1: ج 1161الحدید، ابى)ابندرسانمی
سرشت ذاتی خلقت عالم و آدم بوده و همواره ست و منطبق بر خدااز خواست  برخاسته البالغهنهجاسالم و 
 ، استوار است.رسدیمیک نظام حقوقی متقابل که با انتخاب و اراده آدمیان به عینیت و ظهور  بر اساس

 و انواع آناصل مساوات . 1-2-2

بیان  «مساوات»و  «عدل»ضروری است نکاتی درباره تفاوت معنایی مفهوم  ،پیش از تبیین اصل مساوات 

 منظور،ابن)«علیه ما اخذ و له ما المرء اعطاء هو و االنصاف: العدل: »آمده عدل لغوی تعریف در .شود

 هر او از و بدهی دارد او به اختصاص آنچه فرد هر به کهینا و انصاف یعنی عدل: (333 ،11ج : 1313
 قرار خودش جای دررا  چیزی هر عدالت،: (ع)علی امامبه گفته . بگیری گرفت باید که آنچه

 یا ؛ واست «هموضعَ شیء کل وضعُ العدل» همان جمله مشهور در واقعاین  .(331)حکمت/دهدمی

نیز  طباطبائی عالمه مرحوم. (31خطبه/)شود داده حقی، صاحب هر حقِّ هک است آن عدالت،اند: فرموده
 باید وجود با این .(216 ،12 ج: 1363 طباطبائی،داند )می امور میان مساوات اقامه را عدالت اصلی معنای
 با عدلهمه جا  در واقع لزوماً و است متفاوت مساوات بااز حیث معنا و حتی مصداق،  عدالت که کرد توجه

هم  لباس دوختننمونه  عنوانبه .داردرا  تفاوتوجود  اقتضای ،عدالت گاه زیرا .هم معنا نیست تساوی
 قوانین وضع درهمچنین  .است عدالت خالف است بلندقد دیگری و قدکوتاه یکی که انسان دو برای اندازه
 اقتضای تواندمی عدالت اصل نیز مختلف مشاغل برای مالیات وضع یا واصناف گوناگون جامعه  برای

وجود داشته  تفاوتی نباید هرگز و برابرند همگان قوانین، از برخی در مقابل هرچند .داشته باشد را تفاوت
هر  ؛ یعنیشودمیقلمداد  «عام و خاص مطلق» ،مساوات وعدالت میان  میمفهودر واقع نسبت  .باشد

فراتر از عدل  ،مساواتمعنایی و مصداقی  حیطهواقع  در دل نیست.ت است، اما هر مساواتی ععدلی مساوا

                                                           

 لِأَجَلٍ يَجْرِی كُلٌّ وَالْقَمَرَ الشَّمْسَ وَسَخَّرَ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارَ وَيُكَوِّرُ النَّهَارِ عَلَى اللَّيْلَ يُكَوِّرُ بِالْحَقِّ وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ. 1

  .الْغَفَّارُ الْعَزِيزُ هُوَ أَلَا مُسَمًّى
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اند، و مساوات نپرداخته تلاطور واضح به تبیین تفاوت عدبه)ع( امام علی هرچند عدل است. دربردارندهو 
 حق مفهوم بر اساس عدالت ،)ع(علی امام دیدگاه در یطورکلبهاما اند، بلکه مصادیقش را گاه متذکر شده

 :کرد بیان ذیل موارد در را حق مبنای بر عدالت بندییمتقس توانمی حساب این با است و شده ریزییهپا
 اختصاصات و حقوق انسانیت، در هاانسان تمام تساوی دلیل به. داراست انسان هو بما انسان که حقوقی( 1

 این بالسویه اعطاء و اعمال از است عبارت حقوق این بر مبتنی عدالت. است برابر نیز هاآن انسانی
 .هاانسان به وقحق

 برای عقال که است اعتباراتی حقوق این أمنش داراست، اجتماع در عضویتش جهت به انسان که حقوقی( 2
 اجرای حقوق، این بر مبتنی عدالت. است قوانین وضع آن بارز نمونه و کنندمی سیسأت جامعه اداره

 .است قانون بالسویه
 از برخورداری حق همچون. کنندمی کسب خود فردی صاتاختصا و هاتالش یلبه دل افراد که حقوقی( 3

 حقوق جانبهیک اعطای بلکه نیست، بالسویه اعطای دیگر اینجا در عدالت البته تالش، و کار محصول
 .(23: 1313زاده، اسماعیل)است حقوق صاحبان به
نژاد  بر اساسلمال را اخالف خلفای قبلی که تقسیم بیت( در همان سخنرانی آغازین خود برامام علی)ع    

