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بسم اهللا الرنيالعالمّ م، الحمدهللا ربيححمن الر  
  .د و آلهر خلقه و خاتم رسله محميخ ياهللا عل يو صلّ

اگرچه  .ران معاصر استاين مباحث مطرح در ياز مهمتر يکيحقوق بشر . ۱
حقوق  يالملل نيثاق بيم« ،»حقوق بشر يه جهانياعالم« ،»منشور ملل متحد«ران اي

را (به » ياسيو س يحقوق مدن يالملل نيثاق بيم«و» يو فرهنگ ياجتماع ،ياقتصاد
 ايه و بخش است پذيرفته رسماً) ۱۳۵۴و  ۱۳۵۴، ۱۳۲۷، ۱۳۲۴ ايب در سالهيترت
ران از جمله فصل سوم قانون اي ين اساسيدر قوان المللي بينن اسناد اياز  ميمه

نظام حقوق بشر چه در نظر ؛ اما است شدهده يران گنجاناي مياسال يجمهور ياساس
از  ياري، بسياما به لحاظ نظر .است ر عمل در جامعه ما با مشکل مواجهو چه د
ن و يفارغ از جنس و د ها انسانهمه  يحقوق يل تساوين آن (از قبيادياصول بن

اما به لحاظ  .شود ميپنداشته  ياله ايه ) نادرست و معارض آموزهياسيتعلقات س
به شکل  ين و اصول مرتبط در قانون اساسيثاقيه و مياعالم داز موا ياري، بسيعمل
  .شود مينه نقض ينهاد

از منظر  رسماً، و همه امور شود مين در آن حکومت ينام د هکه ب اي در جامعه
است که بحث  يعيشوند؛ طب ير مين و تفسييخاص از آن) تب ين (ولو قرائتيد
 يبحث» حقوق بشر از منظر اسالمف ين تکلييتع«ا ي» نسبت اسالم و حقوق بشر«

ن بحث دشوار ين کتاب همايموضوع  .ز باشدين حال چالش برانگيو در ع يضرور
   .است
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ران ايدر » اسالم و حقوق بشر«درباره  يم قرن است کتب متعدديک نينزد. ۲
  ص است:يخلل قابل تين کتب در دو نکته ذايمضمون اغلب  .است شدهمنتشر 

ما  ينيرباز در متون دين آن از ديمضام .ستين اي تازهاول، حقوق بشر حرف 
ن مدعا ارائه اياز کتاب و سنت بر  يشواهد متعدد گاه آن .شود مي افتيوفور  به

حقوق بشر  يه جهانيما را از امثال اعالم ينيد ياله ايه آموزه اصوالً .است شده
  .اند کردهغفلت  ها آموزهن اياز توجه به  مسلمانان هرچند، کند مياز ين يب

حقوق  يه جهانيتر از اعالم تر و گسترده يار غنيدوم، حقوق بشر در اسالم بس
لحاظ  ينيطور کامل در احکام د هب را نايآدم يشارع مقدس حقوق واقع .بشر است

آن هم  ها انساناز حقوق  يادشده تنها برخيه يکه در اعالم ي، در حالاست کرده
در اسالم عالوه بر حقوق  ضمناً .است شدهذکر  يالهريغ ايناقص و بر مبن طور به

 شدهت ايز رعيوانات و نباتات و جمادات ني، حقوق خداوند، حقوق حها انسان
   .است 

ا اسالم ي يخيدگاه فوق (که از آن به اسالم تارين کتاب ضمن احترام به داي. ۳
» سئله نسبت اسالم و حقوق بشرم«گر به يد ي) از منظرشود مياد ي يسنت

  ص کرد:يخلت توان ميل ين منظر را در نکات ذاي .است نگريسته
ر يد بشر در قرون اخيجد اين دستاوردهياز بزرگتر يکيک، حقوق بشر ي

  .است نبودهروز يد انسان، عمق و گستره دغدغه ين معناياست، و به 
امروزحقوق  چه آناز  ياسالم موارد قابل توجه ويژه به يان الهيدو، اگرچه در اد

، اما در است شدهت واقع ايمورد توجه و عن ضمناًا ي صريحاً، شود مي خواندهبشر 
عت و فقه، موارد يدر بخش شر ويژه به يخين تاريا در ديان ياز اد يقرائت سنت

  .اغماض است قابل غيرو  يتعارض با نظام حقوق بشر، اساس
 ياسالم معنو .شود ميآن خالصه ن يا قرائت سنتي يخياسالم تارسه، اسالم در 

ا روشنفکرانه از اسالم است، با نظام حقوق بشر يشانه ينواند يتايکه رو گرا تايغا ي
  .سازگار است

۴ .»از اسالم در  يخيت تارايا روي يقرائت سنت يل انتقاديتحل» النّاس حق
افتن يق و يارائه طر برايضعانه متوا يسو، و کوشش کينسبت با حقوق بشر از 

ت ايا روي يمشکل نسبت اسالم و حقوق بشر از منظر قرائت معنو حل راه
  ل است:يکتاب گزاره ذ يايام نهيپ .گر استيد ياز اسالم از سو هگرايان تايغ

، در ذات خود (ص)امبر اسالميم پياز تعال يرويمان به خدا، باور آخرت و پاي
م دل مسلمان بود ياز صم توان مي .حقوق بشر ندارد يانسانکرد يبا رو يچ تعارضيه

  .شه حقوق بشر دفاع کرديو واقعا از اند
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  ل است: يبر نکات ذ ين کتاب مبتناي يچارچوب پژوهش. ۵
است؛ اما همچون  يالئقو ع يعادالنه، اخالق يشه حقوق بشر امريآ، اگرچه اند

      .است يابير، قابل نقد و ارزيخطاپذ يگر بشريشه ديهر اند
ا ي، اما جغرافاست شدهن يتدو يغرب انسانب، اگرچه نظام حقوق بشر توسط 

  .ان استيآدم يو رهاورد خرد جمع يندارد و دستاورد تجربه بشر
ش يانساناست، و به اعتبار  يم الهياز تعال يانسان يتايرو ينيد ايه ج، برداشت
تفاوت مکاتب مختلف ن و يد اياختالف آراء علم .است يابيقابل نقد و ارز

م يتسل يلذا اگرچه مسلمان .ن منوال استيبر هم ها آنو انتقادات متقابل  يمذهب
مافوق  يانيقت وحياز حق يانسانچ برداشت يمحض حق متعال بودن است، اما ه

  .ستينقد ن
 يط خو کرده؛ و برداشتيبا افراط و تفر يل متعدديکه به دال اي در جامعه. ۶
ار ياالخت وکالت تام ايامبر رحمت(ص) سودين پيخشن از آئ ، تنگ نظرانه ويقشر
ن او يخام بندگان خدا را از د اين سودايپروراند، و با  ين خدا را در سر مياز د
مان اين و يد يبو چه آناز هر  يالعمل عکس يکرديگر رويد يرماند؛ و از سو يم

جز  ينسخه شفابخشن جامعه اي اين باور است كه دردهاي، و بر گريزد مي دهد مي
ه مؤمنانندارانه و يندارد؛ د ين در حوزه عموميل رو به حذف نقش ديتجدد و تقل

، نه شهروند تابد ميبر  يمكلف سنتنه كردن را  از حقوق بشر دفاع هگراياناما نو
شه سوم كه ين باور است كه اندايان بر ين قلم ضمن احترام به هردو جراي .كيالئ

ك يات دارد و يز حق حيك است، نيو الئ يرسم يگفته سنت شيان پيمنتقد دو جر
مانه از هر نقد ينجانب صماي .دنيشن برايهم  يگفتن، و البته گوش براينه سخن يس

دوارم يام .نه منقصت داند ميت يكند و قابل انتقاد بودن را مز ياستقبال م يعلم
، و به بركت باشد تهداشادامه  يز همانند كتب قبلين كتاب نايبر  ينعمت انتقاد علم

   .ابديب يشترين مرز و بوم رشد بايدر  يشه انتقادين انتقادات، انداي
۷ .»يراناي، بلكه هر يهر مسلمان .مأنوس است اي واژهدر جامعه ما » النّاس حق 

 ايبدون اد«ا ي» .مقدم است اهللا حقبر  النّاس حق«ل آشنا است: ين قباياز  يبا عبارات
توبه آنكه «ا ي» .آيد مين دست بهت خداوند ايرض النّاس حقبر گردن دارد  النّاس حق

  ».است النّاس حقت اين رعين شرط مروت و تدياول«ا ي» .افتد نميمقبول 
»جز حق  ياست و معنائ» ناس«و » حق« يمركب از دو واژه قرآن» النّاس حق

: حق شفعه، حق اند شمرده النّاس حقل را از جمله يحقوق ذ فقيهان .مردم ندارد
ت، حق قسم در يت پدر، حق مالكيار، حق قصاص، حق حضانت مادر، حق واليخ

 يحت .ستين» حق«روز يق ديشك حقوق مردم منحصر در مصاد ياما ب ...ازدواج و
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و ماقبل  يعقالئ يامور انسانحقوق  .ستيهم ن يمحدود به مجعوالت شرع» حق«
باز  شد نمي ت شناختهيبه رسم ن همين حقوق توسط داياگر  يحت .هستند ينيد

شده ارشاد  ت شناختهيبه رسم» النّاس حق«ن به عنوان يدر لسان د چه آن .معتبر بود
م ياز منظر فقه مصطلح تقس .در مقابل عقل يسيبه حكم عقل است نه تأس

 .است يست، چرا كه هر دو حكم شرعيح نيبه حق و حكم صح يمجعوالت شرع
  .ندارد يف فرقيعت با تكليكار رفته در شر هتر حقوق ب قيدق زبانبه 

 .ستكار نبرده ا هش بيمصطلح فقه ايرا به معن» النّاس حق«ن قلم ايبه هرحال 
كه معادل جمع است،  ياسم جنس .انسانحق  :ش را اراده كردهيو عرف يلغو ايمعن

  .و حاصلش حقوق بشر
 ايدر معن يواژه سنت يريبكارگ ـ دمين كتاب برگزاي برايرا » النّاس حق«عنوان 

همان حقوق بشر  النّاس حق .ن سنت استعداد قرائت مدرن داردايم يتا بگو ـ مدرن
         .كم و كاست ياست ب
۸ .»نه اسالم و حقوق بشر استيمجموعه چهارده مقاله در زم» النّاس حق. 

بحث اسالم و  يمباد«بخش اول به  .اند شدهم يتنظ يمقاالت در پنج بخش موضوع
اصول «، »يبه اسالم معنو يخياز اسالم تار«سه مقاله  .اختصاص دارد» حقوق بشر

در  يو خصوص يبر بحث عموم درآمدي پيش«و » تهياسالم و مدرن يسازگار
 يدر مقاله نخست مشخصات قرائت .است يبحث اصل گستر زمينه» يفرهنگ اسالم

 .شود ميارائه  يقرائت سنتسه با اين کتاب مورد نظر است در مقاياز اسالم که در 
از  يکه حقوق بشر جزئ اي مجموعهته به مثابه يدر مقاله دوم نسبت اسالم و مدرن

از  يو خصوص يحوزه عموم يمطالعه اجمال .گيرد مي قرارق يآن است مورد تحق
   .گيرد ميحقوق بشر در مقاله سوم صورت  اامور مرتبط ب

امام «ن بخش اين مقاله يخستن .است» اسالم و حقوق بشر«موضوع بخش دوم 
و مقصود  يرساله حقوق امام سجاد و معن درباره يقيتحق» و حقوق مردم (ع)سجاد

» ينيد يحقوق بشر و روشنفکر«مصاحبه مکتوب  .است ينياز حق در متون د
در باب نسبت  يتأمل يمطلب کتاب حاو ترين طوالنين بخش و اين نوشتار يدوم

 براي يحل وابسته و راه ايه ثاقيحقوق بشر و م يه جهانيبا اعالم ياسالم سنت
حقوق بشر و  ايه سخپاپرسش و « .شه حقوق بشر استياسالم و اند يسازگار

خارج از کشور  يرانايان يدانشجو ايه پرسشبه  يسخ کتبپا» ينيد يروشنفکر
» نيته و ديسيحقوق بشر، الئ«ن بخش اين مقاله يآخر .ن استيشيدرباره مکتوب پ

 ينيشه دياند يعنيب معاصر يشه رقينسبت حقوق بشر را با دو اند ياجمال يبررس
  .ک به عهده دارديشه الئيو اند
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مورد مطالعه واقع » ياسيو س يني، ديدتيعق ايه آزادي«در بخش سوم 
ن اين مقاله ينخست» ده و مذهب در اسالم و اسناد حقوق بشريعق يآزاد« .است شده

 .دهد مي قرار يرتداد را مورد بحث و بررسبخش است که از جمله مجازات ا
نهضت عاشورا و تمسک  يبا مطالعه مورد» ينيد ةدر جامع ياسيحقوق مخالف س«

نفک حضور اسالم در عرصه يرا به عنوان لوازم ال ياسيس ايه آزادي يره علويبه س
و  ياحکام بغ يدارد که ظرائف فن يفقه اي ضميمهن مقاله اي .کند مياثبات  يعموم

   .است شده واقع يمورد استنباط اجتهاد يوه سلف صالح و فقه سنتيمحاربه به ش
ن بخش اين مقاله يدر نخست .است» زنانحقوق «بخش چهارم مختص 

شه حقوق يبا اند يچالش اسالم سنت ايمحوره» زنانو حقوق  ينيد يروشنفکر«
 يقرآن ايه آموزهد بر يداده، با تأکقرار يل انتقاديمورد تحل را زنانبشر در حوزه 

گر در يد يتأمل)» يکالم يدر آخرت(مطالعه قرآن زنانحقوق « .کند ميارائه  يحل راه
   .ه حقوق بشر استياز زاو ينيم دياز تعال يبخش

معضل « .است شدهپرداخته » گر مباحث حقوق بشريد«ن بخش کتاب به يآخر
حقوق «در مقاله دوم  .ن بخش استاين مقاله ينخست» در اسالم معاصر يبرده دار

و باالخره  .است قرارگرفتهمورد بحث » در اسالم معاصر انغيرمسلمان
  .دهد ميل ين مقاله کتاب را تشکيآخر» يم اسالمياز منظر تعال اجتماعي تأمين«

و قبال جداگانه  شده نوشته ۸۵تا  ۷۷ اين مجموعه در فاصله سالهايمقاالت . ۹
ل همان مقاله ذكر يمشخصات چاپ منفرد هر مقاله در ذ .اند شدهران منتشر ايدر 
قرائت  المللي بين ايشهاين چهارده مقاله، شش مقاله آن در هماياز  .است شده
راسته يآن وگر يدسه مقاله  .)يش داخلايو سه هم يش خارجاي(سه هماست شده

ز مصاحبه يدو نوشتار آن ن .ان استيان و دانشگاهيدر جمع دانشجو يسه سخنران
 ايتهين مقاالت در طول نه سال و در موقعاينكه ايتوجه به  با .باشد ميمكتوب 
ك هدف و ي ياما همگ .ستنديك سطح نيك دست و در ي اند شده نوشتهمختلف 

ن ايتك  تك .نداينم يت مايرا حك يكنند و درد مشترك يك موضوع را دنبال مي
 يو مصنوع اي نهاندانه نوشتن از گلخد دردمايش .اند شده نوشته سر دردمكتوبات از

در حل مشكل  ين مقاالت كمكاياگر  .گر افتدرشتر كاينوشتن در قلوب مشتاق ب
و  تر غنين مجموعه ايشك  يار بود بين همه اگر فرصت ايبا  .سعادت يبكند زه

  .شد ميعرضه  تر نقص بي
زده دوا .ستيحقوق بشر ن دربارهن قلم اين چهارده مقاله همه مقاالت اي. ۱۰

 کامالً )۱۳۷۹نشر ني، تهران، ( »ينيحکومت د ايه دغدغه«مقاله منتشره در کتاب 
مرتبط با مقاالت » نيف در ديحق و تکل«مقاله  .به مباحث حقوق بشر مربوط است
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 يمبان«، »ن سرنوشتييحق تع« مردم در اسالم ياسيحقوق س«بخش اول، و مقاالت 
، »ينيدر حکومت د يآزاد«، »يعاشورا و آزاد«، »در اسالم ياسيس ايه آزادي

، »در اسالم يفرهنگ ايه آزادي«، »ينيدر حکومت د يآزاد يمعرفت شناخت يمبان«
، »حشه تساهل و تسامين و انديبر نسبت د اي مقدمه« ،»نياز منظر د يآزاد ايمرزه«
ز ين» يو مطبوعات ياسيجرم س يحقوق يفقه يبررس«و » نيکتاب، نظارت و د«

در  .هستند ياسيو س يني، ديدتيعق ايه آزاديمرتبط با مقاالت بخش سوم درباره 
  .است ش گفتهين کتاب جلد دوم دوازده مقاله پايواقع چهارده مقاله 

به اسالم وحقوق بشر  يز حجم قابل توجهيمنتشرنشده ن ايان کارهياز م
، »يفرياسالم و حقوق ک« ،»اسالم وحقوق کودکان«از جمله  .اختصاص دارد

عزم آن داشتم که  .»اسالم و فلسفه حقوق«از همه مهمتر و  »در قرآن زنانحقوق «
ن اير در انتشار يتأخ .ک مجلد عرضه کنميمربوط به حقوق بشر را در  ايهمه کاره
ب ير نصيش چهار کار اخيارياما متأسفانه فرصت و .ل بودين دليز به هميکتاب ن
ل خواهد ين کتاب را تشکاي يار باشد مطالب مذکور دو جلد بعديق ياگر توف .نشد

   .داد، ان شاء اهللا
ك يش از يكنم كه ب يم ميتقد ماستادن يبزرگتررا به محضر ز يناچن كتاب اي

ونم، آن عالم يم را به او مديت(ع) آموختم، و شاكله فقهيدهه از محضرش فقه اهل ب
ت، يت، اخالص، حرمعلم بزرگ مروعت و فقاهت، يس شريش از تدريكه ب يربان
است تحفه  يبرگ سبز .»رساله حقوق«: به صاحب بود و استقامت برحق يطلبّ حق
  .تش مستدام و عمرش دراز بادعزّ .شيدرو

  وريمحسن كد
  تهران، سالروز رحلت رسول اكرم(ص)

 ۲۷/۱۲/۱۳۸۵   
 



     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  : مبادي بحث اسالم و حقوق بشربخش اول
  
  از اسالم تاريخي به اسالم معنوي. ۱
  اصول سازگاري اسالم و مدرنيته. ۲
  در فرهنگ اسالمي »عمومي و خصوصي«آمدي بر بحث  پيش در. ۳



  
  



 

  
  
  
  

  اول نوشتار
  
  
  

  ١ يبه اسالم معنو يخياز اسالم تار
  
 

، اصالح  خيران در طول تاراين و نقش اسالم در فرهنگ يگاه دايبا توجه به ج
كه  ي؛ تا حد ران معاصر استايدر  يطلب از اركان جنبش اصالح يكي ينيشه دياند

ن ياز مهمتر يبرخ .ديرسبه فرجام نخواهد ، اصالحات ينيشه ديبدون اصالح اند
گر يو د ينيشه دياند . ه قابل درك استيزاون اياصالحات تنها از  يموانع فرارو

ر يتأث يگريبر د يكيا عدم رشد ياند و اصالح  ابعاد جامعه با هم در تعامل
ن است كه اين ما ياصالحات در سرزم يپاجنبش نو  يمشكل اصل . گذاشتخواهد
معه ما رسوخ نكرده و به طلبانه در فرهنگ جا اصالح ايارهيضوابط و معهنوز 

اصالحات به صورت عرف و  يكه مبان يزمانتا  . است شدهل نيتبد يهنجار فرهنگ
تحول  يمنحن .ديچرخشنه خواهدپان يد، در بر هماييدر ن يهنجار فرهنگ عموم

ن اي .دهد مي نشانرا  اي شتابندهر، رشد يژه در سده اخيو ، به رانايدر  ينيشه دياند
و معطوف به  يمعنو ين به تلقياز د يخيتار يتوان به گذار از تلق يتحول را م

و  يزمانات ي، غلبه فرهنگ و مقتض يخيمراد از اسالم تار .ر كرديتعب ينداريت دايغ
،  يقدس ايه عصر نزول به عنوان مناسبات و قالبخاص  شرايطو  يمكان
ل يقالب و صورت اص ييگو . است يشه اسالميو مطلوب بر اند يانر، آرميرناپذييتغ

كه از آن گذشته مقدس دور  يزانيبعثت است و به م زمان، قالب و صورت  اسالم
                                                           

 
 ۵ ، ، دانشگاه تهران . تحرير سخنراني در هشتمين نشست ساليانه دفتر تحكيم وحدت۱

(مجموعه گفتارها)، موسسه فرهنگي صراط، تهران  سنت و سکوالريسم؛ کتاب ۱۳۸۰شهريور
  .۴۰۵-۴۳۱، صص۱۳۸۱
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دور  يل و واقعي، از اسالم اص ميريگ يفاصله م يخيتار شرايطم و از آن يشو يم
جز  يايمعن  نيد ايي، و اح امبر استيپ دوران شرايط،  شرايطن يبهتر . ماي شده

  .ن ندارديات و مناسبات آغازيو مقتض شرايطهمان  يبازساز
 يمكان ـ  يزمان شرايطدن يدمدار، با درنور تايو غ ي، اسالم معنو در مقابل
 غاياتن و اهداف و يرا در معرفت و تحقق روح د ينداري، د نين ديعصر تكو
با هدف بعثت و روح  يو عمل ينظر ي، هماهنگ ين تلقايبنابر  .داند ياسالم م
 ايه ت ظواهر و قالبايبودن است نه اكتفا به رع يني، ضابطه د يتقو يعني،  اسالم

افتن در ي انيباران است و با جر يبه زاللاسالم  . عصر نزول يـ مكان يزمانخاص 
گوناگون را به  ايه عرف ي، رنگ و طعم و بو مختلف  ايه نيخ و سرزميبستر تار
ل يو مكان عصر تنز زمانه ي، عرف و رو انين مايالبته در   كه است گرفتهخود 

ن و يكار مشترك عالمان د . است ن سهم را به خود اختصاص دادهيشتريب
ش احكام آن از يالپان و يد هياريپ ير به دست دادن معرفت بيبص  شناسان اسالم

 يعني؛  است  ژه عصر نزوليات وي، از جمله مقتض مختلف يو مكان يزمانمناسبات 
كردن گر: رهايعبارت د  به . نيد يزمانو فرا مند به متن ثابتزمانگذر از مسائل 

شده و تنها قالب و ظاهر و  يمنقض  كه مصلحتشان ياسالم از آن دسته از احكام
ن ين را تأميد يمتعال غاياتاهداف و   گر وصول بهيمانده و د يصورتشان باق

 رايجروند  . ينيم دي، محتوا و مغز تعال تايمضاعف بر غد يكنند، و تأك ينم
ن روند اي، و  ن راستاستايدر جامعه ما در مجموع در  يپژوه نيو د يشناس اسالم
به ظاهر به كوچكتر شدن  اگرچهاست و  ينداريرشد به نفع د بهجو و رو كمال

ن قلمرو جداً اي،  نيد يكتر شدن به قلمرو واقعيانجامد، اما با نزد يمن يقلمرو د
ندارانه يد  ن تأمالتاي ايسرگشته امروز گمشده خود را در ژرف انسانق شده و يتعم
 يو معرفت ياجتماعتر در بوته مسائل و مشكالت مختلف شين هر چه بيد .ديجو يم

تر  قيشتر و دقي، قلمرو و انتظارات از آن بهتر و ب يرايا، ك تيشود، واقع يتر م گداخته
  .شود يمشخص م
با  مسلمانانتا قبل از مواجهه  . ك نقطه عطف استيته يان مدرنين مايدر 

نداران در يعه آن در جامعه ما با نهضت مشروطه آغاز شد، دي، كه طل تهيمدرن
 را ناعتشي، فقه و شر اخالق، اعتقادات يعنيافتند؛ ي يم يشان كمتر مشكلينداريد
با  .كردند ياحساس نم يمشكل مختلفافتند و در مواجهه با مسائل ي ينجار مه به

با ضوابط و  مسلمانان يجيتدر يايته و تجدد و آشنيورود جهان به عصر مدرن
 انسان ين مسائل فراروياز مهمتر و تجدد يندارين ديب د، نسبتيمباحث عصر جد

با  ينيد ايه گزاره يمشكل از آنجا آغاز شد كه برخ .معاصر شد  مسلمان
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رو به  يناسازگار  نايج دامنه يبه تدر .نمود يناسازگار مد يتمدن جد ايدستاورده
بخش فقه و  يعني،  عتيشر  ، حوزه مختلف اسالم ايه ان بخشيدر م .وسعت نهاد
در  يو اعتقاد و اخالق و منش اسالم  ماناي ايه ش از حوزهي، ب اسالم ياحكام عمل

كه آرام آرام  تر شد يجد يمشكل وقت .ِ رو به رشد افتاد ين ناسازگارايورطه 
تر  يه و به اصطالح فنزمانته به عرف يد و محصوالت مدرنيتمدن جد ايدستاورده

ن ايدر تقابل با  ينيد ايه از گزاره يل شد و برخيتبد دورانن اي  يره عقالنيبه س
نداران تخطئه مسائل و ضوابط يالعمل د ن عكسينخست .ره قرار گرفتنديعرف و س

انهدام  براي يطانيش اي افته و توطئهي زمانسا يرا كوششته يتجدد و مدرن .د بوديجد
 ينيضه ديتجدد فرن فاضالب ايكشور را بر  ايانت دانستند و بستن درهياساس د
توان مهار  يالب را با تخته سنگ نميداد كه س نشانن مواجهه اياما روند  .شمردند

ط خود يز به تفرين ي، گروه ن افراطايدر مقابل  .ديشيد اندايگر بيد اي كرد و چاره
ن به يته و سپردن ديم مطلق به مدرني، راه سعادت را در تسل باخته کامالًرا 

ر ظواهر ماندند و هرگز به گوهر يينها در تغاي .افتندي يزندگ زواياين يتر يخصوص
ر ينداران بصي، د يطيو تفر يافراط گرايشن دو ايفارغ از  .افتنديدست ن يترق
توان رها  ين را ميخت و نه سنت و ديتوان گر يته و تجدد مينافتند كه نه از مدريدر
مدرن و عصر تجدد  اييدر دن يتوان با حفظ سنت مسلمان ياما چگونه م .كرد
 يخبر از سع ها سخپان اي .شد ن سؤال مهم دادهايبه  يمختلف ايه سخپاكرد؟  يزندگ

د يعصر جدات يوه مواجهه اسالم با مقتضين در حل معضل شيغ عالمان ديبل
ستند، اما به هر حال يبرخوردار ن ياز اتقان و عمق واحد ها سخپان اي .دهد يم

شتر، بحث را يدقت ب براي .امر مهم هستندن اين در يعالمان د يمشغول از دل يحاك
كوشش متفكران  يبررس يعني،  ميكن يم يراناي مسلمانان ايه سخپامنحصر به 
ن يب ين ناسازگاريشترين متفكران بايكه خواهد آمد،  آنچنان . رانايدر عه يمسلمان ش

كمتر به مباحث دو حوزه اعتقاد و  اند و افتهيعت يو تجدد را در حوزه شرن يد
حل تعارض  شان اكثراً معطوف بهايه حل اند و راه اخالق و منش توجه كرده ، ماناي

 . استد يجد اييدناسالم با مناسبات  يا احكام عمليا فقاهت يعت يحوزه شر
د در يات عصر جديمعاصر با مقتضران ايانحاء مواجهه عالمان مسلمان در  يبررس

ا سه ي، در سه مدل  شده ارائه ايه حل ن راهيمهمتركه  دهد مي نشانعت يحوزه شر
ر، مدل يكرد عبارتند از: مدل ثابت و متغين سه رواي . است  يبند كرد قابل طبقهيرو

  .مدار تايا غي يو مدل اسالم معنو ،المصلحه ا فقهي يفقه حكومت
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  : ثابت و متغير كرد اوليرو
بنابر  . ر استيكرد در سده اخين رويتر رايجن و ير، مشهورتريمدل ثابت و متغ

اند:  شوند بر دو قسم يم شناخته يكه به نام احكام اسالم يكرد، احكامين رواي
ل يعت را تشكي، متن شر يدائمر و يتغي، ال ثابت احكام .رياحكام ثابت و احكام متغ

 .رنديپذ و زوال ي، موقت و تابع مصالح موضع ير، مقطعيدهند، و احكام متغ يم
امبر يبر پ يخداوند به صورت وح ياست كه از سو ياحكاماحكام ثابت همان 

ان ياحكام ثابت توسط آدم سايهكه در  ياحكام يعنير ياما احكام متغ .شد ينازل م
ن يهستند اما جزء متن د يهاالرع الزم ينيدر جامعه د اگرچهشده و  وضع
هستند، دو قول  ير چه كسانينكه واضع و مقنّن احكام متغايدر  .شوند ينم شمرده
  .شود ين عالمان مشاهده ميدر ب

  
  ن احکام متغيرقول اول: زمامدار، مقنّ

شان ايروان يو پ ياين طباطبيد محمد حسيعالمه سن قول مرحوم يدر نخست
ه يبنا به نظر . است ير به عهده زمامدار جامعه اسالمياحكام متغمعتقدند كه وضع 

كه  است يا احكام حكومتي ييالهمان احكام و ير اسالمي، احكام متغ هيفق تيوال
  :  زانيالمبه نظر صاحب  .شود ين صادر ميمصالح مسلم ايفياست براي

  ود:ش يز مايبه دو بخش متم ين اسالمياحكام و قوان
 انساننكه ايباشند ازنظر  يم انسان ياتيكه حافظ منافع ح يني، احكام و قوان اول

و با هر عصر و در هر منطقه كند، در هر  يم يزندگ يجمع دستهاست و در حال 
ت و خضوع يد و مقررات كه عبودايك قسمت از عقيكه باشد؛ مانند  يمشخصات
 ـست ين ير و زوال را به او راهييگونه تغ چيكه ه ـدگار خود يآفر نسبت به انسان را
 (مرتبط است) يانسان يكه به اصول زندگ يات مقرراتيسازد، و مانند كل يمجسم م

 براي انسانكه  ياجتماع يات و زندگياز إذا و مسكن و ازدواج و دفاع از اصل ح
  . ازمند استين ها آن اجرايشه به يهم

داشته و با  يا اختصاصي يا محلي يكه جنبه موقت ي، احكام و مقررات دوم
 يجيشرفت تدرين بخش با پايالبته  .كند يدا مي، اختالف پ ياختالف طرز زندگ

رفتن  نيآمدن و از بوجود هافه اجتماعات و بيل قير و تبدييو تغ  و حضارت  تيمدن
اسالم مقررات خود را به دو پس  . ل استير و تبدييتازه و كهنه قابل تغ هاي روش

و  انساننش ياساس آفر ينموده و بخش اول را كه رو مير تقسيت و متغبخش ثاب
ده و در پرتو آن ينام ياسالمعت ين و شريژه او استوار است به نام ديمشخصات و

  يالت  َ اهللاِ  فاً فطرةيَ حن نيَ للد فَاَقم وجهك«كند  يم يرهبر يانسانسعادت  يبه سو
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د دانست ايب ضمناً) .۳۰ (روم» ميُ الق نيالد  ِ اللّه ذلك لخلقَ  ليها التبديِ عل فَطَرَ الناس
و  ها زمانر است و به حسب مصالح مختلف ييقابل تغ يبخش دوم كه مقررات

اسالم و  ي، منوط به نظر نب ت عامهيكند به عنوان آثار وال يدا مياختالف پ ها نامك
و به حسب  ينيثابته داو است كه در شعاع مقررات ن از طرف ينان و منصوبيجانش

مقررات به  گونه اينالبته  .دايداده و اجرا نم صيتشخ را آن،  مصلحت وقت و مكان
ن يشود و د ينم سوبمح يع آسمانيار، احكام و ش نيحسب اصطالح د

 » االمر منكم يالرسول و اولعوا ياهللا و اطعوا ين آمنوا اطيا الذيهاا ي« . است شدهن دهينام
م كه ما در يدار ي، اصل ن قسم احكام و مقررات در اسالميموارد همدر  .)۵۹(نساء

م ن اصل است كه در اسالايم و يكن ير ميتعب » يارات والياخت«ن بحث از آن به نام اي
 يو در هر منطقه و مكان  زمانل مردم در هر عصر و ير و تبديياجات قابل تغياحتبه 
اسالم دستخوش نسخ و ابطال شود مقررات ثابته نكه ايدهد و بدون  يسخ مپا
ن كه از نظر يامر مسلم  يول .داينم يز رفع ميرا ن يانسانجامعه  ايه يازمندين

كه در منطقه حكومت خود دارد  يت عموميباشد نظر به وال دا كردهين پيتع ياسالم
 يو مورد تمركز شعور و اراده همگان يدار افكار جامعه اسالم قت سررشتهيو در حق

ط يتوانست بكند او در مح يخود م يط زندگيفرد در مح كيرا كه  يفاست تصر
شرفت يكه در پ يديهرگز مقررات جدخالصه  .تواند انجام دهد يم يعموم يزندگ
شود  يمن تمام يد باشد و به صالح اسالم و مسلميجامعه مف ياجتماع يزندگ

،  ستيآن ن اجرايدر وضع و  يتيممنوع  گونه چياست و ه يارات واليمربوط به اخت
ّامر كه به وضع و  يباشد ول ياالجرا م چه الزمن گونه مقررات در اسالم اگرايالبته 
عت و حكم ين حال شريدر ع يولالطاعه است  موظف است الزم ها آن اجراي
 را آناست كه  يمقررات طبعاً تابع مصلحت گونه ايناعتبار  .شود ينم شمرده يايخد
رود  يم انيرفتن مصلحت از م انيممحض از   است و به وجود آورده هكرده و ب جاباي

حكم سابق و به رفتن  انيد از ميامر جدّ يا وليامر سابق ّ يصورت ول نايو در 
اما  .داينم يداشته و حكم سابق را نسخ م الحق را به مردم اعالم آمدن حكم انيم

،  يو كسدار است يپا شه ثابت ويهم برايباشد  يعت ميمتن شركه  ياحكام اله
ر دهد و به ييمصلحت وقت تغرا به  ها آنن را ندارد كه ايز حق يامر، نّ يول يحت

  )۱(.دايرا الغاء نم ها آندر نظر او،  ها آناز  اي رهپارفتن  نيمالحظه از ب
  
ر گزارش يتوان به صورت ز ير را مياز مدل ثابت و متغ ياير عالمه طباطبيتقر
  نمود:
  .شود يم ميز تقسايبه دو بخش متم ين و مقررات اسالمي، قوان احكام . كي
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  احكام بخش اول عبارتند از: ايه يژگيو .دو
رقابل ير و غيرناپذيي، تغ : ثابت دوم .هستند انساننوع  ياتي: حافظ منافع ح اول

از جانب  يصورت وح ا بهي يعنيشوند،  يشارع وضع م ي: از سو سوم .نسخ هستند
ا امامان ي،  شده ) وضع امبر(صيپا از جانب ي،  شده ) نازل امبر(صيخداوند بر پ

ن و ي: مراد از د چهارم .دهند مي ) (صامبريپتوسط  ها آنوضع خبر از  (ع)معصوم
  . ن بخش از احكام استيهم منحصراً يعت اسالميشر

  احكام بخش دوم عبارتند از: ايه يژگيو . سه
ان يآدم يو منافع موقت و مقطع يـ مكان يزمان: حافظ مصالح مختلف  اول
در  ياسالم يوال ي: از سو سوم . ر و قابل نسخ استيپذ ر، زوالي: متغ دوم . است

شود و  يداده و وضع م صيتشخ زمانو به حسب مصالح  ينيشعاع مقررات ثابت د
 يعت و حكم الهياما شر االجراست در اسالم الزم اگرچه:  چهارم .گردد ينسخ م
  .شود ينم شمرده
  
  : مواجه است ير با سؤاالتير از مدل ثابت و متغين تقراي

محسوب موجود در كتاب و سنت احكام ثابت  يهمه احكام شرع آيا:  اول
  شوند؟ يم

ر يمتغ) احكام  ا ائمه(عي)  (صامبرانيپ يان احكام صادره از سوي: اگر در م دوم
  ؟ ستير چيك احكام ثابت از احكام متغيتفك اري، مع است ز بودهين

ر يمتغمنحصر در احكام ثابت است و احكام  يعت اسالمين و شري: اگر د سوم
شوند، چگونه احكام  ينم شمرده يعت و حكم الهي، شر االجرا بودن رغم الزميعل
  شوند؟ يم محسوب ير بخش دوم احكام و مقررات اسالميمتغ

با چه  ياسالم ي؟ و وال ستير چيمحدوده احكام متغضابطه و ،  : روش چهارم
  د؟اينم ين احكام را وضع ماي ياريمع

  
  قول دوم: نمايندگان مردم، واضع احکام متغير

ندگان مردم ايبه عهده نم يشرايطت ايدر قول دوم وضع احكام با رع
  . است شده ر ارائهين قول دو تقراياز  .شود يم گذاشته
  

  غيرمنصوصتقرير اول: احکام 
  ر را همان احكامياحكام متغ ينينائ ين غرويرزا محمد حسير مين تقريدر نخست

توان  يمو مصالح  زمانات يت اصل شورا و مقتضايدانسته كه با رع منصوص غير
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ات منحصر به يق بر شرعيتطب يبه نظر و .ندگان مردم سپردايرا به نم ها آنوضع 
  . احكام ثابت و منصوص است

  :ةالملّـ ه يو تنز ةـاالم هيتنب  مطابق نظر صاحب
، خواه  است امور امتيف راجع به نظم و حفظ مملكت و سايمجموعه وظ«

  هيا ثانويه باشد يف نوعايراجع به وظ ايه دستورالعمله متكفّله اصل يدستورات اول
 .ر، خارج از دو قسم نخواهدبوديه تقديمتضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اول

ن و حكمش در يه آن بالخصوص معيفه عمليست كه وظيمنصوصاتا ي ةچه بالضرور
ه آن به واسطه يفه عملياست كه وظ منصوص غيرا ي، و  عت مطهره مضبوط استيشر
ح ين و به نظر و ترجير معيمخصوص غ  زانياندراج در تحت ضابط خاص و م  عدم
اختالف اعصار و كه قسم اول نه به  واضح است كه همچنان . است موكول ينوعّ يول

ام الساعه يق يال ير و اختالف و نه جز تعبد به منصوص شرعييامصار قابل تغ
هم تابع مصالح و  يطور قسم ثان نيبود، همدر آن متصور تواند يفه و رفتاريوظ

با  چه چنان،  ر استيياختالف آن قابل اختالف و تغات اعصار و امصار و به يمقتض
ر اقطار هم به نظر و ايدر س يعز اسمه حت يّ منصوب اله يد وليط حضور و بس

بت هم به ي) موكول است در عصر غ (صن از جانب حضرتشيحات منصوبيترج
االذن  ةـيمذكور عمن له والف كه در اقامه وظائ يا كسيحات نواب عام يو ترج نظر

  .مأذون باشد موكول خواهدبود
ن اصل ايمترتبه بر   هياسيس فروع يمعنن ايو بعد از كمال وضوح و بداهت 

  : ب استين ترتيبد
د ايب ينبغيات كما يبر شرع ها آنق يكه در تطب ين و دستوراتيآنكه قوان  اول :

ن مطلب ايقسم اول مقصور و در قسم دوم اصالً مراقبت و دقت شود فقط به 
  . محل استو بالموضوع بدون 

ه به نص كتاب و يسلطنت اسالم اساس يكه دانست يتي: آنكه اصل شورو دوم
اول  بر آن است در قسم دوم است و قسم يمبتن (ص)هينبوره مقدسه يسنت و س

اصالً مشورت در آن محل ن عنوان خارج و ايشد رأساً از  سابقاً اشاره چه چنان
   .ندارد

حات والت و يترج يد حتيكه در عصر حضور و بسط  : آنكه همچنان سوم
طور در عصر  نيهم . ملزم قسم دوم است (ص)كل يول ن از جانبيعمال منصوب

ات يشان المحاله به مقتضاين از جانب يا مأذونيحات نواب عام و يبت هم ترجيغ
  . ن قسم استاير ملزم يتقد كل يه عليابت ثابته قطعين

ت يو در تحت عنوان واله از قسم دوم ياست نوعي: آنكه چون معظم س چهارم
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ت در يع شورويحاتشان مندرج و اصل تشيا عام و ترجيص و نواب خا (ع)ّ امر يول
ه و ين حالت حالايه با يحسب  فه الزمهين وظايام به يو ق ن لحاظ استايعت به يشر

شد كه  نيسابقاً مب يمل شوراي يصدور از مجلس رسمت و نفوذ آن به يتوقف رسم
من له و با امضاء و اذن ه مبعوثان ملت است يت كافايت كامله و كفياردر عهده د

صحت و مشروعه مجتمع و شبهات و اشكاالت االمضاء و االذن تمام جهات 
  . مندفع

زان يه در تحت ضابط و مينوع  اساتيقسم دوم از س ي: آنكه چون دانست پنجم
ن جهت در اي، و از  ات مختلفياختالف مصالح و مقتضر مندرج و به ين غيمع
،  النظر موكول است ةـيله وال ح منيشورت و ترجمنصوص و به مريعت مطهره غيشر

اتش به اختالف يه اختالف مصالح و مقتضي، نظر ن قسماين راجعه به يپس البته قوان
بر  ير است و مانند قسم اول مبنيياعصار المحاله مختلف و در معرض نسخ و تغ

ر ييو تغ فه نسخيِ متكفل وظ نجا ظاهر شد كه قانونايبود، از نتواند تأييددوام و 
  )۲(». ن قسم دوم مخصوص استاين به يقوان

  
ص ير تلخيتوان در مقدمات ز ير را مياز مدل ثابت و متغ ينينائ ايرزير ميتقر
  كرد:
، احكام  : اول بر دو قسم است يه احكام اجتماعيبلكه كل ياسياحكام س . كي

  . منصوصري، احكام غ ؛ دوم يمنصوص شرع
نسخ  رقابلي: غثانياً . ر استييتغ رقابليثابت و غ :اوالً ياحكام منصوص شرع .دو
ن قسم اياز  ياسي: اكثر احكام سرابعاً .شود ياستنباط م فقيهان: توسط ثالثاً . است

  . ستين
ضابط عت يدر متن شر يعني،  منصوص استري: غاوالً،  بخش دوم احكام . سه

 . و مكان است زمانات ي: تابع مصالح و مقتضثانياً .ندارد يزان مخصوصيخاص و م
 ين احكام به عهده والاي: وضع رابعاً . ر و قابل نسخ استيپذ ر، زوالي: متغثالثاً

 .شوند ينظران وضع م ن احكام پس از مشورت با صاحباي: خامساً . است ياسالم
 .ندگان مردم واگذار كنداين احكام را به نمايتواند وضع  يم ياسالم يسادساً: وال
 . محل استن قسم از احكام بدون موضوع و بالايات در ير شرعق بيسابعاً: تطب

االجرا  الزم شرعاًن احكام ايتاسعاً:  . ن قسم استاياز  ياسيثامناً: اكثر احكام س
   .هستند
  ن عبارت است از:يشير پينسبت به تقر ينير نائيازات تقريامت
مشورت در : لزوم  دوم . رمنصوصير به منصوص و غي: ارتباط ثابت و متغ اول
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ق بر يبه تطب منصوص غيراز احكام ي: عدم ن سوم . منصوص غيروضع احكام 
ندگان ايبه نم منصوص غير  وضع احكام ي: امكان واگذار چهارم . اتيشرع
  .هستند منصوص غيردر زمره احكام  ياجتماعبلكه  ياسي: اكثر احكام س پنجم . مردم
  

  .شود يبه ذهن متبادر م يؤاالتر سياز مدل ثابت و متغ ينير نائيدرباره تقر
 آيا؟  ر دانستييرقابل تغيتوان همه احكام منصوص را ثابت و غ يم آيا:  كي

ان ي) در م (عا ائمهي) (صامبريپ ير وضع شده از سويامكان ندارد كه احكام متغ
  مانده باشد؟احكام منصوص به جا

 يمخصوصزان يعت ضابط خاص وميدو: اگر احكام بخش دوم در متن شر
ن ايو وضع   است  بدون موضوع و بالمحل ها آنات در يق بر شرعيو تطب ندارد

ه ير فقيرا به افراد غ ها آنتوان وضع  يم يازمند مشورت است و حتياحكام ن
 يبه فقاهت وال يازياحكام چه نن اين صورت وضع اي) سپرد، در  گان مردمنداي(نم

  دارد؟ ياسالم
بودن االجرا الزم شرعاًا ي ياسالم يطرف والن احكام از ايلزوم وضع  آيا:  سه

  ؟ است يت نظم اجتماعايرع يجز الزام عقل يزين احكام چاي
، از  ياجتماعب به اتفاق احكام ي، بلكه اكثر قر هياسات نوعيچهار: اگر معظم س

است يتوان قائل به س يم يهستند، چگونه و به چه معن منصوص غيرجمله احكام 
  شد؟ ...و يني، حكومت د ينيد

  
  الفراغ ةتقرير دوم: احکام منطقـ

ر را ياحكام متغ»  الفراغ ةمنطقـ«ز با ابتكار اصطالح يد محمد باقر صدر نيس
ن احكام را در ييخود تع رأين يدانسته و در آخر يمنحصر در حوزه مباحات شرع

ندگان مردم در ايعهده نم به يت مصلحت عمومايالفراغ بر اساس رع ةـحوزه منطق
اكثر احكام  يعني ـ يصدر معتقد است كه در احكام اختالف . است مقننه دانسته قوه
با  يشتريرا كه تناسب ب يرأيآن  فقيه آراين يمجلس اهل حل و عقد از ب ـ يفقه

   :مطابق نظر صدر .كنند يممصلحت نظام دارد انتخاب 
كه به شكل  ين معناي، به  است يو عاد ين اساسيمنبع قوان يعت اسالميشر

  شود: ين بر اساس آن وضع ميه قوانير كليز
ن دسته از احكام به اي . ستين فقيهانثابت كه مورد اختالف  ي، احكام شرع اول

روند؛چه  يبه شمار م يجزء ثابت قانون اساس ياجتماع  ياندازه ارتباطشان با زندگ
  .باشد باشد چه نشده ح شدهيتصر ها آندر متن قانون به 
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، لذا  در آن متعدد استثابت كه نظر مجتهدان مختلف  يكام شرع: اح دوم
 . متصور است ها آندر  يشرع ايه ليست و بديواحد ن ها آندر  يموقف شرع

است كه بر اساس مقننه  ن آراء متعدد به عهده قوهاين ين از بيل معيبدنش يگز
  .رديگ يم صورت يمصلحت عموم

در آن وارد  يميا تحري يجابايكه از جانب شارع مقدس حكم  اي : منطقه سوم
شارع به  ياز سو ها آنكه انتخاب موضع در  يحاالتو شامل همه  است شدهن

 .شود يده مينام الفراغ  ةـمنطقن منطقه اي .گردد ي، م است شده هادد ها آنمكلفان و
و به شرط  يعمومت مصلحت ايالفراغ بر اساس رع  ةـدر منطق ين احكام الزامييتع

  )۳(. مقننه است به عهده قوه يعدم تعارض با قانون اساس
  
ل يذتوان در مقدمات  ير را ميد محمد باقر صدر از مدل ثابت و متغير سيتقر

  ص كرد:يتلخ
:  دوم . ير اختالفيغ  ي: احكام شرع : اول بر سه بخش است ين اسالميقوان . كي

كه  اي (منطقهالفراغ   ةـمنطق: احكام  سوم . فقيهانن يمورد اختالف ب ياحكام شرع
   .باشد) يم يميا تحري يجابايفاقد حكم  شرعاً
ر يناپذ ستند، از احكام ثابت و زوالين فقيهانكه مورد اختالف  ياحكام شرع .دو

  .) يات فقهيند (حوزه ضروريآ يبه حساب م
 يسازگار با مصالح عموم ي، انتخاب حكم شرع ياختالف يدر احكام شرع . سه

، ولو  ه خاصيك فقي ايفتوبه  لزوماًن حوزه ايدر  . ندگان مردم استايبه عهده نم
  .شوند يز ثابت فرض مياحكام نن اي .شود يامر، عمل نمّ يا وليمرجع صالح 

مكلفان ن به يشارع تقن ي، از سو ا حوزه مباحاتيالفراغ   ةـمنطقدر  .چهار
در  يمصلحت عمومت اين حوزه با رعايدر  يوضع احكام الزام . است شدهده هاانو

ن ايواضح است كه احكام  . است  ندگان مردمايبه عهده نم يچهارچوب قانون اساس
  .شوند ير محسوب ميحوزه متغ
  عبارتند از:  ينير نائير صدر نسبت به تقريازات تقريامت
 دو: . يختالفاريو غ يك احكام منصوص ثابت به احكام اختالفي: تفك كي
ان يمردم از مندگان اينم ياز سو يرش انتخاب حكم سازگار با مصالح عموميپذ

الفراغ   ةـمنطقر در يمتغوضع احكام  ي: واگذار سه . ياحكام ثابت منصوص اختالف
ت صالحه بر وضع احكام يمرجع ي: اكتفا به نظارت قانون چهارم . ندگان مردمايبه نم
  . شرع امر خالفجهت تذكر الفراغ   ةـمنطق
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  : قابل طرح است ير سؤاالتير صدر از مدل ثابت و متغيدر مورد تقر
را احكام   ياختالفريو غ يتوان همه احكام منصوص اعم از اختالف يم آيا:  اول

ن احكام ياز هم يست برخيممكن ن آيا؟  دانست ير شرعييرقابل تغيثابت و غ
)  ) و ائمه(ع (صامبريپ يصادره از سور يمانده از احكام متغبه جا يمنصوص شرع

  باشند؟ بوده
،  است وارد نشده يميا تحري يجاباي يحكم شرعالفراغ   ةـمنطق: اگر در  دوم

 آيا؟  است يمعنندگان مردم به چه اينم يشده از سو ه بر احكام وضعينظارت فق
 موضوع و بدونن حوزه بالايات را در يق بر شرعيتطب ينيتوان همچون نائ ينم

  ؟ محل دانست
و احكام منصوص الفراغ   ةـمنطقدر  يص مصالح عموميتشخ آيا:  سوم
  دارد؟ ينيو ضابطه د يار شرعي، مع ياختالف
  

  نقد مدل ثابت و متغير
سه ن اي ير در طيتوان داشت كه مدل ثابت و متغ ينم يدي، ترد همهن ايبا 

 يبه مشكالترش يسه تقرن مدل در هر اياما  . است رو به كمال داشته ير رونديتقر
  : مبتالست

ثابت ارائه ر از احكام يك احكام متغيتفك براي ياريچ معير اول هي: در تقر كي
شود چرا همه احكام منصوص  يز مشخص نمير دوم و سوم نيدر تقر . است شدهن

) و  امبر(صيپ ير صادره از سويپس احكام موقت و متغ .ثابت هستند يشرع
  اند؟ ) چه شده (عائمه

كه ثابت است  يه احكاميبا تجدد در ناح ياحكام شرع يدو: مشكل ناسازگار
  . مانده است ينحل باقيال  شدهادين مشكل در مدل اي .شوند يو منصوص انگاشته م

ر ي، احكام متغ عت منحصر در احكام ثابت و منصوص استين و شري: اگر د سه
ژه كه يبه و .شمرد يو شرع ينيتوان د يرا نمالفراغ   ةـمنطقا ي،  منصوص غيرا ي

  . است شدهارائه ن يشرع اي ضابطه يص مصلحت عموميجهت تشخ
ضابط عت يدر متن شر منصوص غيرا ير ينكه احكام متغايچهار: با توجه به 

بدون موضوع و  ها آنات در يق شرعيندارد و تطب يزان مخصوصيخاص و م
سپردن وضع  اوالً،  ازمند مشورت استياحكام ن گونه اينمحل است و وضع بال
از  ها آننظارت بر  ي، واگذارثانياً؛  ل استيه فاقد دليفق يا ولي ياسالم يبه وال ها آن
  )۴(. است ز بالوجهيث عدم مخالفت با شرع به فقها نيح

مدل  يشود و طراح ير ميمدل ثابت و متغ يآمدن مشكالت باعث ناكاراي
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  .سازد يم يرا ضرور يگريد
  

  ةحکومتي يا فقه المصلحـرويکرد دوم: فقه 
امام   از ابتكارات مرحوم ةالمصلحـ ا فقهي ي، مدل فقه حكومت كرد دوميرو

كرد ين رواي . است ياسالم يگذار جمهور انيو بن يرهبر انقالب اسالم ينيخم
ن و يد ييارويتر، رو قيدق بيان، و به  ن با اداره جامعهيد يورد مواجهه عملرها

مدل  ايه يوه با درك كاستيشن ايمبتكر  . در عصر مدرن است يمشكالت اجتماع
 فقيهان يز همانند برخيشان نايدر آغاز  .رسد يج به كشف مدل دوم مياول به تدر
چشم  يارات حاكم و احكام حكومتير و اختي، به احكام متغ كرد اوليقائل به رو

اما  .ازدي يمدست »  عنصر مصلحت«ن حوزه به ايق يدوزد و با گسترش و تعم يم
 دورانن اي، حلّال مشكالت  رايجفقه  يعنيها،  ابد كه اجتهاد مصطلح حوزهي يدرم
از  .انجامد يل تمدن ميكشاند و به تعط يبست م ، جامعه را به بن ست و عمل به آنين
توجه به  .كند يدا ميو مكان در اجتهاد وقوف پ زمان يار جديه به نقش بسين زاواي
ر يدر حوزه احكام متغ يشرعو مكان در استنباط احكام  زمانه دكنن نييگاه تعايج

ز در ي) را ن بر مدل اولاحكام ثابت (بنااحكام از جمله  يماند و تمام يمنحصر نم
ن ثابت يشيكه در مدل پ يدر احكام يبازنگر ينوع يعنين نكته يو با هم .نوردد يم

و مكان در  زمانات يمقتضت ايرع .شود يم يزير يهپا يديشد، مدل جد يم انگاشته
ا حداقل از يشود،  ين با تجدد منجر ميعت بلكه ديشدن شر، به سازگار استنباط

نه به يزمن ايدر  ينيخم امام يدياز عبارات كل يبرخ .كاهد يها م يناسازگار ياريبس
  : ر استيشرح ز

ن اسالم هستند كه ي، و احكام قوان شئون آن است ي، حكومت با تمام اسالم
بلكه احكام مطلوبات بالعرض و امور  .نديآ يحساب م از شئون حكومت به يشأن
   )۵(».حكومت و گسترش عدالت هستند اجراي براي يآل

 چه آن . تيدارند نه موضوع  تيقيطر .ستندياحكام شرع مطلوب بالذات ن يعني
  چه آن . است يگسترش عدالت توسط حكومت اسالممطلوب بالذات است 

  . است يض و دگرگونيتعوت و هدف قابل اياست با حفظ غمطلوب بالعرض 
د عرض اي، ب است  هيه الهيارات حكومت در چارچوب احكام فرعياگر اخت
و  يمعن يده بيك پدي)  (صماسال يمفوضه به نب  ت مطلقهيه و واليحكومت اله
از  يكي،  ) است (ص اللّه رسول ت مطلقه ياز وال اي حكومت كه شعبه .محتواباشد

نماز و روزه و حج  يه حتيو مقدم بر تمام احكام فرعه اسالم است يحكام اولا
ابان است خراب كند و پول ير خيرا كه در مس يا منزليتواند مسجد  يحاكم م . است
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و  ل كنديتواند مساجد را در موقع لزوم تعط يحاكم م .منزل را به صاحبش رد كند
 .ب نشود، خراب كنديتخربدون كه رفع  يكه ضرار باشد، در صورت يمسجد

كه  ي، در موقع است را كه خود با مردم بسته يشرع ايتواند قرارداده يحكومت م
تواند هر  يجانبه لغو كند و م كيباشد  آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسالم

، از  اسالم است  ان آن مخالف مصالحي، كه جر يعبادريا غيو  يعبادرا، چه  يامر
تواند از حج كه از فرائض  يحكومت م .كند يرين است جلوگيه چنك يآن مادام
 موقتاًدانست  يكه مخالف صالح كشور اسالم ي، در مواقع است يمهم اله
از عدم  يشود، ناش يا گفته ميو  است شده تاکنون گفته چه آن .كند يريجلوگ

مزارعه و   ع استايكه ش است شده گفته چه آن . است يمطلقه الهت يشناخت وال
كنم كه  يعرض م صريحاً،  رفتن خواهديارات از بيبا آن اخت ها آنمضاربه و امثال 

است  يمسائلرات حكومت است و باالتر از آن هم اين از اختايباشد، ن يفرضاً چن
   )۶(». كنم يكه مزاحمت نم