به کتاب خدا و سیره رسول خدا)ص( ملتزم بوده و ها او تن کید داشت کهأتو ترکیب قبائلی قرار داده بودند 
 به زبیر و طلحه اعتراض اساسی علل از یکی که نجاآتا  نداردالمال کسی بر دیگری برتری در تقسیم بیت

گفتند: تو  پرسید، را شانیناسازگار علت هاآن از امام وقتی. بود المالیتب تقسیم مسئله السالمعلیه امام
با غیر ما مساوی قرار دادی! امام در پاسخ فرمودند: این شیوه تقسیم رسول  المالیتبحق ما را در تقسیم 

است و رسول خدا کسانی را که در راه خدا با  گونهینهمآله بود که حکم قرآن نیز  علیه و اهللیصل خدا
 :1ج : 1161الحدید، ابی)ابندادمیبا دیگران مساوی قرار  المالیتبال جنگیده بودند در تقسیم جان و م

ما، رعایت اصل مهم  باید گفت امروز نیز یکی از عوامل رفع مشکالت مهم اقتصادی کنونی .(32-31
و ایجاد و همگان از حقوق و مزایای یکسان برای افراد هم رتبه  عدالت و مساوات است و برخورداری

برای های اقتصادی و در اختیار قرار گرفتن امکانات عمومی برخورداری از شرایط یکسان جهت فعالیت
بینیم در اصول نوزدهم و بر اساس اهمیت این امر، می چنانچه مساوی است، طوربههمه افراد جامعه 

نون اساسی آمده است، رفع بیستم به صراحت بدان اشاره شده است و نیز در اصل سوم از اصول کلی قا
های مادی و معنوی ازجمله وظایف اصلی تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینه

 که غفلت ازاست  یادارای اهمیت ویژه اصل شدن این پیاده توجه به اجرا و ینبنابرا؛ آیدشمار میدولت به
 خالفت دوره در( ع)علی منینؤامیرالم حضرتقت آن است که حقیدنبال دارد. ه ب را ن عواقب ناگواریآ

واقع با مطالعه منابع متعدد در خصوص سیره  در. کردند برقرار مردم میان در را مساوات ابعاد تمامی در خود
انواعی دارد که برخی به فرموده ایشان  توان بیان داشت که تساوی و مساواتمی البالغهنهجویژه بهایشان 

 : از اندعبارتا هآناز 
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 قانون در برابرمردم  تساوی -

 صاحب افراد به خطاب ،طرفیک ازدانند و میبرابر قانون مساوی  در همگان را)ع( حضرت امام علی
 المال،بیت به نسبت مردم برابری مورد در الهی قانون به توجه با که دنگویمی زبیرو  طلحه مثل قدرتی
 زمامداران برای که را آنان حقوق از یکی مردم، به خطاب دیگر سوی از و شندبا نداشته او از دیگری انتظار

 .(223خطبه/)شودمی یادآور( مداریقانون حقهمان  یعنی) کندمی تکلیف ایجاد

 اوی در برابر حقتس -

 و هوا دنبالبه اگر زمامدار که کندمیکید أت حلوان سپاه فرمانده قطبه بن اسود به نامه در)ع( علی امام
 باید حق برابر در همه :ندد فرمودسوَایشان خطاب به اَ. گیردمیفاصله  عدالتاجرای  از ،باشد خود هوس
 .(31)نامه/ندارد امتیازی دیگری ی نسبت بهکس و باشند برابر

 امنیت تساوی در حق -

 .ده استدر سیره حکومتی بو ایشان واالی اهداف از و( ع)علی امام تأکید مورد حقیقی همواره امنیت
کم  و بهتر قانون،بی و ومرجهرججامعه پر  از را نامطلوب قوانین های دارایحکومت( ع)علی حضرت
 یسوبهقانونی، جامعه را و بی ومرجهرج زیرا است؛ انمعتقد به تباهی دیرهنگام ترِ آن و داندمیتر آسیب

در جامعه ایجاد  طوالنی یهافتنه و شودمی به تعطیلی کشیده امورات مردم کلیه دهد ومیتباهی سوق 
 و درنده جانور و است بهتر( کند می بارور را چیز همه که) پیوسته باران از دادگر پیشوای»شود: می

)ابن «است نیکوتر مرج و هرج ی ادامه از بیدادگر فرمانروای و است بهتر ستمکار فرمانروای از آدمخوار
 .(21: 1321 سالمه،

 :تربیت و تعلیم حقر برابدر مردم تساوی  -

 فرهنگ ترقی و مینأتبلکه  ،شودمیخالصه ن آنان مادی نیازهای مینأت در حکومت از مردم توقع و حق
 ای»فرمایند: میای در خطبه)ع( حضرت علی شود.میو دیگر موارد از این دست را نیز شامل  عمومی

 خیرخواهی من بر شما حق اما من، بر شما از و شما بر من از است متقابلی حقوق شما و من برای مردم
 و نمانید نادان که شما دادن آموزش و پرداختن کمال و تمام به غنائم از را شما حقوق و شما به نسبت
همگان در برابر حق تعلیم و تربیت  (. بنابر این33)خطبه/«آورید روی آموزش به تا پرورشتان و تادیب

صورت یکسان و متساوی ای جهت تربیت و تعلیمشان بهبرنامهها برای آن میحکومت اسال برابرند و باید
 داشته باشد.

 امور در مردمگیری از  مشارکت و مشورت حقتساوی در  -

 هایترین شاخصمهم از حکومتی، یاجرای مسائلدر  یرأاستبداد  از پرهیز و امور اداره درپذیری مشورت
 از آنکه با و عصمت مقام داشتن وجود با( ص)یامبر اکرمپ ایشان مانند. استبوده ( ع)علی امام مدیریتی

و این  ندکردمی مشورت پیوسته اما واال بودند ایمرتبه در مداریسیاست و تدبیر و خردمندی، دانش نظر
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 یا حق سخن گفتن از پس»فرمودند:  ؛ چنانکهدانستندمیان همگان نسبت به خود له را حق یکسأمس
 .(216)خطبه/«نکنید خودداری آمیزعدالت مشورت

 انسانی کرامت حفظتساوی در  -

 در. است انسانی یهاارزشو  کرامت حفظ بود، مقید بسیار به آن)ع( علی امام که اصولیترین مهم از یکی
 بهاست که  صالح یحکومت و هستند کرامتدارای  اعتقادشان و دین به توجه بدونها انسان ،ایشان نگاه

 اشتر مالک به آن حضرت نامه ابتدای در لهأمس این. بگذارد جانبههمهوافر و  راماحتها آن انسانی ارزش
 و دوست همه با و ده قرار خویش دل پوشش را مردم با مهربانی» :آمدهوالی مصر  عنوانبه پس از انتساب

 ود مردم زیرا دانی، غنیمت را آنان خوردن که باشی شکاری حیوان چونان هرگز، مبادا .باش مهربان
 و از این رو مردم (33/نامه) «باشندمی آفرینش در تو همانند دیگر دسته و تو دینی برادر ایدسته اند،دسته

 طوربهباید زمامدار و حاکم  ینبنابرا؛ و خلقت آفرینش در او همانندان یا زمامدارند کیشان هم یا گروهند دو
 متساوی با همه برخورد محترمانه داشته باشد.

 عمومی رضایت به اهتمام تساوی در -

 رضای ینتأمدر طول  آنان، جلب رضایت و مردم مشروع هایخواسته ینتأم( ع)یرالمؤمنینام نگاه از
 را کارهایی باید» :کندمی توصیه چنین اشتر، مالک به خود معروف عهدنامه در ایشان. است متعال خداوند
هر  را مردم رضایت و باشد فراگیر آن عدالت اند؛م از حق فرو نه و بگذرد حق از نه داشته باشی که دوست

در  خواص، نارضایتی و کندمی فایدهبی را خواص رضایت عمومی، نارضایتی زیرا کند؛ مینأت چه بهتر
 (.33نامه/)«است بارزیان مردم، عامه صورت رضایت

 معنای تساوی حقوق .2-2-2

های فردی و گروهی در ویژگی وها فاوتاز ت نظررفـصمعنای تساوی حقوق آن است که همه افراد 
 .(221 :1312)طباطبایی مؤتمنی،  و برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی برابرند مندیبهره

هایی چون نسب و تبار، ملیت، جنسیت، مذهب، زبان، رنگ و نژاد، جایگاه اجتماعی و مانند بنابراین ویژگی
شود. البته تعریف فوق با توجه خی دیگر در برخورداری از حقوق نمیبر آن موجب تبعیض و امتیاز برخی بر

تواند عامل به نگرش متفکران غربی به این مفهوم است که به نظر آنان هیچ ویژگی فردی یا گروهی نمی
از حقوق باشد. در عین حال آنان حقوق فردی را در محدوده مصالح عمومی و یا برداری بهرهامتیاز در 