 دارايم يكه در قد اي مسئله .كننده در اجتهادند نييو مكان دو عنصر تع زمان
است و اجتماع و اقتضاء يمسئله در روابط حاكم بر سبود به ظاهر همان  يحكم

ق روابط يدا كند، بدان معنا كه با شناخت دقيپ يديك نظام ممكن است حكم جدي
م فرق يهمان موضوع اول كه از نظر ظاهر با قد ياسيو س يو اجتماع ياقتصاد
طلبد، مجتهد  يم يدياً حكم جدكه قهر است شده يدياست واقعاً موضوع جد نكرده

   )۷(.باشد داشتهخود احاطه  زماند به مسائل ايب
و مكان در  زماننقش  يپرآشوب كنون اييار مهم در دنياز مسائل بس يكي

برخورد با شرك و كفر و  يحكومت فلسفه عمل . ماست يريگ مياجتهاد و نوع تصم
مدارس كه  يطلبگ ايه بحثن ايكند و با  ين مييرا تع يو خارج يمعضالت داخل
 يايه بست بنست كه ما را به يهاست نه تنها قابل حل ن يتئور  در چهارچوب

   )۸(.گردد يم ياساسقانون  يكشاند كه منجر به نقض ظاهر
 . كنماز اخبار و احكام اظهار تأسف  ياز برداشت جنابعال است الزمنجانب اي

د از ايب يكل هد بيد تمدن جديبرداشت دار رواياتاز اخبار و  يآنگونه كه جنابعال
  )۹(.نداينم يشه در صحراها زندگيهم برايا ين بوده و ينش برود و مردم كوخ نيب

ت يبشر يزندگ زواياي يتمام ي، فلسفه عمل يحكومت در نظر مجتهد واقع
 ياجتماعمعضالت  يفقه در برخورد با تمام يجنبه عملدهنده  نشان، حكومت  است
و اجتماع  انسانو كامل اداره  يواقع يتئورفقه  . است يو فرهنگ يو نظام ياسيو س

  )۱۰(. از گهواره تا گور است
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  ص كرد:ير تخليتوان در نكات ز يكرد فوق را ميرو
 . آمد استه ناكارزماندر مواجهه با مشكالت و اجتهاد مصطلح  رايج: فقه  كي

  .) است ثابت (در مدل اول اط احكاممتوجه استنب يآمدن ناكارايواضح است كه 
الزمه اجتهاد  ياحكام شرع يو مكان در تمام زمانات يدو: توجه به مقتض

  .كارآمد است
و جامعه از گهواره تا گور است و  انسانو كامل اداره  يواقع ي: فقه تئور سه
 يجوامع اسالم يو نظام ي، فرهنگ ي، اجتماع ي، اقتصاد ياسيمشكالت س يحل تمام

  .د از فقه انتظار داشتايب يرا م يمع بشربلكه كل جوا
ت يبشر يزندگ يفقه در تمام يتمام يفلسفه عمل يچهار: حكومت اسالم

ه اسالم و مقدم ياول حكومت از احكام  . حفظ حكومت اوجب واجبات است . است
  .نماز و روزه و حج است يه حتياحكام فرع يبر تمام
مصالح مردم ن يتأم براي اي ارات گستردهيه اختيت مطلقه بر فقه به فقي: وال پنج

با  يرا كه تناسب يشرعه احكام يتواند كل يه ميفق يول .دهد يو بسط عدالت م
كه  يكنند، مادام ين نميا مصلحت نظام را تأميو مكان ندارد  زمانات يمقتض
و مكان  زمان ايا به اقتضيمصلحت نظام  ايفيز جهت استياند لغو كند و ن نيچن

  .دايم را وضع نماحكام الز
مطلوب  .ت ندارنديمطلوب بالعرض بوده و موضوع ي: احكام شرع شش

  .جهت بسط عدالت است يبالذات اقامه حكومت اسالم
  

  ارزيابي مدل فقه حکومتي
ل يذ توان در نكات ير را مين مدل نسبت به مدل ثابت و متغاينقاط قوت 

  :دانست
ه يبا تجدد، در ناح ياحكام شرع ينكه مشكل ناسازگاراي: با توجه به  اول
ن مشكل در مدل اول ايشوند، و  يم است كه ثابت و منصوص انگاشته ياحكام

ات يه برفقه و لحاظ مقتضيت مطلقه فقين مدل با والايبود، در  مانده ينحل باقيال
  .شود يمان در استنباط همه احكام مشكل حل و مك زمان

ت ايو رع يمصالح مردم و نظام اسالم ايفيداند جهت است يه مينكه فقاي:  دوم
د و هر حكم اينم داند وضع يكه مصلحت م يو مكان هر حكم زمانات يمقتض
ن مدل ايبه  اي ژهيو يد، توانمندايابد لغو نمي يم ين مصالحيچن يرا كه مناف يشرع

  .است عت اعطاكردهيجهت روز آمدن كردن شر
  :مواجه است يكرد با ابهامات و مشكالتين رواي،  همه نايبا 
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ات يمقتضص يتشخ براي)  يشخصري(غ يچ ضابطه نوعيكرد هين روايدر  . كي
و  يزمان شرايطص ي، تشخ تاينكه در نهايبا توجه به  . است شدهو مكان ارائه ن زمان
در گرو فهم و  يمه احكام شرعه يا، و بق ه استيفق يبه عهده شخص ول يمكان

ا ي يتمام ير ويياست كه با تغ يني، چه تضم است شده ياد شرايطشان از اياستنباط 
 يبه فهم شخص گونه اينعت را يا شرين يتوان د ير نكند؟ چگونه ميياكثر احكام تغ

  ؟ دانست ك نفر وابستهي
 ايت مقتضاي؟ رعشود مي حاصلچگونه  يكردين رويبودن حاصل چن ينيد .دو
در متن  لزوماًهستند، و   ييعقال يا مصالح نظام و منافع مردم اموريو مكان  زمان

نكه ايصرف  .ر نكنندييز چه بسا تغين و مذهب نير دييشوند و با تغ ينم افتين يد
 يه باشد ضمانتيو مكان به دست فق زمان اين مقتضييا تعيص مصلحت يتشخ
ص ين دو امر (تشخايه در درك ياگر فق . ستين يويها  ماندن برداشت ينيد براي

 ـن است يكه چن ـكند  ين استناد ميدري) به غ و مكان زمان ايمقتضن يي، تع مصلحت
ن يچندر ادامه  آيا اصوالًن است و ين ضابطه فهم و استنباط ديچگونه خارج د

و مكان همه  زمان ايزاب مصلحت و اقتضيا تيماند،  يم ين باقياز د يزيچ يروند
  را در خود حل خواهد كرد؟ ياحكام شرع

و  ياسيسكرد به امر حكومت و قدرت ين روايبا توجه به اهتمام فراوان  . سه
تابع مصالح  ينحو به ي، احكام شرع بر فقه ينيت مطلقه حاكم دياقتدار و وال

ن ايجه ينت .شود يها م يو شناور در روزمرگ ياسيرو قدرت س حكومت و دنباله
و  ينيمان دايوره همچون خ يدولت نيد . است»  ين دولتيد«ت ايكرد در نهيرو

  .كند يرا نابود م يت و وجدان مذهبيمعنو
شود كه از  يمطرح م ياز فقه انتظارات ويژه بهن و يكرد از دين روايدر  .چهار

گسترده كه انتظارات  نايبا  ين علمي، چناوالً . انتظار است يانسانمجموعه علوم 
ه يكل ي، نظام ي، فرهنگ ي، اقتصاد ياسي، س يمشكالت اجتماع يتوان حل تمام

ا يسامان دن يعني،  انتظارت گونه اين، ثانياً . ، ممتنع استباشد داشتهرا  يانسانجوامع 
، كه اقامه  ل استيازمند دليو اثبات آن نست يرفته نين پذي، از د ر جامعهيو تدب

و مكان  زمانات ين مقتضييمصلحت جامعه و تعص ي، اگر تشخثالثاً . است شدهن
ل ي) هستند، به چه دل ي(در مقابل حكم يو نوعاً موضوع ينير ديغ ، ييعقال يامور
  ه سپرده شود؟يد به فقايب يامور م ناي

  
  مدار رويکرد سوم: اسالم معنوي و غايت

توان  يم را آنكه  است هشدمي كرد سويرو يباعث طراح ين مشكالت جداي
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كه  است شدهكرد كوشش ين روايدر  .كرد يمعرف» مدار تايو غ ياسالم معنو«
را مرتفع  ها آنحال اشكاالت  ني، در ع كرد گذشته را اخذ كردهينكات قوت دو رو

ن بر جا بماند ين بودن دينكه داي يكي . كرد چند نكته لحاظ شدهين روايدر  .سازد
كوچكتر  يكرد قبلين نسبت به دو رويقلمرو دنكه ايگر يد .رديقرار نگ سايهو در 

 ياينكه توانايسوم  .شود ين افزوده ميد ايبر عمق و ژرف ن قلمروايشود، اما در  يم
از امور  ياريشود و بس يت ميد تقويانتظاراتش در عصر جدن در حوزه يد

  .گيرد مي قرارن يد خارج از قلمرو ديناسازگار با مناسبات جد
) نازل  (ص عبداللّه امبر خاتم محمدبنيم بر پيحك ايخد ين اسالم از سودي
، هنجارها و ها ارزشبر  يمتك ها نا، و مكها زمانهمه  براي ينياسالم د . است شده
 ايه ارزش،  يو اعتقاد يمانايامور  . است يي، عادالنه و عقال يمانيحك ياحكام
ن يد ياصل ايه ، بخش قواعد در فقه معامالت يو برخ يو احكام فقه عباد ياخالق

 يعني،  اما در فقه معامالت .هستند يو دائم يمكان، فرا يزمانفرا يهستند كه همگ
ه احكام يكل . است يار جديو مكان بس زمانات ي، مؤلفه مقتض يعبادرياحكام غ

شه در يكه بعضاً ر يالملل و حقوق اساس ني، امور ب ي، احكام مدن يفريو ك يايجز
احكام در ن اي يتمام .شوند يم ارند، در زمره فقه معامالت شمردهكتاب و سنت د

شارع صادر  ياست و اال از سو بوده يي، عادالنه و عقال مانهيحك قطعاًدور ص زمان
ا ي، خشن  ، ظالمانه عصر نزول  ين احكام در عرف عقالايك از ي چيه .شد ينم
  . است شده يمحسوب نم ييعقالريغ

كه  ينحو ، به دانست يو تعبد يفيتوق کامالًتوان  ياحكام حوزه معامالت را نم
ادراك نكنند و تنها از باب تعبد محض به  ها آن در يمصلحت چيه يانسانعقول 

هستند نه  يايامض ياحكامنكه احكام معامالت ايژه يو باشند؛ به گردن نهاده ها آن
ش از خود را امضا ي، احكام عرف پ يا با اصالحاتيناً، ياسالم ع يعني . يسيتأس
ر نزول بر عرف عص اي هيتوان حاش يمن احكام را ايكه  ي، به نحو است كرده

اال و است نبوده يو قدس ي، تعبد يفيه توقزماناست كه عرف آن  واضح . دانست
 ايفيتحقق عدالت و است اين احكام در راستاي .شد ينم  توسط عقال استخدام

  .اند ع شدهيتشر يانسانجوامع  يويمصالح دن
 ياجتماعحوزه در  ويژه به،  يانسانتوان انكار كرد كه مسائل  يگر، نميد ياز سو

از مسائل كه در قرون  ياريو بس است شده، به شدت متحول  يانسانو عرف جوامع 
، ناهنجار و  شد، امروز ظالمانه ينجار محسوب مه و به ي، عقالن گذشته عادالنه

ش از مباحث يالملل ب نيحقوق بمسائل  .آيد ميره عقال به حساب يبرخالف س
و مسائل  يفريو ك يايش از حقوق جزيب يعموم، و مباحث حقوق  يحقوق عموم
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رات و تحوالت جداً يين تغايمشمول  يشتر از مباحث حقوق مدنيب يفريحقوق ك
ر يتأث تحت  فقه ايه حوزه يكمتر از تمام يواضح است كه فقه عباد .اند شده قيعم
  .است قرارگرفتهر يين تحول و تغاي

، و از آنجا كه  عدالتاس ين مقين است و نه دياس دياز آنجا كه عدالت مق
جه گرفت ينت  توان ي، م ات و فقه معامالت استياس حوزه اجتماعيبودن مق ييعقال

 ها آنعقال بر خالف ره يعدالت باشند و س ايكه بر مقتض يزمانتا  يكه احكام فقه
 يتوان احكام يه ميعدلدر مذهب  آيا .ت هستندياعتبار و حج داراينباشد، 

؟ مخالفت  دانست ينيو د يضوابط عدالت را شرع يمنافره عقال و يبرخالف س
بودن مفاسد از شتريا اثبات بيبا ضوابط عدالت  يا تنافيره عقال يبا س يحكم ينيقي

ن يچن يعني . است ين احكاميبودن چن يدائمريبودن و غ ، كاشف از موقت مصالح
  عاتيراست نه از تش ات عصر نزول بودهيعات متناسب با مقتضياز تشر ياحكام
لزوم حل در متن كتاب و سنت  ين احكاميفلسفه وجود چن . و ثابت شارع يدائم

 ين احكاميچنع ياگر شارع به تشر . مشابه است ايه زمانمشكالت عصر نزول و 
، حق رسالت در مورد  پرداخت ي) نم هزماند مردم آن ياز شدي(آن هم با وجود ن

د به ياحكام مق گونه اين يو اگر افراد شان ادا نشده بود،ايمخاطبان و مردم مشابه 
 ايبپندارند، معن يو ثابت اسالم يو مكان عصر نزول را احكام دائم زمانات يمقتض

به  يتوجه جد يعني ياسالم معنو .اند نكرده ، هدف بعثت و روح اسالم را درك نيد
 يلعم ايه نكه احكام و قالباي يعني . اسالم اين و معنيد يمتعال غاياتاهداف و 

، بالعرض و  م كه احكام مطلوبين بدانيقيم و ين ندانيد غاياترا برتر از اهداف و 
ن يد يمتعال غاياتل يق تحصيطر ياحكام شرع .، مطلوب بالذات هستند غايات

ن (نه يقياگر به  .مقصد برسانداعتبار دارد كه ما را به  يزمانتا  يهستند و هر راه
ت ندارد و واصل به مقصد يقيگر طريد يقي) محرز شد كه طر به ظن و گمان

وصول به آن  براي اي ق تازهيشود و طر يمن صورت از اعتبار ساقط اي، در  ستين
احكام  يست كه تمامين ناين سخن اي ايالبته معن .شود مي ينيب شيپ يمقصد عال

 يجدك احتمال ين سخن توجه به ايبلكه  .، بالفعل فاقد اعتبارند يعبادريفقه غ
م يه و تعاليو مكان بر اساس ضوابط مذهب عدل زمانات يتوجه به مقتض . است

ت و تداوم احكام ي، مالك اعتبار، حج نبرايبنا .ن نداردايجز  يايكتاب و سنت معن
،  ، برخالف عدالت نباشد؛ دوم : اول در دو آزمون مهم است يسربلند يفقه

 يبه مالك واحد لمالبابازگشت هر دو ضابطه  هرچندره عقال نباشد؛ يبرخالف س
از  را آنت عدالت باعث شده يشود، اما اهم يعقال احراز مز توسط يعدالت ن . است

  . ميز مطرح كنايمتم ييعقال گر ضوابطيد
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كه از آزمون مهم فوق سربلند به در  ي، احكام نيشيپ ايه برخالف مدل ضمناً
شوند،  يمحسوب مخاص  شرايطر و مشروط به يباشند، به عنوان احكام متغ امدهين

 زمانم كه يابي يا عدالت در ميره عقال يمصلحت و احراز مخالفت با س اياما با انتق
محسوب  يموقت نه ثابت و دائمن حكم به سرآمده و از احكام اياعتبار 

ه يفق يا وليه يگاه و موضع به فقايدر آن ج ينيع حكم دياما تشر . است شده يم
 اصوالً) است و  (صتنها منحصر در خدا و رسولع يشود چرا كه تشر يسپرده نم

م تا قابل استنباط باشد؛ يندار يگريد يبر وجود حكم شرع يليز دليدر لوح واقع ن
 ياز سو يين عقالي، قوان آمدهشان به سر هزمانر كه ين احكام متغاي ايبلكه به ج

 .شوند ينم ن نسبت دادهيچ وجه به ديشوند و به ه يمردم وضع م يجمععقل 
 .ماند يم يباقد شارع يز تنها در يع نيم و تشريد نداريجد ينير دين احكام متغبرايبنا

 يحينسبت دادن كار صحن و شرع يص دادن و به ديرا تشخ ياحكام يبا عقل عرف
موجود در  ييِ عادالنه عقال احكام ثابت به ينين انحصار احكام داي،  عالوه به . ستين

  .دارد يمن مايو لوازم آن  يورطه عقل ظنز سقوط به كتاب و سنت ما را ا
شود،  يج كوچك و كوچكتر ميقلمرو فقه به تدر اگرچهوه ين شايگرفتن  شيبا پ

اند  نبوده يثابت دائماز احكام  ياز احكام شرع يشود برخ يج مشخص ميو به تدر
ابعاد ت به ايشوند، اما با عن يممنتقل  زمانن اير فاقد اعتبار در يو لذا به احكام متغ

 .ابندي يرا م يتر عيمعرفت وس ايمان و ارتقايق ينداران فرصت تعمي، د نيد يواقع
،  عدالت ياروياسالم رو يم واقعيمدار، تعال تايو غ يمعنوكرد اسالم يبا قبول رو

 يبه سو يقيطر ي، احكام شرع نبرايبنا . گرفتره عقال و تجدد قرار نخواهديس
 گونه ايناست و  يمصالح عموم ايفيو است يين عقالي، تحقق مواز عدالتبسط 

 يا قالب و ظاهر فقهي، باشند داشتهت يموضوع ين احكام فقهايست كه خود ين
ل ين يت خود را به سويقيكه طر يزمانتا  يلذا هر حكم شرع .باشد داشتهقداست 

ت از يقيمجرد احراز عدم طر ماند و به يم يحفظ كند باق ينيد غاياتبه اهداف و 
  .شوند يم ر سپردهياحكام متغ  شده به موزه خارج ياحكام شرعره ايد

ره عقال يبا ضوابط عدالت و س يص موافقت و عدم موافقت احكام شرعيتشخ
فه ين وظيالزمه چن . فقيهانن است و نه فقط يشناسان و عالمان د نيبه عهده عرف د

،  هزمانات يمقتض ي، شناخت علم ينيدتون ن و ميق از ديعالوه بر درك عم يسترگ
عرف عالمان و  . است ينيعنوان مالك ماقبل دره عقال و ضوابط عدالت به يس

ن روش يشان باالترايص غالب يو تشخ يانسانمختلف علوم  ايه متخصصان رشته
  .و مكان است زمانات يعقال و معرفت مقتضره يدرك س
  



    ۳۳  از اسالم تاريخي به اسالم معنوي ����

  ابعاد اسالم معنوي
  كرد: ل خالصهينكات ذ توان در يمدار را م تايو غ يكرد اسالم معنويرو
ره يآن با سعادالنه بودن و موافقت  زمانر هر د ي: مالك اعتبار احكام شرع اول

  .عقل است
ن اي .اند نجار بودهه و به يي، عقال در عصر نزول عادالنه ي: احكام شرع دوم

ن ايكه در  يهر حكم . بودن است ينيد ايضوابط هم شرط حدوث و هم شرط بق
شود  يشود و كشف م يخارج م ينيفوق نباشد از دائره بالفعل دحائز ضوابط  زمان

  .است نه احكام ثابت ن بودهيد يدائمريكه از احكام موقت و غ
دار  تواند عهده يمعصوم نمري) است و غ (ص: شارع تنها خدا و رسول سوم

بودن از  ييا عقالياحراز عادالنه بودن ل عدم يكه به دل ياحكام .شود ينيع ديتشر
شود، بلكه  ينم ها آنن يگزايج ينيچ حكم ديشوند، ه يخارج م يحوزه احكام شرع
  .شود ين عمل ميبدون استناد متكلفانه به د يين عقاليدر آن موارد به قوان

 هرچندشود،  يم ج كاستهيعت به تدريكرد از حوزه فقه و شرين رواي: در  چهارم
 يت خود را به سويقيطر چه آنهر  .شود يم ن افزودهيقلمرو د ايبه عمق و ژرف

است كه خدا  يقيهمان طر ينيق ديطر .شود يدهد ساقط م يم از دست ينيد غايات
گر طرق مسدود ياز د غاياتدن به آن يرسراه  .اند كرده ي) معرف (ص و رسول

 يها محدوديتر منضبط به نظر برسند، اما يره عقال و عدالت غيچه بسا س . ستين
ن ايان جز ياست و ما آدم يانسانشه و معرفت ياند يها محدوديتار ين دو معاي

  تايو غ يكرد، اسالم معنويبه هر حال رو . ميرو ندار شيپ يدرك وح برايي راه
تر، سالمتر و  اشكال  كم  يراه يگفته به طور نسب شيپ ايكردهيان رويمدار در م

  . تاسدر عصر تجدد  ينداريدفاع از د برايتر  مطمئن
  
 ادداشتها:ي
،  يخسرو شاه يدها ديمعاصر، به كوشش س انسان، اسالم و  ياين طباطبيد محمد حسيس .۱
(با  ۴۳ـ  ۳۶، صفحه »معاصر انسان ياه يازمندياسالم و ن«، مقاله  قم ، جلد دوم ياسالم  ايه يبررس
،  ياسالم ايه يدر كتاب بررس»  ت و زعامت در اسالميوال«د به مقاله يز رجوع كنيو ن .) صيتلخ

  .۱۸۱ـ  ۱۸۰ ، صفحه جلد اول
،  ، جلد دوم زمانات ي: اسالم و مقتض ن منوال سلوك كرده استيز بر همين يمطهر يمرتض
  .۹۲ـ ۷۷صفحه 
د يحات سي، با مقدمه و توض ةالملـ  هيو تنز ةـاالم هي، تنب ينينائ ين غرويرزا محمد حسيم .۲

   .) صي(با تلخ .۱۰۲ـ  ۹۸صفحه  ،تهران  يمحمود طالقان
 يف ةـياالسالم ةـيد عن مشروع دستور الجمهوريديتمه ةـيفقه ةدمحمدباقر صدر، لمحـيس .۳
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  .۱۹ـ  ۱۸صفحه ،  ةايقود الحيسالم اال ة، مجموعـ راناي
ندگان مردم در حوزه اين را بر مصوبات نمياز مجتهد يئتينظارت ه ينينائ ايرزيم .۴
 را آنندگايان نمياز فقها در م يا حضور برخيه يالزم ندانسته بلكه تنها اذن اول يشرع  اتمنصوص غير
ن جهت ايت اي، محض رع التمكن مع چه آنت ايغ: « اط نه وجوبياز باب احت هم  ، آن دانسته يكاف

ن است به اذن مجتهد يتواند بود وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخب يهاالرع  الزم  اطيمن باب االحت
 براين نظام ياز مجتهد  اي ت بر عدهياطراد و رسم طور بهئت مبعوثان يه ا اشتماليو  ةـنافذ الحكوم

   .۷۹، صفحه  ةـالمل هيو تنز ةـاالم هيتنب». ذ آراء صادرهيح و تنفيتصح
ن من اش ي، وه ن اسالميبشؤونها، واالحكام قوان ةـ: اال سالم هوالحكوم مكن انيبل « .۵

، كتاب  يني؛ امام خم» ةـالعدال الجرائها و بسط ةـياالحكام مطلوبات بالعرض و امور آل شؤونها، بل
  .۴۷۲ ، صفحه۲، جلد  عيالب

   .۱۳۶۶ يد ۱۶نامه مورخ ، ۱۷۰صفحه  ۲۰فه نور، ج يصح .۶
   .۹۸، صفحه ۲۱، ج  نيشيپ .۷
   .۶۱، صفحه  نيشيپ .۸
   .۳۴، صفحه  نيشيپ .۹
   .۹۸، صفحه  نيشيپ .۱۰
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ها و  فرهنگ يکه تمام ينحو ماست، به دورانتجدد فرهنگ غالب 
اگرچه تجدد به  .است ر خود قراردادهيثتأ از انحاء تحت ينحو ها را به فرهنگ خرده

ه ياز آن کل يرات ناشيياست و تغ يانسان اين دستاوردهيبزرگتر يک معنا حاوي
ک نقطه عطف نسبت يده است، تا آنجا که به مثابه يرا درنورد يجوامع بشر زواياي

ن به آن معنا اي است، اما در آمده يانسان يو جمع يه امور فرديبه ماقبل خود در کل
زان يبه مثابه م را آنم و يلت برتر قلمداد کنيفضا يت مطلوب ايست که تجدد را غين

به  يين خوشامدگويلذا در ع .ميکن يتلق يانسان ايه دهيسنجش صحت و سقم پد
د غافل ايز نبيها و انتقادات وارد بر آن ن يج تجدد از کاستايامدها و نتياز پ ياريبس

 .گذار و نه مقصد دانست قيو طر »ناتمام اي پروژه«برماس ها قول به را آنبود، و 
خاص  شرايطازمند بلوغ به يدارد و تحقق آن ن يجيتدر يروند ٢متجدد شدن

ن روند در جوامع ايندارد  ياست و لزوم يو اجتماع ياسي، سي، اقتصاديفرهنگ
و  ييپاجوامع ارو يت فعليهمه جوامع به وضع ايشود،  يکسان طيمختلف 

د و ايميتجدد بپ يسو هحق دارد راه خاص خود را ب اي هرجامعه .برسند يايکيآمر
  .دارد برسد که خود باور يتر به تجدد ازآن مهم

  مراد از سازگاري اسالم و مدرنيته

                                                           
 

اکتبر  ۷آزاد بروکسل،  ، دانشگاه»اسالم، جامعه و مدرنيته«المللي  شده در سمپوزيوم بين. قرائت ۱
۲۰۰۴.  

The Principles of Compatibility of Islam and Modernity;” International 
Symposium of Islam, Society, Modernity”; Interdisciplinary Center for Study of 
Religion and Laicity; The Free University of Brussele, Belgiume; October, 2004. 
2. Modernization. 
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ست ين نايته ياسالم و مدرن ياز سازگار ن از ابتدا مشخص کنم که مرادميبنابر
ته به عنوان ثابت سازگار کند و يبا مدرنر خود را يک متغيکه اسالم به عنوان 

ته در اسالم ير با مدرنايکه هر امر مغ ين معنايباشد، به  »اسالم مدرن«آن  ي هجينت
 يته منطبق شوند و تماميبر مدرن ياحکام و ضوابط اسالم ير کند و تمامييتغ

شه و يکم و کاست در اند يته بدون چون و چرا و بيمدرن ايارهيضوابط و مع
ار يته به عنوان سنگ محک و منبع و معيرفته شوند و مدرنيپذ يو منش اسالمکنش 

  .درآيد ياسالم ايه و قبول گزاره رد
ر يک متغيته به عنوان يست که مدرنين ناي ين سازگاراي که مرادم از همچنان

باشد، به  »يته اسالميمدرن«جه آن يبا اسالم به عنوان ثابت سازگار کند و نت خود را
و ار رد يشود و اسالم مع يته مردود تلقيمدرن ر با اسالم درايکه هر امر مغ ين معناي

ته و در صورت يدر صورت اول انحالل اسالم در مدرن .مدرن باشد ايه قبول گزاره
  .افتد يته در اسالم اتفاق ميدوم انحالل مدرن

چون و  يرا ب يکيست که ين نايته ياسالم و مدرن يپس اگر مقصود از سازگار
من  چه آنست؟ يچ يم، مراد از سازگاريرا در آن منحل کن يگريم و ديريچرا بپذ

 از يتايرو از اسالم با يقرائت يسازگار مکانآن هستم ا بيانمقام  ن مقاله درايدر 
 .ک جامعهيته در يتحقق اسالم و مدرن مکانگر ايته است، به عبارت ديمدرن

مي باشند و در فکر و عمل اسال ن داشتهماايآن به اسالم  ايکه اعض اي جامعه
 .ت شودايته در آن رعين حال ضوابط مدرنيرفتار کنند و در ع يشند و اسالميبيند

 .و حقوق آحاد جامعه اداره شود يو آزاد يجمع امور جامعه بر اساس خرد
  .ته ممکن استين اسالم و مدرنيم جمع بيبگو خواهم مي

ته يمدرن از يهر برداشت از اسالم با يقرائتست که هر ين ناين سخن اي ايمعن
برعکس درحال  .افتد نمياتفاق  يچ ناسازگارين دو هاين يقابل جمع است و ب

مطلق ناسازگار  طور بهته ياز اسالم وجود دارد که با مدرن يايه حاضر قرائت
ش يشاپيد پيگو يته سخن مياسالم و مدرن يسازگار مکانا ن آنکه ازبرايبنا.است
ه و يدارد، هرچند زاو يانتقاد يدو طرف بحث برخورد هر که با است کردهاعالم 

از  يک سو انتقادات متفکرانياز  .ن دو طرف متفاوت استايزان انتقاد نسبت به يم
 ـگر يد ياز سو نهد، و يز متفکران پست مدرن را ارج مير وناين تيرمکيل السديقب

اسالم  يام اصليرا به دور از پ »يخيتاراسالم « ـن مقاله است ايشتر وجهه نظر يکه ب
  .کند مي يابيارز
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  اسالم تاريخي در مواجهه با مدرنيته
 ها آنن يو آخر يميابراهن بزرگ ياز سه د يکيح آنکه اسالم به عنوان يتوض

روان خود چنان ممزوج يپ ايه هارده قرن با عادات و رسوم و عرفپس از چ
 يخيدر اسالم تار .ستين اي آن امروز کار ساده يام اصليپ يکه بازشناس است شده

ره و روش يو س ـ(ص)محمد ـامبريو گفتار و رفتار پ ـقرآن  ـمتن کتاب مقدس 
 مکان و فرا زمانمسلمان به مثابه احکام ثابت، فرا  اين و اجماع علمياء دياول
رقابل انتقاد و فراتر از بحث و گفتگو يغ ين اساس از قداستايو بر  شود مي ستهينگر

  .شوند يبرخوردار م
 ريتعب »حکمت«که از آن به  ينيت دين باور عقالنيکرد در عين رواي در

لذا نقش  .ستيقابل درک ن يهمواره توسط عقول بشر لزوماًت ين عقالناي، شود مي
چندان برجسته  يدر استنباط احکام اله يانسانت عقل يعقل به واسطه محدود

در  و .ن استيفهم د يمساو »ظواهر«است و فهم » متن محور« ينيست، و فهم دين
هرگز به  گرايي ن صورتايغلبه دارد،  )Formalism( گرايي صورت ينيفهم د
ستند، يچندان قابل اتکا ن يانسانت عقل يمحدودواسطه  هکه ب ينياعمال د غايات

 يالجمله در برخ يل اجتهاد، اگرچه فين دليو به هم .دهد مياجازه عرض اندام ن
  .است ا از اجتهاد در فروع فراتر نرفتهشده، ام رفتهيمذاهب پذ

 اجراي ـرکرد يتعب توان مي زين »ياسالم سنت«آن به  که از ـ يخيدر اسالم تار
 دگاه درين داي از آنجا که در .بودن جامعه است يمالک اسالم عتياحکام شر
ه يبه تمسک به امثال اعالم يازي، ناست شدهان لحاظ يحقوق آدم ياحکام شرع

 چرا .ستين يکراسودم براي يايز جين يحوزه عموم در .ستيحقوق بشر ن يجهان
با احکام  .کند ميت ايرع ها آنه مصلحت مردم را بهتر از خود يفق يا وليفه يکه خل
که  يموارد در و .است يده و مذهب منتفيعق يآزاد يخيعت در اسالم تاريشر

توسعه  ايعت يشر اجراي براي .ص دهنديمسلمان تشخ فقيهان اي يحاکم اسالم
به  يازين نيد اجراي ايعت ياقامه احکام شر .کرد از خشونت استفاده توان مين يد

ت اين احکام و دستورات را رعايگران ندارد، همگان موظفند يت دايل رضيتحص
ن همه يشيقبول پ ايبه معن يدر جامعه اسالم يا قبول زندگيرش اسالم يپذ .کنند

  .ستين يتخلف بعد براي يايج ياياحکام آن است و پس از قبول ابتد
موظفند جامعه خود  مسلمانانامبر بوده و يپ زمان ها زمانن يدگاه بهترين داي از

 يمدرن با الگو ايه دهيپد يند و در ناسازگاراينزول بنم عصر يرا منطبق با الگو
ا در آن يحذف کرد  را ها آند ايا بيمدرن است،  ايه دهيامبر اشکال از پديعصر پ
ندارد،  يايل متن در معارضه با حکم عقل چندان جيوتأ .ديمقدس گنجان يالگو
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کمتر  ينيقيو  ياست و از عقل قطع ياتفاق احکام عقل ظنب به يقر که اکثر چرا
  .اثر است
 يا اسالم سنتي يخيدگاه اسالم تارياز د اي دهيشده چکاختصار ذکر به چه آن

ها و  يها، حنبل يها، اخبار ياز سلف ياز مذاهب اسالم يعيف وسياست که ط
رغم کثرت  يعل .گيرد ميرا در بر يگر مذاهب اسالميد يها، تا قرائت رسم يوهاب

احترام به برداشت و با  ها آنبودن  د در مسلمانيعدم ترد دگاه، وين دايمعتقدان به 
شدن آن در  ادهيته در تعارض است و در عصر حاضر با پيدگاه با مدرنين داي، ها آن

اسالم را  يکس اگر .ته نخواهدبوديمدرن براي ياي، در جامعه جيعرصه عموم
 .ماند ينم يته باقيبا مدرن يسازگار براي يايند جبدا يمنحصر در قرائت رسم

ت ايرع براي يخود مشکل يخصوص ياگرچه در زندگ يخيروان اسالم تاريپ
در جامعه با  ياحکام اسالم اجراي برايندارند، اما در عصر ما  يضوابط اسالم
عت درباره ياحکام شر اجراينکه از ايا يندارند  اي اند و چاره مواجه يمشکل جد

ا يشوند و  ين در جامعه راضيل ديجامعه چشم بپوشند و به تعط گران و دريد
  .جامعه به زور و خشونت متوسل شونددر  ينيساختن ضوابط د يجار براينکه اي

حل  ادگرا به راهيبن مسلماناناند و  حل اول تن داده به راه غالباًگرا  سنت مسلمانان
به  يم اسالم سنتيجز تسل ياياول معنحل  گرفتن راه شيدر پ .اند آورده يدوم رو
 ن جاياما مسئله به هم .ندارد يخصوص يبه زندگ ينينش ه در جامعه وعقبتيمدرن
اسالم و  يعدم عمل به احکام اجتماع برايگرا  سنت مسلمانانرا ي، زشود ميختم ن

 يدر زمره احکام ثابت و دائم ها آندگاه يگران که از دينسبت به د ياحکام شرع
 براياز توسل به زور  يمشکالت ناش .ندارند اي کننده ل قانعياست، دل ياسالم
شتر است و حاصل آن يادگرا به مراتب بيبن مسلمانان برايعت ياحکام شر اجراي

 مسلمانانحل  که حاصل راه همچنان .ناپسند و زورمدار از اسالم است اي ارائه چهره
  .است ناتوان و رنجور از اسالم اي گرا ارائه چهره سنت
  

  تهياسالم و مدرن ياصول سازگار
 تهيآن با مدرن يسنج از اسالم و نسبت يگريقرائت د ياکنون نوبت به بررس

متفکران مسلمان است  از ين قرائت رو به رشد حاصل مطالعات جمعاي .رسد يم
شه خود يموسومند و در اند »ينيروشنفکران د«به  يکه در جوامع اسالم

در تفکر  .اند کرده گر جمعيد يسو با اسالم از سو کيته را از يو مدرن يروشنفکر
و عدالت  يفرد ي، آزاديف الهيو تکل يانسانمان، حقوق ايت و يان عقالنين جراي

 يستيبا هم همز ياله يو وح ي، عقل بشرينيو اخالق د ي، خردجمعياجتماع
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 ته توأماًيرا با گوهر مدرن يام اسالميپ ينيروشنفکران د .ز دارنديآم مسالمت
  .اند رفتهيپذ

ر يته به شرح زياسالم و مدرن يسازگار اصول اي ياسالم روشنفکر ايه يژگيو
  :قابل ذکر است

  
   بازخواني متن دين بر اساس غايات متعالي آن :اصل اول

 »گرا تايغ« يبود، اسالم روشنفکر »اگر صورت«که  يسه با اسالم رسمايدر مق
ت ايک غيدر خدمت  ينيد ايه مناسک و گزارهه احکام، يو معتقد است کل است
است، که از  »يانسانکرامت «آن  بيانن يتر يدر کل يت متعالاين غاي .است يمتعال

 ک ازيهر  .شود مي ريز تعبي) نياي(نه يا سعادت قصويآن به تقرب به خداوند 
 غاياتن اي .دارد يجزئ يتايغ ياسالم ايه گزاره ، مناسک، احکام وياوامر، نواه

 ايمجموع اجز ن دريهستند، د يو مطلوب متعال يايت نهايآن غ ايدر راست يهمگ
ارزش  .است انسانو کمال  يايره براي يامر متعال يسو هب يريگ ک جهتيخود 

به  .باشد ن شدهيمتأ يريگ ن جهتايکه  شود ميمحقق  يزمان ينياعمال و مناسک د
 .وصول به محتوا، باطن و مغز است برايگر ظاهر، صورت و پوسته يعبارت د
که  ياما ابزار و احکام هستند، يمکانو فرا يزمان، فرايثابت، دائم ينيد غايات
  .کنند مير ييتغ يمکان يزمانمختلف  شرايطهستند در  غاياتن ايحاصل 

ها بعد  که در صدر اسالم و تا قرن ياز احکام ياست که برخ يعيلذا طب
ن يبرآورنده چن يمکانـ  يزمان شرايطر يين بودند، با تغيد يمتعال غاياتکننده  نيمتأ

 يردائميمند، موقت و غ زماناحکام  گونه اينن اساس اي بر .نباشند يهدف
 يان احکام شرعير و موقت را نه تنها در مياحکام متغ گونه اين .شوند يم شمرده

شده  واقع ها آنکه مورد اجماع و اتفاق مسلمان  فقيهانصادرشده توسط 
ت يز قابل روي(ص) نامبريپ يسو ان احکام صادره ازيم در يافت، بلکه حتي توان مي

 ياحکام ثابت و دائم يامبر حاويپ رواياتست که تمام ين گونه اين يعني .است
ز يخود ن مکانو  زمانمحصور در  يامبر احکام اسالميپ .باشد  مياسال
 گونه ايناز  يرويپ ايبه معنهرگز  امبريت صادقانه از پيو تبع است کردهصادر

حفظ  ايست، بلکه به معنين يمکانو  يزماناوت متف شرايطشان در ايدستورات 
  .شان استاي يام و مقصود اصليروح پ
گونه حکم  ز دربردارنده هردوين ـ کريم قرآن ـکتاب مقدس  ين اساس حتاي بر
در  يمکانو فرا يزمانکه احکام ثابت، جهان شمول، فرا همچنان يعنياست،  ياسالم

ن قسم اياز  يقرآن ايه ات و گزارهبيانست که همه ين گونه اينست، اما يقرآن کم ن
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نزول و احکام  زمانخاص  شرايطناظر به  ايه دس گزارهکتاب مق باشد، بلکه در
اند نسبت به مسائل و  ستهتوان ميامبر نيقرآن و پ .شود مي افتيز ير و موقت نيمتغ

 يليچ دليتفاوت باشند و ه يخود ب زماناسالم و  صدرمشکالت عصر نزول و 
و  ها دورانم به همه يقابل تعم دورانست که مسائل و مشکالت آن يدردست ن

ر و يوجود احکام متغ براي يکاف يليو استقراء، دل ينيباشد، بلکه مطالعه پس ها مکان
 .ستکتاب خدا ا عصرنزول در يمکان ـ يزمان شرايطات ناظر به بيانموقت و 

 ها در ضيتبع يجهاد، برخ صور ي، برخيشرع ايه احکام بردگان، مشکل مجازات
ر و موقت ياحکام متغ گونه ايناز  اي نمونه مسلمانانريو حقوق غ زنانحقوق 
  .هستند

و سخن  ياله ياگر وح يحت .است يخيتار يامر زبانگر يد اي هياز زاو
بودن  يخياز جمله تار يزبان يها محدوديتشود،  ختهير زبانقالب  ز دريخداوند ن
از به اثبات دارند و اثبات آن ين يزمانبه هرحال گزاره ثابت و فرا .شود ميشامل آن 

احکام  از ياريمسلمان با بس فقيهانمعتقدند  ينيروشنفکران د .ستين يآسان کار
 اند کرده ي، معامله احکام ثابت و دائمرواياتت و آياو موقت موجود در  ريمتغ

  .است شدهد يه تولين ناحاي معاصر از مسلمانانوغالب مشکالت 
  

  : جايگاه رفيع عقالنيت در فهم دين اصل دوم
 از منابع استنباط يکي صريحاً »عقل« ياز مذاهب اسالم يچه در برخاگر 

کاشف  تاًايندارد، عقل نه يعقل نقش چندان »يخياسالم تار«شده، اما در  شمرده
ت يو عدم حج يبودن احکام عقل قطع ل نادريبه دل شتر، ويحکم شرع است نه ب

در نقد  ينيروشنفکران د .ندارد يعيگاه رفاين عقل جيد يفعل ايميدر س يعقل ظن
سنت و  بودن داللت ادله متن محور (کتاب، يگفته با استناد به ظن شيکرد پيرو

ست که ين گونه اينمعتقدند  ها آن .تابند يبودن برنم ي) رد عقل را با حربه ظناجماع
 کنند ميادعا ن ها آنقابل درک نباشد، البته  يانساناحکام با عقل  ک ازي چيت هايغ

 ياز احکام شرع ياري، اما بساند کردهز درک يرا ن يکه حکمت همه احکام شرع
  .است يقابل بحث عقل يرعباديب به اتفاق احکام غياکثر قر ويژه به

درک  زمانآن  ييره عقالياند، مطابق س بوده يينزول عقال زمان در ينياحکام د
امبر بوده يپ ايها خدا  نکه قائل آن گزارهاي، به صرف اند هشد ميه يو توج

 اند هشد ميبه قبول  ياند تلق حد نفسه معقول بوده ي، چون فاند شده نمي رفتهيپذ
امبر باعث اسالم آوردن يت پايا رويت قرآن آياها در قالب  ن گزارهاياز  ياريبس

را  ها آنها،  ن گزارهايح يمعقول و صح ايل محتويبه دل آنان، است شدهکافران 
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بردن به اعتبار قائل  ين اقوال باعث پايرفتند، اعتبار يپذ يتشان ميمطابق عقالن
مطابق  ن احکام رااياسالم  در صدر يشنوندگان احکام اسالم .ه نه بر عکسشد مي
 يز اگر حکميافتند، امروز ني يمشابه م ايه حل نه و برتر از راهرف آن روز عادالع

د به عرف ايب يشود م يتلق »يحکم اسالم«شود و  ن نسبت دادهياست به دقرار
ن اي ايمعن .شود يابيمشابه ارز ايه حل ، عادالنه و برتر از راهييامروز عقال ييعقال

تر قابل نقد بودن، قابل  مهماز آن  است، و ينيد ايه سخن قابل بحث بودن گزاره
د بتوانند ايب يم مسلمانان .هاست گزاره گونه اينبودن  يابيسه بودن، و قابل ارزايمق

گر يمواجهه با د دفاع کنند و در ين خود به صورت عقالنياز ضوابط و احکام د
  .باشند خود داشته ينيحکم د براي يعقالن يه کافيد توجايب يها م حل راه

باشد،  يمعارض حکم عقل قطع ايشود،  يرعادالنه تلقيکه امروز غ اي هرگزاره
ن برايبنا .شده باشد شمرده يدر گذشته حکم شرع اگر ياز اعتبار ساقط است، حت

ل کتاب و سنت ممکن است، با ياز قب يبا ادله نقل يکه نسخ حکم شرع همچنان
خبر از  يعنيشدن حکم  در واقع منسوخ .ز نسخ ممکن خواهدبودين يل عقليدل

  .اعتبار آن زماندن يرس يانپاموقت بودن و به 
رد و نقش برجسته عقل را در يل عقل نپذيدل برايرا  ين اعتباريچن يکس اگر

ن است که ايش ايانکار کند، معن ينيد ايه و فهم گزاره ياستنباط احکام شرع
و  ييه عقاليرقابل توجي، غيدي، تقليتعبد را ينيد ايه رهو گزا ياحکام شرع

 يخيو تار ياسالم سنت در يکردين روياگر چن .داند ميق و گفتگو يرقابل تحقيغ
  .ست)يرفته نياز اعراب ندارد (پذ يچ محليه يداشت در اسالم روشنفکر يايج

آغاز  يزمان ين باورند که انحطاط فرهنگ و تمدن اسالماي بر ينيروشنفکران د
کار اشاعره درهم  ان محافظهيه توسط جريمعتزله و عدل گرايي شد که نهضت عقل

معتزله و  گرايي ان عقليدر واقع ادامه همان جر ياسالم يروشنفکر .شد شکسته
کرده و از منتقدان خود  ديکبارها بر تعقل تأ ـقرآن  ـکتاب مقدس  .ه استيعدل

ز يگران نياست که د يمنطق کامالًن برايبنا .اورنديب »برهان«گفته خود  خواسته که بر
خود را با برهان اثبات  ينيد يباشند که مبان داشته مسلمانان انتظار را ازن يهم
 يعنيست، اقامه برهان ين يوستد عقالنجز ورود در داد يزياقامه برهان چ .نداينم

د يحوزه اعتقادات تقل ز قبول دارند که درين يسنت يعالمان اسالم .تيقبول عقالن
  .باشند ل داشتهيرند دليپذ يم چه آن د برايب يم مسلمانانست و يروان

که مناسک  نايدر  .ستين يديترد يت مباحث اعتقاديگر در عقالنيبه عبارت د
ست، تفاوت اسالم ين يبحث زيندارند ن يعشق و بندگ جز يز منطقين يعبادو امور

 ياست که در اصطالح فقه يعبادريغ يدر احکام شرع يو اسالم روشنفکر يسنت
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، حقوق ياعم از حقوق مدن يه امور حقوقيو کل شود مي گفته »معامالت« به آن
اسالم  .گيرد ميدربر را المللي بينو حقوق  ي، حقوق اساسيفريتجارت، حقوق ک

و  ي) را تعبديا بخش حقوقياحکام معامالت  يعنين (ين بخش از داي يروشنفکر
  .است معتبر زين حوزه ناي راست ادراک عقل دو معتقد داند ميمحض ن يديتقل

 اجرايو با  داند مي يين را تابع ضوابط عقالين قسمت مهم دايگر يعبارت دبه 
ن حوزه را از جمله اياز احکام  ياريعدالت بس يعنين ضابطه و ضابطه مالزم آن اي

گرو  را در يمسلمان يمقابل اسالم سنت در .داند مير و منسوخ ياحکام موقت و متغ
ن اي يپنداشتن تمام يثابت و دائمق يامبر از طريعصر پ يضوابط حقوق اجراي
بر  ييم روش عقاليتعم براي ياست که اسالم روشنفکر آشکار .داند مياحکام 

 ايکه مبن يعلم .د استيک علم اصول فقه جديازمند ين نيد يبخش حقوق
ن يمحرک اجتهاد نو ت موتورين عقالنايواقع  در .بودعت خواهديت شريعقالن
  .است
حدود و ثغور اعتبار آن، و نحوه  ت، وين عقالنايف يداست که تعريگفته پان
و  يق فني، تحقيحماس ايه است که به دور از خطابه يجمله مباحث آن از يابيارز

ت مدرن يعقالن ايکردهيک از رويت به کدامين عقالناي يراست .طلبد يکارشناسانه م
چگونه عت است يکه محور احکام شر يعدالت .ک دورتريتر است و از کدام کينزد
  ؟گيرد ميکجا جا  د عدالت دريجد ايه يبند و در طبقه شود ميف يتعر

ن ايش دارد، در واقع يدر پ يدشوار راه دراز ين وادايدر  ياسالم يروشنفکر
  .تازه آغاز راه است

  
  : حق دائمي آزادي انتخاب سبک زندگياصل سوم

زان حق يم يبا اسالم روشنفکر ياسالم سنت ايه ن تفاوتيمهمتر از يکي
 را يجامعه ضوابط اسالم اياز اعض يکياگر  .گران استيد ينداريدخالت در د

ن ضوابط ايت ايرا وادار به رع جامعه مجازند او اياعض گريد آيا، کند ميت نايرع
مت اقامه يکرد و به هر ق خشونت هم استفاده از زور و توان مين راه اي در آياکنند؟ 

 از يبه معروف و نه همچون امر يل به احکامبا توس ي؟ اسالم سنتعت نموديشر
که اگر مردم  کند ميرات استدالل يحدود و تعز يشرع ايه منکر، جهاد، و مجازات

د، زور، يتهد يخود عمل نکردند استفاده از چاشن ينيخوش به وظائف د زبانبا 
باالخره  .ندارد يخشونت البته به مقدار الزم اشکال يريگکار به يارعاب و حت

  .ت شودايد رعايب يم يحدود اله ضوابط و
 بسته و اي را جامعه يجامعه ساخته و پرداخته اسالم سنت ياسالم روشنفکر
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تنها ظواهر  شود مياده يزور پ با چه آناست، اجبار و فشار دانسته معتقد بر يمبتن
جنس مان از اي .شود ميزور محقق ن با ينيمان داي .ن خواهدبوديد ايبدون محتو

؟ با اجبار و فشار عاشق شد توان ميه و دستور يعشق است، مگر با بخشنامه و امر
ن ياقامه د ايابد و به جي يان ميجر يي، تظاهر و دوروياکاري، رينيمان داي ايبه ج
هرکس  .شود مين يجانش ينينسبت به فرائض د يتفاوت يو ب يزين گريد ينوع
اعمال کند،  داند ميکه الزم  را يريگ د نسبت به شخص خود هرگونه سختتوان مي

ولو  ـرا  يزيم چيستيکه خودش نخواهد ما مجاز ن يزمان تا »يگريد« اما نسبت به
  .ميل کنيتحم ـحق است  کامالًاز نظر ما  چه آن

ن رابطه اي در .است يار و آزاديم با اختتوأ اي رابطه »يگريد من ـ«رابطه 
ن، راه يگونه که من آزادم د همان .استخشونت به شدت ممنوع  استفاده از زور و

ار و حق يو اخت ين آزاديهم ز ازين »يگريد«خود را انتخاب کنم،  يو سبک زندگ
 ستم اوين افتم، مجازيرا نادرست  يگرياگر من انتخاب د .است انتخاب برخوردار
ن يچن در .مجبورکنم داند ميدانم و او حق ن يخود حق م چه آنرا به زور به 

ز قانع شود و با ين يگريجاد کنم که داي يشرايطم بلکه موظفم توان مي من يصورت
 گر مجازيح کند، اما اگر قانع نشد من ديراه و روش خود را تصح يار و آزادياخت
دانم  يمن ناحق م را چه آناو آگاهانه  .ستم متوسل به زور و خشونت شومين

  .پرداخت خواهد را آنو در آخرت تاوان  است کردهانتخاب 
الزم  يفرهنگ شرايطجاد ايجز وجوب  يايمنکر معن از يبه معروف و نه امر
ارتکاب امور شر  براي يو فرهنگ يجاد حداکثر موانع قانونايک و يامور ن براي
ا ارشاد به يب يدا وجود دولت حق ندارد به عنوان تأک از شهروندان بي چيه .ندارد

است و  »ياسالم اقناع«ز روشنفکران مسلمان يحاصل تجو .خشونت متوسل شوند
  .»ياسالم اجبار« يدگاه سنتيز ديت تجواينه

 يانتخاب فرد يت و آزاديبرآنند که بدون احترام به فرد يروشنفکران اسالم
انتخاب،  ين آزادايواضح است که براساس  .دم زد انساناز کرامت  توان مين

د توان ميکه  يزيتنها چ .ح نباشديصح دگاه ما ممکن استياز د لزوماًمنتخب افراد 
که تک تک آحاد  يانتخاب را محدود کند قانون عادالنه است، قانون ين آزاداي

پس هرگونه اعمال  .کيقانون دمکرات يعنيجامعه در وضع آن مشارکت دارند، 
 عت ممنوع است، برين و شرينام د هآحاد جامعه ب يگران از سويفشار، اجبار بر د

ماند و  يگر آحاد جامعه مصون مياز گزند تجاوز د يفرد يحق آزادن منوال اي
دخالت کند چه  يگريد يحق ندارد در زندگ يف شرعيچکس با توهم تکليه

  .م با خشونت و ضرب و جرح باشدن دخالت توأاينکه ايبرسد به 
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 آنانشود  ست تا گفتهيبار مصرف ن کيم حق انتخاب افراد امر يباش اد داشتهي هب
ه خود يگر تا ابد مجبورند درچارچوب انتخاب اوليانتخاب کردند و د ک باري
ن خود را ابطال يشيپ ايه ند انتخابتوان مي آناناست،  ين حق دائماي .بمانند يباق
ن محق اي .ندايعمل انتخاب نم براي را آن اياجز ين تنها برخيا از کل ديند، اينم

ت يبه رسم .ح بودن ندارديبا صح يبودن است وتالزممجاز ايمعن هب بودن صرفاً
ن است که با قاعده يز زور و فشار و اکراه در ديتجو اين حق به معناينشناختن 
  .ست) منافات داردين ن اجباري(در د »نيالد يالاکراه ف«جاودانه 
  

گذاري عمومي بر اساس  مشي گذاري و خط امکان قانون اصل چهارم:
  هاي ديني ارزش

نکات افتراق  يسه نکته قبل .است دهيرس يدشوارتر سؤالاکنون نوبت به طرح 
با طرد  يروشنفکران اسالم .بود يخيو تار يبا اسالم سنت ياسالم روشنفکر

ت شناختن ين و با به رسميفهم د ت دريرش عقالنيت در قرائت متن، با پذيجزم
 نين نکته چهارم فارق باي .دندها نپاان به جهان مدرن يانتخاب آدم يحق آزاد

  .است ينيرديو روشنفکران غ ينيروشنفکران د
اختالف نظر  ينيرديحداقل در سه مورد با روشنفکران غ ينيروشنفکران د

و  يحي(چه مسلمان چه مس ينيجمله روشنفکران د نداران و ازياول آنکه د .دارند
 اي، به خدکنند مي يه زندگمؤمنانخود  يو شخص ي) در عرصه خصوصيهودي

 يستأ ينيد ايخود به الگوه يسلوک اخالق در مان دارند واي متعال و روز آخرت
  .هستند ينياهل دعا و عبادت و مناسک د .کنند مي

ز به يگران نيو در ارتباط با د يدر عرصه عموم ينيدوم آنکه روشنفکران د
 اي اگر در جامعه .بندندپا ينيبه ضوابط د تر عمالً متعهدند و از آن مهم ينياخالق د

ت يقرارگرفت و اکثر يمورد اقبال عموم ينيمنش و روش روشنفکران دشه، ياند
 ، درکند مين يمشتر تأيرا ب ها آنن راه و روش سعادت ايشدند که  ه قانعآحاد جامع

ک کارگزار يوه دمکراتيش باوران به نينداران و ديد گونه اينک سو ين صورت از اي
رد که در يپذ يار مياخت و با گر جامعه آزادانهيد يشوند و از سو يم يعرصه عموم

 .بها دهد ـاست  يکه مورد اقبال عموم ـ ينيد ايه ارزشن خود به ضوابط و يقوان
، گرايي ک همجنسيدمکرات ايق راهکارهيقانون از طر اي ن جامعهيچن مثال در براي

ج سکس و خشونت يقبل از ازدواج، ترو ويژه بهخارج از ازدواج  يروابط آزاد جنس
ممنوع  را يموارد اضطرار ن جز دري، سقط جنيارتباط جمع ايه رسانهق ياز طر
  .کند ميدفاع  يعموم ايه نادبست در ينياز آموزش معارف د قانوناًا ي کند مي



    ۴۵  اصول سازگاري اسالم و مدرنيته ����

 )Public Policy Making(ي عموم گذاري مشي خط اي ن جامعهيچندر سوم آنکه
 يامر يعموم گذاري مشي خط .بود خواهد ينيو ضوابط د ها ارزشثر از متأ شک يب

 گذاري مشي خطنداران دريو د مؤمنان .فراتر از آن است و گذاري قانونمتفاوت با 
از  يايراهکاره .ت کنندايرع ، عدالت واخالق راانسانکوشند کرامت  يم يعموم

 اخالق و عدالت و کرامت را پر يخال ايو حقوق بشر نتوانسته ج يل دمکراسيقب
از ين بر يفرانسو ل متفکريدوتوکو ياست که آلکس يايج همانن اي قاًيدق .کند