نمایند در حالی که اسالم بر مبنای احکام ن و یا تعدی به آزادی دیگران محصور و محدود میحقوق دیگرا
کند و هزار نکته در محدوده وحی حدود و دامنه حقوق افراد را تعیین می و و مصالح و مفاسد واقعی

 تر از مو اینجاست.باریک
 اسالم و تساوی حقوق .3-2-2

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد »ده است: ایران، آم میدر قانون اساسی جمهوری اسال
ایران،  می)قانون اساسی جمهوری اسال« امنیت قضایی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون
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تمایز  هرگونهو  اصی به انسان داردکه اسالم دیدگاه خ جااز آن .(1و  13اصل سوم، بند  : فصل اول،1311
های طبیعی و تفاوت پذیرد و اصوالً تفاوت تکوینی،نمیپوست و جغرافیا  نژاد، رنگ، بر اساسو برتری را 

« است ساخته جداشان یکدیگر از مردمان سرشت» :فرمایندمی علی)ع(امام  چنانچه –نژادی و ظاهری را 
 آزادندهمگی  و شدهنزاییده  بنده و برده ،آدمو به فرموده ایشان دانند نمیبرتری مالک (. 236)خطبه/

ایستاده و داری برتری نژادی و حاکمیت برده در برابرنیز )ع( امام علی پس .(1 ،1ج  :1363)کلینی، 
 ارند و چنانچه در سیره ویفشبر مالک کرامت انسانی پای میدانند و ین انسان مأرا دور از ش گیبرده

زیر پا نهادند و بر اد، رنگ و جغرافیا بود نژ بر اساسهای قبل را که میتهای دوره حاکمشهود است مالک
گی و فرادستی و فرودستی ورزیدند و به صراحت فرمودند که برد دأکیاصل مساوات و کرامت انسانی ت

هرگز عبدِ دیگران » برخالف خواست و خلقت خداوند و غرض خلقت است و صراحتاً دستور فرمودند:

که  فرمودند در منشور عملی حکومتش به مالک. 1(31خطبه/)«مباش چرا که خداوند تو را آزاد آفریده است

سیر تبعیض و ستم را پیش مگیر به بیراه مرو و م ،گرچه هم کیش و هم مذهب تو نباشند ،در برابر مردمان
. تاکید حضرت (33/نامه) اندخلقتتو در که آنان یا هم دین و هم کیش تو هستند و یا همتا و همسان  چرا

های نژادی حاکمیت خود را جاری نمایی و جور و ستم با مالک بر اساسکه  مبادا ه کهبه مالک این بود
 بر اساس اندخارجی که از دین و مذهب تو در عین حال سزاوار است حداقل حقوق را حتی برای کسان

ویا بر یک جامعه زنده و پرا توضیح داد که در  . در این جا باید این نکتهیددرآهمین دستورالعمل به اجرا 
آورند و حاکمیت انتخاب و اختیار به دین اسالم روی می بر اساسها اساس آنکه مترقی است و انسان

گیرد لذا آنان که بعد از میطور اختصاصی شکل بهحق و حقوقی برای آنان ( 1)خطبه/گزینندیبرمدینی را 
با دست خود و کنند در واقع یویش پافشاری مشناخت و خروج از دایره استضعاف باز بر عناد و عقیده خ

چه مدعیان لذا چنان اندمحروم نموده انـحقوقش زاند و خود را ات را خاموش نمودهاختیار خود چراغ حقیق
دهند، اسالم نیز با میهایی قرار و برای آنان محدودیت ورزندمی آزادی خود با مخالفان آزادی مخالفت

تا نظام و شیرازه جامعه در اثر کارشکنی یا  را قرار داده استهایی محدودیت مخالفان بینش مترقی خود
انی جامعه ـگ و هدفمند و آرمـاختار هماهنـس ؛ و2(1/عمرانآل) ن به ذلّت کشیده نشوداحیاناً تعلّل آنا
ونی و ـرماـه رای حفظ اینـردد، این است که بـود و شکست نگــرک سستی و یا وت وـدینی دچار رخ

 ب راـذاهـان و مـر ادیـیه دیگـق اولوـقـح کهآنن ـیـیت آن در عــندگی و مصونـکنـتار از شـاخـس
 :نمایدمیآمیز زندگی مسالمت وحدت وه ـوت بـدع مارد وـشترم میـالم محـمیت اسـاکـر حـر چتـزی