  .است کردهح ين تصريبه د يدمکراس
 يانسانکرامت  اير با حقوق بشر، عدالت، اخالق ايدر تغ يمتفکر مل ياياگر ج

 را بر ياست که منافع مل يو وجدان اخالق ينيمان داي جز يزيقرارگرفت، چه چ
ک ي يد ملياگر رشد ناخالص تولا ي؟ ندهد حيترج يانسان يواال ايه ارزشن اي

ن و اخالق يد جز يزيچه چ آيد مي دست گر کشورها بهيفقر مفرط د ايبه به کشور
  ؟شمارد يمذموم م را اي ن توسعهيچن ينيد

نداران يد ه بامؤمنان يخصوص يزندگ يعنيمورد اول  در ينيدريروشنفکران غ
در  ينيد ايه ارزشت ضوابط و ايرع يعنيندارند، اما در موارد دوم و سوم  يمشکل
ن نکته اي و بر کنند ميشدت مخالفت  به يعموم گذاري مشي خطو در  گذاري قانون

م و به آن يبدان يخصوص ين را امريکه ما د کند ميته اقتضا يفشارند که مدرن يمپا
سم يته سکوالرينفک مدرنيم، لذا الزمه الينده را يعرصه عموم اجازه دخالت در

از  يعموم گذاري مشي خطو  يارگذ استيو س گذاري قانون يايجد يعنياست، 
 يرا در عرصه عموم ينين و آئيچ ديسکوالر است و ه يتيته ماهيت مدرنيماه .نيد
بطلبند،  را يو ضوابط ها ارزشن يت چنايت جامعه رعياگر اکثر يحت تابد ميبرن
مال يپامان ندارد اين ين و آئيت که به آن ديحقوق اقل ين صورتيچن که در چرا
سکوالر  يتيته را که عقالنيت مدرنيچکس حق ندارد ذات و ماهين هبرايبنا .شود مي

  .است نقض کند
ک جامعه است ين حق آحاد ايکه  کنند ميمقابل استدالل  در ينيروشنفکران د

ند، ايم نميتنظ را يعموم يمش خط ايند ايخواهند وضع قانون نم يکه هرگونه م
 و در باشد داشتهت را يشدن به اکثر ليتبد مکاند اايب يت مياقل اوالًواضح است 

را با ضوابط  يعموم يمش ز حق خواهندداشت قانون، خطين آنان ياقبال عموم زمان
 يات، حق آزاديل حق حياز قب يهپاحقوق  ثانياً .ندايم نميخود تنظ ايه ارزشو 
همگان  برايعادالنه  ياز دادرس ين سرنوشت، حق برخوردارييده، حق تعيعقبرازا

ت و تجاوز به حقوق ياکثر يکتاتورين هرگز دبرايبنا .بدون استثنا محفوظ است
  .است فتادهيت اتفاق نياقل
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 ايه که مثال ـ ينيرديو روشنفکران غ ينيموارد اختالف نظر روشنفکران د در
ت يقالنچ عيه ـگذشت  يعموم گذاري مشي خطو  گذاري قانونمتعدد آن در حوزه 

 يادله متکاف يفلسف زبانست، به ين کار ن باشد دريرش طرفيکه مورد پذ يواحد
گر قابل يطرف د برايکه  کند ميخاص خود را اقامه  يهرطرف ادله عقل .است
حل  راه ين موارديچن در .کند ميقانع ن يليدل را به هر يگريد ست، ويرش نيپذ
قه جامعه را اداره کند يو طر يمش نکه کداماي براي ـ ينظر حل راهنه  و ـ يعمل
  .تيمراجعه به اکثر يعنيک است، يحل دمکرات راه

باشند  دهيمدت موقت به قدرت رس برايک يق دمکراتينداران ولو با طرينکه داي
از  يرغم برخورداريروند، عل يداده کنار م يعموم رأيز تن به يمدت مقرر ن و در

متکافيء است، حق  يکه ادله عقالن يموارد اختالف در يپشتوانه اقبال عموم
و ضوابط  ها ارزشجامعه به  يعموم گذاري مشي خطاي گذاري قانونباشند در  نداشته

ست، که يش نيب )Dogma( تيک جزمياست،  »مدرن يتابو«ک يتوجه کنند  ينيد
سم است و جوامع يته سکوالريقرمز مدرن نکه خطاي .است شدهچ کجا اثبات نيه در
نادرست  کامالً ها آنرند که به باور يرا بپذ يايه يمش ن و خطيموظفند قوان ينيد

  .ستيت نيل اصول موضوعه به عنوان عقالنيدن به زور و تحميازيدست  است، جز
ت يذات و ماه .ميرفتن آن باش ت ندارد که نگران از دستيته ذات و ماهيمدرن

ته مقدس يعالوه مگر مدرن هب .ياست نه امور اعتبار يقياگر باشد از آن امور حق
 دور توان مينظر ن از يآرم؟ يباش داشته را  آندن قداست هاپانرياست که دغدغه ز

است  سکوالر بوده يعنيرا دارد  اي ن الزمهيته محقق در غرب چنيداشت که مدرن
 کا رايو آمر پاراه ارو ناًيز در تجربه خود عين يجوامع اسالم است الزم آيااما 
  ند؟ايميبپ

  
که  کند ميته) اقتضا يمدرن انحالل در ايته (به جيمدرن با يمواجهه انتقاد: نتيجه

هم خود را  ها آنگفته،  شيد کنند که با نکات پيکن مهم تأاي روشنفکران مسلمان بر
نه اسالم  .خودشانمدرن به سبک  هرچندمدرن،  کامالًدانند هم  يمسلمان م قاًيعم

اسالم باشند، و  نگران خروج از آناناست تا با مخالفت  يسنت مسلمانانملک طلق 
 آناناست که با مخالفت  ينيرديغ ک ويروشنفکران الئ يته ملک انحصارينه مدرن

خالف  بر يتمام جوامع اسالم در ياسالم روشنفکر .ته باشنديمدرن نگران خروج از
دن يال رشد و بالح ک دريو الئ ينيرديو روشنفکران غ گرايانادي، بنگرايان ل سنتيم

  .ت استيک واقعين ايگرفت  دهيناد توان مين را آن .است
  



 

  
  
  
  

  سوم نوشتار
  
  
  
 ١يدر فرهنگ اسالم »يو خصوص يعموم«بر بحث  يآمددر
  
  
عمومي و خصوصي عامل  ايه ن دامنه حوزهيكي از مهمترين عوامل تعيي :چکيده

با اهتمام به زندگي خصوصي در اديان ابراهيمي  .ويژه دين است فرهنگي به
از ديدگاه اسالمي مميزات و  .يابد ي فرد ارتقا ميانسانخصوص اسالم هويت  هب

كه تحت ضوابط  اي ن قلمرو در جامعهاي آياقلمرو زندگي خصوصي چيست؟ 
 ايه شهري اگرچهشود؟  شود تغيير كرده و كوچكتر مي شريعت اسالمي اداره مي

تفكيك حوزه خصوصي از حوزه عمومي در متون اسالمي و آثار فقهي و اخالقي 
ن زمينه سابقه چنداني ندارد، لذا به ايقل در خورد، اما مطالعه مست به چشم مي

آمد در شپي را آن، شده يادسخگويي اصلي پا برايعنوان طرح بحث مقدماتي 
  .ناميديم

قابل دسترس ديگران رخواهد مخفي و غي مي انسانخصوصي چيزي است كه 
با  .باشد مي انسانعهده خود  به گيري درباره آن مستقالً مچه تصمي بماند، يا آن

ت و سرپرستي يشود و با ضابطه دوم وال منتفي ميرضابطه اول اطالع و نظارت غي
است كه در آن امري مخفي و  اي حوزه حوزه عمومي .شود ديگران سلب مي
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December 5, 2002, New york City, Social Research, Vol 70, No. 3 , Fall 2003 
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قابل دسترس نيست و تدبير و سامان آن نيز به يك فرد و گروه اختصاص رغي
  .ن حوزه منطقه اقتدار دولت استاي .ندارد

يعني قاعده با  .بودن است ريعت اسالمي اصل عدم عموميمطابق ضوابط ش
از سويي از امور مرتبط به  .بودن است مگر خالف آن اثبات شود خصوصي

نكه با دليل اثبات شود مورد از مصاديق حوزه ايتوان پرسيد مگر  اشخاص نمي
ي بر شئون و سرنوشت خود سلطه كامل دارد و هرکساز سوي ديگر  .عمومي است
د اياكنون ب  دخالت ديگران در امور مرتبط با وي محتاج دليل معتبر است،تصرف و 

از ممنوعيت تجسس و تفتيش يا عدم جواز  پرسيد ادله ديني چه اموري را مشخصاً
   است؟ گران استثنا كردهتصرف و دخالت دي

 .كند مؤمن كسي است كه همه ابعاد زندگي خود را با ضوابط الهي سازگار مي
خداوند از زندگي  .تفاوتي بين حوزه عمومي و خصوصي نيستن اساس ايبر 

آزادانه و با اختيار در تدبير زندگي  مؤمنانخصوصي اشخاص مطلع است و 
مؤمن موظف نيست  .كنند خصوصي و عمومي خود ضوابط الهي را لحاظ مي

گناهاني كه در زندگي خصوصي خود مرتكب شده و اثبات آن مجازات دنيوي 
كردن حقوق ديگر مردم  ماليپادي ابراز كند، به شرطي كه در آن دارد، را به اح

مال نكند، رابطه بر را آنبهتر است  شرعاًكه توبه كند كافي است بلكه  همين .نباشد
كس حق ندارد ديندار را در زندگي چهي .و خداوند در اسالم مستقيم است انسان

  .ف ديني مجبور كندايخصوصي خود به انجام وظ
با صراحت تجسس و تفتيش از احوال شخصيه مردم (چه مسلمان و  کريم قرآن

عالوه انتشار احوال شخص و ابعاد زندگي  ه) را حرام دانسته بغيرمسلمانچه 
است، در شريعت اسالمي تجاوز به حريم زندگي  ممنوع دانسته را آنگرخصوصي دي

خصوصي، تجسس و كنجكاوي در آن يا اشاعه و انتشار آن نه تنها گناه 
ت حريم زندگي ايلذا ضمانت رع .بلكه مجازات دنيوي نيز دارد شود مي محسوب

  .خصوصي در يك جامعه اسالمي بيشتر است
ت، آزادي مردم در زندگي يمستفاد از دو قاعده مهم سلطنت و عدم وال

ه خان ـ در حريم زندگي خصوصي .خصوصي در چهارچوب شريعت اسالمي است
دهد ولو معصيت باشد تنها مجاز نيست به  فرد مجاز است هر كاري انجام ـ

كه  اي جامعه ـ اما در حوزه عمومي در يك جامعه اسالمي .ديگران ضرر بزند
ي در لباس، روابط جنسي، يها محدوديت ـاز قانون آن است  احكام اسالمي جزئي

 .شود ل عبادي ساكنان آن مشاهده ميايخوردن و آشاميدن، روابط اقتصادي و مس
در جهان معاصر، و  رايجصوصي در فرهنگ اسالمي كوچكتر از قلمرو لذا حوزه خ



      ���� در فرهنگ اسالمي » عمومي و خصوصي«درآمدي بر بحث    ۴۹    

 شرعاًن قلمروها ايت ايعدم رع .تر از حد متعارف است آن گسترده حوزه عمومي
 ها آنت ايچه در حوزه عمومي رع جرم و قابل مجازات است، آن قانوناًگناه و 

اال باطن ديانت جز از سوي خداوند يا وجدان عت است وظاهر شري است الزم
  .ي قابل ارزيابي نيستانسان

بر اساس فريضه مسلم امر به معروف و نهي از منكر ساكنان جامعه اسالمي 
مجاز نيستند در حوزه عمومي مرتكب گناه علني شوند يا تظاهر به گناه كنند و در 

تي يا ايتظر ابراز نارضد منايب صورت ترك واجبات يا ارتكاب محرمات ظاهري مي
امر به معروف و  .باشد مسلماناني، تعرض فيزيكي شرايطبا  احياناًي و زبانتذكر 

 نظارت و مقابله با براي مسلماناناهرمي قدرتمند در دست  اگرچهنهي از منكر 
اسالمي در  ايه ارزشاستمرار ضوابط و  برايجائر و ضمانت نيكويي  ايه دولت

 اي د حربهتوان آن مي شرايطت دقيق اين همه عدم رعايبا  .ميان آحاد جامعه است
ه را را آنبا سوء استفاده از  دخالت ناروا در زندگي خصوصي مردم بسازد و براي
  .مشروع مردم هموار كند ايه نقض حقوق و آزادي براي

دولت اسالمي است كه وظيفه آن همگاني كردن و  اياز نهاده دائره حسبه يكي
دائره حسبه تمامي  .جلوگيري از ارتكاب منكر در جامعه استگسترش معروف و 

 برايعمومي  ايشغل محتسب كنجكاوي در فض .گيرد ميرا فرا حوزه عمومي
 برايزير  يها اهرمتواند از  محتسب مي .ديني است ايه ارزشت ضوابط و ايرع
عمومي استفاده كند: اجبار بر فعل واجبات و برخي مستحبات و  ايكسازي فضپا

مكروهات و  اي رهپامباحات به شرط مصلحت عمومي، اجبار بر ترك محرمات، 
مباحات به شرط مصلحت، تعزير مجرمان و متخلفان به جريمه نقدي، حبس و 

حوزه  براياختيارات بي حد و حصر محتسب تهديدي جدي  .مجازات بدني
توان تمامي آزادي عمل مردم در حوزه  به آن مي ايست و با اتكخصوصي ا

  .عمومي را سلب كرد
گيرد، حوزه خصوصي  شاگر دولت ديني مشي توتاليتر يا ديكتاتوري در پي

ديني از قبيل خالفت (در اهل  ايه دولتدر  .بينند چنين جوامعي بيشتر آسيب مي
است كه به سادگي زندگي  اي عه) مصلحت سالح برنده(در شي فقيه واليتسنت) و 

به رسميت شناختن مصلحت بدون حد و مرز و  .نوردد خصوصي مردم را در مي
 .اجازه نقض زندگي خصوصي است ايحاكم اسالمي به معن براياختيارات مطلقه 

كه هيچ  ـيعني حقوق مطلقه آحاد مردم  ـ ثابت قانوني هاي حداقل بيني پيشبدون 
جامعه سالم  باشد نداشته را آنگذاشتن پازيرتوان  اي چ بهانهحكومتي به هي

  .بودنخواهد
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ايت ظرائف بدون رع ـبا تمسك فراوان به فريضه امر به معروف و نهي منكر 
نهاد دولتي حسبه، اختيارات مطلقه حاكم ديني و باالتر دانستن مصلحت  ،ـ ن آ

ما به ميزان شود، ا نظام از احكام شرع، ظاهر شريعت با زور در جامعه مسلط مي
شده، ريا، نفاق و تظاهر  فمان ديني تضعياياستفاده از زور و اجبار، باطن ديانت و 

خصوصي منافي  ايه يابد، يك حوزه عمومي متشرع با حريم در جامعه شيوع مي
د در متن دين ايب شريعت چه ارزشي دارد؟ فريضه امر به معروف و نهي از منكر مي

سازي و تسهيل انجام معروف و ترك منكر  نهيآن زم ايرحمت معني شود و معن
شود اجبار به ظاهر عمل  است كه بدون بازسازي وجدان ديني مردم محقق نمي

پرداختن به دينداري ديگران  .مشكل نيست حل راهبدون درمان وجدان ديني ناسالم 
تأويل و تغيير زندگي  قابل غيرثابت و  هاي حداقلنيازمند تدوين قانوني است كه 

نكه نهادي اي جاي بهتواند  دائره حسبه مي .باشد شناختهوصي را به رسميت خص
انديشه  .شود جامعه مدني و توسط خود مردم اداره مي ايدولتي باشد، از نهاده

 .ثابت شرعي بيگانه است ايمرزه مقيد بهراسالمي با دولت مطلقه و مصلحت غي
چوب در چهار عمومير كنار حوزه د رسيدن به نقطه تعادلي كه حوزه خصوصي

باشد، در گرو اجتهاد نوين و  ضوابط ديني، سالمت كاركرد الزم خود را داشته
  .نگاهي تازه به ميراث كهن است

  
*   *   * 

 
 ايبه دراز يك معنا قدمتي، به ياز حوزه عموم يك حوزه خصوصيتفك اگرچه

و حفظ آن در  يخصوص يت زندگيدارد، اما توجه به قلمرو و اهم يانسانات يح
 ها دولتاگر در گذشته  .د استيمتجاوزان، از مسائل عصر جد آيندهبرابر تعرض فز

شرفت يند، امروز به مدد پشد ميمحسوب  يم خصوصين متجاوزان به حريبزرگتر
 يات خصوصيح ها دولت يپابه  پا يكيالكترون هاي رسانه، يآور تكنولوژ شگفت
 ياريبه بس يو گستره حوزه عموم يخصوص شك دامنه حوزه يب .كنند يد ميرا تهد

ن عوامل قلمرو اير ييدارد و با تغ يبستگ يو اقتصاد ياسي، سياز عوامل فرهنگ
ن عوامل در ياز مهمتر يكي .گردد مير ييدستخوش تغ يو عموم يات خصوصيح
 اي ژهيت وايان عنيدر اد .ن استيد ويژه به ين دو حوزه عامل فرهنگاين دامنه ييتع

كوشش شده با اهتمام به  يميان ابراهيدر اد .است شدهمبذول  يخصوص يبه زندگ
و  يبحث عموم«ن مقاله ايموضوع  .ابديفرد ارتقاء  يانسانت يهو يخصوص يزندگ

  .است »يدر فرهنگ اسالم يخصوص



      ���� در فرهنگ اسالمي » عمومي و خصوصي«درآمدي بر بحث    ۵۱    

م يبه تقس اي هيان زنده جهان معاصر از چه زاوياز اد يكياسالم به عنوان 
تا  يخصوص يقلمرو زندگ يدگاه اسالمياز داست؟  پرداخته يو عموم يخصوص

ها و چه  چه شباهت ياز حوزه خصوص يغرب ين قلمرو با تلقايكجاست؟ 
ن اي آياست؟ يچ مسلمانان يخصوص يزات زندگيمم يكل طور بهدارد؟  ياختالفات

ر كرده و ييتغ شود مياداره  يعت اسالميكه تحت ضوابط شر اي قلمرو در جامعه
تا  ينيارات دولت، از جمله دولت دي؟ محدوده اختشود ميتر احياناً كوچك

ل فرد، خانواده، جامعه و دولت چگونه ياز قب يميكجاست؟ اسالم به مفاه
  ؟است نگريسته
به  ييسخگوپا براي يسازو بستر ين مقاله در مقام طرح بحث مقدماتاي
  .ميديدرآمد نام شيپ را آنلذا  .ن دست استاياز  يسؤاالت
و  يدر متون اسالم ياز حوزه عموم يك حوزه خصوصيتفك ايه شهيچه راگر
 يخورد، اما مطالعه مستقل درباره بحث خصوص يبه چشم م يو اخالق يآثار فقه
قات الزم در يت فراوان تحقيرغم اهميندارد و عل يدر اسالم سابقه چندان يعموم

و  يخصوص يح اجماليآمد ابتدا به توضدر شين پايدر  .است گرفتهآن انجام ن
بر اساس دو  گاه آن .ميكن يس ميم، سپس اصل در مسئله را تأسيپرداز يم يعموم

 يعنين دو محور ايدر  يدگاه اسالمي، به ارائه ديف خصوصيضابطه مأخوذ از تعر
به مطالعه مسائل مهم  گاه آن .ميكن يعمل مبادرت م يت تجسس و آزاديممنوع

از منكر و دائره حسبه و دامنه  يامر به معروف و نه يعني يمرتبط با حوزه خصوص
وجدان  ايشنهاد ارتقيپرداخت؛ و در انتها با پ خواهيممي ارات دولت اسالياخت
  .ميبر يم يانپابحث را به  ينيد

  
  يمراد از امر خصوص .۱

 رواياتدر قرآن و  .ه ندارنديقت شرعيحق يو عموم يدو واژه خصوص
ز به عنوان دو اصطالح يدر فقه ن يحت؛ اند شدهز استعمال ني(ع) نامبر(ص) و ائمهيپ

 گاه آنم، يكن يم بيانن دو واژه ايلذا ابتدا مراد خود را از  .اند كار نرفته هشده ب شناخته
 .ميابين دو واژه را باين اصطالحات و احكام مرتبط با يتر كيم تا نزديكوش يم

 ،ين وضوح بدويهستند كه در ع يمياز زمره مفاه يو خصوص يم عموميمفاه
چندان اتفاق نظر هم در كار  يفين تعاريعالوه در چن هب .ستين يفشان كار آسانيتعر
 ايسه معن توان مي يدر حوزه خصوص )۱(قات انجام شدهيبا تأمل در تحق .ستين
 انسان چه آندوم:  .يو اختصاص ي، فرديگرفت: اول: شخصآن در نظر برايل را يذ

 يريگ ميكه تصم چه آنسوم:  .بماندگران يد يدسترس قابل غيرو  يمخف خواهد مي
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دوم  ايمعن يمراد ما از خصوص .د باشدايب يم انسانبه عهده خود  درباره آن مستقالً
 .دارد يبر نم ياول چندان پرده از ابهام واژه خصوص اينكه معنايبا  .و سوم است

 يكيكند:  يم يرا خصوص ياز دو ضابطه) امر يكيا يالواقع تحقق دو ضابطه ( يف
ل به يم .داشتن گران نگاهيگران و دور از دسترس ديداشتن از د يل به مخفايتم

 .كردنبا آن رفتار ك راز سر به مهريماندن و مثابه  ينشدن، سر دهينمودن و د پنهان
م ين حراياز  يند به قسمتيگز يرا كه خود بر م ين ضابطه تنها افرادايشخص با 
 نشانچكس يبه ه را آناعظم  و قسمت دهد مي(و نه تمام آن) راه  يخصوص

به آن گذشته  چه آناز  ياريالت، آرزوها، و بسايبدن، تم اياز اعض يبرخ .دهد مين
د در ايب منحصراًار آن ياخت چه آن يگريد .گيرد مي قرارن حوزه ايم، در يكن ياطالق م

درباره  گيري تصميمت يباشد كه صالح يار خود شخص باشد، و او تنها كسياخت
دار آن اريد قدرت اوست، او اختيكه سامان آن در  اي حوزه .عهده دارد هب را آن

الزم  يحت .ف كندين تكليياو تع براين حوزه ايرا نرسد كه در  يگرياست، د
ر، يبا ضابطه اول اطالع و نظارت غ .ن حوزه لحاظ كندايرا در  يگريست نظر دين

و  يداراي .شود ميگران سلب يد يت و سرپرستيو با ضابطه دوم وال شود مي يمنتف
با  ياجتماع ـ ياسيس يمش ده، بدن و لباس، و خطين و عقيمال، مسكن و شغل، د

مشمول هر دو ضابطه  يزيممكن است چ .شوند يمحسوب م ين ضابطه خصوصاي
ا ياست كه  يزيچ يدر واقع خصوص .از آن دو منطبق شود يكيا تنها بر يشود 

ار شخص يدر اخت منحصراًم آن، ير و تصميمان و تدبنكه ساايا ياطالع و ابراز آن، 
 يبرخ .ار تامه باشدياز آن دو) صاحب اخت يكيا ينه (يباشد و شخص در هر دو زم

 ها آنگر اطالع از يد يست كه ارزش دارد و برخها آندن و دانستن يامور تنها د
گران يد آياست؟ يشان به دست كگيري تصميمكه سكان ن است ايست، مهم يمالك ن

  ا نه؟يآن دارند  يده هم حق دخالت در جهت
مارستان در يمار در بيدر زندان، ب يندارند؟ زندان يخصوص يزندگ يچه كسان

ن ايمارستان، و كودك قبل از بلوغ؛ به يش در تيپر نش، روايماريامور مرتبط با ب
خواه  تيك حكومت تماميكه تحت  يافزود افراد توان ميز ين يچهار مورد پنجم

بهره  يب يخصوص يزان قدرت حكومت، از زندگيز به ميبرند ن يمسر هتر) بي(توتال
كوشد از  ي، مگيرد ميم يشان تصمجاي بها همه موارد ي يشوند و حكومت در برخ يم

  .شان باخبر باشديزندگ زواياي يتمام
 قابل غيرو  يمخف ياست كه در آن امر اي ، حوزهيدر مقابل، حوزه عموم

ز حق يدر مورد آن ن گيري تصميمر و سامان و يست، و تدبيآن ندسترس صاحبان 
   )۲(.منطقه اقتدار دولت است يحوزه عموم .همه شهروندان است
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 اي شهيش يو به مثابه اتاق )۳(ن حوزه ملك مشاع همه شهروندان استاي
نكه با هم قرار بگذارند كه قرار دارد (مگر آ ها آنو منظر همه  يارآن در م ايمحتو
باشد نه  نشانندگاايتنها تحت نظارت نم يتيو امن يهمانند امور نظام اي مسئله

  .همگان)
ندارد، تجسس و  يگران ربطيد، به ديپرس توان مين ياز امور حوزه خصوص

ز مجاز يآن ن اياز آن مطلع شد افش يكس يقيش در آن ممنوع است، اگر به طريتفت
ن يياست، اوست كه حق تعن حوزه در سلطه مشخص اير امور يتدب .ستين

با توجه به دو ضابطه  .ت ندارديبر مقررات او وال يسرنوشت خود را دارد واحد
ت يبه رسم کامالًرا  يحوزه خصوص يكه فقه اسالم يابيم ميمورد بحث در 

سو و  كيافراد از  ايه يپنهان ايبودن تجسس و افش را از حرامياست، ز شناخته
در  .است ل سخن گفتهيگر به تفصيد ياز سو ها آنت سلطه افراد بر اموال و مقررا

 يو برخ يو عموم يست، بحث در مرز حوزه خصوصين يدياجمال مسئله ترد
به نظر  يمتناف يبا ضوابط حوزه خصوص ياست كه در نظر بدو ينياحكام د

  .رسد مي
  
  يعموم ياصل در بحث خصوص ايمقتض .۲

م مفاد اصل و يكن يبررس است الزم، يو عموم يبعد از بحث در مفهوم خصوص
است كه در موارد مشكوك كه  نايس اصل يده تأسايف .ستيقاعده در مسئله چ

، با تمسك به اصل يا عمومياست  يست مورد متعلق به حوزه خصوصيمشخص ن
، اما اثبات موارد خواهد ميل نيمطابق اصل است، دل چه آن .شود مي ف مشخصيتكل

   .تل اسيمخالف اصل محتاج دل
قاعده با  يعنيبودن است،  ياصل عدم عموم يعت اسالميمطابق ضوابط شر

 توان مياز احوال و حاالت افراد ن .بودن است مگر خالف آن اثبات شود يخصوص
و قابل پرسش  يق حوزه عموميل اثبات شود كه مورد از مصاديسؤال كرد مگر با دل

جواز تجسس و  )۴(.ش مطابق اصل استيت تجسس و تفتيحرمت و ممنوع .است
بر شئون و  يهرکسگر ياز طرف د .است يل معتبر شرعيازمند دليش نيتفت

 يگران در امور مرتبط به ويسرنوشت خود سلطه كامل دارد و تصرف و دخالت د
 ايمقتض )۵(.شود مير يتعب »تياصل عدم وال«ن ضابطه به اياز  .ل استيمحتاج دل

شارع مجاز  يذن خاص از سوچكس بدون اين است كه هايت ياصل عدم وال
جواز دخالت در حوزه  خواهد ميل يدل چه آن .دخالت كند يانسانست در مسائل ين
گران يان است، عدم جواز دخالت ديآدم يز شخصيو ن ي، فرهنگي، اقتصادياسيس
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  .خواهد ميل نيمطابق اصل است و دل انسان يدر امور شخص
ش ياوست، تجسس و تفتل امور مربوط به هر شخص مختص ين تحلايمطابق 

 .ت آن شخصايست مگر به رضيم در آن مجاز نيا دخالت و تصرف و تصمياز آن 
كه مرتبط به  يدر امور .است يل معتبر شرعيسؤال و دخالت در آن محتاج دل

حق دخالت ندارد مگر با اجازه  يت عمومايبدون رض يز احديهمگان است، ن
  .مشخص شارع

ت تجسس و ياز ممنوع را مشخصاً يچه امور ينيدم ادله يكن يد بررساياكنون ب
 يا چه امورياست؟ و  كرده يگران مستثنيا عدم جواز تصرف و دخالت ديش يتفت

ن اصل اياست؟ تأمل در  هبه فرد خاص سپرد يت همگانايرغم رضيرا عل
ازمند ارائه يخروج از آن ن هرگونهاست و  ييعقال يبحث امر يهپاكه  دهد مي نشان
  .است يشرع ل معتبريدل

  
  يو عموم يخصوص يها در حوزه ينداريد ايمقتض .۳
 يار و آزاديم خداوند است، او با اختيتسل يزندگ هاي عرصهندار در همه يد

ت خداوند ايبر محور رض يانسان يم زندگيكه سعادت او در گرو تنظ است پذيرفته
خداوند بودن م يجز تسل يايو معن )۶(است يميان ابراهياسالم نام همه اد .است
  .ندارد

بر  .كند يسازگار م يات خود را با ضوابط الهياست كه همه ابعاد ح يمؤمن كس
 يخصوص يزندگ .ستين يو حوزه عموم ين حوزه خصوصيب ين اساس تفاوتاي

ر آن به عهده شخص است ياست كه از آن دو نفر مطلعند و تدب يمؤمن آن زندگان
 .كند يت خدا را آزادانه لحاظ مايضخود ر يخصوص ياو در سامان زندگ يمنته

و  داند مين نظارت را ايمؤمن  .ستيچكس بر اعمال او ناظر نيه پندارد ميكافر 
او ممكن  .خداوند گردن نهد يست به اوامر و نواهيمؤمن مجبور ن .پذيرد مي را آن

ارتكاب گناه خالف  .بگذارد و گناه كند پازيراز دستورات خداوند را  ياست برخ
است كه  ين مجازات در صورتاي .مان است و مجازات به دنبال دارداي ايمقتض

مؤمن توبه كرد گناه او  هرگاهمان نشود و توبه نكند، يمؤمن از كرده خود پش
كه به آن  شود ميكه توبه نكند در آخرت مجازات  يدر صورت .شود مي دهيبخش

مؤمن موظف  .به همراه ندارد يويمجازات دن لزوماً يهر گناه .نديگو يم »عقاب«
دارد، به  يويشده و اثبات آن مجازات دن مرتكب يكه در پنهان يست گناهانين

 .گر مردم نباشديكردن حقوق د ماليپانكه در آن ايابراز كند، به شرط  ياحد
را  »اهللا حق«گر اگر در حوزه خصوص يبه عبارت د .است يكه توبه كند كاف نيهم
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 شرعاًر شود، بلكه يا تعزيكند تا مستوجب حد ست اقراريم نباشد، الز ت كردهيمعص
م است و يو خداوند در اسالم مستق انسانرابطه  )۷(.برمال نكند را آنبهتر است 

ندار يچكس حق ندارد ديه .ستنديون واسطه نيچكس از جمله روحانيتوبه، ه براي
 يلياگر او به هر دل .مجبور كند ينيف دايخود به انجام وظ يخصوص يرا در زندگ

ن اياوست و  ين زندگاي، شود ميرا مرتكب  يا حرامي گويد ميرا ترك  يواجب
  .انتخاب اوست

ت ايخود را موظف به رع مسلمانان .دارد يز مقرراتين ياسالم در حوزه عموم
عالوه  يك جامعه اسالميدر  ير حوزه عمومين در تدببرايبنا .دانند مين مقررات اي

ت ايت با رعاين رضاي .است الزمز يت خداوند نايل رضيتحص مسلمانانت ايبر رض
 مسلمانان کريم قرآن ياجتماع ايه مخاطب خطاب .شود مي حاصل ينيضوابط د
ضوابط  ايبرمبن راان ش ر جامعهيبا رضا و رغبت تدب مسلمانانكه  يمادام )۸(.هستند
ن ضوابط اي يليهردل به هرگاه، و بود مي خواهددنبال كنند اداره جامعه اسال ياسالم
نام  »مسلمانان جامعة« را آن توان مي اگرچهست؛ ين يگذاشتند، جامعه اسالم پازيررا 

  .گذاشت
 ير حوزه عموميبه تدب راان ياز آدم يا صنف خاصيخاص  انسانخداوند  آيا

(ص) عبداهللا اتفاق نظر دارند كه محمدبن مسلماناناست؟ عموم  دهمنصوب كر
 .است ز بودهين يحوزه عموم ايدر مرافعات و فرمانرو ي، قاضيامبريعالوه بر پ

 )۹(.است مسلمانان يف شرعاياز وظ کريم قرآنامبر به نص ياز پ مسلمانانت يتبع
به  مؤمنانامبر از ي(پ )۳۳/۶(سوره احزاب »ن من انفسهميبالمؤمن ياول يالنب« آيه

 چه آن ي(ص) حتامبريدستورات پ يسزاوارتر است) اطالق دارد و تمام خودشان
ان فارغ يعيش )۱۰(.گيرد ميز در بريرا ن شود مي مسلمانان يخصوص يمرتبط با زندگ
 اء مطهرياما پس از اول )۱۱(.قائلند طهردوازده امام م برايرا  ين مقامياز نبوت چن

سخ پا؟ است شدهن منصوب يدر زم يو ينيبه جانش ياز جانب خدا فرد خاص آيا
 د ادعاكند من شخصاًتوان مين يچ فرديه يعنياست،  يمنف مسلمانان ياجماع
سنت، و  نه خالفت در نزد اهليدر زم )۱۲(.ن هستميزم ين خدا رويجانش
ن دو ايك از ي چيه اما اجماالً .گفت ميعه، در ادامه سخن خواهينزد ش فقيه واليت

  .ستيا مورد اتفاق ني ي، اجماعين دو مذهب بزرگ اسالماي كرد دريرو
  
  شيت مؤكد تجسس و تفتيممنوع .۴

ل شخص بتواند اين بود كه در صورت تماي يخصوص ين ضابطه زندگينخست
ت تجسس ين ضابطه ممنوعايالزمه  .دهدگران قراريو دور از دسترس د يمخف را آن
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 يت اشاعه و انتشار احوال شخص و ابعاد زندگيسو و ممنوع كيش از يو تفت
 کريم قرآنهردو حكم با صراحت در  .گر استيد ياز سو يخصوص
  :است شده مطرح
را من الظن ان بعض الظن اثم و ال تجسسوا و ال ين آمنوا اجتنبوا كثيا الذيهاا ي«

 يكسان اي» (تا فكرهتموهيه ميا كل لحم اخيحب احدكم ان ايغتب بعضكم بعضا ي
گناه  ها ناگم يكه بعض يراست هد، بيزيبپره ها ناگم يارياز بس د،اي آورده مانايكه 

از  يكي آيانكند،  گر رايد يبت بعضياز شما غ يد، و بعضيو تجسس نكن است،
كه مرده است بخورد پس از آن  يدارد كه گوشت برادر خود را درحال شما دوست

  )۱۲/ ۴۹(سوره حجرات ).دياكراه دار
نسبت به  يظن و بدگماناست كه از سوء خواسته مؤمنانز ا آيهن ايخداوند در 

 آنان راگران يد يدر احوال خصوص يزند، سپس از جستجو و كنجكاويمردم بپره
بحث ما در  .است ياز محرمات شرع آيهن ايهرسه مورد  .است داشتهبرحذر 

قرآن  .كند يشخص كتمان م چه آنجستجو از  يعنيتجسس  .تجسس متمركز است
ز ين را آنداشته بلكه انتشار مردم برحذر يخصوص يدر زندگ ينه فقط از كنجكاو

ن آمنوا لهم عذاب يالذ يف ةـع الفاحشيحبون ان تشين يالذ ان« .است ممنوع كرده
منتشركنند  را مؤمنان ايه يدارند زشت كه دوست ها آن( )۱۹/ ۲۴(سوره نور  »ميال

  ).است يمجازات دردناك شانبراي
حق ندارد در مقام اطالع از  اوالًمؤمن  .است يخصوص يمان ضامن زندگاي

 ها آنشد حق ندارد  ن اسرار آگاهاي بر يقيطر اگر به ثانياًد برايمردم  ياسرار خصوص
م يت حرايرع ينيضمانت د يمؤكد شرع ين دو نهايواضح  ايمعن .كند را منتشر

  .است يخصوص يزندگ
ن ايا يالزم شمرده  را مسلمانان يخصوص يم زندگيت حراياسالم تنها رع آيا
مسلمان محترم رياعم از مسلمان و غ يهمه ساكنان جامعه اسالم برايم را يحر

از  ياست، اما نه مؤمنانسوره نور درباره  آيهاز انتشار در  يچه نهاست؟ اگر شمرده
سوره حجرات مطلق است و باتوجه به اصل در مسئله و مالك  آيهتجسس در 

رمسلمان مشمول حكم يو غ اعم از مسلمان يحكم، همه ساكنان جامعه اسالم
مسئله درباره  رواياتچه اكثر اگر .شوند يم يخصوص يم زندگيت حرايرع

ر بر جواز تجسس ايد يل شرعيچ دليه مسلمانانريدرباره غ اوالًاست، اما  مسلمانان
وصف و لقب فاقد مفهوم  ثانياً ،نشدهشان وارد ياز احوال خصوص يو كنجكاو
 مسلمانانريدرباره غ را آنخالف  مسلماناندرباره  ياز ورود حكم توان مياست و ن
  .اثبات كرد
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سلم بقلبه، ال يا معشر من اسلم بلسانه و لم ي«است:  امبر اسالم(ص) فرمودهيپ
ن تتبع اهللا عثرته، و من تتبع ين فانه من تتبع عثرات المسلميتتبعوا عثرات المسلم

د، اي اوردهيمسلمان شده و به دل اسالم ن زبانكه به  يكسان اي( )۱۳(»فضحهيعثرته 
ش را يها لغزشن كند، خدا يكه چن يد، كسينكن يريگ يپ را مسلمانان يها لغزش

  .)کند ميكند، او را رسوا  يريگ يش را پيها لغزشكه خدا  ي، و كسگيرد مي  يپ
از  .عورت مؤمن بر مؤمن حرام است«د: ايفرم ي(ع) ممحمد صادق امام جعفربن

، نه مرادم انتشار دهد ميسخ پامؤمن است؟  يمرادتان آالت جنس آياپرسند  ياو م
، خود شود ميگران نياز انتشار اسرار فقط شامل د ين نهاي )۱۴(».اسرار اوست
امام  .ديبگو ياست علن كه در خفا كرده يست گناهانيز الزم نيشخص ن

ن اي يستتوان مين آيا«كه نزد او به زنا اقرار كرد فرمود:  يبه مرد (ع)طالبياب بن يعل
ل است گناهان ايعت ميشر )۱۵(»د؟يكه خدا بر تو پوشان ، آنچنانيگناه را مستوردار

: (ص) تذكر داده كهامبريپ .بماند يمال نشود و پنهان باقهرگز بر يخصوص يزندگ
  )۱۶(»كند يرا فاسد م ها آند، يجو يكه لغزش مردم را م يريام«

 يليهردل اگر شخص به .است  دهيش عقيق حرمت تجسس تفتياز مصاد يكي
ده او را يستند عقيگران مجاز نياظهاركند، د يست نظر خود را درباره امريل نايم

ده خاص يواسطه داشتن عق هب توان ميرا ن يبلكه باالتر از آن كس .ا شونديجو
 اي دهيچ عقياما ه .شود ميح يح و ناصحيده متصف به صحيعق .مجازات كرد

ده با ينظر و عق .، نه نظرگيرد ميمجازات به عمل تعلق  .ستيمشمول مجازات ن
بلكه بر  .است دادهده نيش عقيتنها اجازه تفت اسالم نه .شود ميمجازات عوض ن

 يآزاد يمن در مقاله مستقل .است وضع نكرده يويز مجازات دنيده نادرست نيعق
 رايجخالف نظر ام بر هداد نشان و )۱۷(ام ثبات كردهه و مذهب در اسالم را اديعق
در  .ده مجازات كرد و كشتيا عقين ير دييبه بهانه تغ توان ميچكس را نيه

هرچند نظر مشهور درباره  .ستين يچ اثريمرتد ه يوياز مجازات دن کريم قرآن
  .است يگريز دين چير دييتغ

نه يدر مد يخطاب شب فه دوم عمربنيخل :كند ياز صحابه، نقل م يثور كند
وار يخواند پس از د ياش آواز م د كه در خانهيرا شن مردي ايزد، پس صد يگشت م

را  وخدا گناه ت يگمان كرد آيادشمن خدا،  اي  ب زد:يباال رفت و به او نه
ن عجله يرالمؤمنيام اي؟ مرد گفت: يكن يت ميكه تو او را معص يپوشاند در حال يم

خدا  .يت كرديت كردم، تو سه بار او را معصيرا معصك بار خدا ينكن، اگر من 
د) و تو تجسس ينكن ي(در كار مردم تجسس و كنجكاو )۱۸(»وال تجسسوا«فرمود: 

شان وارد ايها از دره (به خانه )۱۹(»وت من ابوابهايتوا البو ا«خدا فرمود:  .يكرد
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 يو تو برمن بدون اجازه واردشد .يديوار باال پريكه تو از د يد) در حاليشو
 يتستأنسوا و تسلموا عل يركم حتيغ وتاَيال تدخلوا ب«است،  مودهكه خدا فر يدرحال
د و يريد مگر اجازه بگيداخل نشو ـر از خانه خودتان يغ ـ ايه (به خانه )۲۰(»اهلها
مرد ست؟ يبهتر ن يگذراگر از من در آياد) عمر به مرد گفت: ياهل خانه سالم كن بر

  )۲۱(.ا واگذاشت و رفتز او ريگفت: چرا، پس او را عفو كرد، عمر ن
مردم در  يزان آزاديداللت بر م ييدر صدر اسالم از سو يخين صحنه تاراي
 .كند يم ميترس يايبيرا به ز يخصوص يم زندگيگر حريد ييدارد و از سو زمان آن

اگر بر گناه (به شرط عدم  .ندارد يها ارتباط به حكومت يخصوص يگناه در زندگ
ا و توسط ين دنايگر و توسط خداوند است نه در يد سرايدر   است، يتوبه) عقاب

ت يدر اسالم به رسم يخصوص يم زندگيگفت: حر توان ميدر مجموع  .حكام
تنها به خود شخص  يو احوال شخص ياطالعات خصوص .است شده  شناخته

كند و  و تجسس يدولت حق ندارد از آن كنجكاو يحت يمربوط است و احد
ده ممنوع يش عقيتفت .فرد را منتشركند يندارد اسرار خصوص برفرض اطالع حق

نزد  را آنست يكرده الزم ن تيخود معص يم خصوصياگر شخص در حر .است
در  .بپوشاند را آنكند و  اقراركند، بلكه بهتراست توبه يدولت و قاض يحت ياحد
در  يمردم، تجسس و كنجكاو يخصوص يم زندگيتجاوز به حر يعت اسالميشر

 يويبر مجازات دن و عالوه شود مي  و انتشار اسرار آن گناه محسوبآن و اشاعه 
 يك جامعه اسالميدر  يخصوص يم زندگيلذا ضمانت حر .ز داردين يعقاب اخرو

  .شتر استيك جامعه سكوالر بياز 
د توان مي انسانن است كه اي ياز مختصات حوزه خصوص يكيم كه يدان يم
چ يند و هياو را نب يچ شاهديكه ه ينحو گران بپوشاند، بهيد ديت و دياز رؤ را آن

م تجاوزكرد و بدون ين حرايبه  يحال اگر كس .باشد داشتهبر او نظارت ن يناظر
و  زنانبه  مثالً ،او پرداخت يخصوص ياطالع و اذن شخص به مشاهده زندگ

ز يا نيدر دن يبر عقاب اخرو شان نظركرد، عالوه يخصوصم يدختران در حر
 ياينيدادن نعمت ب كه گاه به ازدست ي، مجازاتشود ميمجازات  يسخت به

ك يمراتب از  به يك جامعه اسالميدر  يخصوص يم زندگيحر )۲۲(.شود ميمنجر
  .تر است محترم ينير ديجامعه غ
  
  يخصوص يعمل در زندگ يآزاد .۵
كه  ناي .در آن است گيري تصميم يآزاد يخصوص ياز ضوابط مهم زندگ يكي

در آن  باشد داشتهچكس حق نيكند، و ه ميشخص بخواهد آن حوزه را تنظ هرگونه
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ث ي(ص) در حدامبريپ .ف كندين تكلييش تعبراي انسانخالف نظر حوزه بر
مال خود (مردم بر  )۲۳(»اموالهم يالناس مسلطون عل«است:  ح كردهيتصر يمشهور

 .كند چكس بدون اجازه صاحب مال حق ندارد در آن تصرفيه مسلط هستند)
 »قاعده سلطنت«اند كه به آن  ساخته يك قاعده فقهيث ين حداياز  فقيهان

 ٰ◌ يق اوليطر هب .، صاحب آن استيدارايار يكه صاحب اخت ين معنايند، به يگو يم
طره يگران سيش از ديز بيبر مال خود مسلط است، بر سرنوشت خود ن انساناگر 
  )۲۴(.دارد
اصل «است  يدر فرهنگ اسالم يات خصوصيبان حيكه پشت يگريقاعده د 

  )۲۵(.است» تيعدم وال
ل معتبر ينكه با دلايندارد مگر  يو امرونه يحق سرپرست انسانچكس بر يه 
ن دو ايباشد، مستفاد از  به او داده شده اي ن اجازهياز جانب خداوند چن يشرع
بر  .است يعت اسالميدر چهارچوب شر يخصوص يمردم در زندگ يآزاد قاعده

 ايو لباس، از اجز ين شغل، محل سكونت، همسر، نام، شكل زندگيين اساس تعاي
  .كامل دارند يآن آزاد افراد در ينيت ضوابط دايخصوص است و با رع يزندگ

 دگاهياز د غالباًو  مينام يم ـخانه  را آنكه ما  ـخود  يم خصوصيدر حر انسان
 ين آزاداي .ت باشديلو معصانجام دهد و يكارگران پنهان است، مجاز است هريد
كه شخص وارد حوزه  نياما هم .نيگران نباشد، هميشتر ندارد، به ضرر ديد بيك قي

 .شود ميجاد اي او براي ييها محدوديتبه حكم قانون  اي جامعهدر هر  شد  ميعمو
 ي، و در برخيدر لباس، در رفتار جنس ييها محدوديت ياشخاص در حوزه عموم

در  .كند يها و جوامع مختلف فرق م داشت كه در فرهنگخواهند ياعمال اجتماع
 ـ از قانون آن است يئكه احكام اسالم جز اي جامعهـ   يك جامعه اسالمي

سه ايقائل است، كه در مق ياشخاص در حوزه عموم براي اي ژهيو يها محدوديت
كه در  ها محدوديتن اي .قابل مطالعه است يگر جوامع از جمله جوامع غربيبا د

 يروابط عباد يو حت يدن، در روابط اقتصادي، خوردن و آشاميلباس، روابط جنس
در  رايجتر از قلمرو  كوچك يرا در فرهنگ اسالم يقابل ذكرند؛ حوزه خصوص

 .دهد مي  نشانمتعارف  تر از حد را گسترده يجهان معاصر، و به تبع آن حوزه عموم
ن آن يكه قوان اي جامعهگناه است و در  ينيها به لحاظ دن قلمروايت ايعدم رع

، و شود مي  محسوب »جرم« يدر حوزه عموم ها آنعت است، ارتكاب يبر شر يمبتن
 »عتيظاهر شر« است  الزمت آن ايرع يدر حوزه عموم چه آن .قابل مجازات است

 يجز از سو »انتيد«واضح است كه باطن  .است چه در عبادات و چه در معامالت
ت ين يدر حوزه عموم ين حتبرايبنا .ستين يابيقابل ارز يانسانا وجدان يخداوند 
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از  .ت شودايرع بايد ميعمل  يرونيكره بيست و تنها پيو باطن عمل قابل اجبار ن
و احكام ، است گرفتهرا دربر يبشر يزندگ ايه همه ساحت ينيآنجا كه احكام د

م كرده، ترك واجبات يا حرام تقسياز اعمال را به واجب  يبخش قابل توجه يالزام
دارد مجاز  يدر حوزه عموم يظاهر يبازتاب منف يحون كه به يو انجام محرمات

است كه  ياز واجبات مهم اسالم يكيازمنكر  يمعروف و نه امربه .است شدهن  شمرده
 .در اسالم بحث كرد يو خصوص ياز حوزه عموم توان ميگرفتن آن نبدون درنظر
د يضه مقين فرايبا  يعمل شخص در حوزه عموم يگر بحث آزاديبه عبارت د

  .مين كنييتع ار آنمحدوده و قلمرو  لذا بهتر است قبالً .شود مي
  
   از منكر يامر به معروف و نه .۶

د يار مورد تأكيكه در قرآن و سنت بس ياسالمضه مسلم ين فرايبراساس 
ت معروف و ترك منكر ايموظفند نسبت به رع مسلمانانهمه  )۲۶(،است قرارگرفته

از  يشرايطت ايچه از جانب اشخاص و چه از جانب دولت حساس باشند و با رع
صرار او بر استمرار آن ابتدا ب منكر و اارتكرك معروف و ار در تيجمله احتمال تأث

 يمرتبه قبل تذكر دهند و در مرتبه سوم، اگر دو زباناعتراض كنند، سپس با  ◌ً قلبا
كردن را  كردن، رو ترش ول ابراز تنفر، پشتمرحله ا .نبود متعرض او شوند يكاف

 يدخالت در زندگ قطعاًاست،  يزبانو مرحله دوم كه تعرض  شود ميشامل 
 .شد نمي شمردهنبود مجاز  ينيد ديه اكيافراد است و اگر اجازه بلكه توص يخصوص

 را آن يگر برخو ا است الزمبر همگان  ياين دو مرحله به شكل وجوب كفاي
است و  يو عموم يفه همگانيگر وظيعبارت د به .شود ميه ساقط يدادند از بق انجام
 يكيزيتعرض ف يعنيمرتبه سوم  .ز قابل اجراستين ينياب دولت ديدر غ يحت

ف دولت اياز وظ ينياستقرار دولت د زمانقتل در  احياناًشامل ضرب و جرح و 
 ظاهراً ينياب دولت ديم، و در غيپرداز يكه جداگانه به آن م )۲۷(شده شمرده

بدون اجازه  ◌ً غالباا دو مرحله آخر ي يايمرحله نه اگرچهاست،  يف همگانيتكل
  .است شدهمجتهد مجاز شمرده ن

ه واجبات و محرمات ياست، كل يخود باق ايج ت تجسس بهيممنوع اگرچه
 يك جامعه اسالميشوند و ساكنان  يازمنكر م يمعروف و نه مشمول امربه يظاهر
در  .ا تظاهر به گناه كننديشوند  يمرتكب گناه علن يستند در حوزه عموميمجاز ن

) يشرايط(با  احياناًو  يزبانا تذكر ي يتايمنتظر ابراز نارض بايد مين صورت اي
ت احكام اين سخن اهتمام شارع به رعاي ايمعن .باشند مسلمانان يكيزيتعرض ف

توجه اجازه نداده زمام عرصه  و كم يبالو به افراد الاُ .است يدر حوزه عموم يشرع
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در جامعه  يدر حوزه عموم يهرحال امور خصوص به .رنديگ  دست را به يعموم
  .ار محدودنديبس ياسالم
 مسلماناندست رار قدرتمند ديبس يهرما ييازمنكر از سو يمعروف و نه بهامر
ضه ين فرايكه  يزمانكه تا  ينحو جائر است، به ايه دولتنظارت و مقابله با  براي

ن است، و در صورت يقابل تضم ها دولتباشد سالمت  مسلمانانمورد اهتمام 
از جانب دوم  .بود خواهدمي از عدالت و انصاف حت ها دولتآن سقوط  يفراموش

ان يدر م ياسالم ايه ارزشاستمرار ضوابط و  براي ييكويضمانت ن ،ضهين فراي
جامعه و  ايگر اعضيدر قبال د مؤمنانت ياحساس مسئول .آحاد جامعه است

ن اياز بركات  يم اسالميبه تعال يبند يپاق يمناسب جهت تعم هاي روشاستفاده از 
ق يت دقايد از نظر دور داشت كه عدم رعاين حال نبيدر ع .است يضه الهيفر

دخالت ناروا در  براي اي د از آن حربهتوان مي ي، به سادگينين واجب داي شرايط
ضه امر به معروف و ياستفاده از فرگر سوءيد بيانبه  .مردم بسازد يخصوص يزندگ
نقض حقوق و  براين يو ظاهرب يدر دست افراد سطح ياز منكر سالح ينه

داشت كه  توان ميهمه از نظر دور ن نايبا  .باشد دتوان ميمشروع مردم  ايه آزادي
ا حداقل ملزم به عدم تجاهر به نقض) يت (ايملزم به رع يك جامعه اسالميساكنان 

را كه در حوزه  ي، افراديعت اسالميگر شريعبارت د به .هستند يم اسالميتعال
با  يكنند و اصرار بر ابراز مخالفت علن يت نمايرا رع ياحترام احكام اسالم يعموم

ارتكاب  براي يرا حت ها آن يكند، هرچند آزاد ين احكام را دارند تحمل نمآ
كند و تجسس از احوال  ين ميشان تضم يم خصوصيت و خالف شرع در حريمعص
  .داند ميز مجاز نيرا ن ها آنه يشخص
  
  دائره حسبه .۷

كردن و  يفه آن همگانياست كه وظ يدولت اسالم اياز نهاده يكيدائره حسبه 
تر  قيدق بيانبه  )۲۸(.از ارتكاب منكر در جامعه است يريمعروف و جلوگگسترش 

جامعه را مطابق  يت دارد تا حوزه عموميمأمور يحاكم اسالم يمحتسب از سو
 ايدر فض ياز ترك واجبات و انجام محرمات شرع يعنيكند  ميتنظ يضوابط اسالم

 اي رهپادر انجام  يكه مصلحت اجتماع يكند، و درصورت يم يريجلوگ يعموم
را  ها آنمباحات باشد  يمكروهات و برخ اي رهپامباحات و ترك  يمستحبات و حت

معروف و  ضه امربهينه فريدرواقع دائره حسبه شكل نهاد )۲۹(.نمايد  ميز الزاين
افراد داوطلب و بدون نظم و برنامه  ينكه از سواي جاي بهازمنكر است كه  ينه

  .شود ميو به شكل متمركز و منظم اعمال  يدولت اسالم يرد، از سويگ صورت
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ار يارات بسياخترد و محتسب يگ يمرا فرا يدائره حسبه تمام حوزه عموم
فقط معامالت  و نه .است عتيزان وسعت احكام شريوسعت آن به م .دارد يعيوس

محتسب نه فقط نسبت به  .شود ميز شامل يعبادات را ن يبلكه حت گيرد مي را دربر
ن خداوند و مردم حساس است، بلكه ي) و حقوق مشترك بالنّاس حقحقوق مردم (

محتسب  .ترك نشود يز در حوزه عمومين »اهللا حق«دنبال آن است كه مبادا  به
ا يواداركند، اگر فراموش كرده  يو حت يادآوريبه نماز  را  مسلماناند توان مي
در  يرا كه بدون عذر شرع يد مسلمانتوان ميمحتسب  .باشند توجه ترك كرده يب

كه  يد افرادتوان ميمحتسب  .كند از عمل خالفش بازدارد يم يخوار هعام روز مأل
شوند را موظف به  يظاهر م يمناسب با شئون اسالمبا لباس نا يدر حوزه عموم

ا ياحتكار  مسلمانانگونه اگر كسبه بازار  نيهم .كند ينيد هاي حداقلت ايرع
ت انصاف با ايملزم به رع را  ناآند توان ميكنند محتسب  يفروش ا كمي يفروش گران

ند كه خالف مشهور را  نازبن بر ير ديدر تفس يسخن ياگر فرد يحت .ندايمردم نم
 )۳۰(.دارد يا كتابت وياز ارائه سخن  يريو جلوگ يو يار نهيبود محتسب اخت
ترك  يا واجبيفتد ياتفاق ب يدر حوزه عموم يچ حراميه دهد ميمحتسب اجازه ن

 ينيد ايه ارزشت ضوابط و ايرع براي يعموم ايدر فض يشغل او كنجكاو .شود
  .است

حق مجازات  يدر موارد متعدد يمحتسب و عوامل دائره حسبه با اجازه قاض
ه يرات شرعياز تعز يو بخش شود مي  ر گفتهيمتخلف را دارند، كه به آن تعز يفور
 ايفض يساز كپا براير يز يها اهرمد از توان ميگر محتسب يد بيانبه  .است
مستحبات و مباحات به شرط  يكند: اجبار بر فعل واجبات، و برخ استفاده يعموم
مكروهات و مباحات به شرط احراز  اي رهپالحت، اجبار بر ترك محرمات و مص

باشد به  يشرعكه كمتر از حد  يزانير مجرمان و متخلفان به ميمصلحت، تعز
واضح است كه  )۳۱(.ل شالق)ي(از قب ي، حبس و مجازات بدنيمه نقديجر

مردم را ندارد، مجاز به  ايه و خانه يم خصوصيمحتسب حق تعرض به حر
  .باشد داشتهن يبا حوزه عموم يكه مورد ارتباط يشرط ست، بهيتجسس هم ن
ا مشمول ياست  يق حوزه خصوصياز مصاد آياد است كه يكه ترد يدر موارد
در  يبه عنوان مثال اگر فرد .است، نظر محتسب مالك است يحوزه عموم

مرتكب لهو  يم خصوصيدر حر انانهمياش دوستان خود را دعوت كرده، و م خانه
ن مورد اي آيا، باشد داشته يعموم ايدر فض ينكه انعكاسايشوند بدون  يو لعب م

تجسس از آن ممنوع و اغماض از جه ي(و در نت شود مي يملحق به حوزه خصوص
جه منع ياست (و در نت يا متعلق به حوزه عموميمرتكبه الزم) و  يگناهان احتمال
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حوزه  يه شخصيله نقليداخل وس آياگر ي)؟ مثال داست الزمگناهكاران و محرمات 
  ا نه؟ياست  يخصوص

جامعه از  يساز كپا براي يدولت اسالم يقو يها اهرمشك از  يدائره حسبه ب
منصوب خود (محتسب)  نمايندهق ياز طر يحاكم اسالم .امور خالف شرع است

 ين اساس افراد الابالايبر  .را مطابق مذاق شرع سامان دهد يد حوزه عمومتوان مي
گر يد ياما از سو .افتيرا خواهند يعموم اياندام در فض بندوبار امكان عرض يو ب
است و با  يحوزه خصوص براي يجد يديحدوحصر محتسب تهد يارات بياخت
در اعمال  يحت يعمل مردم در حوزه عموم يتمام آزاد توان ميبه آن  اياتك

 يگر حوزه خصوصيبه عبارت د .سلب كرد را  ناظاهريش يو شخص يخصوص
اگر  يحت انسان يامور ظاهر ي، و تماميابد ميل يخانه تقل يم خصوصيبه حر تقريباً
  محسوب يباشد خارج از خانه جزء حوزه عموم يو خصوص يشخص کامالً
و  ينيشده، حاكم د خارج ياز دست و ها آندر  يف اختصاصين تكلييو تع شود مي

برخالف  يا ترك اموري، فرد را به انجام کنند ميف ين تكلييتع ها آنمحتسب در 
 .نداينم يكنند و در صورت تخلف او را مجازات م يمجبور م يو يت شخصايرض

  .ا سلب كنديز محدود ين را  نابي يممكن است آزاد يمحتسب حت
خود بداند  يفه شرعيرا وظ يد و توسعه حوزه عموميكنترل شد ياگر حاكم

ك دائره حسبه فعال، حوزه يواضح است كه با وجود  .باز است کامالً يدست و
منطبق  ـخانه  ـ يم خصوصيبر حر کامالً يو گاه شود ميار كوچك يبس يخصوص

 يحوزه عموم ـعه يچه در اهل سنت چه در ش ـ يدر قرائت مشهور اسالم .شود مي
) خانه يعني يم خصوصي(خارج از حر يو حوزه خصوص يار گسترده و قويبس
  .ف استيار كوچك و ضعيبس

  
  يارات دولت اسالميمحدوده اخت .۸
مردم  يقانون ايه آزاديو  يارات دولت با وسعت حوزه خصوصيزان اختيم

ن دست يارات مطلقه دارد و قوانيكه دولت اخت اي جامعهر د .نسبت معكوس دارد
و  يخصوص ياست، زندگ  شهروندان نبسته ياوز به حوزه خصوصاو را در تج

 ينين مشكل اختصاص به جوامع داي .شدت كوچك است به يفرد ايه آزادي
تر و يتوتال ايه دولتدر  .است يانسانهمه جوامع  يندارد، بلكه مشکل عموم

حوزه  اصوالًو  شود ميد يگر جوامع تهديش از ديب يحوزه خصوص يكتاتوريد
ا يتر يتوتال يز مشين ينياگر دولت د )۳۲(.معنا ندارد ين جوامعيدر چن يخصوص

ب يشتر آسيب ينيدريدر آن از جوامع غ يرد، حوزه خصوصيگ شيرا در پ يكتاتوريد
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بهشت  جاي بههستند كه  ينين زمخداياكتاتور يد ايتر ي، چرا كه رهبران توتالبيند مي
  .كنند يل ميرا بر شهروندان خود تحم يانسان ي، جهنمياله

ت يكردن قدرت دولت، به تقومحدود برايك جامعه سالم شهروندان يدر 
 ايه حداقل بيني پيشاز عالئم سالمت جامعه،  يكي .کنند ميهمت  »يجامعه مدن«

قابل نقض  ها دولتتوسط  يشرايطچ ياست كه در ه يحوزه خصوص براي يقانون
 يهمواره به حوزه خصوص يا مصلحت عمومي يبا حربه منافع مل ها دولت .نباشد

گران در معرض يش از ديب ها دولتمخالفان و منتقدان  .کنند ميشهروندان تجاوز 
كه توسط  ينيدر جوامع د .خود هستند يشدن در حوزه خصوص مورد تجاوز واقع

(در جوامع  فقيه واليتل خالفت (در جوامع اهل سنت) و ياز قب ينيد ايه دولت
حوزه  يسادگ است كه به اي ار برندهيمصلحت سالح بس شوند مي) اداره يعيش

  .نوردد يرا در م يخصوص
ن ايآن  ايمعن )۳۳(شود، يتر تلق تيه با اهمياگر مصلحت نظام از واجبات شرع

احكام شرع را  يحت ين مصلحتيت چنايرع برايحق دارد  ياست كه دولت اسالم
ه و يتجسس از احوال شخص يكند حت لذا اگر مصلحت اقتضا .بگذارد پازير موقتاَ
است كه هر  يريمصلحت اكس .شود ميز مباح بلكه واجب ين يخصوص يزندگ
ارات يا اختيت شناختن مصلحت بدون حدومرز يبه رسم )۳۴(.کند ميرا طال  يمس

اجازه نقض، و ورود در  ايبه معن يا دولت اسالمي يم اسالمحاك برايمطلقه 
به دقت  بايد مياضطرار  زماندر  ها دولتار يمحدوده اخت .است يخصوص يزندگ

و  يارات اضطرارياستفاده از اخت يزمانشود و محدوده كوتاه  در قانون مشخص
ن يتضم بايد مين فرصت يبه اقدامات انجام شده در آن در اول ييسخگوپالزوم 
ن يبزرگتر ينيتوسط حكام د ويژه بهخته يافسارگس ايه يسنج مصلحت .باشد شده
  .مشروع است ايه آزاديو  يخصوص يزندگ برايخطر 

ثابت  اي: مرزهاوالً بايد ميمطلقه  يها مصلحتز از مفاسد فراوان يپره براي
توان  اي چ بهانهيبه ه يچ حكومتيكه ه ـ حقوق مطلقه آحاد مردم يعني ـ يقانون
ن يالزمه چن :ثانياًت شناخت و يرا به رسم باشد داشتهرا ن ها آنگذاشتن پازير
چ يكه در ه ياياست، مرزه ينيثابت د ايق مرزهين دقييتع يثابت قانون ايمرزه
ر و يل و تفسي، توان تأويچ مصلحتيچكس و هي، هيو مكان زمانچ ي، در هيشرايط

 بايد ميص مصلحت ي: نهاد تشخثالثاً .باشد داشتهرا ن ها آندن ير و در نوردييتغ
 ياسينه قدرت سين را هزيآن از حكومت، د يايعدم جد .مستقل از حكومت باشد

 ينيعهده حكومت د د بهتوان مين ينين و مصالح دير دين و تفسييتب .کند مي
: نهاد رابعاً .گيرد مي قرار ين در مخاطره جديصورت د ناي ريدر غ .شود نهاده



      ���� در فرهنگ اسالمي » عمومي و خصوصي«درآمدي بر بحث    ۶۵    

مسئول باشد و  بايد مي يقانون ايص مصلحت منتخب مردم و در برابر نهادهيتشخ
نفر و  كيدست  و باالخره تمركز قدرت به .رديگقرار يتحت نظارت جامعه مدن

 پانهادنزيربه فساد و  يعاد ايه انساندر  قطعاً يارات مطلقه به ويسپردن اخت
  )۳۵(.انجامد مي ينيضوابط د

  
  ينيوجدان د ايارتق.۹

ازمنكر (بدون  يمعروف و نه ضه امربهيتمسك فراوان به فر رسد ميبه نظر 
دولت  برايارات مطلقه يره حسبه، اختدائ ينهاد دولت بيني پيشف آن)، يرات ظايرع
ر يت خيبا ن ي، همگياحكام شرع يو باالتردانستن مصلحت نظام از تمام ينيد

از  حل راهن چهار اياما  .است شدها عمل يشنهاد يعت پيق شرين و تعميت ديتقو
با  »عتيظاهر شر« يهاي روشن يبا چن .ر عاجز استين مقصود خايكردن  برآورده

 »عنصر زور«ا دولت از ي مؤمنانكه  يزاني، اما به مشود ميزور در جامعه مسلط 
زان باطن يباشند، به همان م كردن منكر بهره برده کن شهياقامه معروف و ر براي

از عوارض  ينداريا، نفاق و تظاهر به دير .اند ف كردهيرا تضع ينيمان دايانت و يد
 ـ يخصوص يها حريممتشرع با  يك حوزه عمومي .است ين اجباريد يحتم
  دارد؟ يعت چه ارزشيشر يمناف ـ  يها خانه

ن بود، نه يمأمور ابالغ د پيامبر(ص) .امبرشان ندارنديفراتر از پ اي فهيوظ مؤمنان
از  يكيازمنكر  يمعروف و نه ضه امربهيفر )۳۶(.نياجبار بر دل و اكراه و يتحم

آن  ايمعن .شود ين رحمت معنيدر متن د بايد مياست و  يعت محمدياحكام شر
اقناع تاركان  .ل انجام معروف و ترك منكر استيو تسه يسازو بستر يساز نهيزم

وجدان ن است كه ايمهم  .است يضه مترقين فرايمعروف و فاعالن منكر هدف 
 .زند يمف و غافل سريك وجدان ضعيعمل ناپسند از  .شود يجامعه بازساز ينيد

 .ستيح مشكل نيصح حل راهمار، يب ينياجبار به ظاهر عمل بدون درمان وجدان د
 )۳۷(.است ار خواستهيمان و عمل صالح را آزادانه و با اختايخداوند از بندگانش 

او  )۳۸(.بود ٰ◌ ياحق و اول ين اجباريبر چناگر قرار بر اجبار و اكراه بود خداوند 
 )۳۹(.كند ن استفادهيز اجازه نداده از حربه زور و اجبار در ديامبرش نيبه پ يحت

ف ين نكته ظريازمنكر ناظر به هم يمعروف و نه ضه امربهير در فريشرط احتمال تأث
  .است

 هاي حداقلكه  ين قانون است، قانونيازمند تدويگران نيد ينداريپرداختن به د
دائره  .باشد شناختهت يرسم را به يخصوص ير زندگييل و تغيتأو قابل غيرثابت و 

د توسط مردم و توان مي ين نهاديباشد، چن يك نهاد دولتيندارد كه  يحسبه لزوم
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 يكه مبتن يحسبه در صورت ينهاد مدن .درآيد يجامعه مدن اياز نهاده يكيعنوان  به
 يمفاسد اجتماع ياريو از بس بود خواهدل دفاع قاب يبر قانون فوق باشد امر

 ايد به مرزهيمقريبا دولت مطلقه و مصلحت غ يشه اسالمياند .کند مي يريجلوگ
س، اعراض، و ياط در دماء، نواميار مهم احتيبس يقاعده فقه .گانه استيب ينيثابت د

ها و  حداقلن ايشناختن  تيرسم است، با به ينيثابت د هاي حداقلكننده  اموال ارائه
 ايه يدراز از دست ياسالم در جامعه ي، حوزه خصوصها آن اين بر مبنين قوانيتدو

  .بود خواهدمصون  ينداران قشريحكام و د
  

به  يدر جامعه اسالم يو حوزه عموم يحوزه خصوص ين نكاتيت چنايبا رع
فراوان است،  يل اسالمين نقطه تعادل در متون اصاي ايه شهير .ديرستعادل خواهند

ن نقطه تعادل كه حوزه ايدن به يرس .اند کردهج از آن غفلت يتدر هب مسلمانان اگرچه
با سالمت كاركرد  ينيدر چهارچوب ضوابط د يدر كنار حوزه عموم يخصوص

 .راث كهن استيتازه به م يو نگاه »نياجتهاد نو«، در گرو باشد داشتهالزم خود را 
 يل انتقاديباشد كه تحل .دوار استيار اميبس يكردين روينگارنده به ارائه چن

ت مطلوب يما را به وضع ياسالم رايجشه يدر اند يحوزه خصوص ايه يدشوار
كه هم حقوق  يتيرهنمون كند، وضع يدر جامعه اسالم يو خصوص يحوزه عموم

ت را ين وضعايل يتفص .يباشد هم حقوق حوزه عموم ادا شده يحوزه خصوص
  .انشاء اهللا .گرفت يگر پيد يدر مجال و مقال بايد مي
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  چهارم نوشتار
  
  
  

  ١و حقوق مردم (ع)مام سجادا
  
  

م؟ در اي آموزش دادهم و چه اي چه آموخته ها آن؟ درباره دانيم مياز امامان خود چه 
 يخيتار ي(ع) اطالعاتما درباره ائمه ايه كه دانسته يابيم ميه درنصفانم يبررس
خ و محل يخ و محل تولد، تاريه، لقب، نام پدرومادر، نام فرزندان، تارينام، كن  است:

شان، فضائل و مناقب و اين معاصر يوفات، مدفن و نحوه شهادت، نام خلفا و سالط
و  يزندگ ايه هسو◌ُ عنوان ا با امامان به يايحال آنكه آشن .يچند تذكر اخالق احياناً

 ياست به اطالعات يكه گفتار و كردارشان حجت شرع يوح بذهكارشناسان م
  .تر محتاج است قيفراتر و عم

 يايراهنم برايو  اند داشته يوه خاصيامامان در مواجهه با مسائل عصر خود ش
ابراز  يزيآم كلمات حكمت و نوشته يايه كرده، نامهراداي يايه خطبه نشانروايپ

و  يزمانخاص  شرايطاز آن اعمال و اقوال ناظر به  يواضح است كه بخش .اند کرده
خاص مواجهه  ايه وهين بخش شاياز  .وسته استيخ پيشان است و به تاراي يمكان

وابسته به گذشته  لزوماًها  وهين شايع مختلف قابل استخراج است ايامامان با وق
 شرايطفراتر از  يامامان بخش يراث علميدر م عالوه به .د عام باشدتوان ميست و ين

نه يدر زم ياصول كل و يكننده قواعد عموم است و ارائه يو مكان يزمانخاص 
  .عت استيمختلف شر ايه اعتقادات، اخالق و جنبه

را  ين قواعد و اصول كلايعام و  يها شيوهآن  بايد ميك اسوه ياقتدا به  براي
شان و اياقتدا به  ن قواعد و اصولايبدون اطالع از  .كار بست از او آموخت و به

                                                           
 

  .۸، صفحه ۱۳۷۹فروردين  ۲۹،تهران،صبح امروزروزنامه  .۱
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امامان چه ضوابط و  دانيم مين يوقت .ماند يم  يك ادعا باقيدر حد  ها آناز  يرويپ
و با مسائل گوناگون  اند کرده ارائه يمختلف زندگ ايه در برخورد با جنبه يقواعد

ك احساس و عاطفه و يع ما در يتش اند شدهمواجه  ييها شيوهعصر خود با چه 
 يزندگ ياگر سمت و سو ين سطح نازل معرفتيبا چن .ماند يم يشعور باق يب يشور
م در تناقض باشد يكه دوستشان دار يامامان يما با سمت و سو يو اجتماع يفرد
ما جهل به منش  يو اجتماع يفرد يماندگ عقب اياز رازه يكي .د تعجب كرداينب

  .نمان استياپيشواو روش 
م او يروانش از عمق تعاليشده و پشدت در حق او جفا  كه به ياز امامان يكي

 ۴۸ـ۹۴(ع) (نين العابديم امام زيدر تعال .(ع) استنيالحس بن يغافلند امام سجاد عل
 جا به يآثار علم يگريو د يره عمليس يكي .كرد مطالعه توان ميه ي) از دو زاويهجر
م است: اول، يز به سه بخش مجزا قابل تقسين (ع)امام سجاد يراث علميم .مانده
 .است »ن روح پرستندهيباترياو ز« يعتيشاد شر به قول روان .(ع)ه امام سجاديادع
ه امام ياز ادع يبخش .ن امام همام استاي اياز دعاه اي نمونه يابوحمزه ثمال ايدع
دوم، رساله حقوق كه  .است شده يآوردگر »هيفه سجاديصح«در   ن(ع)يالحس بن يعل

ن كه ين العابديامام ز رواياتگر يوم، دباالخره س .ن مقاله استايموضوع بحث 
رساله حقوق امام  ين مجال به مطالعه و بررسايدر  .است يم اخالقيتعال غالباً

د ين امايبه  .ميپرداز ياست م نشاناراياز  يكيشان به اينامه   قتيسجاد كه در حق
ه و ي، ادعيره عمليگر (سيق بحث در سه محور ديگر توفيد ايه در فرصتكه 

  .ب شود، ان شاء اهللاينص  (ع)نيالحس بن يم امام علي) تعالياخالق روايات
 يابيمنابع رساله، ارز يدر بحث از رساله حقوق ابتدا به اجمال به معرف

ان نسخ متفاوت آن و گزارش ين متن رساله از ميتر حين صحييرساله، تع ايسنده
ل يسپس به تفص .ميپرداز يگانه م ن حقوق پنجاهيعناو يبند مقدمه و دسته ياجمال

، ن مهمايل به ين برايكرد  ميح خواهيدر رساله حقوق را تشر »حق«مراد از 
ز در فلسفه، كالم اخالق و فقه از يو ن رواياتت و آيا اصالحات مختلف حق را در

(ع) را با حق مورد بحث در فلسفه سجاد حق مورد نظر امام ،كرده كيهم تفك
عنوان نمونه  به يانپادر  .ميكن يسه مايحقوق مقاست و علم يحقوق و فلسفه س
ل يگر را مورد تحليكديحقوق سلطان و مردم بر  يعنيرساله  يبخش حقوق اساس

 ايياح براياست  يكوشش (ع)امامان يراث علميم يل انتقاديتحل .داد ميقرارخواه
شنهادات و انتقادات يش از تذكرات، پيشاپيپ .ديجاو ايه هراه و روش آن اسو

  .كنم ي(ع) استقبال متيمحبان اهل ب
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  منابع و اسناد رساله حقوق
عبارتند از: اول،  اند کردهرا نقل  »رساله الحقوق«كه  ين منابعيتر يميقد
دوم:  .»تحف العقول«) در كتاب ۳۸۱ ي(متوف يشعبه حران بن نيحس بن يعل بن حسن

) در سه ۳۸۲ يوفخ صدوق (متي، مشهور به شيه قميبابو بن يعل بن بوجعفر محمدا
) كتاب ۶۱۸ص  ۲، ج ۱ثي(باب الحقوق، حد »هيحضره الفقيمن ال « يعنياثر خود 

ا ي »المجلس«) كتاب ۱۲۶ص  ۲،ج۱ث يحد .ن و مافوقهي(ابواب الخمس »الخصال«
 يحسن طبرس بن فضل بن حسننصر ) و باالخره ابو۲۲۲صفحه  ۵۹مجلس ( »ياالمال«

  .)۲۳۰(صفحه  »مكارم االخالق«در كتاب ) ۶، قرن بيان(فرزند صاحب مجمع ال
 »يالواف«در  يض كاشاني) مال محسن ف۱۱و  ۱۰تر (قرن متأخر يايدر جوامع رو

 .)۱۳۱ص ۱۱، ج ۳(ابواب جهاد النفس باب  »عهيل الشايوس«در  يخ حر عامليو ش
اما  .اند کردهصدوق گزارش  »هيحضره الفقين الم«رساله حقوق را از 

  .نقل كرده است »تحف العقول«از  را آندر بحاراالنوار  يمالمحمدباقرمجلس
مكارم «و  »تحف العقول«، رساله حقوق، در دو كتاب ياز پنج منبع اصل

من «همان سند كتاب  »ياالمال«سند رساله در كتاب  .ند استسفاقد  »االخالق
ق خصال و يطر يكيدو سند دارد  ن رساله مجموعاًبرايبنا .است »هيحضره الفقيال
نار يد بن مباشر رساله حقوق جناب ثابت يراو .هيحضره الفقيق من ال يطر يگريد

) از اصحاب كبار چهار امام (سجاد، باقر، ۱۵۰ي(متوف يمشهور به ابوحمزه ثمال
ق يتوث يموس احمدبن بن يعل » خصال« قيطر در .باشد مي)(ع)و كاظم صادق

خ ايمسرور از مش محمدبن جعفربنز ين »هيحضره الفقيمن ال «ق يو در طر .است شدهن
 »اهللا عنه يرض«ه يبا ادع يصدوق از و اگرچه .ن مشكل مبتال استيصدوق به هم

  .ستين رفتهيپذ »خ الثقه ثقهايمش« يرجال اياما مبن کند مياد ي »رحمه اهللا«و 
 يابيف ارزيدو سند رساله ضع ،باشد داشته يفقه ياگر رساله حقوق محتو

ق يخود، طر »رجال«) در كتاب ۴۵۰ ي(متوف ياست نجاشذكرزم به ال )۱(.شود مي
است،  ذكركرده ي(ع) منقول از ابوحمزه ثمالرساله حقوق امام سجاد براي يگريد

ف و موثق است يهم طبقه ضع ين دو راويل كه مشترك بيفض محمدبن كه فارغ از
جناب  هرچند، باشد ميح ي) سند آن صح۳۹۲ص  ۳ث جيالحد (معجم رجال

به  يهرحال رساله حقوق در صناعت فقه به .است شدهمتن رساله را متذكر ن ينجاش
  .است يمبتل يشكل سند

  
  مفاد رساله ين متن اصح و گزارش اجمالييتع

حضره يمن ال «كه متن رساله در كتاب  يابيم ميه رساله در يسه منابع اولايدر مق
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بدون ذكر  »كياالكبر عل اهللا حقو «از همه مختصرتر است و رساله با عبارت  »هيالفق
حضره يمن ال «همان متن منقول در  »خصال«متن رساله در  .شود ميمقدمه آغاز 

 يدر گزارش اجمال اي مقدمه رساله با» خصال«ن تفاوت كه در اياست با  »هيالفق
اما  .ك حق استين دو منبع پنجاه و ايحقوق مورد بحث در  .شود ميحقوق آغاز 

اما متن رساله در  .است شدهبرده ن »حق حج« از يدر مقدمه خصال نام
 .كرده، اختالف فراوان دارد اش نقل گانه صدوق در كتب سه چه آنبا  »العقول تحف«

 يمقدمه در گزارش اجمال يهمانند نسخه خصال حاو »العقول تحف«نسخه  اگرچه
 يشتريالعقول شرح و بسط ب اما در مجموع در عبارات تحف  حقوق است،

ست يا نامفهوم و تكرار مخل نياز كلمات مبهم، مغشوش  يو متن خال شود مي دهيد
  )۲»(.د دانستايتصرف ناسخان ب را آنعلت «كه 

پنجاه   ل متن،يچه در تفص يچه در مقدمه اجمال »العقول تحف«ها در  شماره حق
نسخه صدوق در هر سه كتابش و ت به سند ايبا عن .حق بدون ذكر حق حج است

سه با ايو استحكام عبارات نسخ صدوق در مق »العقول تحف«نسخه بودن  مرسل
و زوائد نسخه تحف  »هيحضره الفقيمن ال «عبارات نسخه تحف و رواج كتاب 

ژه نسخه خصال يخ صدوق به وينسبت به نسخ صدوق در مجموع رساله منقول ش
ان بد«: شود مين عبارت آغاز ايرساله حقوق با  .شود ميبه عنوان متن اصح انتخاب 

و  يدر هر جنبش .است گرفتهرا فراوكه ت .هاست وجل را برتو حقكه خداوند عزّّ
 را آنكه  يا در هر عضوي، ييآكه در آن فرود  يايا در هرجي يا حالتي، يآرامش
خداوند  ايه ن حقيپس بزرگتر .يكه در آن تصرف كن يا در هر ابزاري، يبگردان

 .هاست ساخته كه آن اصل حق خود واجب برايبر تو آن است كه  يتبارك و تعال
 ايه با اندام .ستپا ساخته، از سرتا به خودت واجب برايبر تو  چه آنپس 

  ».يكه تو دار يگوناگون
  :است شده يبند ر طبقهيب زيك حق مورد بحث رساله به ترتيپنجاه و 

  )۱اول: حق خداوند (حق 
، شكم، پا، ، گوش، چشم، دستزبانبدن:  ايدوم: حق نفس و حقوق اعض

  )۹تا  ۲(حقوق  .عورت
  )۱۴تا  ۱۰(حقوق  يصدقه، قربان ،: نماز، حج، روزهيسوم: حق افعال عباد

 همسر،  ت، متعلم،ي: سلطان، معلم، مالك، رعرعاياچهارم: حقوق سائسان و 
  )۲۱تا  ۱۵مملوك (حقوق  

  )۲۵تا  ۲۲پنجم: حقوق رحم: مادر، پدر، فرزند، برادر (حقوق 
، سايهن، همينماز، همنش شيكوكار، مؤذن، پي، بنده، نيگران: موليششم: حقوق د
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، يدار يايدارد، آنكه تو بر او ادع يايخواه، معاشر، آنكه بر تو ادع ك، واميق، شريرف
را مسرور و كه ت ير، سائل، مسؤول، كسير، صغير، مستنصح، ناصح، كبير، مشيمستش

  )۵۱تا  ۳۶و  ۳۴تا  ۲۶حقوق ( .ذمهنان و اهل يد كند، آنكه به تو بد كند، هم
  )۳۵هفتم: حق مال (حق 

  
  »حق«معاني پنجگانه 

 برد و اجماالً يبه كار م را آن يهرکس .ممتنع استو سهل  ايه حق از واژه
مراجعه به  عالوه بهت دشوار است ايف آن به غياما تعر يابد ميز درين را آن ايمعن

، و ي، اخالقي، كالميمتون فلسفسو و  كياز  رواياتموارد استعمال آن در قرآن و 
است يز در علم حقوق، فلسفه حقوق و فلسفه سيگر و نيد ياز سو يفقه

و توجه به  ين معانايز يتم .دارد يو اصطالحات مختلف يكه حق معان دهد مي نشان
 .است يضرور يو اشتراك لفظ ياز خلط معن يايره براين اصطالحات ايتفاوت 

شده  اديو اصطالح مختلف در علوم و متون  يحق (و جمع آن حقوق) در پنج معن
  :و مصطالحات پنجگانه حق عبارتند از ين معاناي .است شدهعمال است

 ايمطابقت و موافقت است، مطابقت با مقتض اياول: حق در اصل به معن
باطل،  ضيحق نق) ۳(االمر و نفس قع ا فعل، وايا مطابقت اعتقاد، قول يحكمت 
از  يكياست و  كار رفته موجود ثابت و صادق به ياست و به معان يضالل وغ

 ياضافريبه صورت غ ين معنايحق در  .است »يحق تعال«خداوند  ايحسن اياسم
در  ين معنايحق به ) ۴.(شود ميو صفت اعتقاد، قول و فعل واقع  شود مياستعمال 
ال تلبسوا الحق « .است شدهاستعمال  فراوان يو كالم يم و متون فلسفيكر لسان قرآن

 .)۲۴۷(بقره/ »الحق من ربك«) ۱۱۹(بقره / »انا ارسلناك بالحق« .)۲۶(بقره/ »بالباطل
خلق « .)۳۲ونس/ي( »فذلكم اهللا ربكم الحق«) ۸(اعراف/ »ومئذ الحقيالوزن «

  .)۲۲ه /ي(جاث »السموات واالرض بالحق
و  شود مياستعمال  يدوم تا پنجم همواره به صورت اضاف يدوم: حق در معان

، اهللا حقاست:  شدهحق همواره به خداوند اضافه  ين معنيدر دوم .حق مضاف است
 ين اضافه، خداوند جاعل حق است (نه ذايدر ) ۵»(واجب، الزم يعنيحقوق اهللا «

شده و عمل به آن  از جانب خدا جعل چه آن .»جب عن اهللايما « يعني اهللا حقحق)، 
 .است يفه الهيوظ يف الهياهللا، تكل مرادف حكم ين معنايبه  اهللا حق .است شدهالزم 

عت، جانداران و ياء، طبيها، اش انساند خداوند، توان مي »حق يا ذيمن له الحق «
ن ييتع انسانكه خداوند نسبت به مادر  يفايوظ يعنيحق مادر  مثالً .اهان باشديگ

مقرر  انسانملك يكه خداوند نسبت به ما  يفيتكل يعنياست، حق مال  كرده
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ا يف ياز را بر واژه حكم، تكلين امتاين مورد اياستعمال واژه حق در  .است كرده
 اين معنا بر خالف معنايحق به  .است شدهحق توجه  يفه دارد كه در حق به ذيوظ

 ايبه ج »يحكم اله« ينيگزاياول از اعتبارات و مجعوالت است و حذف آن و ج
و  يرالزاميو غ ين معنا اعم از احكام الزاماي، حق به کند ميجاد ناي يچ مشكليآن ه

 يويكه ترك آن جرم و مجازات دن ياست و در امور يو اخالق يشامل امور حقوق
و متون  رواياتشده در ادي ايبه معن اهللا حق .باشد ميمنحصر ن شود مي محسوب

  .است شدهفراوان استعمال  ياخالق
اف عامه و حد زنا و لواط از خمس، زكات، اوق .النّاس حقو  اهللا حقسوم، 

ل نكاح، طالق، ياز قب يدر مقابل امور .شوند ميمحسوب  »اهللا حق« ايه مثال
محسوب  »النّاس حق«ت ين، قرض، غصب، وكالت، نسب و وصيقصاص، د

ر ابواب قضا، شهادت و حدود د يفقهن معنا اصطالح خاص ايحق به  .شوند مي
 يكه شاك يمرافعات .و مرافعات بر دو قسم است يه دعاوين زاواياز  )۶(.است

 يكه شاك يو مرافعات شود مير يتعب »النّاس حق«دارد، كه از آن به  يخصوص
 .شود مير يتعب »اهللا حق«به  است شده  گذاشته پازير يندارد و احكام اله يخصوص
ل حد قذف و حد يد موجود باشد از قبتوان ميت يثيز هر دو حيمرافعات ن يدر برخ
  .سرقت
و امر آن در  است شدهمردم جعل  براياز جانب خداوند  چه آن يعني النّاس حق

ن اضافه حق به مردم اضافه برايبنا .است شده مردم سپرده دست بهچارچوب شرع 
ست، يمراد از ناس اسم جمع و عامه مردم ن .ه استيحق و اضافه ملك يحق به ذ

 اهللا حق، يت عموميثيتعلق خاص مطرح است نه ح يعنيشده  بلكه آحاد مردم اراده
در جامعه  ينيان ضوابط ديجر براياز جانب خداوند  چه آن يعنين معنا ايدر 

است، كه از آن به » اهللا نيحق د«از  يهاكن اهللا حقگر ي، به عبارت داست شدهواجب 
اضافه حق به  اهللا حقاضافه  .ر كرديتعب توان مي »ينيدر جامعه د يت عموميثيح«
ن يب .دوم (اضافه حق به جاعل حق) تفاوت دارد ايبه معن اهللا حقحق است و با  يذ

  ت شهود،يت اثبات در محكمه، تعداد شهود، جنسيفيدر ك النّاس حقو  اهللا حق
و عفو  يپس گرفتن اقرار، علم قاض .محاكمهان افتادن ياقرار، نحوه به جر يچگونگ

  .مجرم تفاوت است
است كه  ياز احكام شرع ين بخشآ النّاس حقو چه در  اهللا حقحق چه در 

حال  .دارد يدر پ يويو مجازات دن شود مي جرم محسوب شرعاًگذاشتن آن  پازير
در گر حق يبه دنبال نداشت به عبارت د ين التزاميدوم چن ايآنكه حق در معن

مصطلح در علم  اي(به معن يحقوق يتيثي) حالنّاس حقو  اهللا حقسوم ( ايمعن
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 ين دو از اصطالحات حقوقاي .شود ميخالصه ن ين اخالقيحقوق) دارد و در مواز
گر از يو به عبارت د يات و مجعوالت شرعيدر اسالم هستند و از اعتبار يايجز
ن معنا اخص ايبه  النّاس حقو  اهللا حقمجموعه  .نديآ يبه حساب م »هياحكام شرع«

  .است يقبل ايبه معن »اهللا حق«از 
است و در  يفقه ياصطالح ين معنايچهارم: حق در مقابل حكم، حق به 

حق حضانت، حق شفعه، حق   ت،يحق مالك .شود ميابواب معامالت استعمال 
ات يوضع .نديآ ياز حق به حساب م ين معناي ايه ت از مثاليار، حق اولويخ

ول، دارد: ا يژگيچهارم سه و ايحق به معن .ا حكميا حقند ياند:  بر دو گونه يشرع
ث است، حال آنكه حكم يسوم، قابل تور .انتقال است قابل استفاده است، دوم، قابل

حق به  )۷.(نتقال و نه قابل به ارث گذاشتنا نه قابل  نه قابل اسقاط است، يوضع
 يعنياست  يبياناست و اضافه آن همواره اضافه  يمجعول شرع ينوع ين معناي
 يقبل اياز دو معن ين معنايحق به  .ا حضانت استيت يكه جنس آن ملك يحق

حق  النّاس حقاما هر  .است النّاس حقهر حق مقابل حكم  يعني .حق اخص است
 .و منفعت است ين خارجيم عيچهارم قس ايست، حق به معني(مقابل حكم) ن

 يت از نوعايحك ين معنايحق به  .ا حقيا منفعت ين است يا عيانتقال  ء قابليش
با  ياز احكام خاص شرع يكي را آن توان ميو  کند ميحق  يبه ذ يتعلق و وابستگ

  .شده دانست اديسه صفت 
ات، حق مقاومت در مقابل ظلم، حق يحق ح .فيپنجم: حق در مقابل تكل

ن، يده و ديسرنوشت، حق انتخاب عق نييمساوات در برابر قانون، حق تصرف و تع
ت، حق يعادالنه، حق انتخاب شغل ومسكن، حق امن ياز دادرس يحق برخوردار

ن حقوق اي .پنجم است ايق حق به معنياز جمله مصاد اجتماعي تأمين، حق يآزاد
ج ياما به تدر .ندشد مي يمعرف يعيا حقوق طبي يدر آغاز به عنوان حقوق فطر

بودن  انسانث ياز ح انسانافت و از لوازم ي يو قرارداد يوضع ،يعرف کامالً يتيماه
 .شود مي فيتعر يخاص يدئولوژاين و يده، دين حقوق فراتر از عقاي .شد او شمرده
و  يف فرديف و تكالايوظ .است يانسان ايو قرارداده ين حقوق بشرايمنشاء 
 انسانن حقوق را از ايد توان مين يچ مقام و قانونيه .ده حقوق استيايز ياجتماع

سالم  يك زندگياست كه حداقل  ي) امورين معنايمراد از حق (به  .سلب كند
 »جرم« .شد گذاشته پازير يكس يكه اگر از سو يامور .سازد يرا ممكن م يانسان

نكه اينه  .ت كردايم به دادگاه شكين حراياز متجاوز به  توان ميو  شود مي محسوب
 .باشد و در آخرت مؤاخذه شود شده ينيد تيناقض حق تنها مرتكب معص

 يكه با علم اخالق مرز مشخص دهد ميرا شكل  »علم حقوق«ها  ن حقايمجموعه 
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حال آنكه  .ندارد يدر پ يويمجازات دن لزوماً ياخالق ايارهيگذاشتن مع پازير .دارد
در علم حقوق،  هرگاه .است يوينقض حقوق جرم است و مستوجب مجازات دن

 .پنجم است اين معنايمراد  ،شود مي بحث »حق«است از يفلسفه حقوق و فلسفه س
  .ن معناستيز هميمراد از حق در حقوق بشر ن

نكه اكثر ايت به اياست، اما با عن كار نرفته به ينين معنا) در متون دايحق (به 
ن يات ديامضائند در زمره توان ميهستند  ييعقال ين معنايق حقوق به يمصاد

 يمنافات يم اسالميشده نه تنها با تعالادينكه اكثر حقوق ايژه يبه و .نديحساب آ به
قائل شدن  يشه الهير .دارندز قرارين نيد ياهداف متعال ايندارند بلكه در راست

كاهد بلكه بر عكس  ين حقوق نمايمت يحقوق بشر نه تنها از قدر و ق براي
به  يمه شدن عقاب اخروي، چرا كه با ضمکند ميشتر يب را آن ياجرايضمانت 

كننده  تايرع براي يويداش دنپابه  يناقض و ثواب اخرو براي يويمجازات دن
(فارغ از  يدستگاه حق محور بشر .شود مين حقوق مضاعف ايپشتوانه  ها آن
) و دستگاه يانسان(فارغ از حقوق  ينيف مدار دي) و دستگاه تكلينيف ديتكل

) ۸م(ا كرده سهايگر با هم مقيد يرا در مجال يف الهيو تكال يانسانمشتمل بر حقوق 
معاصر و  يانسانات علوم يحق در ادب اين مجال غرض تنها تذكر تفاوت معنايدر 
  .است ينيد يات سنتيادب

  
  در رسالة حقوق» حق«مراد از 

 »حق«از است: مراد  دهين بخش رساي يبه سؤال اصل ييسخگوپااكنون نوبت 
پنجگانه حق مورد نظر  يك از معاني ست؟ كدامي(ع) چدر رساله حقوق امام سجاد

(ع) از حق، نيالحس بن ياست؟ واضح است كه امام عل ن(ع) بودهيالعابد نيامام ز
 يعنيچهارم  ايا حقوق مقابل اخالق)، معنيف (يحق مقابل تكل يعنيپنجم  ايمعن

ا ي النّاس حقا ي اهللا حق يعنيسوم  ايشده، معنادي يگژيحق در مقابل حكم با سه و
ض باطل و اعتقاد و يحق نق يعنياول حق  ايو معن النّاس حقو  اهللا حقمجموعه 

(ع) از حق، حق است، بلكه مراد امام سجاد ا واقع را اراده نكردهيقول و فعل مطابق 
 يف الهيف و تكالاياحكام، وظ يعنين رساله ايدر  يحقوق اله .دوم است ايبه معن
 .است شدهواجب  انساناز جانب خداوند نسبت به اصناف مختلف بر  چه آنو 

آن است، نه حق به  يو كالم يفلسف ايحقوق مورد بحث رساله، نه حق به معن
و اصطالح  النّاس حقو  اهللا حق يايجز ياصطالح فقه يعني يدوگانه فقه ايمعن
بردارنده حقوق است كه رساله حقوق در واضح .حق در مقابل حكم يمعامل يفقه

ك ي يف شرعايبردارنده وظن رساله درايبلكه  .ستيز نيمصطلع آن ن ايبشر به معن



۷۹  امام سجاد(ع) و حقوق مردم ����

و مال خود است  ياعمال، اقربا، اصناف اجتماع ،مؤمن نسبت به خداوند، اعضاء
ف يا تكليفه يا وظيبه حكم،  يچ اشكاليبدون ه توان ميواژه حق را در رساله 

ست، بلكه احكام يمؤمن ن يف الزاماين حقوق منحصر به وظاي .كرد ليتبد
  .گيرد ميبرز دري) را ني(استحباب يالزامريغ

ت يمعص ها آنست كه نقض ين يحقوق مورد بحث رساله منحصر به احكام
حد و  اجرايبه  ها آنكه نقض  يدر امور يحت  ) باشد،ي(مستوجب مجازات اخرو

بردارنده بلكه رساله حقوق در شود ميمنحصر ن شود مي يمنته يوير دنيتعز
از  يست كه رساله خالين ين به آن معنايالبته  .ك مؤمن استي »يف اخالقايوظ«

 يحقوق ين نكته است كه صبغه غالب رساله فقهايه بر ياما تك .است يف فقهيتكال
مورد نظر رساله به طور  يف اخالقايحقوق و وظ .است يتيترب ياخالق .ستين

مضبوط  بيانو  ي، اما گردآورقرارگرفتهمورد بحث  امامانگر يد رواياتپراكنده در 
  .سابقه است يك رساله مستقل بين حقوق در ايو مرتب 
ست، يز طياول در رساله حقوق، از حقوق مح  :است الزمنجا تذكر دو نكته ايدر 
حقوق  .است امدهيان نيبه م ياء سخنياش ياهان، امكنه، ازمنه و برخي، گيانپاچهار

 ين رساله حاوبرايبنا .است شده مطرحبه طور پراكنده  روايات يشده در برخادي
ن حقوق را مورد ايگفت تنها اهم  توان مي، بلكه باشد مين يحقوق شرع يتمام

ك از حقوق يجاز به هر ايت اختصار و ايدوم: رساله در نه .است بحث قرار داده
به عنوان مثال حقوق  .باشد ميابعاد هر حق ن يشامل تمام لزوماًاست و  پرداخته
شتر از يار بيبس است آمده مفصالً رواياتگر يگر كه در ديكديبر  يمانايبرادران 

وانب هر جگفت  توان مي .است شده مطرحن مورد در رساله اياست كه در  يامور
  .ابعاد آن ينه تمام قرارگرفتهحق در رساله مورد بحث 

در جامعه  يارها و ضوابط اخالقيمع کننده تعيينبا توجه به نقش كارساز و 
به سزا  يد سهمتوان مي يجامعه مذهب ين وجدان اخالقيرساله حقوق در تكو ،ينيد

را  ين حقوقيو قوان ي، احكام فقهيو تذكرات اخالق ها ارزش .باشد داشته
در  شده مطرحت ظرائف ايم بدون رعيباش مطمئن .نمايد ميق يكرده و تعم فيتلط

اگر  .ميپسند باشامبريپ اي جامعهم شاهد يتوان ميهرگز ن  (ع)رساله حقوق امام سجاد
م، يابيب بيگانه و غريب (ع)گانه امام سجاد ق پنجاهت حقوايجامعه خود را در رع

 :(ع)م به فرموده امام سجاداي عهيم تنها در نام و ظاهر مسلمان و شيباش نان داشتهياطم
د يآگاه باش» «بعمله يقتديامام و ال  ةبسنتـ يقتدياهللا من  ياال وان ابغض الناس ال«

آنكه  يب کند مياقتدا  ياست كه به سنت امام ين مردم نزد خداوند كسيتر مبغوض
  )۹»(.باشد به عملش اقتدا كرده
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  حقوق سلطان و مردم در رساله حقوق
حق «و » طانلسائسك بالسحق «له حقوق مورد بحث در رساله حقوق از جم

ش او ايله آزميتو وس ين است كه بدانايحق فرمانروا « .است »تك بالسلطانيرع
، و بر تو است كه خود شود مي است آزموده دادهكه خدا به او  يو او با قدرت .يهست

كه به  يو در بد يندازيخود او را به هالكت ن دست به، و يرا گرفتار خشم او نساز
ن اي، يسلطه دار آنانكه تو بر  ييها رعيتاما حق » «.يك او نشوي، شرکند ميتو 

پس  .ت توانديخود و قدرت تو رع يبه خاطر ناتوان آنان ياست كه بدان
و  يباش مهربان يشان پدراي براي، و يكنبه عدالت رفتار آنانكه با  است واجب
تو  هد برا كه خداون يو قدرت يشان شتاب نكنفريو در ك يببخش را  ناشينادان
  ».ييگو سپافرموده سعطا

 .ستيو حاكم عادل ن حث رساله حقوق منحصر در امام(ع)سلطان مورد ب
و رهبران متعارف  ناناد خود را در معرض خشم او قرار داد، حكمرايكه نب يسلطان

سته نه ينگر فرمانرواياننانه به يب واقع (ع)گر امام سجاديد يبه عبارت .جوامع هستند
مردم  يف اخالقايت (وظينه حقوق سلطان بر رعيدر زم .بانهآآل م ايدهو  يآرمان

ش ايله آزميمردم وس  : اول:است شده مطرح) دو نكته فرمانرواياننسبت به 
ت اينه .شوند مي ار دارند آزمودهيكه در اخت يرهبران با قدرت .هستند فرمانروايان

االمكان خود را  يدوم: مردم حت .شود فتهيش فرايبه ابزار آزم ياست كه كس ينادان
ت مردم يبه محروم غالباًچرا كه مخالفت با رهبران  .نكنند فرمانروايانگرفتار غضب 
 يبه غالب مردم بينانه واقع اي هيز توصين ناي انجامد مي ياجتماع يمزايااز حقوق و 

ان اما در معرض غضب سلط .ندارند است كه تاب تحمل شدائد و مشكالت را
 .ستيدر مقابل ظلم ن ينادرست و انفعال ايه استيمماشات با س يدن مساونداقرار

ر ياگر مس عالوه به .قابل جمع است شده ياد يه اخالقيز با توصيه نيو تق يمبارزه منف
ن و مصلحان همان است كه پدر يفه عالمان ديراهه باطل افتاد وظيحكومت به ب

است نه  يغالب شده يادحق  يعني .كرد و عملكرد  اعالم  (ع)بزرگوار امام سجاد
  .يو دائم يعموم

ن اينسبت به مردم)  فرمانروايانت بر سلطان (وظائف ينه حق رعياما در زم
از  يت، ناشيرع آنانو  ينكه تو سلطاناي: اول: آيد مينكات از رساله به دست 

هر قدرت و  .آنان يتايكف ياقت و فضل تو و بيل لزوماًنه  .و سلطه تو است »زور«
واضح است كه مراد  .گو سپان عطا ساياز خداوند است، خدا را بر  ناًيتكو يقوت
ه ياز خداست تا به جبر و توج عاًيتشر يست كه قدرت هر جائر و ستمگرين ناي

كه  .است با مردم خود با عدالت رفتار كند دوم: فرمانروا موظف .شودظلم منجر
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 براي بايد ميسوم: فرمانروا  .است يور داركش ايعدالت مبن »العدل اساس الحكم«
  .مهربان باشد يمردم به مثابه پدر

نسبت به مردم  .شان شتاب نكندگذرد و در مجازاتدر آنان ايخطاه از
خشن  ايه استيو اهل مدارا و تساهل و تسامح باشد و از س باشد داشتهصدر  سعه
 ت دريو رع يوال ن بخش از رساله حقوق با حقوق متقابلايسه ايمق .زديبپره
از  يكه در رساله حقوق تنها بخش دهد مي نشانالبالغه  نهج ۲۱۶و  ۳۴ ايه خطبه

 ها آنو نه همه حقوق ملت بر دولت و دولت بر ملت و نه اهم  ـن حقوق متقابل اي
  .است قرارگرفتهو مخاطب مورد بحث  زمانخاص  شرايطبه تناسب  ـ

 (ع)تيم اهل بيحقوق بشر در تعال يمبانق ارائه يگر توفيد يدوارم درمجاليام
  .ب شودينص

  
  خالصه بحث

ژه يه به ويبر سه قسم است: اول: ادع (ع)نيالحس بن يامام عل يراث علميم .۱
 يم اخالقيتعال غالباًكه  رواياتگر يه، دوم: رساله حقوق، سوم: ديفه سجاديدر صح
  .است
عبارتند از:  اند کرده نقلم سجاد را كه رساله حقوق اما ين منابعيتر يميقد .۲

) و مكارم ۴(قرن صدوق  يه، خصال و اماليحضره الفقيتحف العقول، من ال 
  .)۶االخالق (قرن 

 .اند کردهبدون سند ذكر  راتحف العقول ومكارم االخالق، رساله حقوق  .۳
  .است يمباشر رساله حقوق در سه كتاب صدوق، ابوحمزه ثمال يراو

صدوق به واسطه عدم  يه و اماليحضره الفقيال  سند رساله حقوق در من .۴
ق يبن مسرور و سند رساله در خصال به واسطه عدم توث جعفر بن محمدق يتوث
  .ف استيضع يبه لحاظ استناد فقه يبن احمد بن موس يعل

ن يح تريصح .دارد يشتريمتن رساله حقوق در تحف العقول شرح و بسط ب .۵
  .ژه نسخه خصال استيصدوق به وخ يمنقوالت ش ،نسخ رساله حقوق

 .است شده يبند در هفت دسته طبقه يك حق الهيدر رساله حقوق، پنجاه و  .۶
چهارم: ،يبدن، سوم: حق افعال عباد ايدوم: حق نفس و اعض ،اول: حق خداوند
اصناف  يشاوندان، ششم: حقوق برخي، پنجم: حقوق خورعاياحق سائسان و 

  .ي، هفتم: حق مالياجتماع
 يز برخي(فلسفه كالم، اخالق و فقه) و ن ينيو علوم د رواياتت و آيادر  .۷
  .است كار رفته و اصطالح مختلف به يحق به پنج معن يانسانعلوم 
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، يض باطل (اصطالح قرآنيموجود، ثابت و صادق، نق اياول: حق به معن
  )يو كالم يفلسف

اعم  انسان يفه اخالقيو وظ يف الهيتكل ايمرادف حكم اهللا به معن اهللا حقدوم: 
  )ياي(اصطالح رو ير الزاميو غ ياز الزام

قضا،  ياسالم در ابواب فقه ياي، اصطالح حقوق جزالنّاس حقو  اهللا حقسوم: 
  .شهادات و حدود

در ابواب معامالت با سه  يچهارم: حق در مقابل حكم اصطالح خاص فقه
  .ثيت اسقاط، انتقال و توريقابل يژگيو

و حقوق بشر،  يانساندر علوم  رايجف، اصطالح يبل تكلپنجم: حق در مقا
و  شود مي محسوبجرم  ها آنگذاشتن  پازيراست و  انسانت يانساناز لوازم  چه آن
  .است يسالم اجتماع يك زندگي شرايطحداقل  ها آنت ايرع

 يفاياحكام و وظ يعني .دوم حق است ايمراد از حق در رساله حقوق معن .۸
ن حقوق اي .است شدهجعل  انسانخداوند نسبت به اصناف مختلف بر  يكه از سو

 .شود ميز ين يست و شامل احكام استحبابيمؤمن ن يف الزامايمنحصر به وظ
ت (مستوجب يمعص ها آنست كه نقض ين ين حقوق منحصر به احكاماي عالوه به

ر ي(حد و تعز يويمجازات دن اجرايا موجب يشود  ) محسوبيمجازات اخرو
  .ك مؤمن استي يف اخالقاي) گردد، بلكه رساله حقوق در بردارنده وظيشرع
نه همه  ،است يف اخالقايو وظ يبردارنده اهم حقوق الهرساله حقوق در .۹

همه ابعاد هر  لزوماًنه  ،شده بيانز اهم جوانب آن يو در هر حق ن ،فايحقوق و وظ
  .فهيحق و وظ
در جامعه  يارها و ضوابط اخالقيمع کننده تعيينبا توجه به نقش كارساز و  .۱۰

 يجامعه مذهب ين وجدان اخالقيدر تكو (ع)، رساله حقوق امام سجادينيد
  .باشد داشتهسزا  هب يد سهمتوان مي

در رساله حقوق، حق سلطان بر مردم و مردم  شده مطرحاز جمله حقوق  .۱۱
 لزوماًجوامع است نه سلطان مورد بحث رساله، حكمران متعارف  .بر سلطان است

: يكيشده،  ورد از حقوق سلطان بر مردم اشارهبه دو م .امام معصوم و حاكم عادل
د خود را گرفتار اينكه مردم نبايگر يهستند و د فرمانروايانش ايله آزميمردم وس
طان نكه سلاي يكياز جمله حقوق مردم بر سلطان:  .كنند فرمانروايانخشم 
مهربان  يگر آنكه نسبت به مردم همچون پدريو د شه كندياست عدالت پ موظف

  .نسبت به فرزندان خود باشد
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سه با حقوق مشابه در ايت در رساله حقوق در مقيحقوق سلطان و رع .۱۲
اهم آن كه  ين حقوق متقابل است نه حتاياز  ي، بخشينيگر متون ديالبالغه و د نهج

  .است شده مطرحو مخاطب  زمان شرايطبه تناسب 
  )۱۴۲۱محرم  ۱۲( ۱۳۷۹ن ين، فرورديزندان او

  
  يادداشتها

  .۱۶۶ص  ۳رجوع كنيد به معجم رجال الحديث ج . ۱
  .۱۷۰(ع) ص دكتر سيد جعفر شهيدي، زندگاني علي ابن الحسين . ۲
  راغب اصفهاني، المفردات في غريب القرآن.. ۳
  ..۸۹ص  ۱رجوع كنيد به صدرالمتألهين، اسفار، سفر اول، منهج ثاني، فصل اول، ج. ۴
  طريحي، مجمع الحرين.. ۵
براي نمونه مراجعه كنيد به مباني تكمله المنهاج آيت اهللا خويي و تحرير الوسيله آيت اهللا . ۶

  خميني.
  نيد به مكاسب شيخ انصاري، اوايل بحث بيع و كليه حواشي مكاسب.رجوع ك .۷
  مقاله حق و تكليف در دين.  هاي حكومت ديني، كتاب دغدغه. ۸
  .۱۷تحف العقول، حكمت شماره  .۹



 

  
  
  
  

  پنجم نوشتار
  
  
  

  ١ينيد يقوق بشر و روشنفكرح
  
  

ق ين مصادياز مهمتر يكين اسالم يان حقوق بشر و احكام ديارتباط م :پيشگفتار
 ايه راثين ميتر از شاخص يكيعنوان  ن بهيد .ت و سنت استيان مدرنيچالش م

تواند  يت مياز محصوالت مدرن يكيعنوان  با احكام حقوق بشر به يسنت چه نسبت
و حقوق  ينيبه پرسش از نسبت احكام د يو گاه مبهم يكل ايه سخپاباشد؟  داشته

تمام موارد تعارض را  ها سخپان ايك از ي چياست، اما ه بشر داده شده
ارائه  يه معتبر و مستحكميها، نظر ن تعارضاي يابي شهينكرده و در ر مشخص
ناموفق » نييح و تبيتوض« و» فيتوص« سخ در مرحلهپاك يكه  يهنگام .است ننموده

 يت كافايكارآمد و برخوردار از حم يحل ان انتظار داشت راهتو يباشد، چگونه م
  ارائه دهد؟ ينظر

ص در دوشماره يطوركامل و بدون تلخ ت آن بهيل اهميدل مصاحبة حاضر كه به
است كه در گام نخست، موارد  ن هدف صورت گرفتهايشود با  يمجله ارائه م

پس از استقراء  .كند» فيتوص«و حقوق بشر را  ينياحكام د يتعارض و ناهمخوان
ن اي ايه يها و چگونگ شهير» ليح و تحليتوض« موارد تعارض مصاحبه درصدد

ان حقوق بشر و ينه ارتباط ميدر زم» زيحل و تجو راه« ارائه .تعارض خواهدبود
ل يدل به .است كه مصاحبه درصدد برداشتن آن است ياي، گام نهياحكام اسالم

 يها، بحث مفصل تعارض» فيتوص«پژوهشگران درقسمت  برايفقدان منابع الزم 
                                                           

 
، ۱۳۸۲، شهريور۲۸، و شماره ۵۴- ۵۹، صفحه۱۳۸۲، تير۲۷، شماره آفتابمصاحبه مکتوب، مجله  .۱

  .۱۰۶-۱۱۵صفحه 
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نه يف را در دو زمين توصاياست تا  دهيشونده كوش مصاحبه .است صورت گرفته
ن ايق يداده و موارد و مصاد نشانها را  تعارض» گسترة«نخست  .ل كنديتكم

 نشانكرده و  ارهها اش ن تعارضاي»  ايژرف«است و دوم به  تعارض را برشمرده
ن يموجود از د ايه ان فتاوا و برداشتيها تنها به تعارض م ن تعارضاياست كه  داده

ز ين ينيمندرج در متون معتبر د رواياتت و آياشود و گاه ظواهر  ينم خالصه
  .كنند يم يت از ناسازگارايحك

ك از منابع موجود در ي چيم در هاي كرده يموارد تعارض را تا آنجا كه بررس
د يتأك .افتيتوان  ين مصاحبه نمايل يعت به تفصياحكام شرنه حقوق بشر و يزم
ق صورت مسأله انجام يشدن دق ل شناخت كامل مشكل و روشنيدل ل بهين تفصبراي