                                                           
 (.321، 2تا: ج یب)آمدی، اليسترقك الطمع و قدجعلك اهلل حرا  .1

 مَا فَیَتَّبِعُونَ زَيْغٌ قُلُوبِهِمْ فِی الَّذِينَ فَأَمَّا اتٌمُتَشَابِهَ وَأُخَرُ الْكِتَابِ أُمُّ هُنَّ مُحْكَمَاتٌ آيَاتٌ مِنْهُ الْكِتَابَ عَلَیْكَ أَنْزَلَ الَّذِي هُوَ. 2

 يَذَّکَّرُ اوَمَ رَبِّنَا عِنْدِ مِنْ کُلٌّ بِهِ آمَنَّا يَقُولُونَ الْعِلْمِ فِی وَالرَّاسِخُونَ اللَّهُ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَعْلَمُ وَمَا تَأْوِيلِهِ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ مِنْهُ تَشَابَهَ

 .الْأَلْبَابِ أُولُو إِلَّا
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کند می عیین( ملزوماتی را برای آنان ت63عمران/)آل ﴾بینكم الوا الی کلمه سواء بیننا ويا اهل الكتاب تع﴿

تا چون حصاری محکم  نمایدمیهای متفاوتی را لحاظ مثالً در حدود و دیات و موارد دیگر برای آنان اندازه
حفاظت نماید در واقع این حق مسلم جامعه دینی و مترقی است که از  جامعه دینی از حدود اعتقاد دینی و

سوی حقیقت هموار شود. اسالم ضمن ایش بهگر هایینهزم و فرهنگی او دفاع شودحق صیانت اعتقادی و 
مدل انسانی، اجتماعی و بینش الهی خود پای  بر اساسپردازی بر تساوی حقوق که در مرحله نظریهآن
را هرگز مالک عمل قرار  های تکوینی و ناخواستهشمارد، تفاوتتبعیض را ناروا می هرگونهفشارد و می

در برخی حقوق چون حق  مثالً چنانچهمرحله یکسان است  ینحقوق همگان در ا (333)خطبه/دهدنمی
کس حق سلب آن را هیچ شود،به انسان محسوب می ذاتی خداونداعطایی حقوق  جزء واقع حیات که در

از نظر شرافت ذاتی و انسانی و امکان سوق یافتن ها پس همه انسان(. 223)خطبه/ندارد مگر از روی حق
و استعدادهای شخصی برای ها ا هستند و در عین حال با توجه به توانمندیبه کمال و حقوق یکسان را دار

طه واسهبلذا  (.1)خطبه/انددی شدهبنطبقهکارهای مناسبی که ظرفیت و قدرت تحمل آن را داشته باشند 
یابد و در واقع رعایت ا زنان میاختصاص به مردان و یها ادی از شغلتعدو صفات، ها داشتن برخی معیار

ر اساس نوع بها بندیدسته ، اینعد اجتماعینوعی رعایت تساوی و انصاف است و از بُ ،ناسب و ظرفیتت
 حراست کند.مردم از حق اعتقادی  آنان است و حاکم بر اساس حقوق جامعه وظیفه دارد اعتقادات و رفتار

و یا معاصر  کتاب آسمانیاعتقادات و داشتن یا نداشتن لذا مراتب مشروعیت و جایگاه آنان بر اساس نوع 

 شوددر خاتمه یادآور می .(البته در دایره و حاکمیت درونی اسالم) شودبندی می... تقسیمبودن یا نبودن و 

 . صحیحهاستیتوانمندگیرد میچه که مالک قرار و عناوین اجتماعی آنها ولیتؤکه در تقسیم مس
تعهدی را بخواهیم که از شخص بینا و غیرمعلول پا ندارد و یا نابیناست همان  کسی کهاز نیست که 

بر زنان بیش از »: درباره زنان فرمودند صطور خاهبنمونه، امام  عنوانبه .ستم است؛ این عین خواهیممی
تحمل و طاقتشان تحمیل مکن چرا که زن همچون گل است و سختی و درشتی مردان را ندارد و 

ا ف اهلل نفساً الّاليكلّ﴿دارد: میزان و معیاری که قرآن بیان مییعنی همان  (31خطبه/«)نیست پیشخدمتکار

دو نوع تساوی  ،در قانون اساسی ایرانتکلیفی نیست.  ،( که بیش از توانایی و ظرفیت216بقره/) ﴾وسعها

 و تساوی در برابر قانون -1از:  اندعبارتکه  دهـشرحـمطز اهمیت است، ـکه در واقع دو حوزه بسیار حائ
 :شودمیپرداخته بدان  یلتفصبهحقوق که در ادامه  استیفای امکان و دادگاه برابر اوی درتس -2
 تساوی در برابر قانون .3-2-2

افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادالنه  جانبههمهمین حقوق أت»در متن قانون اساسی ایران آمده: 
اصل سوم،  :1311ران، ـای میاسی جمهوری اسالـسون اـقان)«برای همه و تساوی عموم در برابر قانون

در بحث تساوی حقوق و تکالیف، گاه سخن از آن است که همه افراد باید بدون تبعیض از همه  (.13بند 
های فردی یا گروهی نباید سبب محرومیت برخی افراد از و ویژگیها مند شوند و تفاوتحقوق انسانی بهره

شود. شکی نیست که به مرحله اجرای قانون و استیفای حقوق مربوط می گاه بحث مساوات حقوق شود و



 121      5931البالغه، سال چهارم، شماره پانزدهم، پاییز پژوهشنامه نهج

 

، ذار با توجه به اختیارگقانون. بنابراین، گیرد ار در وضع قوانین باید مصالح عمومی جامعه را در نظرذگنونقا
صی وضع کند. اـهای حقوقی مختلف را از یکدیگر تفکیک و برای هر یک حکم ختواند موقعیتمی
اگر فرد یا افرادی تا  ا محدود به حدودی نمایدتواند حقوق و تکالیف را مشروط به شروط یر میذاگونقان

چنان که برخی . به همین دلیل همجاری نشودها حکم قانون در مورد آنده باشند، فاقد شرط مشخص ش
در برابر قانون(  از نمایندگان تدوین کننده قانون اساسی در هنگام تصویب اصل بیستم )مربوط به تساوی

 ؛(622-622: 1: ج 1363شورای اسالمی،  مجلس یعموم)اداره کل امور فرهنگی و روابط  اندتذکر داده
 ،طور مساوی شامل همه افراد شودمنظور از تساوی مردم در برابر قانون آن نیست که همه قوانین باید به

ندی افراد و استقرار حکمی خاص برای هر طبقه بمین مصالح جامعه، طبقهأالزمه تنیز مفاد قوانین و یرا ز
بندی اشخاص، مصالح این است که اوالً در طبقه ،در اصل تساوی افراد در برابر قانون نهفته آنچهاست. 

ه بدون استثنا ی کلیه افراد یک طبقانیاً قانون درباره، رعایت شود و ثعمومی جامعه و اهداف اساسی قانون
 .(112 :1، ج همان)یا تبعیض اجرا شود

 تساوی در برابر دادگاه و امکان استیفای حقوق .4-3-2

را داشته باشند و ها راجعه به دادگاهـمساوی امکان م طوربهترین حقوق ملت آن است که یکی از مهم
کس از مراجعه به دادگاهی که صالحیت رسیدگی به شکایت یا دعوای او را دارد محروم نشود. در هیچ

اصل سی و چهارم این قانون،  یژهوبهاسالمی با توجه به اصول مختلف قانون اساسی  نظام جمهوری
و حق مسلم افراد دانسته شده است. اصل سی و چهارم  شدهیرفتهپذها مساوات افراد در برابر دادگاه

لح های صامنظور دادخواهی به دادگاهتواند بهگوید: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میمی
توان کس را نمیرا در دسترس داشته باشند و هیچها گونه دادگاهرجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این

در همه  گوید:قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد و در اصل سی و پنجم می موجببهاز دادگاهی که 
و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند ها دادگاه

(. با توجه به آن چه بیان شد مفاد 33: 1311امکانات تعیین وکیل فراهم گردد)مجد، ها باید برای آن
را داشته باشند ثانیاً در ها آن است که اوالً همه افراد حق مراجعه به دادگاهها تساوی افراد در برابر دادگاه

گذاشته نشود. اصل بیستم  افراد ینبتبعیض و تفاوتی  ،کم و کلیه مراحل دادرسیرسیدگی و صدور ح
قانون قرار  ایتگوید: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمقانون اساسی نیز به صراحت می

مورد بند چهاردهم، تساوی عموم در برابر قانون باید  ،با توجه به اصل سوم همچنین .(31 همان:) دارند...
اصل  (.31 )همان: گیرد به کارجام این اصل توجه کامل دولت قرار گیرد و دولت همه امکانات خود را در ان

به این معنا نیست که به همه دعاوی الزاماً باید در محاکم عمومی رسیدگی شود ها تساوی در برابر دادگاه
اگر تشکیل محاکم اختصاصی صرفاً  و تشکیل محاکم اختصاصی ممنوع و مخالف با برابری است. چرا که