 يبند شده و طبقه ل شرح دادهين موارد تعارض به تفصايبود كه  يالزم م .است گرفته
ن ايشرح  .موضوع پرداخت يابهام به بررس يروشن و ب يايگردند تا بتوان در فض

از مجاهدت  نشاندارند،  ينيد ايه يكه دلبستگ ياز جانب كسان ويژه بهها  تعارض
  .ن در جهان مدرن دارديد اييو اح ينيشه دياند يدرجهت بالندگ يميعظ يفكر

معاصر است اما با تالش  ايين در دنيام ديشونده از مدافعان پ مصاحبه
ن و يان ديطرف به طرح تعارض م يب يمانند ناظراست  ز توانستهيبرانگ نيتحس

در  ياين توانايد تذكرداد كه اين نكته را باي .اصول حقوق بشر بپردازد
ن، درس ييف و تبيدر مرحله توص يارزش ياز داور يماندن و خوددار طرف يب

ف يل در بخش توصين دليهم به .شان آموختايتوان از مصاحبه  ياست كه م يجد
(چه در مورد حقوق  يچ نوع داوريآمده در متن مصاحبه ه ايه زارهها در گ تعارض

شونده،  البته مصاحبه .افتيتوان  ياز اسالم) نم يبشر و چه درمورد برداشت سنت
طرح  يوة علميت شايرع برايست بلكه به عمد و ين يريگ نظر و بدون موضع يب

د تا ايمصاحبه بن ايخوانندگان  .كند يم يخوددار ين قسمت از داورايبحث در 
 .ابندينه بحث دريشونده را در زم دگاه كامل مصاحبهيكنند تا د يآن صبور يانپا

افت يمصاحبه در يداش خود را با خواندن تمامپا ين صبورايم كه يمطمئن هست
  .خواهدكرد

ن يو متعارف از د يان تفسر سنتيشود كه م يدربخش نخست مصاحبه روشن م
كه برخالف  يتعارض .وجوددارد ياديبن يو حقوق بشر تعارض ينيو احكام د

 ييجز يتوان از آن گذشت و با چند نوآور ينم يراحت به يسطح ايه سخپا يبرخ
ق يبه تعم گونه ايناز  يايه م تداوم مصاحبهيدواريام .ديبه رفع آن نائل گرد

 .جامدبيانطور عام در جامعة امروز ما  شه بهياند يو بالندگ ينيد يشينواند
را  يك مجتهد كه علوم اسالميعنوان  به .ستين اي ناشناخته ي چهره شونده مصاحبه
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 ي خوانده عنوان فلسفه قراردارد و بهنك درمرحله استنباط اياست،  در حوزه خوانده
شان، توجه شما را به اي يبا تشكر از تحمل و همراه .سيت تدريدانشگاه، در موقع

  .ميكن يمتن مصاحبه جلب م
  آفتاب 

*   *   * 
 

ج يتدر ر در آثار شما بهيان اخيرسد توجه به بحث حقوق بشر در سال ينظر م به
ن سرنوشت ييمردم در اسالم، حق تع ياسيحقوق س .است ش بودهايروبه افز

در اسالم  ي)، معضل بردگ۱۳۸۰ده و مذهب در اسالم(يعق ي)، آزاد۱۳۷۷(
ن اسالم و يب يسازگار يد نوعاي كردهن مقاالت كوشش ايشما در  .)۱۳۸۲معاصر(

ن ايدر  .ديسازگار با حقوق بشر از اسالم ارائه كن يريا تصويد، يجادكنايحقوق بشر 
د بحث ياجازه ده .مطرح است يفراوان ايه الرتان سؤيژه دربارة مقالة اخيو نه بهيزم

به بحث  يقبل  ي و بدون برنامه يطور اتفاق به آياآغازكنم:  ين سؤال مقدماتايرا با 
در  ياسيس ي شهياند« ي از شما در زمينه چه آنه يا شبيد اي حقوق بشر پرداخته

 )Research Program( يبرنامه پژوهشك يبر  ياست، مبتن منتشر شده» اسالم
  است؟ بوده

در  ياسيس ي شهياند ي ق متمركز در حوزهيبه مطالعه و تحق ۱۳۶۸ازحدود سال 
 يحت .است دهيز نرسيراه ن ي مهيهنوز به ن يپژوهش ي هن برناماي .اسالم پرداختم

رسد موانع  ينظر م به .ام منتشر كنم ن كردهينه تدوين زمايرا در  چه آنام  موفق نشده
د يهرچند هنوز ناام .شود يشتر مين حوزه هرروز بايوگو و نشر در  بحث، گفت

  .دهم يام و به تالش خود ادامه م نشده
در اسالم صورت  ياسيشة سية انديبه حقوق بشر از زاو يقلم  ن اشارةينخست
در  يشايحقوق بشر هم يه جهانيب اعالمين سال تصويمناسبت پنجاهم به .گرفت

مردم در  ياسيعنوان محور حقوق س ن سرنوشت را بهييحق تع .تهران برگزارشد
 يحثنه بپردازم بين زمايگذشتگان در  ي شهيكه به نقد اند نآ بيدم و ياسالم برگز

  .ارائه كردم يو اثبات يجاباي
، يتيمأموران امن يدست برخ به ۷۷ز ييپاشان در ياز دگراند يع تعداديقتل فج
ات در يحق ح« ،»ن، مدارا و خشونتيد« .شدت به خود مشغول كرد ذهن مرا به

ن سه بحث در اعتراض به نقض حقوق يعناو» ترور يحرمت شرع«و » ينيجامعه د
ت يو ممنوع يبحث از حق زندگ .دير مرا به زندان كشانياخ يبشر بود، كه سخنران

  .ك برنامه مدونيترور از سرضرورت بود، نه برخاسته از 
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كباره احساس ي .شدم ج به سمت حقوق بشر سوق دادهيتدر سال آخر زندان به
گر در يد يو حقوق بشر از سو ييمطالعاتم بر بحث نقد خشونت از سو همةكردم 
گروه  دورانان توسط مزيترور دكترحجار .است متمركز شده ينيد  ي شهياند ي حوزه

ه يكامل فقه را از زاو ي ك دورهي .ن مطالعات دامن زدايبه  ۷۸فشار در زمستان 
ن به شرعاه نگاه فقها و متيدرباره زاو .كردم يبردار ادداشتيو  يحقوق بشر بررس

امبر(ص) يپ رواياتم و يكر قرآنژه يو به ينيمتون د .تأمل فراوان كردم انسانحقوق 
شتر خواندم و كمتر يب .ث ائمه(ع) را باز از منظر حقوق بشر مطالعه كردميو احاد
از  .است دوران) حاصل آن ۷۹ني(فرورد» سجاد و حقوق مردم امام«مقالة  .نوشتم

كار رفته در رساله حقوق و  ن نكته مهم قابل ذكر است كه حق بهاين مقاله ايج اينت
است و با  انسان يفه اخالقيو وظ يف الهيتكل ايبه معن ينيگر از منابع ديد يبرخ

  .دارد ياديو حقوق بشر تفاوت بن يانساندر علوم  رايجاصطالح 
شم حسن يدوست نواند برايصدور حكم اعدام به جرم ارتداد 

ده و مذهب در اسالم و يعق يآزاد«نگارش مقاله  يسبب اصل ياشكور يوسفي
مرتد در اسالم  برايدر آنجا ضمن نقد مجازات اعدام  .شد» اسناد حقوق بشر

 يده براساس قرائتين و عقير دييتغ ي واسطه به يويمطلق مجازات دن ي، از نفيسنت
  .تازه از اسالم دفاع كردم

به نگارش » يبه اسالم معنو يخياز اسالم تار« مقاله ۸۰مه سال يباالخره در ن
ك ين مقاله ايدر  .دانم يخود م يعلم يدر زندگ ين مقاله را نقطه عطفاي .درآمد
شة ياند ياز مشكالت فرارو ياريال بسپندارم حلّ يكه م يارائه شد، مدل يتئور
 يبعد ايكاره .بود ن شدهيموردنظر تدو يمعاصر باشد آن برنامه پژوهش ياسالم
ضل مع« زيبرانگ عنوان نمونه مقاله بحث به .است ين برنامه پژوهشايبراساس  يهمگ
در  يدار ت و حرمت بردهيقابل ذكر است كه به ممنوع» در اسالم معاصر يبردگ
بودن و  رعادالنهي) به واسطه غيو حكومت ي(نه حكم ثانو يحاضر به حكم اول زمان

را تازه » اسالم و حقوق بشر« كالن بحث .انجامد يم يدار بودن برده ييرعقاليغ
  .باشم داشته را آنل يق تكميدوارم توفيام و ام آغازكرده
  

  گانه تعارض اسالم تاريخي با حقوق بشر محورهاي شش
از  يد كه قرائت سنتاي به صراحت گفته يدار شما در دو مقاله ارتداد و برده

موارد  يراست ن دومورد با حقوق بشر ناسازگار است بهايدر  يخيا اسالم تارياسالم 
 اصوالًشود؟  يدومورد منحصر من يشه حقوق بشر به هميبا اند يتعارض اسالم سنت

توان به  ين چارچوب مايدر  آيابا حقوق بشر سازگار است؟  يخياسالم تار آيا



   ���� ۸۸    النّاس(اسالم و حقوق بشر) حق    

ن و فرهنگ ياست مستقل از د انسانث كه ياز آن ح انسانقائل بود كه به  يحقوق
  رد؟يتعلق بگ ...و

شه حقوق بشر به ياز اسالم با اند يا قرائت سنتي يخيتعارض اسالم تار
ش از يب يليموارد تعارض خ .شود يمجازات اعدام مرتد منحصر نم اي يارد برده
حقوق  ي شهيمرادم از اند ييگو يز از كليتر شدن بحث و پره ينيع براي .نهاستاي

 يالملل نيثاق بي) م۱۹۴۸حقوق بشر( يه جهانياست كه در اعالم يبشر نظام حقوق
 ياسيو س يحقوق مدن يالملل نيثاق بيو م يو فرهنگ ي، اجتماعيحقوق اقتصاد

است كه  ياز اسالم، اسالم يا قرائت سنتي يخيمرادم از اسالم تار .) است۱۹۶۶(
 ايه عه كانونيه نجف و قم در شيعلم ايه ا حوزهيجامع االزهر در نزد اهل سنت 

، يالوثق ل العروهياز قب يالمسائل و كتب حيتوض ايه آموزش آن هستند و رساله ياصل
كالم، المكاسب، مبسوط لا جواهراي ياين در فقه فتويالصالح منهاجله و يرالوسيتحر

  .محصول آن است يدر فقه استدالل ياالوطار شوكان ليقدامه و ن ابن ي، مغنيسرخس
در چندمحور با اسناد حقوق بشر ناسازگار  يدگاه اسالم سنتياز د ياحكام شرع

ن يحقوق بشر به چندبا ضوابط  يخياسالم تار ي سهايگر در مقيعبارت د به .است
 يمبتن ين محورها فروع و مسائل متعددايك از يبرهر .ميرس يمحور تعارض م

 .دهد يل ميك كتاب را تشكين مسائل، خود متن ايكه تنها فهرست  ينحو است، به
ت ين دو وضعايف يجز توص اي چاره يابي شهيل و ريا تحلي يداور شيقبل از هر پ

  .ستيگر نيكديسه با ايدرمق يحقوق
  

  مسلمانانبا  مسلمانانريغ يحقوق يمحور اول: عدم تساو
ان مختلف ين معتقدان اديب يرقابل انكاريض غيتبع يدر احكام اسالم سنت

 ايه انسان .شوند يم ميدرجه تقس به سه، بلكه چهار ها انساندگاه ين داياز  .ميابي يم
گر مذاهب يد مسلماناندو  درجه ايه انسان .ه هستنديفرقه ناج مسلمانانك ي درجه
 شرايطكه  يشرط ان بهيان و زرتشتيهوديان يحيمس يعنيهستند اهل كتاب  ياسالم

باشند،  معاهد امضا كرده يكه با دول اسالم يمسلمانانريرند و هكذا غيذمه را بپذ
ه يكه كل يكافران حرب يعني ها انسانگر يد .شوند يم سه محسوب درجه انسان

  .چهار خواهندبود درجه انسانرد يگ يرمعاهد را دربرميو غ يرذميغ مسلمانانريغ
 ايازهيحقوق و امت يه از تماميفرقه ناج مسلمانان يعنيك ي درجه ايه انسان

از اكثر  يگر مذاهب اسالميد مسلمانان يعنيدو  درجه ايه انسان .برخوردارند ينيد
 ينيدازات يامت ياريو بس يحقوق شرع يبرخوردارند، اما از برخ يحقوق شرع
و كفار معاهد از اكثر حقوق  ياهل كتاب ذم يعنيسه  درجه ايه انسان .محرومند
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 تقريباًرمعاهد يو غ يرذميكفار غ يعنيچهار  درجه ايه انساناند و  بهره يب يشرع
  .ندارند ياند و حرمت فاقد هرگونه حق

 كه از ياللـه نور فضل خيش .است يات فقهيهياز بد يشرع ايه ن تفاوتاي
ات يها را از ضرور ضيتبع گونه اين، شود مي محسوبشه ين اندايندگان اينمجمله 
رد يگ يو برابر حقوق مردم را به باد استهزاء م يه تساوين زاوايشمارد و از  يشرع م

 ايه ندانستن تفاوت ليان و دخيبرابر شمردن آدم .شمارد يخالف شرع م را آنو 
ن اي .است يمعادل خروج از اسالم سنت يحقوق ايه ضيدر تبع يو مذهب ينيد

فراوان است، هرچند  يشرع ايكتب و فتاو يدر البال يحقوق ايه ضيتفاوت و تبع
شده و دركنار هم  استخراج يايج يگانه حقوق سه ايه ضين تبعايبه خاطر ندارم كه 

اصناف چهارگانه  يحقوق ايه ن تفاوتين مجال به مهمترايدر  .باشد قرارگرفته
  .كنم ياشاره م
 .تفاوت دارد» مسلم«با عنوان » مؤمن«، عنوان يو احكام فقه يمباحث شرع در
گر ين به ديبه مسلمان متد .ن به مذهب حق استيكه متد يمسلمان يعنيمؤمن 

عه، مؤمن يدگاه عالمان شياز د مثالً .شود ياطالق م» مخالف«عنوان  يمذاهب اسالم
ل ياز قب ينيدر مناصب د .مسلمان اهل سنت يعنيعه و مخالف يمسلمان ش يعني

بر اسالم،  جمعه و جماعت عالوه ت، قضاوت، شهادت، امامتيت امر، مرجعيوال
ادشده يدر شش منصب  يگر مذاهب اسالميد مسلمانان يعني .مان شرط استاي

 .ستيست، قضاوتشان معتبر نيشهادتشان مسموع ن .فاقد شرط الزم هستند
شرط  البته واضح است كه به .جماعت باشند ا اماميجمعه  ، اماميتوانند وال ينم

اهل  مسلماناننسبت به  مثالً يعنيدر مذهب مشكل مرتفع خواهدبود،  يتساو
  .است رفتهيپذ ها آنا شهادت يسنت قضاوت 

ن و ير و مسكين به فقبرايبنا .است مان شرط شدهايدرمستحقان خمس و زكات 
خمس و زكات مختص  .كرد پرداخت ياز وجوه شرع شرعاًتوان  يم مخالف نميتي

  .مؤمن است مسلمانان
 يعني .است يست، بلكه نسبياز گناهان مطلق ن يحرمت برخ يدر اسالم سنت

شود،  ت شمردهيك فعل خاص نسبت به همگان گناه و معصيست كه ين گونه اين
آن نسبت  كه انجام يت است، درحاليمعص مؤمناننسبت به  ها آنبلكه تنها ارتكاب 

 گونه اينمه، هجاء از يبت، بهتان، نميغ .شود يم گران مجاز و مباح شمردهيبه د
ست، يبت مسلمان مخالف حرام نيبت مؤمن حرام است، اما غيغ .گناهان هستند

بهتان  .گر مذاهب حرف زديسر مسلمان د توان پشت يبدون ترس از آخرت م يعني
شود  يت و گناه محسوب نميگران معصيبه مؤمن حرام است، اما تهمت و افترا به د
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ن ين حرام است، اما بين مؤمنيب يزن هم كردن و دوبه ينمام .و مباح و مجاز است
هجوكردن مؤمن حرام است، اما  .ستيزدن خالف شرع ن هم به را مسلمانانگر يد

جواز ارتكاب  ايمعن .شود ينم سوبت محيمعص مسلمانانگر يشخند دير هجو و
ن موارد فاقد ايدر  مؤمنانرين است كه غايرمؤمن يمه و هجاء در غيبت، بهتان، نميغ

» عرض محترمه« يشرع زبانبه  .شان هدر است، مهدوراالحترامندياحترامند، آبرو
 .هستند يت فرهنگيافراد مهدوراالحترام فاقد امن .آبرو يعنيعرض  .ندارند

 زن مؤمنه بنابر .است يكاف انسانك يت يب شخصيتخر برايبهتان  يجوازشرع
ا يازدواج كند  يگر مذاهب اسالمين به ديتواند با مرد مسلمان متد ياط نمياحت
گذارد كه از  ينم يباق يديتوجه به نكات فوق ترد .كراهت دارد ين ازدواجيچن
سان نا ياسالمگر مذاهب يد مسلمانانك و ي درجه انسان مؤمنان يدگاه سنتيد

در  يض حقوقيحداقل ده تبع انسانن دوگونه اين يشوند و ب يدو محسوب م درجه
  .شود يعت مشاهده ميشر

 يدر اسالم سنت يات شرعيرمسلمان از ضروريمسلمان و غ يتفاوت حقوق
ان نجسه كافر است به ياز اع يكياما  شود مي محسوببدن مسلمان ظاهر  .است
 يعني .و اهل كتاب يذم و كافر يمرتد و كافر اصلع اقسامش از مشرك و يجم

  .د اجتناب كردايب شرعاًشوند و از نجاست  ينجس محسوب م مسلمانانريمطلق غ
رمسلمان يمسلمان حق ندارد با غ .م در ازدواج كفر استياز اسباب تحر يكي

از موانع ارث كفر است، كافر  يكي .باطل است شرعاً ين ازدواجيچن .ازدواج كند
  .برد يبرد، هرچند مسلمان از كافر ارث م يمسلمان ارث نماز 

ن يدر د يقصاص، چه قصاص نفس، چه قصاص عضو تساو اجراي شرايطاز 
شود، اما واضح است كه كافر  يواسطه قتل كافر كشته نم لذا مسلمان به .است
 يگريتوسط كافر د ياگر كافر يحت .واسطه قتل مسلمان قابل قصاص است به

 .مقتول حق قصاص قاتل را نخواهند داشت اييشود و قاتل مسلمان شود، اول كشته
  .را قطع كند، كافر حق مقابله به مثل و قصاص را ندارد يدست كافر ياگر مسلمان

ك يه يد .متفاوت است کامالًرمسلمان يارزش مسلمان با ارزش غ يبه لحاظ مال
 يا زرتشتي يهوديا ي يحي(مسيك مرد ذميه يد .درهم است هزار مرد مسلمان ده

، يرذمياهل كتاب غ .درهم است باشد) هشتصد رفتهيذمه را پذ شرايطكه  يشرط به
 ياگر كس يعنيه ندارند، يد اصوالًان و مذاهب و كفار و مشركان يگر ادينان ديمتد
لحاظ  شود، به يه اخذ ميشود و نه از قاتل د يرا بكشد، قاتل نه قصاص م ها آن

 .احترام ندارد، ارزش ندارد نشانخو .ستندين» نفس محترمه« يافرادن يچن يشرع
ده باطل ين و عقيبه د يبنديپا .شود ين حق است كه باعث احترام جان مين داي



    ۹۱   حقوق بشر و روشنفکري ديني ����        

ن يچن يلحاظ حقوق است، به حكم مرده كند، كافر در يارزش م يب انسان راجان 
رد، نه حق يگ يتعلق م ها آنه به يرو نه حق د نايدر حكم اموات هستند، از  يافراد

د ايب ين شود، ميش تضميخواهد جان و مال و ناموس و آبرو يم ياگر كس .قصاص
  .به شرف اسالم مشرف شود و مسلمان شود

رش عقد ذمه با يان با پذيان و زرتشتيهوديان، يحيمس يعنيالبته اهل كتاب 
 .مند شوند بهره يو ناموس ي، ماليت جانياز امن يتوانند درجامعه اسالم يم شرايط
انه از يات است كه ساليمال يه نوعيجز .است» هيجز« ن شرط ذمه پرداختيمهمتر
امر حق  يالبته ول .شود يپرداخته م ين سه مذهب به دولت اسالماي مردان يسو

نحوه پرداخت  .ز از اهل ذمه اخذكنديه نيد مازاد بر جزيدارد درصورت صالحد
اهل ذمه حق  .كنند يذمه همواره احساس فرودست النه باشد و اهليذل بايد ميه يجز

اگر حكومت  .د در داراالسالم احداث كننديسه و آتشكده جديسا و كنيندارند كل
را  ها آننسبت به معابد گذشته اهل ذمه احساس خطر كند، حق دارد  ياسالم

تر از ساختمان  خود را مرتفع ايه نااهل ذمه حق ندارند ساختم .خراب كند
عت يبه امور خالف شر يحق ندارند در مجامع عموم ها آن .بناكنند مسلمانان

در جلسات  نشاناهل ذمه حق ندارند نسبت به شركت فرزندا .تظاهركنند ياسالم
ذمه، از  شرايطاهل ذمه به محض تخلف در انجام  .عمل آورند ممانعت به ياسالم

 ها آن يبروآ يعني يعقد ذمه نسبت به عرض ذم .شوند يداراالسالم اخراج م
مصون  ...مه، هجاء سب، غش ويبت، بهتان نمياهل ذمه از غ يعني .ندارد ينيتضم

فتد ياتفاق ب مسلماناناست كه نسبت به  يگناهان درصورت گونه اينحرمت  .ستندين
گر كفار يگانه است و د مذهب سه يعنيعقد ذمه فقط مختص اهل كتاب  .نه مطلقاً

  .از حق انعقاد ذمه محرومند
 .حه كفار استيعدم جواز خوردن ذب رمسلمانيمسلمان و غ ايه گر تفاوتياز د
ن يچن .باشد تناول كنند كه ذابح آن مسلمان بوده يتوانند از گوشت يتنها م مسلمانان

  .است يز جارين يد در خشكيدر ص يشرط
روابط  اينسبت نارو يعنيقذف  .حد قذف است ياز حدود شرع يكي

 .حد قذف، اسالم مقذوف شرط است اجرايدر  .دادن يبه كس ينامشروع جنس
  .رمسلمان حد ندارديبه غ ين عمليدادن چن نسبت يعني

 ها آنست، همچنان كه قضاوت يه مسلمان مسموع نيرمسلمان عليشهادت غ
ات بلكه در يتنها درطول ح نه مسلمانانريغ .است يفاقد اعتبار شرع مسلمانان براي

 .ن دفن كرديتوان در قبرستان مسلم ينم آنان را .متفاوتند مسلمانانز با يمرگ ن
  .ن استيز مختص مسلميحرمت نبش قبر ن
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رمسلمان در يگذارد كه مسلمان و غ ينم يباق يديتوجه به موارد فوق ترد
البته  .حقوق محرومند يارياز بس مسلمانانريمتفاوتند و غ کامالً يحقوق شرع

ل حق يقب حقوق از يذمه از برخرش عقد يان با پذيان و زرتشتيهوديان، يحيمس
ست كه اهل ذمه در ين همه قابل كتمان نايبا  .شوند يت برخوردار ميات و مالكيح
  .شوند يسه محسوب م درجه انسان مؤمنانو  مسلماناناس با يق

ق ممكن يا ملحدان و كفار و مشركان از دو طريان و مذاهب يگر اديروان ديپ
مان و يبا عقد است يكي .خوردار شونده حقوق اهل ذمه برياست از حقوق شب

م يبا تعال يايآشن براي يرمسلمانين است كه غايمان يمراد از است .با معاهده يگريد
است و پس از آن اگر  مسلمانانطور موقت در امان  د، او بهايياسالم به داراالسالم ب

كه با حكومت  يكفار .شود ين خود بازگردانده ميرفت به سرزمياسالم را نپذ
  .رفتار خواهدشد ها آنمعاهده منعقد كنند مطابق مفاد معاهده با  ياسالم

 را مسلمانانريكه اهل ذمه، مستأمن و معاهد نباشد كه اكثر غ يرمسلمانياما غ
جان و  .ستنديبرخوردار ن يچ حقوقيشده از ه محسوب يدهند، كافر حرب يل ميتشك

است، مهدورالدم، و » هدر« يشرع زبانو به فاقد احترام است  ها آنمال و ناموس 
ببرد،  را ناشود، مالش ها آنمتعرض  ياگر كس .مهدورالمال، مهدورالعرض

ه به يست، حق قصاص ندارد، ديب نيرد، قابل تعقيبگ را نشانزد، جايبر را ناشيآبرو
ا عدم قبول ين حق يرش دياست كه او با عدم پذ ينها خساراتاي .رديگ ياو تعلق نم

خواهد از حداقل حقوق برخوردار  ياست، اگر م دهيو ذمه و امان به خود خر عهد
خواهد از حداكثر  يباشد و اگر م داشته را آنذمه و عهد و ام شرايطد ايب يشود، م

  .د به اسالم مشرف شودايب يحقوق برخوردارشود، م
فارغ  يعني» است انسانث كه يح از آن انسان«، يواضح است كه در اسالم سنت

حقوق « نام به يزيدگاه چين داياز  .ستين و مذهب از حقوق برخوردار نياز د
ن و ي، ديخيدر اسالم تار .ار اندك استيا جداً بسيوجودندارد، » انسان يذات

تا  يدار ين و مذهبيبگو چه د .است انسانت يانسان برده مقدم يمذهب و عق
مان و اسالم اين اياز اسالم،  يقرائت سنت در .يبرخوردار يم از چه حقوقيبگو

ث كه مسلمان است ياز آن ح انسان .انسانت يانساناست كه منشأ حقوق است نه 
كافر و ملحد فاقد  انسانا يمشرك  انسانلذا  .انسانحقوق است، نه مطلق  داراي

 ياريحقوق برخوردار است و از بس ياز برخ ياهل كتاب ذم انسانا يحقوق است 
ا حقوق مؤمن و حداكثر از حقوق يعت از حقوق مسلم يدر شر .حقوق محروم

معنا  يدر آن ب» حقوق بشر«ا ي انسانبه نام حقوق  يزيتوان دم زد، اما چ يم يذم
حقوق مسلم در  .م، نه حقوق بشريحقوق مسلمان دار يما در اسالم سنت .است
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با رسد  ينظر م هرچند به .معاصر استشة يمعادل حقوق بشر در اند يزيعت چيشر
ن حقوق مؤمن و يهم يحت يو استحباب ياز احكام اخالق ياز برخ يپوش چشم

  .ز كمتر از حقوق بشر استيمسلمان ن
تمام افراد بشر با «نكه براي يحقوق بشر مبن يه جهانين ماده اول اعالمبرايبنا

گونه  چيهركس بدون ه«نكه براي يا ماده دوم مبني» نديآ يا ميدن شأن و حقوق برابر به
ه يمذكور در اعالم ايه ين از تمام حقوق و آزاديث ديژه از حيو ض بهيتبع

ت يو امن يات، آزاديهركس حق ح«نكه براي يا ماده سوم مبني» برخوردار است
هستند و حق  يهمه در برابر قانون مساو«نكه براي يا ماده هفتم مبني» دارد يشخص

همه حق دارند  .برخوردار شوندكسان قانون يت اياز حم يضيچ تبعيدارند بدون ه
كه  يكيه حاضر باشد و در مقابل هر تحريكه ناقض اعالم يضيدر مقابل هر تبع

» كسان قانون برخوردارشونديت ايرد از حميصورت گ يضين تبعيمنظور چن به
  .است يدر اسالم سنت يح و آشكار با احكام شرعيدر تعارض صر يهمگ

با حقوق  لزوماًالقوه شأن برابر دارند، اما افراد بشر ب يتمام يخيدر اسالم تار
دارند از حقوق متفاوت  ينينكه چه دايث يآحاد بشر از ح .نديآ يا نميدن برابر به

هستند،  يمساو ينيمؤمن در برابر قانون د مسلمانانالجمله  يهرچند ف .برخوردارند
 .هستند يمساو ينيز در برابر قانون دين يگر اسالميمذاهب د مسلمانانهمچنان كه 

گر يكديبا  يز در صورت عقد ذمه مشابه از حقوق مساوين ياهل كتاب ذم
  .اند يث باهم مساوين حايندارند و البته از  يز كه حقوقيگران نيد .برخوردارند

رمسلمان به يا غي مؤمنانرين است كه غاياسالم  ينكته قابل توجه در قرائت سنت
ن ايواسطه  شوند كه به يم ستهير نگرچشم مقصر و حداكثر به چشم جاهل قاص

بر  هستند كه عالوه يگمراهان ها آن .از حقوق محرومند يارير از بسيا تقصيقصور 
مجازات  يا همه حقوق اجتماعي يت از برخيز با محروميا نيآخرت، در دن

  .شوند يم
  

  مردانبا  زنان يحقوق يمحور دوم: عدم تساو
گر به يكديبا  مؤمنانا همه يهم مذهب  مسلمانانهمه  آيا يخيدر اسالم تار

 يو مذهب ينيد ايه ضيها و تبع با اغماض از تفاوت آيااند؟  يمساو يلحاظ حقوق
  سخن گفت؟ يتوان از حقوق برابر شرع يم

منحصر به تفاوت  ها انسان يتفاوت حقوق يدر اسالم سنت .است يسخ منفپا
شه يبا اند يخياسالم تارن محور تعارض يدرواقع دوم .شود ينم يو مذهب ينيد

ن منشأ يت دومين جنسبرايبنا .ومرد است حقوق زن يحقوق بشر عدم تساو
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در  .ستين تفاوت در همه حقوق نايالبته  .است يدر اسالم سنت يض حقوقيتبع
 ياما از سو .نديومرد مساو زن يا حقوق عبادي ياز احكام حقوق تجار ياريبس
 يت موجب تفاوت حقوقيجنس يفريكو  يايو حقوق جز يگر در حقوق مدنيد

مخارج  يعنينفقه  مثالً .است زناننفع  به يض حقوقين تبعاي يدرموارد اندك .است
در صورت  ين زن از شوهر به عهده مرد است و زن حتيشرط تمك خانواده به
ز باز مادر ين يايدر صورت جد .نه مخارج خانواده ندارديدر زم يتعهد يتمكن مال
ن مخارج فرزندان تا قبل از بلوغ در ينسبت به كودكانش ندارد و تأم يتعهد مال

دان ياز حضور در م زنان .عهده پدر است پسران و تا قبل از ازدواج در دختران به
 مسلمانان يدان جنگ از سويحاضر در م زنانكشتن  .معافند يجهاد و جنگ نظام

حضور  .معافند يسالمه به حكومت اياهل كتاب از پرداخت جز زنان .ستيز نايج
شود،  يزن مرتد برخالف مرد مرتد اعدام نم .ستيواجب ن زناندر نمازجمعه بر 

  .شود يبلكه به حبس با اعمال شاقه محكوم م
از  .برخوردارند ياز حقوق كمتر مردانسه با ايدر مق زنان ياما در موارد متعدد

ت يشرط احراز مرجع يدر اسالم سنت .مطلقاً محرومند زنان ينيپنج منصب مهم د
جمعه و باالخره امامت  ت، اماميا امارت و والي ياسيس يد قضاوت، زمامداريتقل

 يخياسالم تار .ن مرد باشند) مردبودن استيكه مأموم يجماعت (البته در صورت
  .داند يم ينيد يو قضاوت و رهبر ياسيت كالن سيريت مديفاقد صالح را زنان
د زن يبگو يست اگر كسيوجه ن يب .مرد استه يزن نصف د ايبه ه با خونيد
اگر  .دارد يدگاه موجود درجه دوم است و تنها نصف مرد ارزش اقتصادين دايدر 

دم بخواهند قصاص  اييعمداً به قتل برسد و اول يتوسط مرد مسلمان يزن مسلمان
ه يدر د .ه زن را به قاتل بپردازند سپس قصاص كننديد معادل دايكنند، ابتدا ب

ه عضو زن يه كامل باشد ديشتر از ثلت ديعضو ب ايبه ز اگر خونيبدن ن يااعض
  .شود يه عضو مرد محاسبه مينصف د

مطلقاً  يدرموارد متعدد يايدر محكمه قض را زنانشهادت  ياسالم سنت
خمر، قذف،  ل: محاربه، سرقت، شربيازقب ياز حدود شرع ياريدربس .رديپذ ينم

بودن، بلوغ،  ل نسب، مسلمانياز قب يرماليغ يو مساحقه، در دعاو يلواط، قواد
ز در طالق و يت و نيت هالل، وكالت، وصيل، عفو از قصاص، رؤيجرح و تعد

 .فاقد هرگونه اعتبار است زنانز رجوع در طالق شهادت يخلع و مبارات و ن
در موارد  .ن مورد به اندازه شهادت دو مرد ارزش نداردايها زن در  شهادت ده

 يعنياعتبار است،  يب مردانبدون انضمام به شهادت  زنانشهادت  زين يفراوان
ه، يست، ازجمله ازدواج، دين مورد مسموع نايدر  زنان يو انفراد يشهادت استقالل
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ز يون و نيو د يمال ييااهمانند رهن و اجاره و وقف و وص يمال يغصب، دعاو
ار يدراخت معموالً ها آنكه عرفاً اطالع از  يدر موارد يحد زنا منجر به شالق، حت

 ياست، شهادت انفراد رفتهيانفراداً و بدون انضمام مرد پذ زناناست و شهادت  زنان
(رضاع) و يرخوارگيل والدت و شيشود، از قب يرفته ميز پذيمرد ن يا انضمامي

اما  .ن شهادت مرد عادل مطلقاً مسموع استبرايبنا .زنانوب خاص يبكارت و ع
رفته يا تنها با انضمام به شهادت مرد پذيست يالً مسموع نا اصيشهادت زن عادل 

شود و تنها در چهارمورد بدون انضمام قابل قبول است اما در هرصورت  يم
ا يزن  يايدرحوزه شهادت قض يعني .ك مرد استيشهادت دو زن معادل شهادت 

  .كن است و فاقد اعتباري لم ا اصالً كالعدم است، كانينصف مرد است 
شرط صحت عقد است،  يطور مساو ن بهيت طرفايدر عقد ازدواج رضاگرچه 

طالق  يدر اسالم سنت ، اماشود مي محسوبعالوه زن موجب و مرد قابل  به
اطالع  يت و حتايرد و رضيگ يمرد صورت م ياز سو يك ابقاع شرعيصورت  به

 شرعاًتواند همسر خود را  يكرد م مرد هرگاه اراده .ستيل نيزن در صحت آن دخ
ش از آن به مرد خواستار يا بيه يز كه زن با بذل مهريدر خلع ن يحت .طالق دهد

ز زن يدر مبارات ن .ت در دست مرد خواهدبودايطالق درنه اجرايشود،  يم يايجد
در  .شود يت شوهر از او جدا مايه با رضياز مهر يا قسمتيبخشش تمام  ايدر از

بدون توسل به حاكم شرع و اثبات ل به طالق نباشد، زن ايمجموع اگر مرد م
بر طالق،  عالوه يخيدر اسالم تار .امكان طالق نخواهد داشت يعسروحرج شرع

طور  به يت زن حتايبرخالف رض کامالًالء و لعان ايق ظهار، يتواند از طر يمرد م
  .دهد يانپابه ازدواج  يابد

 .وت استن مرد و زن تفايوب منجر به فسخ ازدواج(بدون طالق) باز بيدر ع
جاد ايمرد حق فسخ نكاح  براي) در زن يريگ ني) و اقعاد(زميسيجزام، برص(پ

  .كند يجاد نماي ين حقيزن چن برايوب در مرد ين عيكند، اما وجود هم يم
اما ازدواج موقت  .رمسلمان ازدواج كنديزن مسلمان حق ندارد مطلقاً با مرد غ

 .است شده ) مجاز شمردهيو زرتشت يهودي، يحيكتاب(مس اهل زنانمرد مسلمان با 
 ياست، اما در اسالم سنت يهمسر تك زنانو مطلوب  ياست كه نظام فطر يعيطب

طور نامحدود همسران  و به يواحد تا چهار همسر دائم زمانتوانند در  يم مردان
چ يزان خود بدون هيتواند از كن يعالوه درصورت امكان مرد م به .باشند موقت داشته

ن زن و غالم يب اي ن رابطهيآنكه واضح است چن ببرد، حال يتمتع جنس يتيمحدود
  .او بدون ازدواج ممنوع است

االرث زن از  سهم .االرث پسر است االرث دختر نصف سهم در ارث، سهم
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 يدرحال .چهارم تركه است كيد اوالهشتم تركه و بدون  كيد اوالشوهر با وجود 
دوم  كيچهارم و  كيب يترت به شرايطن ياالرث شوهر از همسرش در هم كه سهم

عالوه زوجه تنها از  قاً باز سهم زن نصف مرد خواهدبود، بهيدق يعني .تركه است
آنكه زوج از تمام اموال  ن، حاليبرد نه از زم يه و درختان ارث مياموال منقول و ابن

فرد  اگر زوج وارث منحصر به .برد يرمنقول ارث ميهمسرش اعم از منقول و غ
،اما اگر زوجه وارث رسد ميش باشد،تمام اموال زن به او اير متوفهمس

ه به او يچهارم از اموال منقول و ابن كيش باشد،تنها ايفرد شوهر متوف هبمنحصر
االرث  سهم .ديعنوان اموال بالوارث به حاكم شرع خواهدرس به يرسد و مابق يم

كه  يدرصورت .است يبر عدم تساو يسه با پدر در اكثر فروض مبتنايمادر در مق
خود باشند، درصورت عدم حاجب به مادر  اوالدن وارث منحصر به فرد يوالد

ششم ارث  ششم و پدر پنج كيسوم و پدر دوسوم و با بودن حاجب به مادر  كي
سه سهم ارث دختر با پسر، زوجه با زوج، مادر با پدر اين مقبرايبنا .ديخواهدرس

  .ا كمتر از نصفيبرند  يارث م مردانا نصف ي زنانكه  دهد مي نشان
به لحاظ  .متفاوتند يفريت كيدر سن آغاز مسئول يدگاه اسالم سنتيومرد از د زن
 يكي يف عبادي، سن ازدواج و سن تكليفريت كيسن بلوغ با سن مسئول يشرع
 يحدود شرع اجرايك بزرگسال مشمول يساله همانند ۹ ك دخترين برايبنا .است

مبراست و با او  يتين مسئوليواسطه صغرسن از چن به ساله۱۴ ك پسرياست، اما 
  .شود يمعامله كودكان م

ات يد حيكه درق يدر صورت يا جدپدرياط بدون اذن پدر يدختر مطلقاً بنابراحت
 .ستين ين اذنيازمند چنيازدواج ن برايكه پسر  يتواند ازدواج كند، درحال يباشند نم

ن مادر چه در برايبنا .است ير و جدپدرت بر كودكان تا سن بلوغ متعلق به پديوال
چه قبل از بلوغ چه بعد از بلوغ  ها آندر ازدواج  فرزندانش چه يفريو ك يامورمال
بر مادر  ها آن يوص يدرصورت وفات پدر و جدپدر يحت .حق دخالت ندارد شرعاً

ن حضانت يوالد يايدر صورت جد .بود خواهدمقدم  شرعاًنسبت به فرزندانش 
 يسال در صورت عدم ازدواج مجدد مادر، با و دوسال و دختر تا هفتپسر تا 

  .خواهدبود واال با پدر است
زن بدون اجازه شوهرش حق ندارد از خانه  .س خانواده استيرئ شرعاًمرد 

ن كند و حق ندارد بدون ياز شوهرش مطلقاً تمك است واجببر زن  .خارج شود
الت زن ايست به تميبر مرد واجب ناما  .كند يرياز تمتع شوهر جلوگ يعذرشرع

بار  كين امور هر چهارماه ايزن در  يسخ دهد حق شرعپاخواست  يهرگاه كه و
همچنان كه نذر زن در  .ندارد يزن بدون اجازه شوهرش حق سوگند شرع .است
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ا يزن بدون اذن شوهر  يروزه استحباب .ستيح نيبا حق شوهرش صح يموارد مناف
زن در  .ح استياعتكاف زن تنها با اذن زوج صح .ستيرفته نيپذ قطعاً يو يبا نه

ن نكند يكه زن تمك يدرصورت .قصد سفر جهت نماز و روزه مسافر تابع زوج است
مرد حق دارد بدون مراجعه به دادگاه او را كتك بزند و  يشرايطو ناشزه شود، با 

تنها  خود عمل نكرد، زن يف شرعايكه اگر مرد به وظ يدرصورت .ب كنديتأد
شوهر به  يدادن از سو ناسزاگفتن و فحش .ت كندايتواند از او به دادگاه شك يم

  .ستيحرام ن شرعاًهمسرش 
ا پدربزرگش به قتل برسد، قاتل از قصاص معاف است، يتوسط پدر  ياگر كس

نكرده توسط  ايخد ياما اگر كس .شود يه به ورثه محكوم ميهرچند به پرداخت د
ر موارد يدر غ ياگر زن .از قصاص معاف نخواهدبود شود، قاتل مادرش كشته

شده را به شوهرش  ن سقطيه جنيد دايب ين خود را سقط كرد، ميجن ياضطرار
ه كامل و در دختر يده شده در پسر معدل دين كه روح در آن دميه جنيد .بپردازد

  .نصف آن است
شود، در  يمقسم پنجاه مرد عادل ثابت  يعنيا قسامه يدر موارد لوث، قتل عمد 

بار قسم بخورد اما  نيتواند چند يم يدن تعداد به حد الزم، هر مرديصورت نرس
  .از حق قسامه محرومند زنان، شرايطصاحب  مردانباوجود 

حقوق  يدگاه اسالم سنتيگذارد كه از د ينم يباق يديتأمل در احكام فوق ترد
را  يض جنسيتبع ياست و اسالم سنت مردانكمتر از حقوق  يدر موارد متعدد زنان

است در حقوق  دهيومرد را برنتاب زن يحقوق يرفته و تساويپذ يدر موارد فراوان
درجه دوم  انسان شرعاً، زن يايو حقوق قض يخانواده، حقوق مدن

  .شود مي محسوب
ه يعت در تعارض با مواد اول، دوم و هفتم اعالميدر احكام شر يض جنسيتبع
ن مواد تمام افراد بشر با شأن و حقوق برابر به ايمطابق  .است حقوق بشر يجهان
ث جنس از تمام حقوق و يژه از حيو ض بهيگونه تبع چيند، هركس بدون هيآ يا ميدن

هستند و حق دارند بدون  يهمه در برابر قانون مساو .ها برخوردار است يآزاد
آنكه در اسالم  حال .كسان قانون برخوردارشونديت اياز حم يضيگونه تبع چيه
از احكام  ياريدر بس .نديآ يا نميدن به مردانبا شأن و حقوق برابر با  زنان يخيتار
از حقوق خانواده، حقوق  يدرموارد متعدد .مواجهند يض حقوقيبا تبع زنان يشرع
با ماده  يخيگر اسالم تاريد ياز سو .اند يومرد نامساو ، زنيايو حقوق قض يمدن

ن ماده ايدر  .ح استيز در تعارض صريحقوق بشر ن يجهان هيشانزدهم اعالم
 يو در فسخ آن از حقوق مساو ييزن در ازدواج، در مدت زناشو و مرد«است  آمده
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الجمله مردوزن در امر ازدواج از  ياگرچه ف يآنكه در اسالم سنت حال» برخوردارند
از  قطعاًژه در فسخ آن يو و به ييبرخوردارند، اما در مدت زناشو يحقوق مساو
از حقوق كمتر و درمورد  ييزناشو زمانزن در  .ستنديبرخوردار ن يحقوق مساو

ل شرط ضمن ياز قب يايه كياست(مگر با تكن يفاقد حقوق شرع تقريباً يايجد
و  هر مرد«نكهايگر يد ي) از سو.فا كندين حقوق را استاي يو نه تمام يعقد، برخ
ل ين ازدواج كند و تشكيث دياز ح يتيچ محدوديحق دارند بدون ه يزن بالغ

  .ستيرفته نيپذ يدر اسالم سنت» خانواده دهد
به  ۱۳۵۴ كه درسال ۱۹۶۶مصوب  ياسيس يحقوق مدن يالملل نيثاق بيدر م

ن ايطرف  ايه دولت«است در ماده سوم آن آمده دهيران رسايب مجلس وقت يتصو
 يدر استفاده از حقوق مدن را آندمرو  زنانحقوق  يشوند كه تساو يثاق متعهد ميم

وسوم آن آمده:  ستين كنند و در ماده بيثاق تأمين مايشده در  ينيب شيپ ياسيو س
حقوق و  ين تساويمنظور تأم به ير مقتضيثاق تدابين مايطرف  ايه دولت«

ت و هنگام انحالل آن اتخاذ ين درمورد ازدواج در مدت زوجيزوج يها مسئوليت
ثاق فوق در تعارض يدرهر دومورد با م ياست كه اسالم سنتواضح » .خواهندكرد
  .آشكار است

 يمجمع عموم ۱۹۷۵ض از زن مصوب يرفع تبع يه جهانيدر ماده اول اعالم
ت باشد و يبه جنس يكه متك يضاتيتبع«است:  ح شدهيملل متحد تصر زمانسا
را  يتساو نايا يگردد و  مردانو  زنان براي يحقوق متساو يجه مانع برقراريبالنت

م شأن و مقام ياست كه به حر يرعادالنه و تجاوزياست غ يمحدودكند، امر
وآمد  رفت يه ازجمله بر حق آزادين اعالمايدر ماده ششم » .شود يت وارد ميانسان

ن فسخ آن و يدر انعقاد ازدواج و همچن مردانبا  زنان ي، حقوق مساوزنانو انتقال 
روشن است  .است ح شدهيش تصريرزندان خون در مسائل مربوط به فيوالد يتساو

 ين و آشكار با احكام اسالم سنتيدر تعارض ب يه جهانين اعالمايادشده يكه مواد 
  .است
ون رفع يكنوانس« زنانن اسناد حقوق بشر درباره يدترين و جدياز مهمتر يكي
ملل متحد  زمانسا يمجمع عموم ۱۹۷۹مصوب » زنانه يض عليه اشكال تبعيكل

ا يت، يز، محرومايبه هرگونه تم زنانه يض عليون عبارت تبعين كنوانسايدر  .است
، يايا لغو شناسيداركردن  جه و هدف آن خدشهيت كه نتيت براساس جنسيمحدود
، ياسيس ايه  نهيدر زم ياساس ايه يا اعمال حقوق بشر و آزادي يمند بهره

نظر از  صرف زنانتوسط  يگرينه ديا هر زميو  ي، مدني، فرهنگي، اجتماعياقتصاد
در  .گردد ياطالق م مردانو  زنانان يم يشان و براساس تساواي ييت زناشويوضع
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 دوران يكسان در طي يها مسئوليتون بر حقوق و ين كنوانسايماده شانزدهم 
ن در يعنوان والد كسان بهي يها مسئوليت، حقوق و يايو به هنگام جد ييزناشو

مومت، يكسان در مورد قي يها سئوليتممسائل مرتبط با فرزندان، حقوق و 
كه  يخيتك احكام اسالم تار تك .است ح شدهيفرزندان تصر يحضانت و سرپرست

م يون در تعارض مستقين كنوانساياست با  مردانبا  زنان يبر تفاوت حقوق يمبتن
  .تابد يبرنم را زنانه يض عليه اشكال تبعيرفع كل يواضح است كه اسالم سنت .است

توان از  ينم ين نظام فكرايدر  .ت استيانسانت مقدم بر يجنس يسنتدر اسالم 
از حقوق  گاه آنا مرد تا يزن است  انسانن ايبگو  .سخن گفت انسان يحقوق ذات

ا ي انسانم، اما حقوق يحقوق مرد و حقوق زن دار يدر اسالم سنت .ميت بگوبراياو 
ك زن و يولوژيزياز اسالم همچنان كه تفاوت ف يدر قرائت سنت .ميحقوق بشر ندار

در اسالم  .زان از بداهت استيز به همان مين ها آن ياست تفاوت حقوق يهيمرد بد
درجه دوم  انساندرجه اول و زن  انسانمرد  يلحاظ حقوق به يخيتار

 .ابدي يش سامان نميت و اتكا به مرد زندگيكه بدون تابع يانسان .شود مي محسوب
ل ياز قب ياجتماع ايه از عرصه ياريدر بس زناندگاه ين داياست كه در  يعيلذا طب

ت بر فرزندان و شهادت در يت و امامت و طالق و واليزعامت، قضاوت و مرجع
ه و يل ارث و ديز از قبيموارد ن ياريند و در بساييحساب ن به اصوالًموارد  ياريبس

ض يهرحال تبع به .قلمداد شوند انسانمه يا نينصف مرد  يشهادت در امور مال
ح و زشت يتنها قب ض را نهين تبعاياست و  يدر اسالم سنت يات فقهيهياز بد يجنس
 .آورند يحساب م عت بهيعت و از كماالت شريشمارند، بلكه الزمه فطرت و طب ينم

در تعارض آشكار  زنان يض جنسيعت دال بر تبعيست كه احكام شرين يدياما ترد
  .با اسناد متعدد حقوق بشر است

  
  آزاد ايه انسانبردگان با  يحقوق يمحور سوم: عدم تساو

 يحقوق يتوان قائل به تساو يم يمسلمان مؤمن در اسالم سنت مردانن يدر ب آيا
  مسلمان مؤمن برقراراست؟ زنانن يب يحقوق يدگاه برابرين دايدر  آياشد؟ هكذا 

گر از يكديمذهب مذكر با  هم مسلمانانهمه  .است يسخ منفپاز ينجا نايدر 
ز به يمذهب مؤنث ن ستند، همچنان كه همه مسلمان همين يمساو يمنظر حقوق
 يخين محور تعارض اسالم تاريم به سوميرس يدرواقع م .ستنديبرابر ن يلحاظ حقو

 .برده و مملوك است انسانآزاد و حر با  انسانبا نظام حقوق بشر و آن تفاوت 
 يياز سو ياسالم سنت .ينيات ديد و اماء در ادبيا عبيز يهمان غالم و كن يعني

بردگان حقوق  براي ثانياًاست،  امضا كرده يشرايطرا با  يدار و برده يساز برده
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اگرچه امروز  .است گرفتهنظر آزاد در ايه انسانكمتر از احرار و  اريمتفاوت و بس
اشدن يمعتقد است با مه يخيآن وجودندارد، اما اسالم تار يتسن ايمعن برده به
عت يآن در چارچوب شر يمزاياا كرد و از ين سنت حسنه را احايد ايب يم شرايط
  .بهره برد
ن يرد كه مهمتريگ يق صورت مياز هفت طر يا اسباب بردگي انسان يساز برده
 يكه مشمول حكم آزاد يمذكر درصورت سرايا .ق اسارت در جنگ استيآن طر

شده، برده  نشوند، استرقاق مسلمان سرايدرقبال مبادله با ا يا آزاديبالعوض 
مت يغن يشرايطز با يشده ن فتح ايه نيو كودكان سرزم زنان .شوند يم محسوب

م ين سربازان تقسيند و همه بردگان بيآ يحساب م شده، برده به محسوب يجنگ
شدن  هرچند مسلمان .ر استيق كفر اسين طرايدر  يبردگ يشرط اصل .شوند يم

انت، ياز دارالحرب از راه سرقت، خ ياگر افراد .شود ينم يبردگ ايبرده باعث الغ
ان اما بدون اعمال زور و يا ازجانب نظاميان يرنظاميرنگ، غارت و زور از جانب غين

 متيشوند در حكم غن در مجموع بدون جنگ ربوده شوند و به داراالسالم آورده
حاضر به  يليهردل به ياگر كفار حرب .معامله برده خواهدشد ها آنشده، با  محسوب

د يا كودك خود باشند، خريل زن، دختر، خواهر يخانواده خود ازقب ايفروش اعض
اگر پدرومادر به  .شوند يدار محسوب ميز خريكن ها آند، يز و بعد از خرايج آنان
ت يمملوك زمانكه در  آنانفرزندان  يباشند، تمام از طرق معتبر مملوك شده يكي

اقراركرد از او  يبه بردگ ياگر فرد عاقل بالغ مختار .شوند برده خواهندبود يمتولد م
 يشرايطط دارالكفر با يلق .ت نباشديكه مشهور به حر يشرط شود، به يرفته ميپذ

 انسانز است و اين جيرمسلمير غد برده از بازايخر .شود مي محسوببرده 
  .شود مي محسوبشده برده مشروع  يداريخر

 اصوالً يعنيآزاد محرومند،  ايه انساناز حقوق  يز در موارد متعدديغالم و كن
 يبرده، ملك موال .برخوردارند يار اندكيا از حقوق بسياند  ا فاقد هرگونه حقي

داند در ملك خود تصرف  يمجاز است هرگونه صالح م شرعاًخود است و مالك 
د به ايب يبرده م .ستيت مملوك شرط نايك از تصرفات مالك رضي چيدر ه .كند

 .ت استيبرده بدون اذن صاحب خود فاقد حق مالك .كند ياراده مالك خود زندگ
برده حق ندارد به كاروكسب مورد عالقه خود بپردازد، بلكه اجباراً موظف به انجام 

 .رسد يدرآمد كسب برده به صاحب او م .است ن كردهيياست كه صاحبش تع يكار
متأهل به  زنانو  مردان .ز بدون اجازه صاحبشان حق ازدواج ندارنديغالم و كن

ت مرد يمالك .شود ياز به طالق فسخ ميشدن عقد ازدواجشان بدون ن محض مملوك
مرد از  ين هرگونه استمتاع جنسبرايبنا .است يبا برده مؤنث در حكم ازدواج با و
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ت زن مطلقاً ايرض ين روابط جنسايدر  .ز است ولو نامسلمان باشدايزانش جيكن
الزم  يت سقف عددايز برخالف ازدواج دائم رعيدر استمتاع از كن .ستيالزم ن

ت يبه زوج يت وايبدون رض يزش را حتيز حق دارد كنيصاحب كن .ستين
ولو  يگريار مرد دياج در اختز خود را بدون ازدويتواند كن يدرآورد، بلكه م يگريد
ه يشود كل يگفته م» ليتحل« شرعاًن عمل كه اياز غالمانش قراردهد، به  يكي

ز با افراد يازدواج غالم و كن يا دستور موليبا اذن  .مجاز است ياستمتاعات جنس
  .ز خود را بدون طالق فسخ كنديحق دارد ازدواج غالم و كن يمول .آزاد مجاز است

دن به سن رشد و يز خود را پس از رسيحق دارد فرزندان غالم و كن يمول
اعم از مردوزن،  يمول .مادرشان جداكرده به فروش برساند و ز از پدرييتم

و دادگاه، برده  يتواند بدون مراجعه به قاض ي، عادل و فاسق ميمجتهدوعام
 .جراكندا يرا درباره و يخالفكار خود را محاكمه و مجازات كرده، حدود شرع

ه و يد .الجمله نصف آن است يآزاد و ف انسانتر از حدود  فيبرده خف يحدود شرع
 انساناگر  .آزاد تجاوزنكند انسانه يكه از د يشرط مت آن است بهيبرده ق ايبه خون
مت برده را به يشود، بلكه تنها قاتل ق يرا بكشد، قصاص نم اي عمداً برده يآزاد

ن يدم ب يرا عمداً به قتل برساند، ول يآزاد انسان اي اما اگر برده .پردازد يصاحبش م
ارث  يشرايطاش با  از برده آزادشده يمول .مجاز است يقصاص و استرقاق و

  .برد يش ارث نميبرد، اما برده مطلق از موال يم
ثاق يحقوق بشر و ماده هشتم م يه جهانياعالم مطابق مواد اول و چهارم

ند و از لحاظ اي يا ميتمام افراد بشر آزاد به دن«، ياسيو س يدنحقوق م يالملل نيب
نگاه داشت و دادوستد  يتوان در بردگ يرا نم يت و حقوق باهم برابرند، احديثيح

با اسناد حقوق  يدار نه بردهيدر زم ياسالم سنت .»ممنوع است يبردگان به هرشكل
نش برده يكه والد ياسالم كودكن قرائت از ايدر  .م قراردارديبشر در تعارض مستق

از  يان در موارد متعدديگر آدميبردگان با د .شود ياند، مادرزاد برده متولد م بوده
است  يبرده موجود .برخوردارند يار كمتريث حقوق متفاوتند و از حقوق بسيح

كند،  ينم يل خود زندگيم وان، برده بهيباالتر از ح يآزاد و كم انسانتر از  پست
 يبه كار اجبار .منطبق كند يل موليد خود را مطلقاً باخواست و مايب يبلكه م