تبعیض، امتیاز یا محرومیت از حقوق قانونی باشد مغایرتی  هرگونهمصالح عمومی و به دور از  ینتأمجهت 
 با اصل برابری ندارد.
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 حقوق متقابل تساوی و .5-3-2

کره خاکی پا نهاد به . اولین آدم با آموزش (1)خطبه/گزیندیبرماختیار و انتخاب راه خود را  بر اساسانسان 
 بر اساس حیانی و و یهاآموزهاش، مبتنی بر هستی، خودش و خانواده هاییدهپدو روابط متقابل او با 

حتی اگر . (16)حکمت/حقوق متقابل شکل یافته و در این رابطه، حق و تکلیف و یا حقوق شکل یافته است
خداوند سبحان، حقوقی داشت. در و  عتنسبت به خود، طبیکرد، در هستی زندگی می)ع( حضرت آدمها تن

که  -له، با نگرش فردگرایی أاین مس و، امری بدیهی است؛ نسجمنتیجه، حقوق متقابل، در یک جامعه م
ت، ریزی کرده اسدهد و جامعه را چیزی جز یک تخیل حقوقی که فرد آن را قالببه فرد میها اصالت را تن

حقوقی را هم  نگاه اومانیستی حق وبر پایه  رحتی اگاست شایان ذکر  بسیار متفاوت است؛ -داندمین
توازن قدرت برقرار  که یزمان تجاوز و تعدّی دیگران را خواهد داشت و تا از یبازدارندگجنبه ها بپذیریم تن

-گروهی است که تعیین منافع فردی وها ناچار حقوق دیگران محترم است ولی در وقت مقتضی، تناست، 

بیند و در نگاه امام علی)ع( که حاکمیت محضه خداوند را جاری می حقیقت؛ اما وکننده است، نه حق 
داند، حق و حقوق از دل جامعه و طبیعت و دارای قدرت تفکر و اندیشه و معرفت می را شدهیدهآفرانسان 

قابل، درک ما از حقوق مت شود ومیر رو، مرزهای حق و باطل، قابل تصوینا و از خیزدیبرمروابط آن دو 
را از یکدیگر ، حق و باطل )ع(امام علیبه فرموده این معرفت و شناخت، شناختی است که یابد. میمعنا 

شود و این مییک امر تکوینی و واقعی در عالم، محسوس  عنوانبه، حق روینازا(. 1)خطبه/جدا می کند
ها، در جامعه ظهور و ظرفیت هامصالح، مفاسد، اندازه بر اساسبا معیارهای الهی در طبیعت و  حقوق

پذیری ولیتؤقاعده مس بر اساسو در پی آن، حقوق متقابل از دل این واقعیت در جامعه و طبیعت،  یابدمی
 خواهد بود. فهمقابل، هاانسانپذیری و تکلیف

 

 گیرینتیجه. 3

البالغه دارد ارف نهجآثار متفکران معاصر، ریشه در مع در شدهمطرحمدرن  اصطالحبهبسیاری از مفروضات 
 تر از هر شخص دیگر، به مسائل مربوط به حقوق مدنی پرداختهدقیق و ترعمیق)ع( و در واقع امام علی

و زندگی متعالی و مترقی  یابی به سعادت ابدیبرای دست البالغهنهجبازگشت واقعی به معارف ناب  است.
  رسد.میری به نظر معنای تساوی حقوق و حقوق متقابل ضرو و فهم صحیح از

حقوق، بسیار راهگشا و  حق و پیرامون)ع( قانون اساسی با کلمات نورانی امام علی تطبیق هر چه بیشتر    
بلکه  ین دست نیست،ااز  یمسائلحق و تکلیف و یا حقوق، مبتنی بر اراده اجتماع و  اهمیت است. حائز

ی حاوی حقوقی خاص بود، حداقل نسبت به کرد باز این زندگآدم در هستی زندگی میها حتی اگر تن
 شخص حضرت آدم)ع( و یا طبیعت و یا نسبت به خداوند سبحان.

البالغه، برخاسته از اراده خداوند است که منطبق بر فطرت و مبنای حقوق از دیدگاه اسالم و نهج    
انتخاب و اراده آدمیان یک نظام حقوقی متقابل که با  باشد و همواره برمیسرشت ذاتی خلقت عالم و آدم 
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، مبتنی است. یکی از عوامل رفع مشکالت مهم اقتصادی، رعایت اصل مهم رسدیمبه عینیت و ظهور 
، برخورداری از شرایط رتبههمهمگان از حقوق و مزایای یکسان برای افراد  عدالت و مساوات، برخورداری

 طوربهبرای همه افراد جامعه عمومی  گرفتن امکانات های اقتصادی و در اختیارلیتیکسان جهت فعا
 مساوی است.