دست  رد، ازدواج و طالقش بهيگ يشود، دستمزدش به صاحبش تعلق م يگماشته م
ر برده ياگر غ .ستيتش هرگز مالك ناياز او رض يدر استمتاع جنس .است يگريد

بدون اجازه صاحبش حق استراحت، فراغت،  .شود ياو را بكشد قاتل قصاص نم
  .ندارد يوپرورش و دخالت در حوزه عموم ، آموزشيخصوص يح، زندگيتفر

ض حقوق بردگان يشه حقوق بشر در تبعيبا اند يخياسالم تار يناسازگار
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 ينفس قبول بردگ .باشد ح و اثبات داشتهيبه توض ياجيتر از آن است كه احت واضح
 انسان يتوان گفت در اسالم سنت ين با صراحت مبرايناب .مخالف حقوق بشر است

پس  .ندارد ياست حقوق انسانث كه ياز آن ح انسان .است يفاقد حقوق ذات
تا بعد  اي ا بردهي ياول بگو آزاد .دم زد يخيدر اسالم تار» حقوق بشر«توان از  ينم
ن حقوق يآزاد مسلمان مؤمن مذكر از باالتر انسان .يدار يم چه حقوقيبگو

آزاد مسلمان مؤمن مؤنث و سپس مرد آزاد اهل  انسانبرخوردار است، پس از 
 يزان در مراحل بعديغالمان و كن .كتاب و پس از آن زن آزاد اهل كتاب

درواقع حقوق  .رسد يجدول نوبت به كفار و مشركان م ايرند و در انتهيگ يقرارم
ت است، نه متعلق به يت و حرين و مذهب و جنسيو بالّذات متعلق به د اوالً ينيد

ن و مذكر و مؤنث و حر و يشه حقوق متدين اندايپس ما در  .تيبودن و بشر انسان
  .ميم، اما حقوق بشر نداريعبد دار
 ها انسان يحقوق يتساو يعنين ركن حقوق بشر يه، مهمترين از سه زاوبرايبنا

ه ياز ناح يگرين و مذهب، ديه دياز ناح يكيشود،  يمخدوش م يخيدر اسالم تار
  .بودن ا آزاد و بردهيت يت و رقيه حريت و سوم از ناحيجنس
  

  يدرحوزه امورعموم فقيهانعوام با  يمحور چهارم: عدم تساو
و  ي، جنسينيض دين سه تبعيبه هم يحقوق ايه ضيتبع يخيدر اسالم تار آيا
 آياگر يد زبانز وجود دارد؟ به ين يگر شرعيد ايه ضيا تبعيمنحصر است  يبردگ
مسلمان مؤمن آزاد  زنانن يتوان ب يم آيااند؟  يمسلمان مؤمن آزاد باهم مساو مردان

  عت معنادار است؟يدر شر يحقوق يتساو اصوالً آياشد؟  يحقوق يقائل به تساو
مسلمان مؤمن آزاد در حوزه  مردان يعني .مثبت است يسخ در حوزه خصوصپا

ز در حوزه يهمچنان كه بانوان مسلمان مؤمنه آزاد ن .اند يگر مساويكديبا  يخصوص
در  يدر حوزه خصوص يحقوق ين تساوبرايبنا .گر برابرنديكديبا  يخصوص

دگاه يدو د يژه حقوق اساسيو به ياما در حوزه امورعموم .عت معنادار استيشر
حق  فقيهان برايدگاه يك دي .شود يمشاهده م فقيهانن و ين عالمان ديمتفاوت در ب

در  فقيهان برايرا  ين حقيدگاه دوم چنيعت قائل است، اما ديدر شر ياسيژه سيو
اگرچه در امور مهم فاقد متكفل خاص از  .است ت نشناختهيبه رسم يحقوق اساس

ه يسرپرست و اوقاف عامه و مانند آن كه به امور حسب يكودكان ب يل سرپرستيقب
داند، اما در حوزه  يتصرف مبه  ياول راان فقيهن يمشهور است از باب قدر متق

 برايفه خاص را يحق و وظ يو حقوق اساس ياسيژه در مسائل سيو به يعموم
گانه  سه ايه ضيمنحصر به تبع يشرع ايه ضيدگاه دوم تبعياز د .است افتهين فقيهان
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مسلمان مؤمن آزاد  مردانن اساس برايشود و  يم يو بردگ ي، جنسي، مذهبينيد
برابرند،  يچه در امورعموم يچه در امورخصوص يواقعاً باهم به لحاظ حقوق

 يچه در امورخصوص يحقوق يز از تساويمسلمان مؤمنه آزاد ن زنانهمچنان كه 
با حقوق  يه تعارضين ناحايدگاه دوم از يلذا د .برخوردارند يچه در امورعموم

  .بشر ندارد
 زبانو به  يدر حوزه عموم فقيهانژه يعتقدان به حق وم يعنيدگاه اول ياما د

 ها انسان يض حقوقيتبع يبه نوع يه در امورعموميفق يت شرعيگر قائالن به واليد
شه يبا اند يض و تعارض احكام اسالم سنتين تبعين چهارمايدرواقع  .مبتال است

ن يدر ب يعتمداران در حوزه عموميو شر فقيهانژه ياگرچه حق و .حقوق بشر است
شه ين اندبراي يمبتن يز سابقه دارد و نظام خالفت حداقل به لحاظ نظرياهل سنت ن

ز فقاهت را ازجمله ين يه ماورديالسلطان ل: االحكاميازقب ياست و منابع معتبر بوده
 ين شرطين چنيراشد ايپس از خلف ياند، اما به لحاظ عمل فه دانستهيخل شرايط

دگاه نه ين دايز ين يان به لحاظ علميعيان شيدرم .اعتبارافتادت نشد و عمالً از ايرع
دگاه ين داير يم اخين و  ك قرنيدگاه مشهور، اما در يدگاه غالب است، نه ديد

و سكاندار  يياز سو يدگاه جديك ديبه  يت بودنش به لحاظ عمليباوجود در اقل
آن در  يل فنيد تحلرس ينظر م لذا به .است ل شدهيگر تبديد يران از سوايدر  يرسم

غالب  گرايش ين تلقايادبرد كه يد از ايهرحال نب به .د باشديارتباط با حقوق بشر مف
  .ستين يدر اسالم سنت

رمجموعه فقه و ياست را زي، سيدر حوزه عموم فقيهانژه يباور به حق و
فقاهت و علم  يورز استير است كه الزمه سن پندااي بر يكند و مبتن يعت ميشر
ن اساس براي .عتمداران استيو شر فقيهانفه يوظ ياستمدارياست و سعت يشر

نان و يسپرد و متد فقيهانبه  شرعاًد ايب يو سلطنت را م يو حكمران يزمامدار
ن ايمطابق  .ر هستندين امر خطايشان در اين موظف به اطاعت و نصرت شرعامت
 .از شعب علم فقه است اي شعبه يژه حقوق اساسيو به يتنها حقوق عموم دگاه نهيد

 ايه ز از شاخهياست نياست و فن سياست، علم سياست شامل فلسفه سيبلكه س
مهم فقه  ايه ن شاخايخ يدر طول تار شرايطنبودن  واسطه فراهم به اما .فقاهت است

دگاه فقه ين داياز  .و مستحكم است يار قويچندان رشد نكرده، هرچند بالقوه بس
، ي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادياسيحل معضالت سعلم اداره جامعه است و 

ن اساس علم فقه برايداشت،  د از آن انتظارايب يرا م يجوامع بشر يو نظام يحقوق
ر يمتغ يماند و صدور احكام جزئ يعت منحصر نميشر يدر استنباط احكام كل

كار آن  ز در دستورياست ن يورز استياست و سيكه از لوازم فن س يمكان يزمان
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اكتفا  يتنها به شناخت و استخراج احكام كل فقيهاندگاه ين داياز  .رديگ يقرارم
ه يز شأن فقياست ن ياستمدارين موضوع و مصداق كه از لوازم سييكند، بلكه تع ينم

شود كه احكام و موضوعات  يكه كوشش م» يت فقهيريمد« شود مي محسوب
كه به دنبال » يت علميريمد«استخراج شود با  ينيم ديمرتبط با اداره جامعه از تعال

 يت فقهيريدر مد .است تفاوت دارد ياداره جامعه براساس علوم و تجارب بشر
 ها آنا تنها با اذن و اجازه ياست  فقيهانا در دست يجامعه  يديمناصب كل يتمام
  .كنند يفه ميوظ انجام
 يعنيداند  يت ميوالبر  يسو رابطه حاكم و مردم را مبتن كياز  يت فقهيريمد

مردم) قائل است،  يزمامدار از سو يندگايبر مردم (نه وكالت و نم فقيه واليتبه 
گر حاكم را منصوب يد ياست و از سو» ييحكومت وال« يت فقهيريلذا الزمه مد
لذا الزمه  .داند يت او را به انتخاب از جانب مردم نميداند و مشروع يخداوند م

ا يه يارات فقياست و از جانب سوم اخت» يحكومت انتصاب« يت فقهيريگر مديد
است  يه شرعيه و ثانويد به احكام اوليرد اما مقيگ يرا دربرم يحوزه عموم يتمام

ت ايه بر عنصررعيه با تكيارات فقينكه اختايا يند يگو يم» ت عامهيوال« كه به آن
است كه به آن  يبشرن يو قوان يشرع يه و ثانويمصلحت نظام باالتر از احكام اول

  .مطلقه است ايه خاص از حكومت يند، كه نوعيگو يم» ت مطلقهيوال«
ه اجتهاد يكه به ملكه قدس يايه انسان ييحكومت وال يعنيه اول ياز زاو

 يت شرعيشوند تحت وال يمحسوب م» عوام«ت مردم كه ياكثر يعنياند،  دهينرس
امور  يعنيت يدرحوزه وال .شوند يخوانده م» هميعل يمول« عادل بوده و فقيهان
 يمردم عاد .برقرار است ياست، عدم تساويجامعه و مسائل مرتبط به س يعموم

احكام  اير مسائل جامعه برمبنيو تدب ياسيعادل در اداره امور س فقيهان(عوام) و 
و  ياسير امور سيمردم در تدب يشرع ايياول يعنيعادل  فقيهانستند، ين شرع، برابر

 يعنوان مول هستند مردم به يت شرعيو قابل ياز، توانمنديامت دارايامعه ت جيريمد
م يژه در ترسيو به يو مسائل اجتماع ياسي، شئون سيامور عموم يهم در تماميعل

 ير و محتاج سرپرست شرعيت در تدبيفاقد اهل ،يآن ناتوان از تصد يخطوط كل
دند، اما در حوزه يرش يدگاه اگرچه مردم در حوزه امورخصوصين داياز  .هستند

 يعموم هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه امور .محجورند شرعاً يامورعموم
از آنجا كه مردم بدون ارشاد،  .ه استيفق يول يذ بعديا تنفي يمحتاج اجازه قبل

بگذارند و  پاريبسا مصالح خود را ز شوند و چه يت فقها منحرف مير و واليتدب
 ناصواب اتخاذكنند، يميدشمنان اسالم قرارگرفته تصمن و ياطيتحت القائات ش

ن ايجبران  برايتوده مردم  شرعاًكه  کند مياقتضا  يحكمت بالغه و لطف اله
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م يم ملت با قيق«دگاه ين داياز  .رنديقرارگ فقيهان  واليتتحت  يضعف و ناتوان
  ».ندارد يچ فرقيت هيفه و موقعيصغار از لحاظ وظ

 ايفقه .ندارند يچ دخالتيه هيفق يهم در نصب و عزل وليعل يعنوان مول مردم به
ا فقاهت خود يدادن صفات عدالت  اند و با ازدست شارع نصب شده يعادل از سو

صورت  ا دريستند و يحق ن يا ذي يمردم در حوزه عموم .شوند يخود معزول م به
حقوق خود را  ايفيت استين حوزه اهلايت در يبودن به واسطه محجور محق
ا نظارت، چه يت يهم حق دخالت در اعمال واليعل يعنوان مول مردم به .ندارند

ار يمع .را ندارند يه در حوزه عموميفق يبر اعمال ول يو چه استصواب ياستطالع
ل يبر مردم است نه وك يه وليه است، فقيفق ينظر ول يدر حوزه عموم يريگ ميتصم
ن خود را در اداره جامعه يل نظر موكليچون وكست هميلذا موظف ن .مردم ياز سو
ه سازگار و يفق يد اعمال خود را با نظر ولاياند كه ب ن مردمايت كند ايرع

مشروع  يتنها وقت يهرنوع تصرف مردم در حوزه عموم .كنند، نه برعكس هماهنگ
البته اگر  .همراه باشد يو يبعد ايذ و امضيا تنفيه يفق يول ياست كه با اذن قبل

را با حفظ  يو اجتماع ياسيركالن سيو غ يامور جزئ يه صالح بداند بعضيفق يول
ت و يز والين موارد نياما در هم .گذارد يعهده مردم م خود به ينظارت استصواب

ا يد مردم يتواند در هرمرحله صوابد يامر است، او م يعهده ول به ياينه ايامض
ت يمشروع .داند، اصالح كند يكه خود صالح م ندگان منتخب مردم را هرگونهاينم

شود، از  ين ميه تأميفق يبه ول ها آناب صق انتياز طر يعموم اينهاده يتمام
نكه تحت ايا يه باشند يفق يمنصوب ول يعموم ايان نهادهينكه متصدايا يق يدوطر

كه  يمردم موظفند هر امر .ه اداره شونديفق يمنصوب ول نماينده ينظارت استصواب
كه  اي گونه شود درصورت اطالع به يمربوط م ياز انحاء به حوزه عموم ينحو به

ه برسانند و يفق يمحرمانه به عرض ول يعنيرد يمورد استفاده دشمنان اسالم قرارنگ
  .دهد يص ميتشخ خودشانه مصلحت مردم را بهتر از يفق يمطمئن باشند كه ول

فقها چه بخواهند و  يعني، يارياست نه اخت يفقها بر مردم قهر يت شرعيوال
 .شارع مقدس هستند يجامعه از سو يامور عموم يچه نخواهند موظف به تصد

اعالم  يعني ي، توليشرع يعت با وليب .ه هستنديفق يعت با وليز موظف به بيمردم ن
ت يبر اصل ثبوت وال يريچ تأثيرش مردم هيرش و عدم پذيت، واال پذيرش واليپذ

در حق انتخاب مردم مجازند  .از حق انتخاب است ريغ يو تول عتيفه بيوظ .ندارد
را  فقيه واليت، مردم موظفند يعت و تولياما در ب .هركه را بخواهند انتخاب كنند

و  يبر مردم دائم فقيه واليت .كارند تيرش معصيرند و درصورت عدم پذيبپذ
 .استمرار داردت ياست، وال يباق يشرع شرايطتا  .العمر است، نه موقت مادام
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شود،  يشامل م راان همه مردم جه يعنيعادل عامه است،  فقيهان يت شرعيوال
 ايت محدود به مرزهين والاي .ن و مذهبيت، ديازهرجنس، رنگ، نژاد، مل

ان موظف به اطاعت يعيو ش مسلمانانست و همه مردم جهان نه فقط ين ياييجغراف
ت مستقل هستند و يفقها در اعمال وال .ن جهان)يامر مسلم  يشان هستند(ولاياز 

ست تا با يعقد ن فقيه واليت .ستنديجمله مردم ن از يل اجازه از كسيمحتاج به تحص
ت ين والاي .شود يل التزام به قانون اساسيقب از يشرايطد به يشرط ضمن عقد مق

  .ت مردمايد به خواست و رضياست نه مق يق تابع ضوابط شرعيدرسعه و ض
ت يوال .شارع سازگار است يه بر مردم تنها با انتصاب از سويفق يت شرعيوال

 زنانگر يعبارت د به .است يت شرعيزن فاقد وال .باشد يتواند انتخاب ينم
بر مردم را ندارند ولو به درجه اجتهاد نائل  يت شرعيمنصب وال يت تصديصالح
مصلحت مردم ت ايد به رعيمق شرعاً يه در حوزه امور عموميفق يول .باشند شده
 .ا منصوبان او هستندي يص مصلحت مردم، خود ويالبته مرجع تشخ .است
ت را در كتاب يمباحث مربوط به وال .مقدس است يبر مردم مقام فقيه واليت

كه  يحكومت يعني ييهرحال حكومت وال به .ام ل شرح دادهيبه تفص ييحكومت وال
 يت شرعيمردم، به وال يشارع، نه از سو يجامعه، از سو يامور عموم يمتصد

مردم و نه معاهده با مردم، نصب نه  ياز سو يندگايبرمردم، نه به وكالت و نم
ت مردم در حوزه امور يمحجور يينفك حكومت واليالزمه ال .باشد انتخاب شده

  .است يعموم
انشاء ملوكانه و  يد گفت انتصاب نوعاي، بيحكومت انتصاب يعنيه دوم ياز زاو

 .ابدي يت امور مادون شرف صدور ميتمش براياست كه از مافوق  يفرمان حكومت
حكومت منصوب از جانب خداوند  ينيدگاه تنها حكومت مشروع دين داياز 

از آنجا كه از  .است يطاغوت, نامشروع و شرك ربوب يرانتصابيحكومت غ .است
مصالح دهند و قادر به درك  يص نمير و شر خود را تشخيمردم خ اوالًدگاه ين داي

خورند  يب مين قرارگرفته, فرياطير شيتأث تحت يبه سادگ ثانياًستند, يخود ن يواقع
و مردم  النّاس حقاهللا است نه  حق يامور عموم ي حوزه ثالثاً .شوند يو منحرف م

منصوب از جانب شارع  فقيهانبه  يعنيرند پان حوزه را به اهلش بسايموظفند 
نوبت به  يزمان .ستيز جانب مردم قابل جمع نشارع با انتخاب ا يانتصاب از سو

ا انتخاب نكنند, يرا انتخاب بكنند  يرسد كه مردم بتوانند آزادانه فرد يانتخاب م
ا صنف ياگر قبالً فرد  .رنديا نپذيرند يبپذ ينيرا در چارچوب ضوابط د ياستيس

 يانتخاب مردم باق براي يايشده باشد ج ت بر مردم منصوبيبه وال يخاص
  .ماند ينم
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 اصوالًه فوق قانون است، يفق يحكومت مطلقه، ول يعنيه سوم ياز زاو
مادون هرگز  .ذ و اذن اوستياز تنف يناش ين عاديو قوان يت قانون اساسيمشروع

مسئول  يچ نهاد بشريمقابل ه ه دريفق يول .د كنديتواند مافوق را محدود و مق ينم
ه يفق ينكه ولاي ه سازگار كنند نهيفق يد خود را با ولايب ين مردمند كه مايست، ين

مردم در  آراي .هماهنگ كند يا اراده ملي يعموم آرايموظف باشد خود را با 
  .است يرد فاقد هرگونه ارزش و اعتبار شرعيه نپذيفق يكه ول يصورت

ا يه يا سلطنت فقي يساالر هيدگاه، فقين دايدرمجموع حكومت مطلوب در 
ه ي، فقيافالطون يم حاكميف حكيدر رد را آنتوان  يسلطنت مشروعه است و م

سرعت شرط فقاهت و اجتهادشان  به يايه ن حكومتيچن معموالًالبته  .دينام يشاه
شود كه در  يل ميون تبديا حكومت روحاني يساالر يربان ينوع شود و به يق ميرق

 ك صنفي» ياسيژه سيحق و« رينقطه خط يعني .كند ينم يبحث ما چندان تفاوت
حقوق  يزا و مناف است كه مشكل يه و چه روحانيلسوف و چه فقيخاص چه ف
  .بشر است
از  همه آحاد مردم« حقوق بشر يه جهانيد اول و دوم و هفتم اعالمرموا در

توانند از  يز مايگونه تم چياند و همگان بدون ه شده لحاظ شأن و حقوق برابر شمرده
 .»هستند يدربرابر قانون مساو ها انسانمه مند گردند، ه ها بهره يتمام حقوق و آزاد

به  شرايط يهركس حق دارد با تساو« يه جهانين اعالمايك يو ستيمطابق ماده ب
اساس و منشأ قدرت حكومت، اراده مردم  .داي كشور خود نائل يمشاغل عموم

ت مساوات ايو با رع ي، عموميد توسط انتخابات آزاد، ادوارايب ين اراده ماي .است
ح يتصر ياسيو س يحقوق مدن يالملل نيثاق بيوپنج م ستيدر ماده ب .»باشد
در  يضيچ تبعيعضو اجتماع حق و امكان خواهدداشت بدون ه انسانهر«است  شده

شوند شركت  يكه آزادانه انتخاب م يندگانايق نميا از طريمباشرتا  ياداره امورعموم
بدهد و  رأيت مساوات همه مردم بتواند ايآزاد با رع يكند و در انتخابات ادوار

كشور  يبتواند به مشاغل عموم يكل شرايططبق  يانتخاب شود و با حق تساو
ه اشخاص در يكل يالملل نيثاق بين مايوشش  ستيمطابق ماده ب .»خود نائل شود

  .را منع كرد يضيد هرگونه تبعاين لحاظ باياز  .هستند يمقابل قانون متساو
ا ي يون در حوزه امور عموميفقها و روحان برايژه يوشدن به حق  قائل

شه حقوق بشر مخالف يون با انديا روحانيمطلقه فقها  يانتصاب ييحكومت وال
  ر خالصه كرد:يتوان در نكات ز ين تعارض را ماي .است

ت ي: والثانياً، يون با مردم در حوزه امورعموميفقها و روحان ي: عدم تساواوالً
: حوزه ثالثاً .ونيا روحانيفقها  يعنيك صنف خاص است يژه يحق و يو رهبر
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اهللا و حق خداوند است كه  ست، بلكه حقيو حق مردم ن النّاس حق يامورعموم
ق انتخابات ياز طر يت و رهبري: والرابعاً .است ض شدهياداره آن به فقها تفو

ون و فقها يروحان يعنيك صنف خاص يشود، بلكه توسط  ينش نميگز يعموم
العمر  مادام يسمت يت و رهبري: والخامساً .شود يص داده ميا تشخيا كشف ين ييتع

بر  فقيه واليتمنصوبان  يسادساً: نظارت استصواب .ياست نه موقت و ادوار
ت و ينبودن مقام وال سابعاً: مسئول .است ين حكومتيندگان مردم الزمه چناينم

و  يت و رهبريبودن مقام وال ثامناً: فوق قانون .يدرمقابل هرگونه نهاد بشر يرهبر
ه يفق يول رأي يتاسعاً: برتر .ياز و يعموم اين و نهادهيه قوانيت كليكسب مشروع

ه يدر كل يا منصوبان ويه يفق يول يعاشراً: حق وتو .مردم آرايبر  يا منصوبان وي
  .يامورعموم
مطلقه  يانتصاب ييو حكومت وال يون در امورعموميا روحانيژه فقها يحق و

ت يمعتقدان به وال .شه حقوق بشر استيون در تعارض آشكار با انديا روحانيفقها 
توانند نظام  ينم يون در امورعموميژه فقها و روحانيه و حق ويمطلقه فق يانتصاب

 .حق دارند منكر حقوق بشر باشند ين معانيرند و با باور به چنيحقوق بشر را بپذ
د از اياست، ب يحقوق بشر منتف يدگاهين ديچن بنابر ن واضح است كهبرايبنا

گر يد يك سو و حقوق توده مردم و عوام از سويون و فقها از يحقوق روحان
 يم از چه حقوقيتا بعد بگو يا عواميه ياول بگو فق .جداگانه سخن گفت

ض گذشته از حقوق يت به سه تبعاي، توده مردم و عوام با عنيآر .يبرخوردار
  .برخوردارند يمساو
شه حقوق بشر است در يكه سنگ اول اند يحقوق يمهم، برابر اين مبنبرايبنا
ن مسلمان و يب يض حقوقيشود، اول تبع ينقض م يه توسط اسالم سنتيناح چهار

ض ي، دوم: تبعيك مذهب خاص اسالميرمؤمن به يز مؤمن و غيرمسلمان و نيغ
 .ن برده و آزاديب يحقوقض يسوم: تبع .ومرد ن زنيت بيبراساس جنس يحقوق

ن ايدر  يخياسالم تار .هيرفقيه و غين فقيب يض در حوزه امور عموميچهارم: تبع
البته  .است و با حقوق بشر درتعارض است يض حقوقيبر تبع يه مبتنيناح هارچ
رش همه يو مورد پذ ياست و اتفاق يك نظر خاص در اسالم سنتيض چهارم يتبع

  .ستياز اسالم ن ين تلقايقائالن 
  

  ده و مذهب و مجازات ارتداديعق يمحور پنجم: آزاد
رد و يرا بپذ ها انسان يحقوق يد برابرتوان مين يات شما اسالم سنتبيانبنابر 

شه يمبتال به تعارض با اند يض حقوقيت شناختن چهارگونه تبعيواسطه به رسم به
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تعارض  يحقوق يتساو از نقض اصل رياز اسالم غ ين تلقاي آيا .حقوق بشر است
  هم با حقوق بشر دارد؟ يگريد

شه حقوق يبا اند ين محور تعارض اسالم سنتيواقع پنجم در .سخ مثبت استپا
در مواد هجدهم و نوزدهم  .است بيان يده و مذهب و آزاديعق يبشر، مسئله آزاد

 يحقوق مدن يالملل نيثاق بيحقوق بشر و مواد هجدهم و نوزدهم م يه جهانياعالم
فكر، وجدان و مذهب  يهركس حق دارد كه از آزاد« است كه آمده ياسيو س
ن متضمن يده و همچنيا عقير مذهب ييتغ ين حق متضمن آزاداي .مند شود بهره
 ينيمراسم د اجرايو  يمات مذهبيز شامل تعليمان است و نايده و ياظهارعق يآزاد
 يا عمومي يخصوص طور بها مجتمعاً ين حقوق منفرداً ايتواند از  يهركس م .است

دارد و حق مزبور شامل آن است  بيانده و يعق يهركس حق آزاد .برخوردار باشد
باشد و در كسب اطالعات و افكار  نداشته يم و اضطرابيد خود بايكه از داشتن عق

  ».آزاد باشد يل ممكن و بدون مالحظات مرزايو در اخذ و انتشار آن به تمام وس
رسد  ينظر م گران بهي، اهل كتاب و دمسلمانانن يب يوقض حقيتوجه به تبع با

ه يدر ناح .قرارداد يتوان مورد بررس يه فوق ميمذهب را در سه ناح يمسأله آزاد
برخودارند، درموارد  يمذهب ايه ين آزاديشترياگرچه از ب مسلمانان يعنياول 
 .است شدهث نقض ين حايمحدودشده و حقوق بشر از  يمذهب ايه يآزاد يمتعدد

  .كنم ين موارد اشاره ماين يبه مهمتر
و  يحيمثل مس ينير دهد چه به ديين خود را تغيست دياول: مسلمان آزاد ن

اعدام  يمرتد فطر .شود يشدت مجازات م مرتد به .، چه به كفر و الحاديايبود
مرتد  .شود يم مياش تقس ن ورثهيشود، اموالش ب ياو حرام م شود، همسرش بر يم
نونت همسر و يسه روز امكان توبه دارد، در روز چهارم همان احكام اعدام، ب يمل

باشد، همسرش  كه مرتد شده يزن مسلمان .گردد ياش اجرا م م اموال دربارهيتقس
 يزمان شود تا يشود، اگر توبه نكرد به حبس با اعمال شاقه محكوم م يبراو حرام م
  .رديا بميكه توبه كند 

ن يكه در عرف متشرعه از د يامور يست به لحاظ نظريدوم: مسلمان آزاد ن
 ينيرا انكار كند كه در عرف د يامر ياگر مسلمان .شود انكاركند يم اسالم دانسته

ص يامبر با تنقيب پيا تكذيجه مالزم با انكار رسالت ين و در نتيد ي، ضرورزمان
احكام شده  اگر خود را مسلمان بداند، مرتد شمرده يعت محسوب شود، حتيشر

  .شود يم ياو جار مرتد بر
اند، پس از بلوغ آزاد  مسلمان بوده ها آناز  يكيا ينش يكه والد يسوم: نوجوان

ار نكرد، احكام ياسالم اخت يليدل ار كند، اگر به هرير از اسالم اختيغ ينيست تا دين
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 يدختر) درباره او جار برايپسر و حبس با اعمال شاقه  براي(اعدام  يمرتد مل
  .شود يم

را  ينيا محرمات ديرا ترك كند  ينيست تا واجبات ديچهارم: مسلمان آزاد ن
 مثالًشود،  ير مين كرد، بانظر حاكم شرع تعزياگر با علم و عمد چن .جا آورد به

  .خورد يشالق م
غ مذهب يستند به تبليمجاز ن يمذاهب اسالم گريمعتقد به د مسلمانانپنجم: 
ستند به ياهل سنت مجاز ن مسلمانان مثالً .مؤمن اقدام كنند مسلمانانن يخود در ب

از  يكيكه  ينيهكذا در سرزم .ان بپردازند و برعكسيعين شيغ مذهب خود در بيتبل
ا داشتن يمذاهب عمالً مجاز به احداث  گريد مسلمانانباشد،  طره داشتهيمذاهب س

  .ستندين يمسجد اختصاص
كه  يانيان و زرتشتيهوديان، يحيمس يعني از اسالم درمورد اهل ذمه يسنت يتلق

  دارد، ازجمله: يده و مذهب تنافيعق يبا آزاد ياند در موارد رفتهيقرارداد ذمه را پذ
ان يت كنند كه به اديترب اي گونه به را نشانستند كه فرزنداي: اهل ذمه آزاد ناوالً

 يغيو مراكز تبل حضور در مجالس را از ها آنتوانند  ينم يعنيگردن نهند،  نشانپدرا
 راان آزاد بگذارند تا خود راهش را نشاناسالم منع كنند، بلكه موظفند فرزندا
اسالم را انتخاب  يعنيقه منطبق بر فطرت يانتخاب كنند و واضح است كه طر

  .خواهندكرد
  .سا و صومعه و آتشكده احداث كننديسه و كليستند كني: اهل ذمه آزاد نثانياً
 را مسلماناند ايج كنند و عقيغ و تروين خود را تبليستند ديآزاد ن: اهل ذمه ثالثاً

  .مصداق ضاللت و ممنوع است ها آن آرايانتشار  .سست كنند
  .نقد قراردهند را مورد يم اسالميستند تا تعالياهل ذمه آزاد ن يق اوليطر : بهرابعاً

شود، اما  يده ممباح شمر ها آنن يكه در د يستند تا اموري: اهل ذمه آزاد نخامساً
  .انجام دهند يطور علن در اسالم حرام است به

ت يهوديت، ير از اسالم، به مسحين خود را به غيستند ديسادساً: اهل ذمه آزاد ن
  .شوند يردهند واال كشته مييت تغيو مجوس
باشند كه حاضر به  ينكه اهل كتاباياعم از  مسلمانانريغ يدگاه اسالم سنتيد از
حاضر به  يكه با حكومت اسالم يمسلمانانريا غيباشند،  ذمه نشده شرايطقبول 

 شانبراياسالم  است واجب .شوند يم محسوب يباشند، كافر حرب انعقاد معاهده نشده
ا يا معاهده يرش اسالم يشود كه تا پذ يشان جهاد مايرفتند با يعرضه شود، اگر نپذ

ات ندارند يحق ح اصوالًان يآدم گونه اين .افتيا اسارت ادامه خواهديا قتل يذمه 
  .ده و مذهبيعق يچه برسد به آزاد
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ده و يعق ياز اسالم، آزاد يسنت يد تلقيطره و بسط يصورت س در هرحال به
ده و يعق يآزاد يخين كه اسالم تارايرسد در  ينظر نم به .است يمنتف تقريباًمذهب 

كه مروج  يكتب و مقاالتدگاه انتشار ين داياز  .باشد يتابد بحث يمذهب را برنم
باشد،  شده نوشته يم اسالميا در نقد و رد آرا و تعالي يضداسالم آرايها و  شهياند

گر يد .حرام و ممنوع است ها آنع و حفظ يكتب ضالل محسوب شده، نشر و توز
نترنت و ايو  يكاتور و سخنرانيو كار يلم و نقاشيل فيازقب يفرهنگ ايكااله

  .بود خواهدن احكام يمول همز مشيره نيماهواره و غ
ژه فقها به يبر حق و يل حكومت مبتنيز در ذين ياسيو قلم از بعد س بيان يآزاد

 ايه حكومت گونه ايندر مجموع در  .بود خواهدمبتال  يمتعدد يها محدوديت
واضح  چه آن .است يده و مذهب منتفيعق يقلم، آزاد ي، آزادبيان يآزاد ينيد

اسالم  .از اسالم است يسنت يو قلم در تلق بيانده و مذهب، يعق ياست نقض آزاد
 برايداند و  يو تشرع م ينداريم با ديرا در تعارض مستق يايه ين آزاديچن يخيتار

  .دهد يها م يآزاد گونه ايند يا تحديبه نقض  يفتو يسادگ مان مردم بهايحفظ 
  

 خشن و شكنجه ايه خودسرانه، مجازات ايه محور ششم: مجازات
توان  يده و مذهب، ميعق يو نقض آزاد يض حقوقير از چهارنوع تبعيغ آيا

گر ينكه موارد دايا يندارد؟  يگريشة حقوق بشر مشكل دي، با انديگفت اسالم سنت
  است؟ ياز تعارض هنوز باق

ظام حقوق بشر اشاره شد، اما با ن يتاكنون به پنج محور تعارض اسالم سنت
محور ششم تعارض را  .شود يمحور ختم نم ن پنجايها به  تعارض ي مسأله

بار  نايدرواقع مشكل  .توان ذكركرد يم يشرع ايه بودن مجازات خشونت و موهن
حقوق بشر  ية جهانيپنجم اعالم ي ماده .است يدر اسالم سنت يفريمتوجه حقوق ك

قرارداد كه ظالمانه  يا رفتاريا مجازات يتوان تحت شكنجه  يرا نم يد احديگو يم
 يالملل نيثاق بيششم م ي ماده .ا موهن باشدي يت و شئون بشريانسانو برخالف 
شناخته و  انسانشخص  يرا از حقوق ذات يحق زندگ ياسيو س يحقوق مدن

 يبدون مجوز از زندگ يعنيتوان خودسرانه  يرا نم يچ فرديكند ه يح ميتصر
ها آن هم طبق قانون به  تاين جنيترمجازات اعدام منحصر به مهم .محروم كرد

م رأيحكم اعدام درمورد ج .دادگاه صالح است يصادره از سو يموجب حكم قطع
ثاق آزار و يماده هفتم م .شود يسال صادر نم اشخاص كمتر از هجده يارتكاب

النه را ممنوع يا رذي يانسانا خالف يظالمانه  ايا رفتارهيها  ا مجازاتيشكنجه 
گر يون منع شكنجه و ديباره كنوانس نايدر  يالملل نين اسناد بياز مهمتر يكي .كند يم
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است كه  ۱۹۸۴ا موهن مصوب ي يانسانريرحمانه غ يب ايه ا مجازاتيرفتارها 
  .است ف كردهيدقت تعر شكنجه را به

و دادگاه  يرا بدون حكم قاض يشرع ايه مجازات يبرخ يدرفقه اسالم سنت
ممكن است حكم اعدام  يخود اجراكند، حت صيتواند به تشخ يم يهرمكلف

ن است ايقصاص نفس  شرايطاز  يكي .اجراشود گونه اين ينيد وظيفةك يعنوان  به
الدم باشد، مهدورالدم نباشد، خونش مباح و  كه خون مقتول محترم باشد، محقون

توان كشت  يرا م يامبريپ يو مدع يالنب ، سابين اساس مرتد فطراي بر .هدر نباشد
أت منصفه و امثال يه رأيبه اثبات در دادگاه صالحه و دفاع متهم و  يازيكه نبيان
گونه است كشتن  نيهم .ستيز، قصاص دركار نايدر قتل ج .فات باشدين تشراي

اگر  .ا حد مستوجب اعدام باشديدم)  يالبته با اذن ول(كه به موجب قصاص  يكس
 ياگر مرد .ستيقابل قصاص ن بودن بكشد ت مهدورالدميرا به ن ين كسيچن يفرد

  .مجاز است كه هردو را بكشد يفيلحاظ تكل ند بهير ببيبستر با غ همسر خود را هم
 .است يكيزيو تعرض ف يعمل يازمنكر، نه ينه يهمگان وظيفةاز مراتب  يكي

 مؤمنانه مجاز است و يقتل فاعل منكر تنها به اذن فق فقيهاننظر اكثر  اگرچه به
ازمنكر منجر به  ينه ها آناز  يستند، اما برخين مرتبه نايسرخود مجاز به انجام 

ز يزدن ن كتك يعنياند، ضرب  كردن فاعل منكر را مجاز دانسته مجروح يعنيجرح 
ن منوال زدن زن ناشزه يبرهم .ل اذن ندارديبه تحص يازين فقيهاناز  يجمع رأيدر 

 يبرخ يحت .ندارد يايبه اجازة قض يازيمجاز است و ن شرعاًشوهر  ياز سو
ست كه ين يديترد .اند ر را نسبت به زوجه و مملوك مجاز شمردهيتعز اجراي

دارد و تنها از  ياياز به مجوز قضيمطابق ضوابط حقوق بشر هرنوع ضرب و جرح ن
رمسئول نقض يدست افراد غ قابل اجراست و رهاكردن آن به ياين قضيضابط يسو

توان  يواضح است كه مجازات اعدام را هرگز نم شود مي محسوبحقوق بشر 
 يوان عاليدنظر و دي، تجديگانه بدو مراحل سه يخارج از دادگاه و بدون ط

م با ضوابط يرمسئول در تعارض مستقيسپردن حكم اعدام به دست افراد غ .اجراكرد
  .حقوق بشر است

است امروز  يشرع ايه مجازات اجراي ي ن تعارض نحوهايدوم در  ي نكته
ا يكوه  يا پرتاب مجرم از بااليدن مجرم را يل در آتش سوزانياز قب يايه مجازات

ا يدن، يسوزان رزدن سپس با آتشيا با شمشيبسته،  يپاو با دست يبلند
زدن در اوقات نماز و  ل كتكيا زندان با اعمال شاقه از قبيسنگساركردن(رجم)، 

 يپاقطع دست راست و  ايدن، يكش بيا به صليث آب وغذا، يتنگ گرفتن از ح
خشن و  ايه ق مجازاتيزدن از مصاد ا شالقيا قطع چهارانگشت دست، يچپ، 
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 يحدود شرع همةجه يشمارند و در نت يت ميانسانو برخالف  يخالف شئون بشر
 .دارند يحقوق بشر اعالم م يالذكر است مناف ن فوقيمتع ايه كه سبب مجازات

كن كردن جرائم  شهير برايعت يشر ين از سويسنگ ايه مجازات گونه اينن ييتع
 ايه به سمت حذف كامل مجازات اوالًحقوق بشر  ي شهياما اند .است ن بودهيسنگ
ل روبه حذف يمجازات اعدام و تقل يت جديبه سمت محدود ثانياً، يكيزيو ف يبدن

ش يخشن پ ايه مجازات يحذف انحاء خشن اعدام و در مجموع نف ثالثاًآن و 
ر به يو تعز يحدود شرع همة يعني يشرع ايه ن اساس مجازاتايرود و بر  يم

  .ه خالف ضوابط حقوق بشر خواهندبودين زاوايشالق از 
از  يگرفتن اطالعات احتمال براي ير شرعين تعارض تعزايسوم در  ي نكته
و حاكم  يبا قاض يو واداركردن او به همكار يشكستن مقاومت و برايا يمتهم 

از  يبه متهم را حت يو روان يحقوق بشر هرگونه فشاربدن ي شهياند .شرع است
ر يگرفتن اطالعات و غ برايتحت فشارقراردادن متهم  براي يايمأموران قض يسو
ن ياز هم يريجلوگ برايقاً يون منع شكنجه دقيداند و كنوانس يم» شكنجه« را آن

  .است ب شدهياعمال تصو
 ايه مجازات ي هيحداقل در سه ناح ياسالم سنت يفريتعارض حقوق ك
 .حقوق بشر محرز است ي شهيخشن و شكنجه با اند ايه خودسرانه، مجازات

نبودن  و مشخص يشرع ايه مجازات يدر برخ يبازبودن فراوان دست قاض
گر اشكاالت حقوق يدن و قتل از ديكش بيد تا به صليك سال تبعيمجازات از 

  .است يبه اسالم سنت يبشر
ن يهم يتعارض حقوق بشر با اسالم سنت اين محورهيرسد مهمتر ينظر م به

ز قابل يجهاد، حقوق كودك و حقوق كار ن دربارة يهرچند مطالب .شش محور باشد
دم دو نظام ينجا كوشايتا  .كشاند يسخن را به درازا م ها آنذكر است كه بحث از 

بحث تاكنون  .سه كنمايگر مقيكديو حقوق بشر را با  ياسالم سنت يعني يحقوق
و  يابيو ارز ينكه در مقام داورايبدون  يك گزارش فني يعنيبود،  يفيصرفاً توص

رش تعارض يپذ براين شش محور يندارم كه تحقق هم يديترد .باشم يطرفدار
ن تعارض خوب است اينكه ايباشد،  يبا نظام حقوق بشر كاف ياسالم سنت يحقوق

ا يرفع تعارض كوشش كرد  براي است الزم اصوالًا يا چگونه قابل رفع است يا بد ي
  .است يگرينه، مطلب د

  
  شة حقوق بشريبا اند يخيتعارض اسالم تار ايژرف
د، يف كرديتوص را آنل يمعارض با حقوق بشر كه شما به تفص ياحكام شرع آيا
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 يا اجمالي ياتفاق رأياست با نظر مشهور و  يسنت ايفقه يشاذ و نادر برخ آراي
  است؟ ياسالم سنت

اما تعارض نظر  ست،ين يشاذ و نادر با حقوق بشر مشكل رأيدو  يكيمخالفت 
حقوق بشر جداً  شةيبا اند ياسالم سنت يو اجماع ياتفاق رأيا يمشهور 
  .ز استيبرانگ مسأله

شاذ و  رأيگانه  شش ايحقوق بشر در محوره شةيمعارض با اند ياحكام شرع
ن آرا نظر مشهور(حداقل مشهور در اياتفاق  به بياكثر قر .ستيگمنام ن اينادر فقه

كه در  يآراي يا حتي ياتفاق آرايمشهور،  آراين ايان يالبته در م .ما) است زمان
 ايفقه ياتفاق آراين آرا، اياز  ياريبس .ستيشده كم ن اجماع ايادع ها آن
نبودن  ايمعن بودن به يالبته اجماع .است ياجماع رأي ها آناز  يبرخ .است يسنت

هرحال احكام  به .است رايج کامالً يامر يفقه آراياختالف در  .ستيمخالف ن
 ياريو در بس ياتفاق رأينظر مشهور،  يمعارض حقوق بشر در اسالم سنت يشرع

ن يهم يعني ياسالم سنت .است يا واقعاً اجماعيشده  اجماع ايادع ها آنموارد بر 
  .احكام
عتمداران يو شر فقيهانو  ينيخاص عالمان د تين تعارض معلول ذهناي آيا
مانده از يت باقايث و رويدر احاد آيا مثالًاست؟  بوده ينيا برخاسته از منابع ديبوده 

  شود؟ يافت مي ين احكام معارض حقوق بشر سندايامبر(ص) و امامان(ع) بر يپ
بط عالماً و عامداً برخالف ضوا ياسالم سنت اين است كه علماياگر منظورتان 

اً ينف ياستنباط احكام شرع زماندر  اصوالً .ستيح نياند، صح داده رأيحقوق بشر 
 انساننكه برداشت خاص فقها از ايالبته  .شود ينم ينكات توجه گونه اينا اثباتاً به ي

 اما انصافاً گناه تعارض .رقابل انكار استيمؤثر است غ ها آن ايدر فتو يو حقوق و
توان صرفاً به گردن  ي، را نمياست نه شرع يمقصودم گناه عرف ـ اگر گناه باشد ـ

 ين مهم نقشايدر  ينيپنداشت كه منابع د گونه اينن انداخت و يد ايفقها و علم
ث و ين احكام احادايمستند اكثر  .اند دهيج رساين نتاياند و فقها سرخود به  نداشته
ن منابع اياند،  ث استناد كردهين احادايكه به  يايدگاه فقهياز د .است روايات
ث يادشده احادياحكام  يايالبته همة مستندات رو .اند قبول بوده اعتنا و قابل قابل
 .ستيح و معتبر هم كم نيث صحياحاد ها آنن يب اما در .ستنديا موثقّه نيحه يصح

ث سخن ين احادايرود كه  يظن آن م ياسالم سنت يمطابق صناعت فقه يعني
رود  يواقعاً گمان م يدگاه اسالم سنتياز د .ائمه(ع) باشند، ظن معتبرا يامبر(ص) يپ
م رسول(ص) و ين تعاليا عيمعارض با حقوق بشر، برگرفته  ين احكام شرعاي

ث ين احادياء ديجامانده از اول هب يايراث رويالبته در مجموعة م .ائمه(ع) است
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 يايمستند فتو يليهردل بهث ياما آن احاد .شود يافت ميز يسازگار با حقوق بشر ن
م ييح و بدون مجامله سخن بگويم صرياگر بخواه .است واقع نشده يسنت ايعلم
ح و معتبر يصح يفقه سنت رايجكه مطابق صناعت  يث فراوانيد گفت در احادايب

توان  يم يحت .شود يم افتيبا ضوابط حقوق بشر  يشوند، تعارض جد يشناخته م
است و  ن صادر شدهيد ايياول زبانث واقعاً از ين احاداياز  يافت كه برخينان ياطم
شة حقوق بشر يلذا مسألة حل تعارض با اند .ستين يو ساختگ يناً جعليقي

 ياين منابع رويعه كه از معتبرتريالش لايدر مجموع مراجعه به وس .شود يدشوارتر م
ط حقوق مورد استناد فقها با ضواب رواياتكه تعارض  دهد مي نشانعه است يفقه ش
ز قابل ياهل سنت ن يفقه رواياتكرد در ين رويهم .رقابل كتمان استيبشر غ

  .ت استيرؤ
معصومان  رواياتث و ين، كتاب خداست كه مقدم بر احاديد ياما منبع اصل

م هم يكر ت قرآنآياتعارض با حقوق بشر به  يعنين تعارض اي ي دامنه آيا .است
شود كه ناقض حقوق بشر  يافت ميد ياهللا مج از كالم يتآيا آيا يعنيشود؟  يده ميكش

  باشد؟
 .ندا م هم استناد كردهيكر ت قرآنآياادشده به ي ياز احكام شرع يدر برخ فقيهان

دگاه نظام ين دايتابد، لذا از  يبشر را برنم شة حقوقيم انديكر ، قرآنيدگاه سنتياز د
ض حقوق مسلمان و يتبع يحقوق آحاد بشر و ناف يحقوق بشر كه قائل به تساو

و برخالف  يضد اسالم يومرد، حر و مملوك است، نظام رمسلمان، زنيغ
گانه مستند  شش ايمورد بحث در محوره يالبته اكثر احكام شرع .است کريم قرآن
، اهل كتاب و مشركان، مسلمانانن يب يدال بر تفاوت حقوق يتآياندارند، اما  يقرآن
 يا تفاوت حقوقي ...در طالق و ارث و شهادت وومرد  ن زنيب يا تفاوت حقوقي

ل قطع دست و ياز قب يو حدود شرع يفريا حقوق كيد و اماء، ياحرار با عب
اطالقات و  يبسا با استناد به برخ البته چه .دن وجوددارديكش بيزدن و به صل شالق

ز از يسازگار با حقوق بشر ن يآرايگر بتوان يت دآيا يو برخ يعمومات قرآن
توان دور داشت كه مطابق ضوابط  ين همه ازنظر نماياما با  .استنتاج كرد کريم قرآن

 .كند يت مسرايز يت كتاب خدا نآيا، دامنة تعارض با حقوق بشر به رايجاصول فقه 
 يشة حقوق بشر با اسالم سنتيشتر اشاره كردم بحث تعارض انديهمچنان كه پ

 آرايشود، تعارض، محدود به  يمنظر تصور  يتر از آن است كه در باد قيعم
 يبرخ يعنين يست، بلكه سخن از تعارض متن ديعت نيشر فقيهانن و يعالمان د

  .شة حقوق بشر استيبا اند رواياتاز  ياريت و بسآيا
د ايب يدهد م ير خود راه ميشة حقوق بشر را به ذهن و ضميكه اند يمسلمان
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 يمعرفت ايه خانة فكر او، چه آشوبهمان تازه به ين مايمتوجه باشد كه با آمدن 
شه يك انديحقوق بشر  .سخ دهدپاد ايب يقيعم ايه شود و به چه تعارض يم پا به

 يشناخت انسانو  ي، فلسفيخاص معرفت ايه فرض شيو پ يبر مباد ياست كه مبتن
 .رفتيتوان پذ يو مقدمات نم ين مبادايرش يشه را بدون قبول و پذين انداي .است

درواقع هر نظام  .ستيقابل جمع ن يشه با هر نظام حقوقين اندايواضح است كه 
ن و يكه د يآن نظام حقوق .و مقدمات خاص خود را دارد يهم مباد يحقوق

بودن  ت و ذكور و اناثيا جنسيداند  يم يانسانت يانسانده را مقدم بر يمذهب و عق
است  ت شناختهيرسم ز را بهيم و كنا برده و غاليبخشد  يتقدم م انسانت يانسانرا بر 

 يشناس انسانن ايبر  يم كرده، سپس مبتنيترس يگونة خاص به انسان راابتدا جهان و 
ن يشك تا ب يب .است را شدهيرا پذ يض حقوقيدال بر تبع ايه گزاره يشناس و جهان

برقرار  يشناخت رابطة خاص معرفت ينوع ين نظام حقوقاي اياعتقادات و باوره
 يشناخت از اصول معرفت يكي .است نبوده يرفتنيپذ يايه ن استنتاجيباشد، چن نشده

مختلف اصل امتناع اجتماع  ايه ا گزارهي يمختلف حقوق ايه در مواجهه با نظام
ا يمتعارض  کامالًواحد دو گزارة  زمانتواند در  ينم يانسانذهن  .ن استيضينق

كه  يحقوق ايه شة حقوق بشر با نظاميت كه اندلذا روشن اس .متناقض را قبول كند
ج و لوازم) با آن در تعارض و ايلحاظ نت تبع آن به و مقدمات (و به يلحاظ مباد به
  .ستيجمع ن ز باشند، قابليست

 يك نظام حقوقي داراي يمعرفت يمانايك منظومة يز به مثابة ين ياسالم سنت
منظومه شامل متن كتاب خدا و ن اي .ژة خوديو مقدمات و يخاص است با مباد

 ايعلم آراي، فقيهان ايل فتاوين (ازقبيد ايعلم يفن آراين، يد اييسنت اول
 مسلماناننان و يو متد متشرعان يرة عمليز سي) و نيكالم ايه اخالق، گزاره

  .شود يخ ميدرطول تار
شة حقوق بشر يدرهر سه مؤلفه، تعارض با اند اوالًمعتقد است  ياسالم سنت

شه حقوق بشر باطل، نادرست و مردود ين اندايرو  نياز هم ثانياًاست و  يحتم
ن ايبر  يعنيرفت، يتوان با گزارة اول موافق بود و پذ يم يجزئ يبا اصالح .است

امروز موارد  يخ و حتيدرطول تار متشرعانو  مسلمانان يرة عمليباورم كه در س
ن، يعالمان د ايآرا و فتاودر  ثانياً .شود يافت ميوفور  معارض حقوق بشر به

ث يو احاد کريم قرآنت آيادر  ثالثاًمعارض حقوق بشر فراوان است،  ايه گزاره
افت يمعارض حقوق بشر  ي(ع) موارديهد امبرخدا(ص) و ائمهيمنسوب به پ

با حقوق  يعالوه تعارض اسالم سنت شتر، بهيب رواياتت كمتر و در آياشود، در  يم
 .دار است شهيق و ري، عميجد يتعارض .ستين يو بدو يو ظاهر يبشر جزئ
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را دربر  يج و لوازم مهمايامدها، نتين تعارض پيك از طرفيح هريرش و ترجيپذ
  .د از آن غافل بودايدارد كه نب

  
  با حقوق بشر يخيتعارض اسالم تار ينظر يبانم
 يشناخت انسان، يشناخت ني، ديمعرفت يبراساس كدام مبان ياسالم سنت يراست هب

ن احكام و ايرسد؟  يمعارض با حقوق بشر م يبه احكام شرع يشناخت جهان اي
هستند كه با ورود عنصر حقوق  يمبتن يايه فرض شيها بر چه مقدمات و پ گزاره
  رند؟يدنظر قرارگيد مورد تجدايب يبشر م

در وضع احكام  يست تا حقوق ويكانون بحث ن انسان، يخيدر اسالم تار
عت را يكرة شريپ يف الهين است و تكاليمدنظر باشد، بلكه خدا كانون و محور د

با نام  ها آنف است كه از ين تكالايت ايشناخت و رع يدغدغة اسالم سنت .سازد يم
م يابي يم، درميكن يدقت بررس را به ياگر آثار عالمان سنت .شود ياد مي ياحكام شرع
ف و احكام مصروف ين تكالاياه اسنتباط و استخراج در ر يغيبل يكه چه سع

گر ير خود را از توجه به تمام مطالب و نكات دياند ذهن و ضم دهياند و كوش داشته
در  .خود بار عام ندهندشة يرا به اند ير الهيچ منبع و مطلب غيدارند و ه نگاه يخال

، جامعة ساالري مردمل حقوق بشر، يعصر تجدد از قب ايه دهيمواجهه با لوازم و پد
ن است: اگر ايو ثابت داشته و دارد و آن  يك فرمول كلي يخياسالم تار ...و يمدن
االمر از صحت و  ل باشند و درنفسيدخ انسان يامور در سعادت واقع گونه اين

ش يشاپيپ يف الهيو تكال يد در متن احكام شرعياعتبار برخوردار باشند، بدون ترد
مدخل نباشند،  يذ انسان يشده و اگر در سعادت واقع  لحاظنحو اتم و اكمل  و به

ل حقوق ياز قب يايه شهيشود كه باالخره اند يفشارپااگر  .محكوم به بطالن هستند
 يا نه؟ همواره از موضعيدارند  يدخالت انسان يا نه؟ در خوشبختيبشر معتبرند 

» ها انسان يحقوق واقع« يو احكام شرع يف الهيشود در تكال يسخ داده مپا ينيشيپ
پندارند و از  يمتجددان م چه آنتر از  قيشتر و عميب يلياست، خ ت شدهايرع قطعاً
ز يچ حساب همه يدر حكمت بالغة اله .ستيدركار ن يچ نگرانيه هين زاواي

شة يد اندايت رو به تزيباتوجه به مقبول .انيآدم يقياست، ازجمله حقوق حق شده
ش يه در پيعمالً دو رو يخي، عالمان اسالم تارياسالمحقوق بشر در جوامع 

ن يترياالمكان از و يمعارض با حقوق بشر را حت ينياحكام د يياند، از سو گرفته
ه يرا توج ها آناز انحاء  ينحو كنند به يكنند و كوشش م يخارج م ينياحكام د

د حقوق ينكات مؤ يمتون اسالم يكنند در البال يگر تالش ميد يند و از سواينم
ند و در مجموع اسالم را از بوتة اتهام تعارض با حقوق بشر ايبشر را برجسته نم
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  .خارج كنند
متفاوت با  يزيچ» ها انسان يحقوق واقع«م يم قضاوت كنياگر منصفانه بخواه

شة حقوق بشر براساس يبا اند يتعارض اسالم سنت .است» شة حقوق بشرياند«
 ية جهانيبامواد اعالم ياحكام اسالم سنت يعنيصورت گرفت،  ينيپس يقيتحق

ن پژوهش تعارض ايجة يسه شد و نتايمق يالملل نيب ايه ثاقيگر ميحقوق بشر و د
ن ايبتوانند  يخيدانم معتقدان اسالم تار يد ميبود بع يدر حداقل شش محور اساس

رفت از مخمصه باب  برون براي ينيشيپ ياز موضع آنان .تعارض را انكاركنند
ة حقوق ينظر«ن ييح و تبيكنم با تشر يفكر م .ندايگش يرا م» ها انسان يواقع حقوق«

آشكار  يخياسالم تار يشناخت انسانو  يشناخت ني، ديمعرفت يمبان» ها انسان يواقع
است كه در وضع  ياالمر از مصالح نفس يبخش ها انسان يحقوق واقع .شود يم

ن حقوق ثابت اي .است لحاظ شدهطور كامل  م بهيحك ايخد ياز سو ياحكام شرع
مختلف  ايه نيو در سرزم يات بشريمختلف تطور ح شرايطو  زمانو درطول 

عمل به  .خداوند است يعنيان ين حقوق همان خالق آدمايواضع  .ر استيتغيال
 .است ها انسان يت حقوق واقعاين راه رعيتر عت مطمئنيو احكام شر يف الهيتكال

راه  گانهيچگونه قابل شناخت است؟  ها انسان ياست حقوق واقع يدنياكنون پرس
شارع در  چه آن يعنياست،  ياله ين حقوق مراجعه به وحاين شناخت ييمعتبر و تع

ق قابل اعتماد در يپس طر .است كرده يا سنت رسول(ص) معرفيكتاب خدا 
عه يدگاه شياز د .و متن محور است يق نقلي، طرها انسان يمعرفت حقوق واقع

عنوان  ز بهيعقل ن .اثبات سنت است براي يقيست و طرياجماع منبع مستقل ن
گر كه يد يبه حكم شرع يك حكم شرعيتواند ما را از  يم يكاشف حكم شرع

ه يرمستقالت عقليغ يلين دلياصطالحاً به چن .الزمة حكم اول است برساند
  .ستين يديرش آن ترديند و در پذيگو يم

بدون  يانسانتوسط عقل  ها انسان ين كشف حقوق واقعدر امكا يمسألة اساس
ش را يتواند حقوق واقع يخود م انسان آيا .و نقل است ياستعانت از شرع و وح

  بشناسد؟
سخ پا ايتوانست بن يه ميمعتزله و امام ياز سو يرش حسن و قبح عقليپذ

دارد، حسن  را آنكه عقل توان درك  ياين مبنا تنها جبراي .آورد مثبت را فراهم
ز به آن حكم يعقل به آن حكم كند، شرع ن چه آنعدالت و قبح ظلم است و هر

عقل ظالمانه  چه آنب باشد و جوا شرعاًافته يعقل عادالنه  چه آند ايب يلذا م .كند يم
است، به  افتهيچندان در فقه انعكاس ن ياصول اين مبناي .حرام باشد شرعاًافته، ي

ك دورة كامل فقه يتوان  يم» الواضحه يالفتاو«اول دمحمدباقر صدر در يقول س



    ۱۱۹   حقوق بشر و روشنفکري ديني ����        

به تمسك به حكم عقل  يازيبار ن كي يبدون آنكه حت .را استنباط كرد ياستدالل
ز از يو ر يه امور جزئيجانبة مصالح و مفاسد خف را درك همهيچرا؟ ز .ميداكنيپ

 .يا ظنياست  يو قطع ينيقيا يحكم عقل  .در حكم محال است يانسانعقل  يسو
 يامور ازجمله حقوق واقع ياالمر مصالح و مفاسد نفس يو قطع ينيقيدرك 
رقابل اعتماد ياعتبار و غ يز بين يرقطعيو غ يدرك ظن .عمالً ممتنع است ها انسان
ست، و يممكن ن يانسانتوسط عقل  ها انسان ين كشف حقوق واقعبرايبنا .است

است  يانيعت و نقل وحيشرن حقوق مراجعه به متن اياز  يبردار تنها راه پرده
  .ريوالغ

 ينيف ديا تكالي يبه احكام شرع» ها انسان يحقوق واقع« يدر اسالم سنت
و در  ياالمر نفس يهرچه كه هست امر يآن حقوق واقع .شود يل ميتحو ها انسان

از  يو احكام شرع يف الهياست، اما تكال يانسانلوح ثابت و فراتر از عقل و درك 
رقابل بحث است، اما يغ» ها انسان يحقوق واقع« .است يدسترسق نقل قابل يطر

ن حساب اجازه ايبا  .ن قابل بحث استين عالمان ديحداقل درب ياحكام شرع
 يم و بحث را بر احكام شرعييسخن نگو ها انسان يگر از حقوق واقعيد ديبده
لحاظ  بهان يآدم ينيو احكام د يف شرعيواضح است كه تكال .ميان متمركز كنيآدم
فقاهت و عدم فقاهت تفاوت  يت و حتيت و رقيت، حرين، مذهب، جنسيد
ن يست، بلكه عيض نيتبع ايمعن ن تفاوت هرگز بهاي يدگاه سنتيالبته از د .كند يم

چون  .صاحب آن است يناظر به استحقاق ذات يهرحكم يعنيعدالت است، 
عادالنه و  قطعاً زين يتك احكام شرع ن تكبرايم است، بنايخداوند عادل و حك

  .د باشندايب يمانه ميحك
در  ياسالم سنت يشناخت انسانو  يشناخت ني، ديشناخت معرفت اين مبنيمهمتر

 ها انسان يعقل ناتوان از درك حقوق واقع .است يانسانت عقل يبحث ما، محدود
ات او يكه در ح چه آندر ادراك  يانسانعقل  يو قصور جبل يعجز ذات .است
ن ايازجمله  .است يخيشة تارين اندايگر اصول يدارد، اساس و مادر دت وافر ياهم

در درك  يانسانعقل  يت جديو محدود يبر قصور عقل، ناتوان ياصول مبتن
شناخت  يانحصار عمل ين اصليچن يجة منطقينت .ق عدالت استيجانبة مصاد همه

بودن  نتواند عادالنه يانسانعقل  يوقت .ات شارع مقدس استبيانعدالت و ظلم در 
د و ظلم ايفرم يناچار عدالت آن است كه شارع م ص بدهد، بهيك حكم را تشخي
وة اشاعره يدر عمل به ش ياسالم سنت يعني .شمارد يز همان است كه شارع ظلم مين

 يدر زندگ گذاري قانوندر  يبر قصور عقل، ناتوان ين اصل مبتنيدوم .است تن داده
قانون  .ندارد گذاري قانونت يصالح يانسانو ناقص است، عقل عاجز  يويدن
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 يقيو سعادت حق انسان يواقع ايازهيجانبة ن واسطة قصور در درك همه به يبشر
 يبرقرار براي .انجامد يم يالت و شهوات به تنازع و جدال اجتماعاياو و اعمال تم

شارع  يعني ياله گذار عت و قانونيشر يعني يجز قانون اله اي صلح و آرامش چاره
برضرورت نبوت بر آن استوار  ين اصل تا آنجاست كه برهانايت ياهم .ستين

فالسفة مسلمان به آن  يبرخ يو حت يكه اكثر متكلمان اسالم ياست، برهان شده
ازجمله اسناد حقوق بشر  ين بشرياست كه قوان يهين بدبرايبنا .اند استناد كرده

عت ينكه احكام شرايباتوجه به  .تش محكوم به نقص و ابطال و شكست اسيشاپيپ
برخاسته از عقل ناقص و  ين بشرياست و قوان م وضع شدهيتوسط خداوند حك

ن يبرتراز قوان يو احكام شرع يف الهياست كه تكال يهياست، بد يانسانمحدود 
ش يشاپيپ يبا قانون مشابه بشر يسة هر حكم شرعاين درمقبرايبنا .است يبشر

است كه هرگز  يزانيبه م ين برتراي .برتر است يمشخص است كه حكم شرع
ت و يواسطة محدود به يانساناز آنجا كه عقل  .به آزمون و اثبات ندارد يازين

رش يجة الزم پذينت ين برتراين عرصه باشد و ايتواند داور  يخود نم ينقصان ذات
  .است يانسانبر قصور عقل  ين اصل مبتنيو سوم ياله حكمت بالغة

ن ي، امكان وضع قوانيخياسالم تار يشناخت نيو د يشناخت معرفت يگر مبانيازد
ط يبس شرايطاز  يمختلف زندگ شرايطكه در تمام  ينير است، قوانيتغيثابت و ال

ر نگردد، چرا كه اگر قانون ييدة امروز دستخوش تغيچيپ شرايطروز تا يد يزندگ
 .بود خواهد يفرا مكان و يزمانباشد، فرا  ياالمر ه نفسيناظر به مصالح و مفاسد خف

م احكام ثابت و يكر موجود در قرآن يف الهيتكال .اند گونه اين يهمگ ياحكام شرع
موجود در سنت  يطور اكثر احكام شرع نيهم .و مكان هستند زمانفراتر از 

احكام  ياند همگ ف فقه منعكس شدهيامبر(ص) و ائمه(ع) كه در متن علم شريپ
 يكيدنبال دارد:  به يجة منطقيدو نت ين باوريچن .شوند يمحسوب م يشگيثابت هم

فات عالمان ياست، تا آنجا كه تأل يان علوم اسالميت درجة اول علم فقه درمياهم
ل اخالق، يازقب يگر علوم اسالميفاتشان در ديف از تألين فن شرايمسلمان در 
ز احترام ا فقيهانشتر است و يخ، تراجم، فلسفه و عرفان بيث، تارير، حديكالم، تفس

 يو شرع يت وافر علوم نقليگر اهميد .اند برخوردار بوده يشتريت بيو اهم
ق كسب سعادت در ينكه طراياست و  يو تجرب يو شهود يسه با علوم عقلايدرمق

 گونه اينل يصد مصروف تحايب ياست و همت و دقت را م يو شرع يمعارف نقل
  .معارف كرد

فاقد شرافت و كرامت است، هرچند بالقوه حد ذاته  يف انسان، ياسالم سنت در
به محور كرامت و شرافت تقرب  انسانكه  يزانيبه م .ف استيشر ياز گوهر
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شود  يدور م ين محور الهايكه از  يزانيشود و به م يد صاحب منزلت ميجو يم
ن مخلوق خداوند تا يتر و مقرب ياله اييتواند از اول يم انسانلذا  .كند يتنزل م
مقام و منزلت  .ردين موجودات را دربرگيتر و پست يانپاتر از چهار ييناپ اي مرتبه
ن منوال يبرهم .است يل و كماالت الهايزان تقرب او به فضيمتوقف بر م انسان

ن اساس براي .گردد ياو بازم ينيو د يمانايگاه ايز به جين ها انسان يحقوق واقع
از مردوزن، مسلمان  ها انسانهمة  برايكسان ي يزدن از حقوق بشر و حقوق ذات دم

  .و نامسلمان، آزاد و برده، عبث و ظلم است
ن اي ياسين قيشود، با چن ة آخرت شناختهايد در سايب ين منظومه جهان مايدر 
د با ايب يا همواره مير دنيتر، تدب ييناپتر و  جهان پست يعنيرد يگ يا نام ميجهان، دن
ش اييمصروف و منحصر در سامان دن يرد و همت آدميگ گر صورتيد سرايلحاظ 
ارزش دارد كه در خدمت  ياييمهم است آبادكردن آخرت است و دن چه آن .نگردد

 يارزش ثانو يوياست كه امور دن يعين طببرايبنا .باشد آخرت قرارداشته
  .باشد داشته
و  يشناخت انسان، يشناخت ني، ديمعرفت يمختصر از مبان يليشد تحل گفته چه آن
 يرا با مبان ين مباناياجمال  مناسب است به .بود يخياسالم تار يختشنا جهان
عقل  ينسب يشه باور به توانمندين اندايركن  .ميسه كنايبشر مق حقوق  شةياند
اد نقاد اساس تجدد يعقل خود بن .ازها، مصالح و مفاسد استيدر درك ن يانسان

ژه عقول يو ه عقل و بهيزاو  ناي از .آن ايه وهياز م يكيشة حقوق بشر ياست و اند
  .بشر را دارند كشف و وضع حقوق يايان توانيآدم

ن كشف و يبه چن يانسانبشر در پناه تجارب مستمر جوامع  يعقل جمع
شمارد، بلكه  ير نمييرقابل تغيو غ يايز نهيكند و دستاورد خود را ن ياقدام م يوضع
بشر  اسناد حقوق .كند ل و اصالحيد احكام خود را تكمياست با تجارب جد آماده

ت اصول ايپندارد با رع يمعاصر است و م انسان ين تجارب عقل جمعيحاصل آخر
ن اي .برخوردار خواهدبود يشتريآحاد بشر از صلح و آرامش و عدالت ب يآن زندگ

پندارد عقل  يد دارد و مين عدالت تأكيافتن موازيدر  يانسانشه بر توان عقل ياند
 يانسانن يق عدالت و ظلم را در مناسبات و قوانيمصاد صيتوان تشخ انسان يجمع

ادارة جامعه و  برايعادالنه  ينيتوانند قوان يم ها انسانن منوال يبرهم .داراست
ساخته و  يالملل نين بيبشر ازجمله قوان اسناد حقوق .ط خود وضع كننديست محيز

ب در جوامع ان و مذاهيباتوجه به تنوع اد .بشر معاصر است يپرداختة عقل جمع
شة يكرده، اند روان خود مقرريپ براي اي ژهيحقوق و ها آنك از ينكه هرايو  يبشر

در  ها آنشناختن  تيان و مذاهب و به رسمية اديحقوق بشر ضمن احترام به كل
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ن و مذهب البشرط ينسبت به د ي، در حوزة عمومها انسان يزندگ يحوزة خصوص
شده قبل از  است وضع انسانث كه ياز آن ح انسان براين حقوق اي يعنياست، 

ن و مذهب فرد يگر ديعبارت د به .دا كنديا آن مذهب اعتقاد پين ين داينكه به اي
ز از يكند و اصول حقوق بشر ن يجاد نماي يو براي يا تفاوت حقوقياز يچ امتيه
  .كنند ينم يرويپ يخاص آيينا ين يچ ديه

 يعنيشده  ميتنظ ينيك روش پسيشة حقوق بشر براساس ينكه انداينكتة مهم 
نان يگر و اطميكديمختلف با  ايه وهيش يسة عملايو با مق يانسانبراساس تجارب 

رمز و  و بر راز يشه مبتنين انداي .گريد ايه وهيوه نسبت به شين شاي يبه برتر
خود را نسبت به  يبرتر يست، لذا به سادگين يانساننكات خارج از عقل و فهم 

ت ايبا رع .دهد مي نشانت خود را يكند و در عمل موفق يب اثبات ميرق ايه وهيش
ند، يب يگونه كه خود مصلحت م ابد آني يفرصت م يانسانضوابط حقوق بشر هر 

ن به خود ايا ملحدانه، يه مؤمنانخود را سامان دهد،  يار كامل زندگيآزادنه و با اخت
  .يدياست نه توح يبشر نه الحاد شة حقوقياما اند .گرانياو مربوط است نه به د

از تفاوت ژرف و  نشانبشر  اسناد حقوق يبا مبان يخياسالم تار يسة مبانايمق
نكه اياست، مگر  يگريد يك مستلزم نفيرش هريپذ .ن دو نظام دارداي ياديبن

با چشم بسته و  يها و مبان شهيامدها و با اغماض از ريبدون توجه به لوازم و پ
شة يبا اند ينجا تعارض اسالم سنتايتا  .به هردو معتقد بود يطور سطح به

  .ل شديف و تحليبشر توص حقوق
  

  يخيشه حقوق بشر بر موضع اسالم تاريرجحان اند
دكرد؟ ايبشر چه ب شة حقوقيو اند يخياسالم تار ياديق و بنيدر تعارض عم

  دكرد؟ايچه ب يگريبا د رفت؟يد پذاين دو نظام را بايك از يكدام
قبل از جواب  .ستين سؤال آسان نايسخ به پا .است يسؤال از داور

ا ي يخينكه طرف اول تعارض، اسالم تاراياول  .كنم يجلب م يبه نكات را ناتوجهت
ن ين دايخاص از  يتلق يخياسالم تار .است، و نه اسالم به قول مطلق ياسالم سنت

توان  يم .ستياسالم ن يا نفيآن مالزم انتقاد  ينف احياناًا يانتقاد از آن  .است ياله
 عبداهللا  بن ت روز جزا و رسالت محمديت خداوند، حقانيمسلمان بود، به وحدان

 يو سنت يخيمتفاوت با قرائت تار يقرائت ين محمدي(ص) مؤمن بود، اما از آئ
نه و محققانه طرفا يد آزادانه، منصفانه، بايب يم ين داوراين در برايبنا .داشت

ن است كه باتوجه اي ين نكته مقدماتيدوم .ه، طرفدارانه و مقلدانهمؤمنانواردشد نه 
ن تعارض را به تعارض ايتوان  يسخ به سؤال قبل متذكرشدم، مپاكه در  يبه نكات
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است و روش نظام حقوق  ينقل يا سنتي يخيروش اسالم تار .ركردينقل و عقل تعب
و  يل تعارض وحياز قب يريتر از تعاب نانهيب ار واقعيعقل بسر نقل و يتعب .يبشر عقل
  .ن و عقل استيا تعارض ديعقل 
ن تعارض اين دوطرف يب يرسد در داور ينظر م ن نكته بهيعنوان سوم به

از  يقاً ناشيكرد، چرا كه تولد تعارض دق استفاده ينيشيوة مطالعة پيتوان از ش ينم
 ينيف ديمتعدد از احكام و تكال ايه گزاره يعنياست،  بوده ينيوة پسيش يريكارگ به
كننده  قانع ينيشيوة پياست و تمسك به ش بشر اعالم شده ضوابط حقوق يمناف
توان به اعتبار قائل اكتفا كرد و چون قول  ينم يگر در داوريعبارت د به .ستين

ئل امبر(ص) است خود را از اثبات اعتبار قول فارغ از استناد به قايا پيخداوند 
ت و اعتبار و ين، دو قول را به اعتبار حقانيهم يعني ينيوة پسيم، شيمعاف بدان

د از اعتبار احكام ايب يدرجهان معاصر م .ميكن يسه مايباهم مق خودشان يدرست
مشابه  ايه حل بودن و برتربودن نسبت به راه بودن، عادالنه ييث عقالياز ح يشرع

  .دفاع كرد
تجدد است و هرگز در  دورانبشر متعلق به  نكه نظام حقوقاين نكته يچهارم

تجدد  دورانز در ين يخياسالم تار .است ش از تجدد مطرح نبودهيپ دوران
 ياز اسالم با مشكل يشاتجدد قرائت سنتيپ ايه دورانموردبحث است، واال در 

رض، ن تعاايگر يعبارت د به .است بشر مواجه نبوده شة حقوقينام تعارض با اند به
 ايه دورانبه  را آنتوان  يد است و نميمستحدث و متعلق به عصر جد اي مسأله

گذشته موفق و  دوراندر مواجهه با مشكالت  ياسالم سنت .داد يگذشته تسر
  .است سربلند بوده

 .از فروع بحث سنت وتجدد است يكين تعارض اينكه ايباالخره نكتة آخر  و
ندة تجدد ايبشر نم شة حقوقيندة سنت و انداينم يخين تعارض، اسالم تارايدر 
  .است
ن تعارض اي .بشر شة حقوقيو اند يخين اسالم تاريدر تعارض ب ياما داور و

شتر در قضاوت، جداگانه در يدقت ب براي .ل شديف و تحليدر شش محور توص
 يعنيدر محور اول تعارض  .مينينش يم يگفته به داور شيپ ايك از محورهيهر

در  يخيتوان از موضع اسالم تار ينم مسلمانانبا  مسلمانانريغ يوقحق يعدم تساو
 .ن مردم باشديب يض حقوقيد منشأ تبعاين و مذهب نبيد .معاصر دفاع كرد اييدن
م عادل سبب يخداوند حك ين حق و عمل صالح در آخرت و با داوريمان به داي

و عدم  ها انسانهمة  يحقوق يا، تساوين است، اما در دنيات بريبه ح يابيدست
ان و يروان اديكه پ يدر جهان .تر است كيبه عدالت نزد يو مذهب ينيض ديتبع
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ا تنها ين ين و مذهب خود را بهتريز ديك نيكنند و هر يم يمذاهب متفاوت زندگ
آورند  يحساب م ا جاهل بهيها را گمراه  آيينگر يشمارند و معتقدان د يراه نجات م
ن ايهمة  ين راه نفيتر خود قائلند، عادالنه آيينروان يپ براي اي ژهيو حقوق و

اگر خداوند  .است يانساندر حقوق  ينيندانستن اعتقاد د ليژه و دخيو ايه حقوق
است،  ان قراردادهيار همة آدميدر اخت يضيچ تفاوت و تبعيرا بدون ه يعيمواهب طب
ن سبب يو د مانايده و يعق يل عقليم؟ به كدام دليوه عمل نكنين شيچرا به هم

ن يك ديروآوردن به  يحقوق يتساو شرايطشود؟ در  يم يا تفاوت حقوقيض يتبع
 يويرد و از شوائب منافع زودگذر دنيگ يتر صورت م خالصانه آيينك يرش يو پذ
مسلمان و  يدربارة تفاوت حقوق يخياسالم تار ياگر ادلة شرع .تر است زهيكپا
م و قول را به اعتبار يريم بپذينخواه يرمؤمن را تعبديرمسلمان و مؤمن و غيغ

م ينخواه يديم، ترديت بشناسيعنوان داور نزاع به رسم م و عقل را بهيقائلش نسنج
  .تر است كيبه عدالت و حق نزد ينيض دياز تبع يحقوق يكرد كه تساو

ت بر ي، تقدم جنسمردانبا  زنان يحقوق يعدم تساو يعنيمحور دوم  در
ل منشأ تفاوت يك به چه دليولوژيا بيك يولوژيزيتفاوت ف .ل استيت فاقد دليانسان
 يو تفاوت رنگ پوست منشأ تفاوت حقوق ياست؟ اگر تفاوت نژاد يحقوق
مطلق زن و  يمنشأ تفاوت حقوق شود؟ فرودست يتواند باشد، چرا تفاوت جنسينم

در آخرت  يمالك برتر .است يل معتبر عقليمطلق مرد فاقد هرگونه دل يفرادست
 يها و امكانات مساو د فرصتيد با تمهايب يز ميا نيت، در دنيوا است نه جنسبه تق

نه در عقل، نه در كسب علم، نه  زنان .ك رقابت سالم فراهم آوردي برايعرصه را 
از  يزيچ يو فرهنگ ي، اقتصادياسيس ايه و نه در عرصه يشغل ايه در مهارت

ت مطابق عقل يفارغ از جنسان يآدم يحقوق يدر مجموع تساو .كم ندارند مردان
خالف انصاف و  مرداننسبت به حقوق  زنانحقوق  يض جنسيم است و تبعيسل

  .عدالت و عقل است
ض ين تبعايآزاد،  ايه انسان بردگان با يحقوق يتساو يعنيدر محور سوم 

ن و مذهب و ياگر تعدد د .ه آن استيل عليل است، بلكه دليتنها فاقد دل نه يحقوق
قابل  يت امريو رق يست، اما بردگيقابل رفع ن ها انسانان يدرم يجنسهكذا تعدد 

م و عدالت و يعقل سل .است آن مرتفع شده يرفع است و امروز در شكل سنت
بردگان با  يض حقوقيبر تبع ٰيق اوليتابد و به طر يبرنم ت رايو رق يانصاف، بردگ

و  يبردگ اير الغشة حقوق بشر ديموضع اند يدر درست .گذارد يگران صحه نميد
  .توان كرد يد نميه تردين زاواياز  يض حقوقيتبع ينف

برخالف  يدر حوزة امور عموم فقيهانعوام با  يعدم تساو يعنيمحور چهارم 
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 ياسالم سنت يست، بلكه از آراء اختالفين يخياز مسلمات اسالم تار يسه محور قبل
 معتبر يفاقد مستند شرع اوالً يون در حوزة عموميا روحانيژة فقها يحق و.است

و  ثالثاًاست،  يل عقليفاقد دل ثانياً .است دگاه)ين دايد منتقدان متشرع ي(حداقل از د
 ياسيو صحنة س يل عرصه عموميبه چه دل .ل برخالف آن استيازهمه مهمتر دل

ه يمقدم باشد؟ چرا فق يعموم آرايبر  آنانو نظر  رأيسپرده شود و  فقيهاند به ايب
ژه يجامعه از حق و يديكالن ومشاغل كل ايه استيم سيدر تنظ يو روحان

مقدم  ييو عقال ياست علميبر س ياست فقهيل سيبرخوردار است؟ به چه دل
از  يساالر يو روحان يه شاهيو فق يساالر كهيبر  ساالري مردماست؟ رجحان 
ن كتاب و مقاله منتشر ين مطلب چنداياثبات  براين همه ايبا  .واضحات است

  .ام كرده
 يالزمة تساو .ده و مذهب و مجازات مرتديعق يآزاد يعنياما محور پنجم  و
ده و يعق يآزاد .ده و مذهب استيعق ي، آزادينيض ديتبع يو نف ها انسان يحقوق

 ي، آزادينياعمال و مراسم د اجراي يده و مذهب، آزاديعق بيان يمذهب، آزاد
ده و مذهب از يغ عقيتبل يمذهب، آزادده و ير عقييتغ ي، آزادينيترك اعمال د

خاطر  به يويمذهب است و مجازات دن يعقل مدافع آزاد .ن محور استاي اياجز
مذهب و اختصاص مجازات  يا محدودكردن آزادي ينف .تابد ير مذهب را برنمييتغ

ف از يو ضع يرعقالنيغ يايميارتداد س برايا حبس با اعمال شاقه يازجمله اعدام 
 ينيت معرفت ديتقو مؤمنانمان اياز  يسدارپاراه  .گذارد يش مايبه نم ياسالم سنت

شة حقوق يموضع اند يدر رجحان عقل .دهيمذهب و عق ياست نه سلب آزاد آنان
ن مطلب را در مقالة اي .د كرديتوان ترد يده و مذهب نميعق يبشر در دفاع از آزاد

  .ام است اثبات كرده كه منتشر شده يمستقل
خشن و  ايه خودسرانه، مجازات ايه مجازات يعنيو اما در محور ششم 

رد كه بدون حكم دادگاه صالحه و بدون امكان يپذ ينم انسانشكنجه، امروز عقل 
 چه آندر مجازات مجرمان  .اعدام كرد يرا مجازات و حت يدفاع متهم، بتوان افراد

كن  شهيمدنظر است، ر صورت مجازات يطوركل و اعدام و به يش از مجازات بدنيب
ت يقيموارد طر ياريخشن در بس ايه مجازات .است يكردن جرم و تنبه عموم

 برايجهان امروز هرگونه اعمال شكنجه  .اند نه از دست دادهين زمايخود را در 
و  ياياگر احكام جز .شمارد يممنوع م يا شكستن مقاومت زندانيگرفتن اطالعات 

سه با ضوابط حقوق بشر در سه محور اينباشد در مق يتعبد يدر اسالم سنت يفريك
  .بشر است شة حقوقيگفته تقدم با اند شيپ

 ايه ضيتبع يو نف ها انسان يحقوق يتساو يعنين در شش محور برايبنا
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 يده و مذهب و نفيعق يو آزاد يفقه و ي، بردگي، جنسينيچهارگانة د
سه با ايخودسرانه، خشن و شكنجه موضع اسناد حقوق بشر در مق ايه مجازات

تر و ارجح است و احكام  تر، عادالنه ييتر، عقال ، قابل دفاعيخياحكام اسالم تار
  .ستيرش نين مواضع قابل پذايدر  زماندر  يخياسالم تار

  
  رفع تعارض براي يخياسالم تار ايه حل راه يبررس

بشر قائل  شة حقوقيبا اند يخياسالم تار ياديسو به تعارض بن كيشما از 
شة حقوق بشر در شش ياز رجحان اند يگر در مقام داوريد يد و از سويشد

ن مشكل را ايرفت از  توان برون ياسالم سنت آيا .ديدفاع كرد يمحور بر اسالم سنت
اجتهاد در فروع  يعنيها  و اجتهاد مصطلح حوزه يبا ضوابط فقه سنت آيادارد؟ 
  زان؟يقابل رفع است؟ به چه م ين تعارضينچ اصوالً
 پانهادنريدارد كه ز يالزام يايارهيضابط و مع ياسالم سنت .است يسخ منفپا
 ايارهين ضوابط و معايت ايبا رع .ن چارچوب استايخروج از  ايبه معن ها آن

  .ستيدادن به تعارض ن جز تن اي چاره
 .م استيكر ت قرآنآيابشر  ن احكام معارض حقوقاياز  ي، مستند برخاوالً

 شرايطرمشروط به ي(غ ت را ناظر به احكام ثابت و مطلقآيا گونه اين ياسالم سنت
م و به يم قضاوت كنيمنصفانه اگر بخواه .داند يرمنسوخ مي) و غيو مكان يزمان

مسلمان  يحقوق يجز قبول عدم تساو اي م چارهيت وفادار بمانآيا گونه اينظواهر 
 يحقوق يموارد، عدم تساو ياريومرد در بس زن يحقوق يتساورمسلمان، عدم يو غ

جز  اي چاره يه سنتيفق .م داشتيخشن نخواه يبدن ايه برده و آزاد و مجازات
  .متعارض با حقوق بشر نخواهد داشت ينهادن به احكام شرع گردن

 رواياتمعارض حقوق بشر  ياتفاق احكام شرع به  بي، مستند اكثر قرثانياً
ا موثق يح يصح رواياتن اياز  ياريسند بس .ا ائمه(ع) استيامبر(ص) يمنقول از پ

 رواياتن ايداللت  .معتبر و بدون اشكال است يو در مجموع مطابق ضوابط فقه
 يدارد كه امروز خالف حقوق بشر تلق يح در مقصود است و ظهور در احكاميصر
داند و معتقد  يم يائممعتبر را ناقل احكام ثابت و د رواياتن اي يفقه سنت .شود يم

از  يدر برخ .»امهيالق ومي يامه و حرامه حرام اليالق ومي يحالل محمد حالل ال« است
ل سن بلوغ دختران، يدارد ازقب يايز مستند روي، قول خالف مشهور نيمسائل جزئ

 .است ياياز احكام مورد بحث فاقد هرگونه مستند رو يارياما قول خالف در بس
 ايق محورهيبشر در اكثر مصادشة حقوق يقول سازگار با اندگر يعبارت د به

قابل  ياست و اگرهم عمومات و اطالقات يايو رو يگانه فاقد مستندات قرآن شش
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با  يه سنتيفق .ت معتبر معارض استايت و روآياتمسك باشد، مسأله مبتال به 
د فاصله موجو ايتواند چندان از فتاو ين ضوابط نمايو در چارچوب  ين منابعيچن
  .رديبگ

از  يارياست، دربس يبشر اجماع معارض حقوق ياز احكام شرع ياري، بسثالثاً
ن موارد نظر اياكثر  .است يشود و حكم اتفاق يافت مي يندرت مخالف ن احكام بهاي

فقه  ين احكام معارض حقوق بشر ضروراياز  يمشهور است و باالتر از همه برخ
احكام  گونه اين يدر فقه سنت .است شمرده شدهن يد يا ضروريمذهب  يا ضروري
ضوابط رفع تعارض با  گونه اينبه  يتوان با وفادار يچگونه م .رنديرناپذييتغ
  ر دانست؟يپذ بشر را امكان حقوق شةياند

ه يبر مصالح خف ي، اگر احكام باب معامالت همانند احكام عبادات مبتنرابعاً
از  يه سنتين فقبرايح را نخواهدداشت، بنان مصالايباشند، عقل مستقل توان ادراك 

كند، چرا كه از نظر  بشر استفاده تواند به سود حقوق ينم ين وادايحكم عقل در 
و مسمع  يز كه در مرئيرة عقال نيس .ندارد ين موارد حكمايعقل مستقل در  يو

ن احكام ايمعتبر مستند  رواياتت و آياتر از  يقو ياست، چه ردع شده يشارع نف
 ينيقيقابل ادراك  يز درحوزة احكام شرعيمعارض حقوق بشر؟ عدالت ن يشرع

نكه شارع خود ايست، مگر ين يست همچنان كه عقل را به مالكات احكام راهين
  .دايبفرم

ك به ياز احكام نزد يبرخ مثالً .ستيممتنع ن يايو روبن ي، اصالحات جزئيآر
توان  يعقد نكاح نباشد م ايمقتضنكه خالف ايشرط  به را زنانحقوق بشر در حوزة 

ل از جانب يل در توكينكه زوجه وكايل يد، ازقبيعنوان شرط ضمن عقد گنجان به
توسل به قاعدة  ين راه اصالحات درون فقه سنتيزوج در طالق خود باشد، دوم

تواند با رجوع به حاكم  ين قاعده زوجه مايبا اثبات  .ا اضطرار استيعسر و حرج 
ن يسوم» وهن اسالم«عنوان  دن بهيازي دست .رديزوج طالق بگ تايشرع بدون رض

سنگسار را در صورت صدق  يحكم شرع اجرايمثال  براي .حل اصالح است راه
ه و زيانژه تايو به يحدود شرع يعلن اجرايا از يكنند و  يوهن اسالم متوقف م

ربارة حل چهارم حداقل د راه .نداينم يم يخوددار ين عنوانيواسطه چن شالق به
بت يغ زماندر  يل حدودشرعيها در محور پنجم و ششم تعارض، تعط مجازات

مشكل تعارض با حقوق  زمانن ايدر  يل حدود شرعين تعطايبا  .معصوم است
با  .ار اندك استيها بس حل راه گونه اين يايواضح است كه توان .شود يم يبشر منتف

 يب اكثر احكام شرعيبه تركتوان دست  يا قاعدة عسر و حرج نميعقد  شرط ضمن
 .ت دشوار استايز به غين» وهن اسالم«استفاده از عنوان  .معارض حقوق بشر زد
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تمسك  .است يه خروج از ضوابط اسالم سنتيشناختن مصالح و مفاسد خف ايادع
 ها آنل شود و موارد استناد به يه تبدياگر به رو ين ثانويقواعد و عناو گونه اينبه 

در شناخت احكام  يت از دشوارايشتر شود حكيب يال احكام اولاز موارد استعم
ست ين يه پنداشته حكم اوليعنوان احكام اول ه بهيرا فق چه آن يعنيدهد،  يه مياول

  .از به متمم و تبصره نداشتين همه نايواال 
شود، اما معتقد  يم مير تقسياگرچه باور دارد كه احكام به ثابت و متغ يفقه سنت

احكام ثابت هستند و اتفاقاً  يدر علم فقه موردبحث قرارگرفته همگ چه آناست 
شة حقوق بشر يتعارض با اند يعنيمبتال است  ها آنبه  يكه امروز فقه سنت يمشكل

به عنوان احكام ثابت  ياست كه در اسالم سنت ية احكاميتماماً در ناح
شة يبا اند يعگر مشكل در تعارض احكام ثابت شريعبارت د به .شوند يم شناخته

 يست وقتير و ثابت رافع مشكل نيم احكام به متغيلذا تقس .حقوق بشر است
  .باشد يمشكل مختص احكام ثابت شرع

و اجتهاد مصطلح را در حل مشكالت  يفقه سنت يكه ناتوان ياز كسان يكي
د با تمسك به عنصر مصلحت نظام و يكرد و كوش درك يدرست جهان معاصر به
نظر  به .بود ينيخم اهللا آيتاصالح كند مرحوم  را آنو مكان  زمانات يتوجه به مقتض

هاست مشكل قابل  يمدارس كه در چارچوب تئور يطلبگ ايه ن بحثايبا  يو
شان دربارة شطرنج متذكر شد: با ايد يجد ايسخ به اعتراض به فتوپادر  .ستيحل ن
ن برود و مردم يب از يكل د بهايد بيتمدن جد رواياتبرداشت از اخبار و  گونه اين
(ره) ينيخم اهللا آيت .نداينم يشه در صحراها زندگيهم برايا يبوده   نينش كوخ
حكومت  ينظر و به .افتيت مطلقه حكومت بر فقه يحل مشكل را در وال راه
ان آن مخالف مصالح اسالم يكه جر يرعباديو چه غ يرا چه عباد يتواند هر امر يم

احكام  يحذف برخ صريحاًاو  .كند يريجلوگ ن استيكه چن ياست، از آن مادام
 ينيخم اهللا آيتنظر  به .ارات حكومت دانستيل مزارعه و مضاربه را از اختياز قب

 اجراي براي يله و ابزاريو وس يمطلوبات بالعرض و امور آل ياحكام شرع
ة احكام يتواند كل يه ميفق ين اساس ولبراي .حكومت و گسترش عدالت هستند

ن يا مصلحت نظام را تأميو مكان ندارند  زمانات يبا مقتض يكه تناسب يشرع
ا به يمصلحت نظام  ايفيز جهت استياند لغو كند و ن نيكه چن يكنند، مادام ينم

  .دايو مكان احكام الزم را وضع نم زمان اياقتض
شده،  ليتشك ينيخم اهللا آيتة يكه براساس نظر يم حكومتيكن يحال فرض م
 زمان ايبشر را مقتض ت حقوقايا رعيافته يبشر  ت حقوقايرا در رعمصلحت نظام 

ان آن يرا كه جر ياز احكام يريار جلوگين حكومت اختاي آياو مكان دانست، 
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  بشر است نخواهدداشت؟  خالف حقوق
حل  از چهار راه يا حكم حكومتيالمصلحه  حل فقه راه .سخ مثبت استپاناً يقي

در  يل حدود شرعيحرج، وهن اسالم و تعطعقد، عسرو گفته(شروط ضمن شيپ
و  ياعم از عباد ياحكام شرع يبت) كارآمدتر است، چرا كه از تماميعصر غ

 عالوه به،شود مي يريكه مصلحت نظام برخالف آن باشد جلوگ يمادام يرعباديغ
 .شود يز توسط حكومت وضع ميكه مصلحت نظام در وضع آن باشد ن يهر حكم

بشر را مصلحت نظام  ت حقوقاين او رعيا منصوبيه يمطلقة فقت ين اگر والبرايبنا
 يرا كه در اسالم سنت يآن احكام يعني يتوانند تمام احكام شرع يص دادند ميتشخ

مذهب با  يا ضرورين يد يكه ضرور ياحكام يشد و حت يم يتلق» احكام ثابت«
 .نداينم يشود ملغ يشود و معارض حقوق بشر پنداشته م يفقه قلمداد م يضرور

  .شود يشة حقوق بشر مرتفع ميبا اند ين ابتكار تعارض اسالم سنتايشك با  يب
ن اشكال آن خروج از يحل محترم به چند مشكل مبتال است: مهمتر ن راهايما ا

از  ياريدر نزد بس فقيه واليتة ينظر .و اجتهاد مصطلح است يچارچوب اسالم سنت
ت مطلقه يوال .معتبر است يشرعفاقد مستند  يدرحوزة عموم يسنت فقيهان

ان يم است و در يشاگردان و يمبتكر آن و برخ تأييدحكومت بر فقه تنها مورد 
چه در احراز مصلحت و چه در تقدم مطلق  يفقه سنت .ستيمقبول ن يسنت فقيهان

ن منوال براي، يژه بر احكام عباديو به يع احكام شرعيبر جم ياحكام مصلحت
اگر  .ستيحد نفسه اشكال ن ين نكته فاي .كند يمحتاطانه عمل مار يشد و بسياند ينم
رفت، چه در يپذ را آند ايب يح باشد ميصح يا فقه حكومتي يحل مصلحت راه

 توان ميرا ن يحل فقه مصلحت اما راه .باشد، چه خارج از آن يچارچوب فقه سنت
اسالم توسل به مصلحت نظام خروج از ضوابط  .به مشكل دانست يسخ فقه سنتپا
  .حل مشكل تعارض با حقوق بشر است براي يخيتار

دن به حكم يازي دست اوالًست، چرا كه يحالل مشكل ن اصوالًالمصلحه  اما فقه
را يز .و موقت است نه دائم يحل مقطع راه يا احكام مصلحتي يو حكومت ييوال

به اعتبار خود محفوظند و تنها با احراز مصلحت ملزمه از  ياحكام ثابت شرع
 (و مصلحت در مقام عمل ايبق زمان، حكم ثابت تا يا منصوبان ويه يفق يجانب ول

موظف به عمل به احكام  شرعاًن يشود و مكلف يم ي) ملغينه درمقام اعتبار شرع
را  ييوالد، حكم يكه حكومت مصلحت ند يمجرد به .شوند يم يا مصلحتي ييوال

حل  راه يحكم والئ .خواند يفرا م يبه عمل به حكم ثابت قبل را مؤمنانلغو كرده، 
ست، بلكه همانند يمشكل تعارض با حقوق بشر ن ياديكردن بن كن شهير يدائم

از اساس درمان  را آنكه نآ بيدهد،  ين ميدرد تعارض را تسك موقتاًقرص مسكن 
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  .داينم
 ياسيطرة حكومت و قدرت سيفقه را تحت سعت و يالمصلحه شر فقه ثانياً
را تابع مصالح  يت مطلقة حكومت بر فقه، احكام شرعياقتدار و وال .دهد يقرارم

 عالوه به .كند يها م يو شناور در روزمرگ ياسيرو قدرت س حكومت و دنباله
قت قبالً حق يبشر احراز كند، درحق ت حقوقايكه مصلحت نظام را در رع يحكومت

ن به ايكرده و  ينف ياسيو امور س يون را در حوزة عموميو روحان فقيهانژة يو
ن يتر احراز چن قيدق زبانبه  .است يه در حوزة عموميت مطلقة فقيوال ينف ايمعن

انجامد و كدام حكومت را سراغ  يم ين حكومتيت چنيصالح يبه نف يمصلحت
شة يزكند؟ اندخود را به مردم ابرا يت حقوقيم كه صادقانه عدم صالحيدار

 ياديه در تعارض بنيمطلقة فق يت انتصابيوال يعنيالمصلحه  ة فقهيبشر با نظر حقوق
  .است

سو رو  كياز  ي، با اغماض از اشكاالت گذشته، اگر تعداد احكام حكومتثالثاً
 يكه مصلحت جامعه در لغو موقت اكثر احكام ثابت شرع ينحو گرفت به يبه فزون

ها از چندسال و چند دهه  ن مصلحتايگر مدت دوام يد ياحراز شد و از سو
ل موقت يدر تعط يان متماديكه اگر مصلحت جامعه در سال ينحو شتر شد بهيب

ما در  اينه برخطين دو مطلب قراي آياشد،  ص دادهيتشخ ياحكام ثابت شرع
تمسك مكرر به مصلحت  ايشود؟ معن يمحسوب نم ياستنباط احكام ثابت شرع

ل موقت احكام يتعط زمان يجيشدن تدر يو طوالن يثابت شرع ل احكاميدر تعط
 يص حكم شرعيمجتهدان در تشخ ايبه خط ياذعان عمل ايبدون مجامله به معن

و ثابت  ياللـه دائم قتاً حكميشده حق يمعرف يحكم ثابت شرع چه آن يعنياست، 
  .اج نداشتينه احتين همه به تبصره و وصله و پايست، واال ين

وارد است، اما شجاعت  يانتقادات جد ينيخم اهللا آيتاگرچه به ابتكار مرحوم 
اجتهاد  ياز آن و اذعان به ناكارآمد ين قدردانيدر ع يشان در نقد فقه سنتاي

  .ن استيد قابل تحسيجد اييمصطلح در مواجهه با مسائل دن
ن خروج توا يدر ضوابط و مبان يبدون بازنگر يژه فقه سنتيو به يخياسالم تار

خود  يخيعمر تار يانپارسد اجتهاد در فروع به  ينظر م به .بست را ندارد ن بناياز 
در  ياجتهاد در فروع) و فقه سنت يعنياجتهاد مصطلح ( يناكارآمد .است دهيرس

 .شود گذشته دوراندر  ين نظام حقوقاياز خدمات  يد مانع از قدردانايما نب زمان
ه يتغذ يعلم يراث غنين مايد همه وامدار سلف صالح هستند و از يجد هاي روش

ل نماز، روزه و يدر احكام عبادات از قب يوة استنباط فقه سنتيعالوه ش به .كنند يم
 يحج همچنان معتبر و قابل اتكاست، چرا كه عقل را در حوزة عبادات ورود
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  .شة حقوق بشر با آن تعارض ندارديست و اندين
  

  و حقوق بشر يق اسالم سنتيتلف براي يالملل نيو ب ملي ايه كوشش يبررس
 يو هم در سطح مل يالملل نيق اسالم و حقوق بشر هم در سطح بينه تلفيدر زم
حقوق بشر اجالس  ية اسالمياعالم يالملل نيدر سطح ب .است شده يايه كوشش
 .استران قابل ذكر اي ياسالم يجمهور يقانون اسالم يقاهره و در سطح مل ۱۹۹۰

 گونه اين اصوالًاست؟  ن اسناد رفع نشدهايمورد اشارة شما در  ايه تعارض آيا
  د؟يكن يم يابيها را چگونه ارز كوشش

 يه از سويه و طرح اعالمير، شش اعالميدر ربع قرن اخ يالملل نيدر سطح ب
 يالملل نيون بيسي(كم تي) اجالس كو۱۹۸۱و۱۹۸۰( پاارو ياسالم شوراي
، ۱۹۷۹(مكه  يكنفرانس اسالم زمان) و سا۱۹۸۰عرب ية وكاليو اتحاد ناناد حقوق
 يحقوق بشر اسالم ةين اعالميتر ين و رسميدتريجد .است ) صادر شده۱۹۸۱طائف

كنفرانس  زمانعضو سا ايامور خارجة كشوره يران كنفرانس وزيمصوبة نوزدهم
ة ياعالم«نام  هس تهران بينو شيبراساس پ ۱۳۶۹، در قاهره است كه در سال ياسالم

ن ايجز  ياسالم ايكشوره .است ن شدهيتدو» قاهره درمورد حقوق بشر در اسالم
است موفق به  مسلمانانان يبشر در م از حقوق يمشترك يها كه حداكثر تلق هياعالم
ن يهمه، هم نايبا  .اند آور نشده ثاق الزاميا معاهده و ميون يك كنوانسيب يتصو
از  يايه نشاند ايب يرا م ها آن .ك گرفتيد به فال نايز بيرا ن يرالزاميغ ايه هياعالم

ها  هين اعالمايدر  .به مقولة حقوق بشر دانست يضرورت پرداختن جوامع اسالم
بوده  يحقوق بشر كه سازگار با اسالم سنت يالملل نياز اسناد ب يشده نكات كوشش
ت ايدم اسالم در رعاستخراج شود و تق يم اسالميتعال يشود و از البال برجسته
سه با اسناد اية قاهره در مقياعالم  ازجمله نكات تازه .اثبات شود ها انسانحقوق 

ن نوع يعنوان بدتر شناختن حق مقابله با استعمار به تيبشر، به رسم حقوق يالملل نيب
 يو اخالق يك معنوپاط ياز مح يازدهم و حق برخورداريها در مادة  ملت يبردگ

ك از مفاسد و پاط يك محيحق دارد كه در  يانساندر مادة هفدهم است: هر 
بسازد،  يكه بتواند در آن خود را از لحاظ معنو اي گونه ، بهياخالق ايه يماريب

ة ياعالم .او فراهم كنند براين حق را ايكند، جامعه و دولت موظف هستند  يزندگ
قائل به  صريحاًبرداشته و  يم بزرگبرده و آزاد، قد يض حقوقينة تبعيقاهره در زم

آزاد متولد  انساناست:  ح شدهيازدهم تصريدر مادة  .است شده يدار ت بردهيممنوع
د ايش نميل و مقهور خويا ذليبكشد  يكس حق ندارد او را به بردگ چيشود و ه يم
  .خداوند متعال وجود ندارد برايجز  يد و بندگاينم يكش ا از او بهرهي
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ة قاهره درمورد حقوق بشر در اسالم درمورد يها و ازجمله اعالم هين اعالماي
اند و  ناموفق بوده کامالًشة حقوق بشر يبا اند يگر تعارض اسالم سنتيپنج محور د

اند و عمالً بر تعارض  ا سكوت برگزار كردهي، ابهام، اجمال ييگو يمسأله را به كل
ن ياست: اسالم د قاهره آمده ةياعالم مثال در مادة دهم براي .اند صحه گذاشته

ا ياز فقر  يبردار ا بهرهي انسانكارگرفتن هرگونه اكراه نسبت به  فطرت است و به
 يدنيپرس .باشد يز نمايا به الحاد جيگر يد ينين به دين داير ييجهت تغ انسانجهل 
مذهب  يه آزادين اعالمايهرحال  در اسالم مجاز است؟ به ايبق برايفشار  آيااست 

ن را يث ديض حقوق از حيتبع يطور كل است و به رفتهينپذ يرا همانند اسالم سنت
بشر كه نسبت  حقوق يالملل نيبرخالف اسناد ب يعني .است ت شناختهيبه رسم کامالً
د يمشروط و مق يلحاظ حقوق ه نسبت به اسالم بهين اعالماين البشرط است، يبه د
 يانسانت يثيزن و مرد در ح ياز برابر يجنس ضية قاهره در محور تبعياعالم .است

در  .است دانسته يف وايزن را متناسب با وظ ينتوانسته باالتر برود و حقوق شرع
ن سند مشروط به ايمذكور در  ايه يحقوق و آزادة يوچهارم آن كل ستيمادة ب

ت پنج محور سراي اين به معنايشده و  دانسته يعت اسالميمطابقت با احكام شر
ة ياعالم .ه استيشة حقوق بشر به متن اعالميبا اند يعت در اسالم سنتيض شرتعار

در حوزة حقوق بشر است و مبتال به پنج  ين كوشش اسالم سنتيقاهره باالتر
حاكم بر جوامع  يكار سنت محافظه .باشد يبشر م شة حقوقيبا اند ياديتعارض بن

و  يمحور شده بردگ كيتنها موفق به رفع تعارض از  ياسالم ايكشوره يحقوق
 يو عدم بردبار ينيث دياز ح يض حقوقيتبع اوالًنة يه در زمين اعالماي .شترينه ب
در حوزة  يض حقوقيتبع ثالثاًت، يث جنسياز ح يض حقوقيتبع ثانياً، يمذهب
 يعنوان مبهم تصد ژة فقها به سكوت برگزارشده و بهي(كه البته حق و يعموم
نشناختن  تيرسم به رابعاًاست)  عت احاله شدهيبرطبق احكام شر يعموم ايه پست
موهن و  ايه مجازات يحيشناختن تلو تيرسم به خامساًده و مذهب و يعق يآزاد

  .خودسرانه به مشكل مبتال است ايه خشن و مجازات
در حوزة  يسنت يعيران سقف تالش اسالم شاي ياسالم يجمهور يقانون اساس

را  يعه و سنيرمسلمان و شيمسلمان و غ ين قانون تفاوت حقوقاي .بشر است حقوق
اختالف  .است ت شناختهيرسم زدهم و چهاردهم خود بهيدر اصول دوازدهم، س

 .است ده شدهيكم گنجانيو ستيستم و بيومرد با ظرافت در اصول ب زن يحقوق
است، هرچند اصل چهارم  مسكوت گذاشته شده يطور كل به يدار مسألة برده

قانون  .با تمام قدرت است ياسالم سنت ياحكام شرع يبسترساز رجوع به تمام
وهفتم،  را در اصول پنجم، پنجاه ين فقها و عوام در حوزة عموميض بيتبع ياساس
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نه ين زماياست و در  ت شناختهيرسم كصدودهم با صراحت تمام بهيكصدونهم و ي
را  دهيعق يالجمله آزاد يوچهارم ف ستيوسوم و ب ستياگرچه اصول ب .شتاز استيپ
و مانند آن  يغ مذهبير مذهب، تبلييمذهب ازجمله تغ يت شناخته، اما آزاديرسم به

وهشتم  ياصل س .است يمنتف کامالًباتوجه به اطالق و عموم اصل آمرة چهارم 
وششم  ياست و اصل س هرگونه شكنجه را ممنوع كرده صريحاً يقانون اساس

تنها از  را آن اجرايمجازات و خودسرانه را مردود دانسته و حكم به  ايه مجازات
ت محور ششم ين وضعبرايبنا .است موجب قانون دانسته ق دادگاه صالح و بهيطر

را يز .گر بهتر استيت چهارمحور ديها از وضع مسألة مجازات يعنيتعارض 
خشن و  ايه كرده و دربارة مجازات خودسرانه را ممنوع ايه شكنجه و مجازات
ت احكام سراي برايهرچند تمسك به اصل چهارم راه را  .است موهن سكوت كرده

  .است نبسته کامالًچندان موجه  نه يهاتيگانه محور ششم با توج سه
آن در سه محور  ۶۸با اصالح  ۵۸ ياسالم يجمهور يدرمجموع قانون اساس

 يحقوق يعدم تساو اوالًشة حقوق بشر است: يبر تعارض با اند يمبتن صريحاً
عدم  ثالثاًومرد،  زن يحقوق يعدم تساو ثانياً، يعه وسنيمان، شرمسليمسلمان و غ

ن قانون در سه محور تعارض اي .يفقها و عوام در حوزة عموم يحقوق يتساو
و  ياما باتوجه به عموم و اطالق اصل چهارم قانون اساس  اگرچه سكوت كرده
ن ايدر  يشة حقوق بشر، قانون اساسين موارد با اندايدر  يتعارض اسالم سنت

: ثانياًمذهب،  ي: آزاداوالًشة حقوق بشر در تعارض است: يحاً با انديموارد تلو
  .يدار : بردهثالثاًخشن،  ايه مجازات

خودسر  ايه شكنجه و مجازات صريحاًدر دوقسم از محور ششم  يقانون اساس
 يهرچند اصل چهارم قانون اساس .است شة حقوق بشر ممنوع كردهيرا همسو با اند

ن يمهدورالدم بر قوان يو تفوق احكام شرع ير شرعيعنوان تعز تمسك بالقوه بهبا 
  .كند يز با ابهام و سؤال موجه ميمثبت را ن ن دو نكتةيهم يعرف

 ية جاريكند كه رو ياثبات م ينگهبان قانون اساس شوراير يمطالعة آرا و تفاس
تر و  قيدر حوزة حقوق بشر مض يخبرگان قانون اساس ةين شورا به مراتب از رواي

، قانون مجازات ياسالم يجمهور ين عاديان قوانيدرم .تر است دورتر از واقع
و از  شود مي محسوبن قانون يتر ة ضوابط حقوق بشر پرمشكلياز زاو ياسالم

ش از يب يبا اسالم سنت .شة حقوق بشر استيمراتب دورتر از اند به يقانون مدن
توان در  ياست، نم ه قاهره آمدهيا اعالمي ياسالم يجمهور يدر قانون اساس چه آن
ق ية عدم توفياست بر نظر يدين دو سند مؤايتوجه به  .ش آمدينة حقوق بشر پيزم

 ياديبدون اجتهاد در اصول و تحول بن .ت ضوابط حقوق بشرايدر رع ياسالم سنت
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 شة حقوق بشريبا اند ياسالم اين كشورهي، تعارض قوانفقيهانشة ياند
  .رقابل رفع استيادشده غي ايدرمحوره

  
  سوء استفاده از حقوق بشر و منشأ آن

نكه اي يكيكنند:  يچند اشكال مطرح م معموالًشة حقوق بشر ين انديمخالف
ة يا اتحاديكا يآمر ياست و از سو ياسيك حربة سيحقوق بشر درجهان معاصر 

عنوان اهرم فشار  به يژه جوامع اسالميو درحال توسعه به ايه كشورهيعل پاارو
ژه يو متحدشان به ايآنكه نقض حقوق بشر در كشوره شود، حال ياستعمال م

و  يگر آنكه حقوق بشر متناسب با جوامع غربيد .شود يده گرفته ميل نادياسرائ
 يازين مسلمانانشدن، ما  م غربيتسل يعنيرش آن يپذ .است يفرنگ يوة زندگيش

جبران آن محتاج  براين ما است كه يدر د ينقصان م، مگريكفار ندار اييبه لوازم دن
عنوان مدافع مسلمان حقوق  سخ شما بهپام؟ يبه دستاورد كفار و دشمنان اسالم باش

  ست؟ين اشكاالت چايبشر به 
شود و  يمطرح م ياشكاالت سطح گونه اينن ينام د باعث تأسف است كه به

سخ اشكال اول پادر  .شوند يشة حقوق بشر قلمداد مين در تقابل با انديمان و داي
افته ي توسعه ايسه با كشورهايدرحال توسعه درمق ايتوان گفت در كشوره يم

افته در ارتباط با ي توسعه ايشود، هرچند كشوره يشتر نقض ميضوابط حقوق بشر ب
كه منافعشان  يستند و درصورتيگر جوامع چندان نگران نقض حقوق بشر نيد

رد، در تقدم يتوسعه قرارگ درحال ايكشوره ت حقوق مردمايدرتقابل با رع
شة حقوق ياند .دارند يروا نم يديازجمله حقوق بشر ترد يزيمنافعشان بر هرچ
ت حقوق بشر ايرع .ستين يك جهان سالم است، اما شرط كافيبشر شرط الزم 

شة حقوق بشر يصة اندينق ياجراين ضمانت اينبود  .طلبد يم ياجرايضمانت 
م با يما نگفت .مان در جهان معاصر استايت و يالق و معنوست، مشكل خأل اخين
شود و با باور به حقوق بشر همة مشكالت بشر معاصر حل  يك گل بهار مي
ت ضوابط حقوق اين است: با رعايم و آن يداشت يتر متواضعانه ايما ادع .شود يم

  .شود يمعاصر حل م انساناز مشكالت  يبشر برخ
خ ين در طول تارياز د آيا .ممكن است يامر مطلوب عالوه سوءاستفاده از هر به
ة رحمت اين كه مياز د ياستبداد ايه حكومت آيااست؟  سوءاستفاده شده  كم