و  - تمایز و برتری را بر اساس نژاد، رنگ پوست، جغرافیا هرگونهاسالم دیدگاه خاصی به انسان دارد و 
 پذیرد.نمی -چه که خارج از اراده و انتخاب انسان استآن

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ...تساوی حقوق در بستر قانون اساسی     112

 

  منابع

 قرآن کریم. 

 ترجمه: محمد دشتی، قم: وجدانی. .(1311) .البالغهنهج 

 الطبعة العربيه، دارالكتب بیروت: .البالغهشرح نهج .(1161) .الحدید، فخرالدین ابوحامد عبدالحمیدابیابن 

 .الثانيه

 دارالكتاب: بیروت .الشیم مكارم مأثور و الحكم معالم دستور .(1321) .محمدابوعبداهلل القضاعی، سالمه ابن 

 .العربي

 قم: مؤسسة انتشارات عالمه مناقب آل أبی طالب)ع(. (.1311) .علیبنرآشوب، محمدابن شه. 

 صادر بیروت: دار .لسان العرب .(1313) .مکرمبنابن منظور، محمد. 

 البالغهنهج بر تکیه با( ع)علی امام دیدگاه از عدالت بررسی (.1313) .محمد، زادهیلاسماع. 

 .البالغهتهران: موسسه قرآن و نهج

 یفرهنگ یعلمتهران: شرکت انتشارات  ترجمه: فؤاد روحانی. .جمهوری (.1311) .افالطون. 

  ،علی انصاری، قم: دارالکتاب.ترجمه: محمد .غررالحکم (.تایب) .عبدالواحدآمدی 

 حقوق تساوی: چهارم ؛ بخش33 نامه البالغه؛نهج هاینامه در علوی هایاندیشه» (.1311). بهشتی، احمد.» 

 .11-26 :3 شماره نهم، و چهل سال .اسالم مکتب از ییهادرس

  ،تهران: کانون اندیشه جوان .حقوق ملت و دولت در قانون اساسی (.1313) .یدسعشریعتی. 

 تهران: میزان. .حقوق اساسی (.1312) .طباطبایی مؤتمنی، منوچهر 

 ،همدانی، موسوی حمدباقرم سید: مترجم .فی تفسیر القرآن المیزان .(1363) .سیدمحمدحسین طباطبائی 

 .طباطبائی عالمه فرهنگی میعل تهران: بنیاد

 تهران: زمستان.بنیاد فلسفه سیاسی در غرب (.1312) .عنایت، حمید . 

 تهران: زوار. .سیر حکمت در اروپا (.1361). فروغی، محمدعلی 

  ،دانشگاه تهران.تهران: مؤسسه انتشارات  .حقوق اساسی و نهادهای سیاسی (.1312) .ابوالفضلقاضی 

  ،میالدین مجتبوی، تهران: شرکت انتشارات علترجمه: جالل .تاریخ فلسفه (.1312) .یکفردرکاپلستون 

 فرهنگی.

 انتشار. میتهران: شرکت سها .مقدمه علم حقوق (.1313) .کاتوزیان، ناصر 

 غفاری، تهران: دارالکتب اکبر تصحیح: علی .الکافی (.1363) .اسحاقبنمحمدبن یعقوبکلینی رازی، ابوجعفر

 االسالمیه.

  .تهران:  .صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (.1363)گروه نویسندگان

 مجلس شورای اسالمی. عمومی و روابطاداره کل امور فرهنگی 



 111      5931البالغه، سال چهارم، شماره پانزدهم، پاییز پژوهشنامه نهج

 

 یگنرهو ف میلع عمج: مرانهت .ایران میقانون اساسی جمهوری اسال (.1311) .)واحد پژوهش( مجد 

 د.جم

 جا: دار احیاء التراث العربی.بی .بحاراالنوار تا(.)بی .مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی 

  ،تهران:  .ایران میحقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسال .(1311) .جالل یدسمدنی

 پایدار.

 .شنامه ـپژوه «.علی)ع( امـام دگاهـدی در تـسیاس القیـاخ انیـمب و ولـاص»(. 1313) مولوی، محمد

 .1-11 :13 ماره. شالبالغهنهج

 Lombroso, C. (1876). L'Uomo Delinquente, Mila. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