اند؟ سوءاستفاده از  ه قدرت نساختهيت و توجيقساوت و تثب براي ياست، ابزار
ل عدم يهرگز دل يايه ن سوءاستفادهياما چن .ستين يز منتفيشة حقوق بشر نياند
  .شود يا حقوق بشر محسوب نمين يت ديلوبمط
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ا يح است يا صحيحدنفسه  يد گفت حقوق بشر فايسخ به اشكال دوم بپا در
ك يبودن  يشرق .فكر دخالت ندارد اييها جغراف شهيدر صحت و سقم اند .حيناصح
ك فكر باعث عدم صحت يبودن  يد آنچنان كه غربايافز يشه بر صحت آن نمياند

 يالملل نيثاق بيا دو ميحقوق بشر  يه جهانيك از اصول اعالمي چيه .شود يآن نم
 يو جوامع غرب يبا زندگ يا تناسبياختصاص  يو فرهنگ يو اقتصاد ياسيس يمدن

واسطة  ست، بهيبودن منشأ آن ن يغربواسطة  شة حقوق بشر بهيدفاع از اند .ندارند
خ يدرطول تار .بودن آن بر عدالت و انصاف است بودن و منطبق ييصحت و عقال

 يعنيمن تمنطق فقد تزندق( .است به منطق و فلسفه شده ياسالم اشكال مشابه
د كه مشخص شد كه منطق يها طول كش است) قرن ق شدهيهركس منطق بورزد، زند

بودن منشأ آن  يونانيها فلسفه به اتهام  قرن .د ندارديبه شرك و توح يربط يصور
چ ياما امروز واضح است كه ه .شد يدهان كافران) خوانده م سؤر كفار(آب

به منتقدانش را  ييسخگوپاتوان  ين عقالنييبدون تب ينيمعرفت د يحت اي شهياند
رة عقال و يم سيست، تسليشدن ن م غربيشة حقوق بشر تسليرش انديپذ .ندارد
همة  يسخگوپااست نه  انسانخاص  ايازهين يسخگوپان يد .شدن است عدالت
ث يرفت شاهدش مجموعة احاد يهم م ين انتظار طبياز د يزمان .يانسانحوائج 

 ين انتظار نسخة پزشكياز د يالرضا، اما امروز كس الصادق و طب و طب يالنب طب
 يشناس ستيو ز ياييميو ش يكيزيبه سؤاالت ف ييسخگوپان انتظار ياگر از د .ندارد
د اين بي؟ از دداشت يا حقوقي ياسيا سي يد از آن انتظار اقتصادايرود، چرا ب ينم

 .نيد اين است نه ارتقيفروكاهش د ين به نظام حقوقيتحول د .داشت ينيانتظار د
ن ايبحث مشروح در  .د داشتايب يساز انسانمان و عمل صالح و اين انتظار ياز د
نام دفاع از  شة حقوق بشر بهيهرحال مقابله با اند طلبد، به يم يگرينه مجال ديزم
ن يكند و بهتر يوارد م ينيمان دايو  ينداريكر ديبر پن ضربات را ين بزرگتريد

  .زان استيست نيبهانه در دست د
در آثار منتشر شدة قبل  .است شما دچار تحول شده يدگاه فقهيرسد د ينظر م به

مسائل  يفقه سنت ايه تيو با اتكا بر ظرف ينيد درون ياز زندان، شما از موضع
 ايكاره يژگيشانه در فروع ويو اجتهاد نواند يصبغة فقه .ديرا مطرح كرد اي تازه
 يجد ايا نقدهيد يمسائل جد» ييحكومت وال«در كتاب  .ن مرحلة شما استاي

ز يدر حوزة حقوق بشر ن .است گرفتهصورت  يدر چارچوب فقه سنت يشما همگ
) ۱۳۷۷ان،ي(ك »اسالم، مدارا و خشونت« ژهيو ) و به۱۳۷۷(عصرما،  در بحث ارتداد

سازگار با حقوق بشر از اسالم ارائه  يايميد ساي دهيكوش يوابط فقه سنتت ضايبا رع
به اسالم  يخياز اسالم تار«اما در مقاالت منتشرشده پس از زندان ازجمله .ديكن
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اجتهاد در  ي) با نوع۱۳۸۲»(در اسالم معاصر يدار معضل برده«) و ۱۳۸۰»(يمعنو
و اجتهاد مصطلح  يسنتة تازة شما در چارچوب فقه يم، نظريمواجه يمبان
ن ايبه  يم؟ چه عوامليور مواجهيدر كد Paradigm Shiftك يما با  آيا .گنجد ينم

  است؟ دهيانجام يتحول فكر
ام و خدا را  ك نقطة عطف را از سرگذراندهيمن  .ح استيبرداشت شما صح

مطلقة  يت انتصابيوال ية رسمينظر يل انتقاديدر تحل .سگزارمپات ساين عناي بر
ام چه دركتب منتشره قبل از زندان  اقدام كرده يت كامل ضوابط فقه سنتايه با رعيفق

ز همانند ين» يحكومت انتصاب«نمونه در  براي .چه در مقاالت منتشره پس از زندان
 ه ازيانتصاب فق يفقه رايجصناعت  ايارهيام كه با مع اثبات كرده ييحكومت وال

اما در حوزة  .است يهپا يب يسخن يمومت بر مردم در حوزة عيجانب شارع به وال
به  .استفاده كنم يفقه سنت ايه تيدم از تمام ظرفين گام كوشيحقوق بشر در نخست

حكومت  ايه ا خشونت كه االن در كتاب دغدغهيعنوان نمونه در بحث ارتداد  
ممكن بود گفته  چه آنت اي(نه قاليمكن ان يت ما ايقابل مطالعه است غ ينيد

ن ين باور بودم كه با همبراي دوراندر آن  .شود) براساس اجتهاد در فروع انجام شد
مطلوب از  يايميه) سي(همان مالزمات عقل توان از كتاب و سنت و عقل يوه ميش

در  .س كردميق و تدريل و تحقين باور تحصايحدود دو دهه با  .اسالم عرضه كرد
(حدود و  يشرع ايه ور مشخص در مسألة مجازاتط به يمتماد ايه ن ماهياو
 فقيهانن يمهمتر اية مهدورالدم) فتاوياز منكر و قض ينه يرات و مراتب بدنيتعز
دقت مطالعه كردم و  د تا مراجع معاصر را بهيخ مفيه و اهل سنت از شيامام
 .دميرس يايابتد يجايشتر از همه فكر كردم و به نتيادداشت هم برداشتم و بي

د مطرح ياز مراجع و اسات يم كردم و پس از زندان با برخيرا تنظ يسؤاالت متعدد
تعارض  ايه درسال هشتاد سرخط .ز باز تأمل كردمين آنان ايه كردم و درجواب

م كردم و از يحقوق بشر در دو صفحه با وضوح تنظ ية جهانيرا با اعالم يفقه سنت
 يريگيپس از چندماه انتظار و پ .دم استفتا نمودمين اساتياز مهمتر يكيمحضر 

توان انتظار داشت و  ينم ين معضل را از فقه سنتايمجدد مشخص شد كه حل 
مانه شاگرد را به ياستاد كر .است يديس فقه جديدر گرو تأس ييسخگوپا
سال  هرحال پس از حدود سه به .اطيه به احتيق كردند، البته با توصيتشو ييسخگوپا

ام و  دهينان رسيكردم به اطم راً احساس يها اخ حل تأمل مداوم و فحص كامل در راه
ك احتمال يعنوان  ام كه حداقل به افتهيدست  يرة سلف صالح به حجت شرعيبه س

از اهل نظر انتظار  را آن يابيطرح كرد و نقد و ارز يدر مجامع علم را آنتوان  يم
گر از يد بيانبه  .شود يتر م شك با تضارب آرا و انتقاد و بحث مسأله پخته يب .ديكش
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مرحله دوم آغازشد و در آن » يبه اسالم معنو يخياز اسالم تار«انتشار مقالة  زمان
أس كامل از يكه پس از  يشنهاديپ .شد شنهاديو اصول پ ياجتهاد در مبان ينوع
از سر صداقت و  يشنهاديپ .شدد مطرح يوة سابق به مسائل جديش ييسخگوپا

  .شتر اسالميمان و نفوذ كلمة باي ايارتق براياخالص 
  
  بشر و حقوق يمعضل تعارض اسالم سنت براي ينيد يحل روشنفكر راه

 .است دهيحل رس راه  ، نوبت به ارائةيل و داوريف و تحلياكنون پس از توص
ست؟ يبشر چ حقوقشة يبا اند يخيرفع تعارض اسالم تار برايحل شما  راه

را » ياسالم«چه يشة حقوق بشر، دربرابر اسالم سنتيرش انديبا پذ ينيد يروشنفكر
  برخوردار است؟ يدارد؟ از چه خصائص يچه ابعاد» اسالم«ن ايكند؟  يارائه م

و  ساالري مردمل حقوق بشر و يته و فروع آن از قبيبا مدرن مسلماناندر مواجهة 
ك ي ياي، شاهد تولد، رشد و شكوفياسالم سنت ايه سخپا يايپس از اثبات نارس

ان دارد و نه به اهل يعيبه ش يم كه نه اختصاصيهست مسلمانانان يان تازه درميجر
انه و خاور يعرب و نه منحصر به خاورم ايران است نه كشورهايسنت، نه مختص 

 يك معنيمتفاوت اما به  يايه ان همة نخبگان مسلمان كوششيدرم .دور است
تازه  يو قرائت ين محمديآئ يد از اسالم و بازخوانيجد يريك در ارائة تصومشتر

ا ي ينيد ينام روشنفكر ان كه بهين جراي .خورد يچشم م از كتاب و سنت به
معتقد  ياله يام جاودانة وحيبه پ يبنديپان يشود در ع يشناخته م ينيد يشينواند

 يشده و تمام ختهيبا عرف عصر نزول آم يام قدسين پاي يخياست در اسالم تار
اسالم  يمتوجه بخش عرف يد همگيدر عصر جد ياشكاالت وارد به اسالم سنت

 يفة اصليوظ .قابل دفاع است يكماكان با سربلند يام قدسياست و آن پ يسنت
و كنارزدن رسوبات  يام قدسير استخراج دوباره پيشناسان بص ن و اسالميعالمان د

و حقوق بشر  يحل منحصر به حل تعارض اسالم سنت ن راهرايببنا .است يعرف
 يبا اسالم سنت ساالري مردمل عقل، علم و ياز قب يايه ست، بلكه رافع تعارضين

ته است يومدرن يحل تعارض اسالم سنت حل، راه ن راهايتر  قيدق بيانبه  .خواهدبود
  .گزارش كرد را آنتوان  يم گونه اينو 

و  يمانايم كرد: اول امور يتوان به چهاربخش تقس يرا مم اسالم يمجموعة تعال
م و يم رحمان رحيم عادل قادر علير متعال حكيكب ايمان به خداي يعني، ياعتقاد

امبر خاتم يمان به نبوت و رسالت پايمان به جهان آخرت و روز جزا و معاد و اي
 يعني يدوم: امور اخالق .خاندان او باد) او و عبداللـه (كه درود خدا بر محمدبن

ن هدف يعنوان مهمتر به ياخالق ايه ارزشه نفس و آراستن جان به مكارم و يتزك
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دعا و مناجات، نمازو روزه و حج، صدقه و  يعني يسوم: امور عباد .امبريبعثت پ
چهارم: احكام  .م او بودنيخداوند و تسل يبندگ ايه ن جلوهيعنوان مهمتر انفاق به

شود و شامل احكام حقوق  ياد ميه از آن به فقه معامالت ك يرعباديغ يشرع
و  يالملل عموم ني، حقوق بيفريو ك ياي، حقوق تجارت، حقوق جزيمدن

  .باشد يو احكام مأكوالت و مشروبات م يخصوص، حقوق اساس
امور  يعنين سه بخش اول ييبه تب کريم قرآنت آيادرصد  ش از نود و هشت يب
ت به فقه آيادرصد  اختصاص دارد و تنها حدود دو يو عباد يو اخالق يماناي

 رواياتان يدرم يرعباديغ ياگرچه حجم احكام فقه .است معامالت پرداخته شده
ما را شامل  يايراث رويدرصد م ش از دهيت است، اما مجموعاً بآياشتر از يار بيبس
  زائدالوصف يتيفقه معامالت اهم يعني، بخش چهارم يدر اسالم سنت .شود ينم
است  الشعاع قرار داده ن را تحتيد يو عباد ي، اخالقيماناي ايافته تا آنجا كه اجزي

ن يد ايتجزين جزء الايگر ابعاد يبر د ها آن يز قالب و صورت فقهيو در عبادات ن
د از اسالم، اهتمام فراوان و در درجه يجد يدر تلق ياصل يژگيو .است افكنده سايه

ن اياست، به  ين الهيد يكرة اصليعنوان پ به يو عباد ي، اخالقيمانرأياول به امو
ابند و به مثابه ي يخود را باز م يگاه قرآنايشوند و ج يق مين سه امر تعمايكه  يمعن

عمده تفاوت قرائت  .ابندي يمطرح، شكوفا و گسترش م ينداريد يشاخصة اصل
ش منكر ياسالم نواند .در فقه معامالت است يعنيد در بخش چهارم يو جد يسنت

است و در  يو فقه سنت يخيعت تاريست، بلكه منتقد شريعت و فقه نيضرورت شر
كند  يارائه م اي لذا فقه تازه .با برداشت گذشتگان اختالف نظر دارد ياحكام متعدد

گر ياحكام د يمشترك است، اما دربرخ ياحكام با فقه سنت يكه اگرچه در برخ
د يفقه جد .دارد يآن تفاوت جد معارض حقوق بشر با يازجمله احكام شرع

با اصول فقه  ياجتهاد يمبان يلحاظ برخ و به يلحاظ حجم كوچكتر از فقه سنت به
  .تفاوت دارد يسنت

اند: اول:  داشته يژگي) در عصر نزول سه ويرعبادي(غ يتك احكام شرع تك
دوم: مطابق عرف آن روز عادالنه  .شدند يمحسوب م ييمطابق عرف آن روز عقال

حساب  حل برتر به ان و مكاتب راهيگر اديسه با احكام دايسوم: درمق .شدند يم يتلق
 ينزول احكام زمانادشده در ي يژگيت سه واين احكام با رعاي يهمگ .آمدند يم

ان در آن يآدم يعقل جمع .موفق بودند ينيد يافكندن نظم يو در پ يمترق
ت آن احكام يعصر معقول آن ييرة عقاليدر چنته نداشت و س يحل بهتر هرا دوران

 ييرعقاليا غين احكام را ظالمانه، خشن، موهن ايك از ي چيكرد و ه يرا امضا م
  .كرد ينم يابيارز
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م مطابق مصالح عباد ياز جانب شارع حك يگر همة احكام شرعيعبارت د به
ه مالك جعل يو مفسدة نوع يه مالك جعل اوامر شرعيمصلحت نوع .اند وضع شده

افت كه بدون يتوان  يرا نم يچ حكم شرعيتا آنجا كه ه .است بوده يشرع ينواه
 ايه ن شاخصياز مهمتر يكي .باشند ه وضع شدهين مصالح و مفاسد نوعايت ايرع

بر عدالت و  يمبتن يرو جعل احكام شرع ناياز  .ه عدالت استيمصلحت نوع
ن عدالت و انصاف را حس اي کامالًز يانصاف بوده و عرف عصر نزول ن

  .است كرده يم
ه باشد اعتبار ين مصالح نوعايكنندة  نيكه تأم يزمانتا  يهرحكم شرع

هستند كه تالزم  يث بر دو قسمند: قسم اول احكامين حاياحكام از  .خواهدداشت
 ياند باق كه بوده يمستمراً برهمان صفت يعنيبامصالح و مفاسد دارند،  يدائم

شود،  يعوض نم ها آن ايمقتض يمكان يزمانمختلف  شرايطخواهندبود و در 
 يل وجوب انصاف، شكر منعم، حرمت ظلم و غدر، وجوب امانتدارياز قب ياحكام
 يقسم دوم احكام افعال .خواهندبود ير باقيتغيال ...عهد، حرمت كذب و به ايو وف

در  يعني .مجاز است ها آنا برعكس در ير عنوان حسن به قبح ييهستند كه تغ
ح و فاقد مصلحت يقب يگريد شرايطمصلحت و در  دارايحسن و  يشرايط

 شرايط يدربرخ يعنيمعامالت از قسم دومند،  ياكثر احكام شرع .خواهندبود
شود  يفا مين مصلحت استايكه  يمصلحت هستند و در ظرف داراي يمكان يزمان
ان ين دوقسم و در وجود قسم دوم درمايبه  يم احكام شرعيدر تقس .معتبرند شرعاً

 رايج کامالًو اصول فقه  يم در كتب كالمين تقسايست و ين يديترد يشرعاحكام 
حقوق بشر هرگز در شة يو اند ين احكام شرعيتعارض موردبحث ب .است بوده

مالزم با مصالح  يك از احكام شرعي چيه يعنيشود،  يقسم اول احكام مشاهده نم
مشكل تعارض در قسم دوم  .شة حقوق بشر ندارنديبا اند يتعارض يو مفاسد دائم
  .است ياحكام شرع

االبد وضع  يو ال يطور مطلق، دائم ، بهيدر عالم ثبوت، قسم اول احكام شرع
و وجوه  شرايطت افعال و يش از همه به ظرفيم كه بياما شارع حك .شوند يم

آگاه است، احكام قسم دوم  يمكان يزمانمختلف  ايمختلف هر فعل و اقتضاه
 دورانبودن وجوه و اعتبارات و موقت به  يد با باقيو مق شرايط ايرامشروط به بق
در  ها آنكه مصلحت و مفسدة  ياحكام افعال اصوالً يعني .كند يخاص وضع م

جعل  يعنوان حكم ثابت و دائم مختلف متفاوت است توسط خداوند به شرايط
  .اند وضع شده شرايط ايد به بقياند، بلكه از آغاز موقت و مق نشده
احكام قسم  يحت يعني( يبه اتفاق احكام شرع بيدر عالم اثبات، اغلب قر اما
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مشخص  يزمانرموقت به يخاص و غ يديد به قيرمقيصورت مطلق و غ ز بهيدوم) ن
كه درواقع موقت و  يدر احكام يحكم شرع يزمانعدم ذكر ظرف  .شوند ياعالم م

ا يد يق بياننكه اياست، ازجمله  بر مصلحت خاص بوده ياند مبتن د وضع شدهيمق
مصلحت عقالً الزم  ايانتف زماندن يش از رسيد و پيق ايقبل از انتف يزمانامد 
كنند تا حكم موقت و  يتر عمل م ثابت راحت ياست و مردم به حكم ابد نبوده
در  يزمانو ظرف دوم  شرايطبا  يزمانو ظرف اول  شرايطاز آنجا كه  .ديمق

و ظرف دوم وضع  شرايطرا مطابق  يمصلحت متفاوت است اگر شارع حكم شرع
بود و  يفاقد مصلحت م يزمانو ظرف اول  شرايطدر  ين حكم شرعايكرد،  يم

اول را  يح است و اگر حكم شرعيم قبيجعل حكم بالمصلحت از جانب شارع حك
و  شرايطم در ن حكايدوم استمرار بخشد، از آنجا كه  يزمانو ظرف  شرايطدر 

ح يم قبيدوم فاقد مصلحت است و عدم نسخ آن از جانب شارع حك يزمانظرف 
 شرايطدارند و در  يافعال كه وجوه و اعتبارات مختلف گونه اينن در برايبنا .است

جز جعل حكم  اي كنند چاره ير مييمصالح و مفاسدشان تغ يمكان يزمانمختلف 
عدم جعل احكام  .را ندارند يجعل احكام دائمت يافعال قابل گونه اين .ستيموقت ن

ت يو عدم قابل يافعال برخاسته از نقصان و كاست گونه ايننسبت به  يثابت شرع
كه متصف  يدربارة افعال .م تام استيت فاعل حكين افعال است واال فاعلايخود 

 دارايشوند و با وجوه و اعتبارات مختلف  يبه صفات متقابل حسن و قبح م
مصلحت  ايد به بقيجز جعل حكم موقت مق اي شوند، چاره يا مفسده ميمصلحت 

صورت  ست و چون مصلحت غالب در عالم اثبات ابراز حكم بهيدر عالم ثبوت ن
گونة مطلق چه از  به يب به اتفاق احكام شرعيرموقت است غالب قريمطلق و غ

ه يفق يخ طوسيق شيدق بياناند، اما به  صادر شده شرايطث يو چه از ح يزمانث يح
 ياالصول مكلفان در مواجهه با احكام شرع بزرگ قرن پنجم در عده يو اصول

ف يتكل اياست و اد» المصلحه مادام« يشرع يد معتقد باشند كه اوامر و نواهايب يم
(قسم دوم) درواقع مشروط، يهمة احكام شرع يعني .اراده كنند ين شرطيرا با چن

مصلحت و موقت به  ايد بقيبه شرط و ق ديد و موقت هستند، مشروط و مقيمق
  .وجود آن مصلحت زمان

امبر(ص) و ائمه(ع) از دو قسم يو سنت پ کريم قرآنموجود در  ياحكام شرع
در كتاب و  يو احكام وضع يتر اكثر اوامر و نواه قيدق بيانبه  .ستنديفوق خارج ن

است، اما در د ير مقيل مطلق و غياگرچه لسان دل يعنيسنت از قسم دوم هستند 
وجود آن  زمانمصلحت و موقت به  ايد به بقيعالم ثبوت و واقع مشروط و مق

ست كه از احكام ين ناي ايمعن به يك حكم شرعيبودن  يقرآن .مصلحت هستند
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كه با وجوه و  ياز احكام شرع ياريمالزم با مصلحت مستمر است، بلكه بس يدائم
درواقع بحث  .دارند يمستند قرآن زيكند ن ير ميياعتبارات مختلف مصلحتشان تغ
، كالم و اصول فقه است ين مباحث علوم قرآنيناسخ و منسوخ كه از مهمتر

 زمانسرآمدن  واسطة به به يرفع حكم ثابت شرع يعنينسخ  .ن معنا استيهم به
  .وامد آن

 يعنيقسم دوم باشد  ين است كه منسوخ از احكام شرعايشرط اصل نسخ 
ا مفسدة ير مصلحت ييستند و تغين يا مفسدة دائمي كه مالزم مصلحت ياحكام

 .و وجوه و اعتبارات گوناگون ممكن باشد يمكان يزمانمختلف  شرايطدر  ها آن
راه ندارد، اما قسم دوم هم نسخ در آن  ين نسخ در قسم اول از احكام شرعبرايبنا

واضح است كه مراد از  .است ن قسم واقع شدهايبر آن نسخ در  ممكن است و عالوه
ة اينكه ايرش ين پذيدرع يعني .نسخ در قرآن، نسخ حكم بدون نسخ تالوت است

االبد جزء قرآن خواهدبود و  ياست و ال امبر نازل شدهيمنسوخ از جانب خداوند بر پ
توان به آن استنادكرد، اما  يم يگر مباحث قرآنيدر تالوت و اعجاز و بالغت و د

ة منسوخ دال بر حكم يآنكه اي يعنياست،  نسخ شده يگر قرآنية ديآحكم آن توسط 
است و با  بوده رموقت و مطلق ادا شدهيموقت و مشروط بوده اگرچه به لسان غ

 يده و مصلحت آن منتفيسررس حكم به زمانا يم كه امد يابي ية دوم درميآنزول 
(ع) يبه فرمودة امام عل .ة ناسخ) استيآ يعنية دوم(يآف در عمل به ياست و تكل

شود و باعث هالكت  يدهد، هالك م يز نميكه ناسخ و منسوخ را ازهم تم يكس
 .ر استيات علم تفسيهرحال علم ناسخ و منسوخ از ضرور به .گردد يگران ميد

سوره مجادله) با  ۱۲آيه( ية نجويآنسخ  کريم قرآنن موارد نسخ در يازجمله مهمتر
 يبعد آيهسوره انفال) به ۶۵آيهان (يخ عدد جنگجونس زدهم همان سوره،يس آيه
ن سوره، حكم يهم۲۳۴آيهسوره بقره) به ۲۴۰آيهوه (ين سوره، حكم عده زن بيهم
سوره ۷۲آيهمان در ايبردن به  سوره نساء، حكم ارث ۱۶و ۱۵ت آيافحشا در  ايجز

ت آياالمقدس به مسجدالحرام در  تير قبله از بييسوره احزاب و تغ ۶آيهانفال به 
ت آياومطالعة  يمراجعه به كتب علوم قرآن .سوره بقره قابل ذكر است ۱۵۰تا۱۴۲

با  کريم قرآنمستند به  يگذارد كه حكم شرع ينم يباق يديناسخ و منسوخ ترد
 .است ن نسخ واقع شدهايسنت متواتر هم امكان نسخ دارد هم در موارد مشخص 

مول امكان و وقوع نسخ ز مشين است شده كه با خبر واحد ثابت يحكم شرع
  .باشد يم

ست، ين يمتواتر و اخبار واحد بحث رواياتت و آيادر امكان و وقوع نسخ در 
 ناسخ .تر باشد فيل منسوخ ضعيتواند از دل يل ناسخ نميدل .بحث در ناسخ است



   ���� ۱۴۲    النّاس(اسالم و حقوق بشر) حق    

، ناسخ سنت »يالهو نطق عنيال«امبر است كه يا سنت متواتر پية قرآن يآة قرآن، يآ
ة قرآن و يآت نسخ يصالح ي، خبر واحد ظنيگريا سنت متواتر دية قرآن يآمتواتر، 

  را دارد؟ يت نسخ حكم شرعيصالح يل عقل قطعيدل آيا .سنت متواتر را ندارد
توان به سؤال  يسؤال را م .است يدين سؤال كلايسخ به پاجان كالم در 

چه  يل عقليو دل يل نقلين است: در تعارض دلايل كرد و آن يتحو يگريد
شود  يم يل نقلينه بر تصرف درظاهر دليباشد قر ينيقي يل عقليدكرد؟ اگر دلايب
ل يبر دل يل عقليتر دل قيدق بيانا به يشود  يل ميتأو يل عقليبا دل يل نقليدل يعني

ه يه اعم از معتزله و اماميعدل ايعلم يدگاه اتفاقين داي .شود يم ح دادهيترج ينقل
 ينيقي يبا حكم عقل ينقل يامكان نسخ احكام شرع نيمت اين مبنايالزمة  .است
دانند، در واقع بحثشان به  يم ياز ادلة اربعة شرع يكيكه عقل را  يعالمان .است

اگر تمام  .شود يل ميتحو يعقل يا حكم شرعي ينقل يامكان نسخ حكم شرع
با  ها آنكه مصالح و مفاسد مترتب بر  ياحكام افعال يعنيقسم دوم ( ياحكام شرع

ر ييدستخوش تغ يمكان يزمانمتفاوت  شرايطوجوه و اعتبارات مختلف و با 
از  يقيطر مصلحت و موقت باشند و اگر عقل به ايشود) درواقع مشروط به بق يم

است،  شده يمنتف زمانن ايدر  ين حكم شرعاين احرازكرد كه مصلحت يقيطرق به 
است و پس از  شدهادشده توسط حكم عقل نسخ ي يشود كه حكم شرع يمعلوم م

اگر عقل  .شود يف بالفعل محسوب نمين تكليشيپ يحكم عقل، حكم شرع
حكم  زمانت كشف امد و يشك صالح يرا دارد، ب يت كشف حكم شرعيصالح
د يتق برايآن  يايجز توان يايمعن يبودن حكم عقل ناسخ .ز خواهدداشتيرا ن يشرع
  .ندارد يحكم شرع يزمان

ر قرآن با مراحل يدر علوم كالم، اصول فقه و تفس يشة سنتيرسد اند ينظر م به
ن است كه اگر در ايك نكته و آن يباشد، اال در  نداشته ين استدالل مشكلايمختلف 

است  نكرده ين ادراكيچن يكرد حجت است، اما عقل قطع ين ادراكيعقل چن يايج
واهدبود نه خ ينزاع صغرو ين عالمانيدرواقع با چن .ميم به آن استناد كنيكه بخواه

ق يست، اختالف در مصادين ياختالف يالقاعده و در مبان يعل آنانبا  يعني، يكبرو
 .خواهدداشت يدرپ يق و ژرفيج عمايم نتير كنين اختالف را تعبايهرگونه  .است
دو قرن قبل در حوزة احكام  يكيم كه تا حدود يابي ين مسأله درماي يابي شهيدر ر
در  فقيهانعالوه  شد، به يمشاهده نم يل عقليو دل ين ادلة نقليب يتعارض يشرع

از يكه ن ينحو افتند بهي يسخ مسائل عصر خود را مپااستنباط خود از كتاب و سنت 
ز حجت يون كه عقل را نيه و اصوليعدل يل عقل نبود، حتيبه مراجعه به دل

 ينحو هك بيون كه هريبا اشاعره و اخبار يدانستند، در روند استنباط چندان فرق يم



    ۱۴۳   حقوق بشر و روشنفکري ديني ����        

لذا در مباحث موردنظر ما در حوزة حقوق  .كردند نداشتند يت عقل را انكار ميحج
تفاوت  يو اصول يو اخبار يو معتزل يه اشعريفق ين احكام شرعيبشر ب
 آراياست به  يگانه بحث كاف شش اينمونه در محوره براي .ستين يريچشمگ
و صاحب  ياخبار يبحرانوسف يخ يو ش يد معتزليالحد ياب و ابن ي، اشعريغزال

زان در يل عقل به چه مين حاصل شود كه دليقيمراجعه شود تا  يجواهر اصول
  .است ل بودهيدخ ياستنباط احكام شرع

چ خط ياست، عقل نقاد ه يانسانعقل  يايد شكوفيجد دوران ياصل يژگيو
رقابل يكه در گذشته غ يامور يز حتيچ ت نشناخته و ازهمهيرسم را به يقرمز

است كه  برده يامور پ ياريمعاصر به بس انسان .است دن آغاز كردهيبوه، پرس پرسش
ست كه بشر يآن ن اين به معناي .بود راز رها شده و از رمز اي لهها در گذشته در

است، برعكس هم به قلمرو  نمانده يش باقبراي يو مجهول داند ميز را يچ امروز همه
متهورانه  .است برده يشتر پيجهلش بدانش او افزوده شده هم به عمق و گسترة 

قات ياز تحق تواند خود را ينم ينيچ عالم ديه .دهد يسخ مپاپرسد، متواضعانه  يم
ك)، فلسفة ي(هرمنوت ل متنيل محتوا، روش تأويل روش تحلياز قب يد عقليجد
، يخين، روش پژوهش تاريد ين، روانشناسيد يشناس د، جامعهين، كالم جديد

دانستن  يتعبد اي يفيتوان با توق ينم .از بداندين يب ...فلسفة اخالق وفلسفة حقوق، 
ه راه را ر نقد و يبه مصالح و مفاسد خف ها آن ايا اتكيهمة احكام معامالت، 

پندارد  يمعاصر م انسان يرعباديغ يامروز در حوزة احكام شرع .ها بست اعتراض
ناً يقيمعاصر  انسان .است افتهيدست  ياوامر و نواه يبه مصالح و مفاسد برخ

از  يناش يض حقوقيتبع .كند يم يابيح ارزيو قب ييرعقاليرا ظالمانه، غ يدار برده
و  فقيهانژة يحق و .داند ينم ييت را عادالنه و عقالياز جنس يا ناشين و مذهب يد

هرگونه  .كند يم يابيارز ييرعقاليرمنصفانه و غيغ يون را در حوزة عموميروحان
 ايه مجازات .كند ياعالم م انسان يق حقوق ذاتييمذهب را تض يت آزاديمحدود

كرد حجت است، حجت  را درك يهرجا عقل حكم .تابد يرا برنم يخشن بدن
هنوز به  ياگر كس .ندارد يدين امور تردايمعاصر در ادراك خود در  انسان .بالذات

معاصر را  ييعقالگران بلكه عرف يست ادراك ديافته مجاز نين دست ين ادراكيچن
  .تخطئه كند

همسو  يبا ادلة نقل ياسالم سنت ياحكام شرع يعقل مسلمان معاصر در برخ
نة يتواند قر ياست كه م يزانيقوت عقل امروز به م .ست، بلكه معارض استين

بحث عقل از بحث  .را باشد ها آنبودن  و كاشف از موقت يتصرف در ادلة نقل
بود به  يه و مسألة حسن و قبح عقليمستقالت عقلروز كه منحصر به يط ديبس
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 يگريبه مجال د ياين بحث مبنايشكافتن  .است تر شده قيتر و عم مراتب گسترده
  .اج داردياحت

شه را يدر كتاب و سنت دو اند يعنين يهرحال مسلمان معاصر در متن د به
نوع گزاره، شة سازگار با حقوق بشر شامل دو يكند: اول اند يدركنار هم مشاهده م

كه  يايه گر گزارهيشة حقوق بشر ندارند و ديبا اند يكه تعارض يايه گزاره يكي
 گونه اين .است دارند انسانث كه ياز آن ح انسان يداللت بر حقوق ذات صريحاً
امبر(ص) در مكه يرة پي، در سيت مكآياها در قالب عمومات و اطالقات در  گزاره

شة يدوم اند .خورد يچشم م به يزمامدار دوران(ع) در يرة امام عليو ازجمله در س
شة حقوق بشر يح در تعارض با انديصر يايه ناسازگار با حقوق بشر، شامل گزاره

ت يت و رقيت، حريجنس ن، مذهب،يبه لحاظ د ها انسان يض حقوقيو نص در تبع
 .خشن و موهن ايه مذهب و مجازات يآزاد يح در نفيبودن و صر ه و عواميو فق
نه و يامبر(ص) در مديرة پياز س ي، قسمتيت مدنآيا يها را در برخ گزاره گونه اين
  .است ح آمدهيصر ايه ائمه(ع) در قالب داللت رواياتاز  يبرخ

افته، ي يشة فوق، داللت دستة دوم ادله را اقويدر مواجهه با دو اند ياسالم سنت
 يديست و ترديرون نيمجمل با يچرا كه ادلة دستة اول از سه قسم ادلة عام، مطلق 

ص يبا تخص ين هستند در جمع دالليا مبيد يست كه ادلة دستة دوم كه خاص، مقين
اعم از دستة اول و  ين جمع تمام احكام شرعايدر  .شوند ين مقدم مييد و تبييو تق

ن نحوة جمع ادله در اي .شوند يرموقت محسوب ميو غ يدوم احكام ثابت و دائم
شد  كه ارائه يحل در راه .شود يم يابيشة حقوق بشر ارزيبا اند ما در تعارض زمان

نة تصرف در اطالق يل عقل قريدل .شوند يت ميل عقل تقويدستة اول با دل يادلة نقل
شده و  كه امروز فوت يبه مصلحت ها آند ياحكام دستة دوم شده، كشف از تق يزمان

 يد به ادلة نقليل عقل مؤيدلتر  قيدق بيانكند، به  يمصلحت م ايبق زمانموقت به 
كند و  يشة حقوق بشر بودند نسخ ميدستة دوم كه معارض اند يدستة اول، ادلة نقل

 ها آنت يد از ادلة معارض و منسوخيبا خلع  .دهد مي ها آنخبر از انتفاء مصلحت 
  .شود ياد رفع ميتعارض از بن

ان و مكاتب يگر اديد ايه حل بودن و برتر از راه بودن، عادالنه ييسه شرط عقال
 يرعباديغ ياحكام شرع يبلكه در هرعصر .ستيعصر نزول ن شرايطبودن تنها 

مخالفت  .شرط فوق باشند كنندة سه نيد تأمايب يهمان عصر م يمطابق عرف عقال
ا ين عصر ايبا ضوابط عدالت در  يا تنافيما  دوران يرة عقاليبا س يحكم ينيقي

بودن و  يردائميبودن، غ د كاشف از موقتيجد عصر ايه حل ت در قبال راهيمرجوح
متناسب با  ين احكاميچن يعني .است ين احكاميشدن چن منسوخ يك معنيبه 
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ات يمقتض يپا .و ثابت شارع يعات دائمياست نه از تشر ات عصر نزول بودهيمقتض
 زمانات يمقتض .يبودن حكم شرع رش موقتيپذ يعنيدن يكش شيپ را آنو مك زمان

 ين احكاميفلسفة وجود چن .ر و مختلف استيست، بلكه متغيثابت ن لزوماًو مكان 
مشابه  ايه زمانلزوم حل مشكالت عصر نزول و  يدر متن كتاب و سنت قطع

 دورانو مكان  زمان ايمقتض ين بخش از احكام شرعاياگر شارع در  .است
كرد  يرها م خودشانكرد ومردم را به  يامبر(ص) و عرف عصر نزول را لحاظ نميپ

بودن تجربة  ياحكام و ناكاف گونه اينه به زماند مردم آن ياز شديهم با توجه به ن آن
امبر(ص) يپ .نه، از حكمت بالغة خداوند به دور بودين زمايدر  يبشر يعقل جمع

م خداوند از پس حل مسائل و مشكالت متعدد يبا همة كماالتش بدون كمك مستق
انتظار نزول باران  از اوقات چشم ياريآمد و در بس يرنمو ادارة جامعه ب ينيسامان د

ثابت  ين نبود كه دركنار احكام شرعايجز  اي ن چارهبرايبنا .نشست يم ياله يوح
مصلحت در عالم ثبوت جعل شود و  ايد به بقيموقت و مق ي، احكام شرعيو دائم

د يح به تأبيتصر يل حتيلسان دل يزماناطالق  .ده شوديدر متن كتاب و سنت گنجان
 .ستياول ن يشدن حكم شرع ل ناسخ مانع از منسوخيبودن حكم) با ظهور دل ي(ابد

  .است رفتهين نكته را باالتفاق پذايسلف صالح 
عصر  شرايطو مكان و  زمان ايكه مطابق مقتض يز احكامييتم يعنياجتهاد 
گر يكدين دو قسم با ايخلط  .يشرع ياند از احكام ثابت و دائم ع شدهينزول تشر

 يو ثابت اسالم يموجود در كتاب و سنت را احكام دائم يو همة احكام شرع
 ايح معنيت از غفلت از درك صحايكردن حك يمعرف ها ناو مك ها زمانهمة  براي

را  يعمل ايو قالبه يكه احكام فرع آنان .كند يعت ميشر غاياتن، هدف بعثت و يد
روز ولو عرف عصر نزول يعرف د براياند و  ن دانستهيد غاياتبرتر از اهداف و 
عت را يشر ين و اهداف متعاليد يقدس غاياتكه  ياند، درحال قداست قائل شده

ل يگذشتگان و تبد ايتكرار مكرر فتاو .ح بدورندياند از اجتهاد صح معطل گذاشته
مطلوب بالعرض  ياحكام شرع .د از سلف صالح ندارديجز تقل ينام ياحوط به اول

 يفرع يگر احكام شرعيد بيانبه  .ن مقصود بالذات هستنديد يلمتعا غاياتو 
اعتباردارد كه ما  يزمانتا  ين هستند، هر راهيد ياصل يقدس غاياتل يق تحصيطر

ن (نه به ظن و يقياگر به  .ت دارديقيت ندارد، طريراه موضوع .را به مقصد برساند
 يآن منتف ت ندارد و مصلحتيقيگر طريد يحدس و گمان) محرز شد كه حكم

 زمانن صورت واضح است كه اعتبار آن تا ايست، در يشده و موصل به مقصد ن
شناسان  ر و اسالميخب فقيهانر و ياگر مجتهدان بص .است نه مطلقاً ت آن بودهيقيطر

 يجد ايه آنزند، مطمئن باشند مشكالت و بحريبرنخ ين وادايدر  زمانآگاه به 
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واضح است كه  .ديه خواهدكشانيمحاق حاشعت را به ين و شري، ديو فرهنگ ينيد
 يكار يص احكام مشروط به مصلحت و موقت از احكام ثابت و دائميتشخ

 ايسو و اطالع از دستاورده كيق با كتاب و سنت از يعم ياياست و آشن يتخصص
  .طلبد يعقل در عصر تجدد) م يها محدوديتها و يايا تواني( ل عقليد دليجد

اطات يت احتايبودن ادله و رع (با وجود تمام يدائم از نسخ يكس احياناًاگر 
كه امكان  ين معنايكند، به  تواند از نسخ موقت استفاده يالزم) واهمه دارد، م

نداند،  يرا منتف آيندهد يجد يو مكان يزمان شرايطبازگشت به حكم منسوخ در 
مطابق شود و  يد به مصلحت و موقت فرض ميل ناسخ و منسوخ مقيهردو دل يعني

سابقه  يب يمسأله نسخ موقت در مباحث علوم قرآن .شود يع عمل ميمصلحت تشر
  .ستين

از آن با عنوان مصالح و مفاسد  ياحكام كه گاه يمصالح و مفاسد واقع ضمناً
 کامالًشود  ياد ميه ياحكام شرع ياالمر با عنوان مصالح و مفاسد نفس يه و گاهيخف

در عنوان اول  .تفاوت دارد يا فقه حكومتيلحه المص با عنوان مصلحت نظام در فقه
ا ي ياسيم سيك رژير مصلحت يمطرح است و در عنوان اخ انسان يمصالح نوع

برعهده عرف  يص مصلحت نوعيتشخ .پندارد مصلحت مردم است يحاكم م چه آن
ئت يو ه ياسيعهده رجال س ص مصلحت نظام بهين است و تشخيعقال و عالمان د

مالك جعل احكام  يكين اياست و  يدر مرتبه جعل احكام شرع يكيآن  .حاكمه
  .يحكومت
  

تر خواهدكرد و منشأ  ران داغايرا در  ينيد يفكر شك تنور روشن يه شما بينظر
ن ايم كه يكن يش از شما خواهش ميشاپيما پ .فراوان خواهدشد اينقد و ابرامه

تر  ابعاد مختلف آن مشخصد تا يمنتشر كن يشتريد را با شرح و بسط بيدگاه جديد
است، اما باالخره  شده مطرحما  برايد شما يبا هر مطلب جد يسؤاالت فراوان .شود
شما اگر  برايت يموفق يضمن آرزو .برد يانپاد مصاحبه را به ايجا ب كيدر 
د، متذكر يدان يه الزم مين نظرايخوانندگان  براي اي هيا توصيباشد  مانده يباق اي نكته
  .ديشو

ق يدوارم فرصت و توفيام .است يت همچنان باقايد اما حكيبه درازا كش سخن
شده  كه نسبت به مباحث مطرح ياز همه خوانندگان .دا كنميشرح و بسط مطلب پ

ه و معتقدان به اسالم يعلم ايه حوزه يژه از فضاليو دارند به يشنهاداتيا پيانتقادات 
 .مرا متذكر شوند بيانها و نقصان  يرود برمن منت بگذارند و كاست ي، انتظار ميسنت
شك با  يب .را فراهم آورد يعلم ايز امكان انتشار نقدهيدوارم ماهنامه آفتاب نيام
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  .تر خواهدشد پخته رأي يابيتضارب آرا و نقد و ارز
ن را يد يروان قرائت رسميدفع دخل مقدر نظر پ برايدانم  يمناسب م يانپادر 
 اند ح كردهيشان در كتاب الطهاره تصراي .كنم جلب  ينيخم اهللا آيتمرحوم  ايبه فتو

 يامبر احكاميرفته و اجماالً قبول دارد كه پين را پذياصول د يم كه كسياگر بدان«
ن احكام در ايباشد و گمان كند كه  د داشتهيا حج ترديدر وجوب نماز  يداشته، ول

ن ين چنياهل دستند، ير واجب نياخ ايه زماندر  يبوده، ول ل اسالم واجباياو
ن يبودن چن مسلمان براي يل كافيشمارند، بلكه دال يرمسلمان نميرا غ يانسان
  .والسالم ».وجوددارد يشخص
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  ١ينيد يسخ حقوق بشر و روشنفکرپاپرسش و 
  
  
که در » ينيد يحقوق بشر و روشنفکر«ور در باب يمحسن کد آراء :ش درآمديپ
االت متعدد خوانندگان و اهل نظر را به ؤمنتشر شد، س )واترلو( آفتاب ۴و  ۳ ايه شماره

وارده را متعهد شدند  ايه پرسشسخ به پا ييرو که با گشاده ايشانبا تشکر از  .دنبال داشت
  .کند ميمعطوف  ها سخپان ايبه  را نانظر خوانندگ

  آفتاب 
*   *   * 

 
  مقايسه احکام امضايي و سيرة عقال 

خ ي(به عنوان نمونه کتاب تار يخيقات تاريتحق ير اساس برخپرسش اول: ب
(به عنوان نمونه  ين اسالمياز محقق ياريبسز به اذعان يعرب قبل از اسالم) و ن

در باب معامالت احکام  يع اسالميارش ي) بخش اصليزدي يحائر يدکتر مهد
بخش  ايبه استثن معتقد است يزدي يمرحوم حائر .يسيهستند و نه تأس يايامض

 جز يخيت تارين واقعاي يعبارت اخر .هستند يسياحکام تأس ۵٪عبادات، کمتر از 
ت يتبع از عرف عقال يرعباديتواندباشد که در واقع شارع در موارد غ ين نماي

  .است کرده
کدام از آن قواعد  چيکرد که ه توان فرض ينم آيات به نکات فوق ايالف) با عن

                                                           
 

بهمن و  ،۶، شماره ، کاناداماهنامه ادبي اجتماعي فرهنگي دانشجويي دانشگاه واترلو ،آفتاب .۱
  .۱۳۸۵مهر و آبان ،شهريور ،۹شماره  ؛۸۵تير و مرداد  ،۸شماره  ؛۸۴اسفند
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  ستند؟ين يو دائم يالزاماً ابد يايامض
است  يچه تفاوت .بشر معاصر است يعقل عرف ب) حقوق بشر نماد و خالصة

است و عقل  دهيشارع رس ايش از اسالم که قواعدش به امضيبشر پ ين عقل عرفيب
  بشر معاصر؟ يعرف

ش از اسالم يهستند و پ يايعمدتاً امض يرعباديکه احکام غ نايج) با توجه به 
(از جمله حقوق بشر) به  يعقل بشر امروز ايه افتهيرد .اند بوده يو سار يهم جار
شارع واقع  تأييداسالم که مورد عت (عرف قبل از ير با احکام شرايحكم تغ

ر با ايل تغيعقل بشر معاصر به دل ايه افتهيجز رد  يزيقت چي) در حقاست شده
 يسيو تأس يايق احکام امضيک دقيتفک آيا .بود خواهدان نينيشيپ يعقل ايه افتهي
  ؟بود خواهدن مسأله نايحل  ايدهيکلاز  يکي

م احکام به احکام يتقس يدر فقه سنت ياحکام شرع رايجمات ياز تقس يکي
شارع است که قبالً  ياحکام ابتکار يسياحکام تأس .است ياياحکام امض و يسيتأس

داشته و  هستند که قبل از اسالم سابقه ياحکام ياياحکام امض .است داشتهسابقه ن
ن احکام از آن رو امضا اي .است شدهرفته يشارع پذ ياز سو يا با اصالحاتيناً يع

ر ايد ياياست که اعتبار حکم امض واضح .اند عقال بوده ةريبق با ساند که مطا شده
 يغالب در فقه سنت يتلق .عقال) است ةريمدار اعتبار مالک جعل آن (مطابقت با س

 ةريا سيکه عرف  ين معنايبه  .است ت بودهيعقال ثبوت و دوام و ابد ةرياز س
 يزمانمختلف  شرايطاست در  يآدم ييعقال ةاز آن رو که برخاسته از جنب ييعقال
  .ماند يم يشود و همواره ثابت باق ير نمييخوش تغ دست يمکانو 

محقق شده،  ياياحکام امض ةر در حوزيم قرن اخيکه در ن يايه از توسعه يکي
 ين معنايبه  .وقوع امضا است ايشارع به ج يحکم از سو ايامض مکانتوسل به ا

است از وقوع  ن عبارت بودهيشيپ ايشارع نزد فقه يحکم از سو ايکه مالک امض
شارع در  يو منظر شارع و عدم رد و انکار آن از سو ياردر م ييعقال ةريس

 يبرخ .است شده يشارع استنباط م ايو امض تأييدن عدم رد ايکه از  يشرايط
ا ي(و منظر شارع  ياردر م ييعقال ةريد محمد باقر صدر وقوع سياز جمله س فقيهان

 ةريساخته که اگر شارع با س مطرح را الزم ندانسته بلکه )وقوع در عصر نزول
سخ پا ييعقال ايارتک ةکرد؟ اگر با اتکا به نکت يانکار م آياشد،  يم مواجه ييعقال
قائل به  ييامور مستحدث عقال گونه اينتوان در  ياست م ياست و انکار منتف يمنف
که در عصر نزول مسبوق  ييامور عقال ةمحل ه ن راهايبر اساس  .شارع شد ايامض

که در  يشوند در صورت يد محسوب ميستند و از مسائل مستحدث و جديبه سابقه ن
 يد برعقالئيافزون بر تأک اي قت نکتهيند (که در حقيآرادشده سربلند به ديآزمون 
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ن اي اگرچه .شمرده خواهند شد يشرع يايست) از احکام امضيآن ن يبودن واقع
فاقد سابقه در صدر اسالم حالل  ييقابل اعتنا است و در مورد احکام عقال حل راه

  .ازمند تکمله استين ييگر احکام عقاليمشکل است، اما در مورد د
 ةريتحول در س مکانا يو فقه سنت يخياز نکات مغفول در اسالم تار يکي

و  يو دستور ينيشيعقال از منظر پ ةريس يمعرفت ةن منظومايدر  .عقالست
و ثبات آن حکم  يريرناپذييت و تغيو به ابد است شدهمطالعه  ياالمر نفس
عقال مطالعه  ةريدارشناسانه، سيو پد يخيو تار ينيحال اگر از منظر پس .است شده

 يکاف .ستي) دور از انتظار نها آن همة(و نه  ييعقال ايه رهيس يشود تحول در برخ
سه ايبا هم مق يزمانمختلف  دوراندو ل در يذ ي عقال را در سه مسأله ةرياست س

اول  ي مسأله .ريدر دو قرن اخ يگريم تا دو قرن قبل و ديقد دوران يکي .ميکن
که احکام  جه آنينت .ها سوم خشونت مجازات ي دوم زن و مسأله ي ، مسألهيدار برده
شود و  يم ميتقس ير و احکام ثابت و دائمياحکام موقت و متغ ةبه دو دست يايامض
خوش  که دست ييعقال ايه رهيس يکي .هستند يعقالئ ةريس ايدو دسته امضهر 

اند و چه بسا  که تا کنون متحول نشده ييعقال ايه رهيس يگرياند و د تحول شده
ت و ثابت بودن حکم يبودن حکم نه مالزم ابد ياين امضبرايبنا .متحول هم نشوند

بودن ريبر موقت و متغ اي نهيقرشده) نه  پنداشته يخيدر اسالم تار که آنچناناست (
  .)است آمدهال ؤدر س که آنچنانحکم (

 ةريواضح است که س .عقال در عصر ماست ةريس اياز نماده يکيحقوق بشر 
عرف  .ستيعقال ن ةريبرخاسته از س لزوماً يهر امر متعارف .ر از عرف استيعقال غ
ن اساس عقل يبر هم .باشد داشتهتواند  يز ميعقال ن ةرير از سيغ يگريد ايمنشأه
ث عاقل يعقال افعال سرزده از عقال از ح ةريس .عقال تفاوت دارد ةريز با سين يعرف

عصر ما عموم  يعقال ةريصدر اسالم با س يعقال ةرينسبت س .ستها آنبودن 
 .ره احکام ثابت هستندين دو ساين يامور مشترک ب .وخصوص من وجه است

شوند (و به چند مثال آن  يمحسوب نم ييالعصر نزول که امروز عق يياحکام عقال
 ها آناعتبار  دوراناند که  شده يمحسوب م يناً از احکام موقت شرعيقياشاره شد) 

معتبر  يخيفاقد سابقه در عصر نزول در اسالم تار يياحکام عقال .است آمدهبه سر 
ن ايکه به باور  ـعقال  ةريگفته در مالک س شيپ ي ست و تنها با اذعان به توسعهين

  .باشد يمعتبر م ـت قلم قابل دفاع اس
در  يدر فقه سنت چه آن .ستيعرف قبل از اسالم محل اعتنا ن يايدر احکام امض

باشد و  دهيشارع رس تأييدعقال (نه عرف) است که به  ةرين باره مالک است ساي
ر احکام ايتغش در صورت يدر اسالم نواند .شود يم ر پنداشتهيرناپذييجاودانه و تغ
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 يينان از عقاليالبته به شرط اطم ـ )دورانن ايعقال در  ةريس(عقال  ةريبا س يايامض
 رايج سيرةن ايشود و  ين مقدم ميشيپ يايعقال برحکم امض ةريس ـ رهيبودن س
 دورانگر موقت بودن و به سرآمدن يد بيانو به  ينه بر نسخ حکم شرعيقر ييعقال

  .شود ياعتبار آن حکم م
ش يو اسالم نواند يخيتالف اسالم تارخن نقاط اياز بارزتر يکين برايبنا

 يايبا احکام امض )معاصر، فاقد سابقه در صدر اسالم( ييعقال سيرةدرتعارض 
دهد و  يمعاصر فتوا م ييعقال سيرة ياعتبار يبه ب يخياسالم تار .صدر اسالم است

ن اساس يبر هم .شمارد يمعقول نم اصوالًباشد  دهيشارع نرس ايکه به امض يحکم
 .مردودند يو فقه سنت يخياسالم تار ايحقوق بشر به فتو ايه از گزاره ياريبس

امضا شده  ييعقال سيرةاعتبار  ايشارع را مشروط به بق ايش امضياسالم نواند
ن را يشيپ سيرةبر  يمبتن يايعقال در آن مورد احکام امض سيرةر ييدانسته پس از تغ
  .کند يمعاصر حکم م ييعقال سيرةکند و به گردن نهادن به  يمنسوخ اعالم م

ک احکام يه بر تفکيشود که تک يگفته مشخص م شيت به نکات پايبا عن
  .تسيد حل مسأله نيکل يايو امض يسيتأس

  
د يکن يفرض م يخود به شکل ضمن يشنهاديحل پ در راه يعالجنابپرسش دوم: 

ن اي .د عادالنه باشداين بياست و دز ين قابل فهم و تميکه عدالت مقدم بر د
جانب البته اجماالً مطلع هستم که ناي .ستيو آشکار ن يهيفرض اما چندان بد شيپ
 يعه به جهاتيمتکلمان ش رأيستم که يخبر ن ياست و باز ب يميقد ين نزاع، نزاعاي
 .است يچنان صعوبت سؤال به قوت خود باق تر است اما هم کيمعتزله نزد رأيبه 

صدر  يخياز حوادث تار يارين در بسيچن (هم يقرآن ايه نااز داست ياريدر بس
رعادالنه يو هم غ يراخالقيهم غ يبشر ايارهياء با معيامبران و اولياسالم) فعل پ

ل يم و ذبح اسماعيتر از داستان حضرت ابراه ان روشنين مايد در ايش .داينم يم
با  يم حتيف کنيتعر يمر الهاگر اخالق و عدالت را مقدم و مستقل از ا .نباشد
م به قتل فرزند به ياقدام و تصم يعنيشان ايم، فعل يحضرت ابراه زمان ايارهيمع

با  ل است افعال خضر در مواجهين قبياز هم .رعادالنه استيو غ يراخالقيشدت غ
با حقوق بشر  ظاهراً(که  ين فرض کنند اوامر الهيدارد که مؤمن يچه مانع .يموس

که حکمت و  ست؟ (چنانيدارند که بر ما مکشوف ن يدر تضادند) حکمت و سر
توانند  ين چگونه ميمؤمن ين شواهديسر افعال خضر روشن نبود) و با توجه به چن

ح و عادالنه و يز حسن و قبيباشند که به مدد عقل خود قادر به تم مطمئن
  رعادالنه هستند؟يغ
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 ةيخف ايه بر حکمت يمبتن يرعبادياحکام غ کليةم که ين باور باشاياگر بر 
است و  يانسانهستند و حسن و قبح افعال فراتر از عقل  ينامکشوف بر خرد آدم

 ةديايز يبا حقوق بشر يشود، به تعارض احکام اله ين معنا ميعدالت در پرتو د
و بر ما برخاسته از حکمت بالغه است ول چه آن .نهاد يد وقعاينب يانسانر يعقل حق

ز ين مبنا نايست و با مؤمن به ين ين مبنا بحثبراي .نامفهوم باشد مطلقاً مقدم است
  .ستين يسخن

اشاعره و  يخيم و در نزاع تاريث گذر کرديها و اهل حد ياما اگر از اخبار
ن را عادالنه يم و دين دانستيم و عدالت را مقدم بر ديديه را برگزيعدل ايمعتزله مبن
از  يکياق مجتهدان عقل را به مثابه يم و به سيندانست ينيعدالت را دم و يخواست

 يفيو توق يرا تعبد يرعبادياحکام غ ةم و هميت شناختيعت به رسميمنابع شر
مند  زمانشمول و  زمان(ص) را اعم از احکام م و احکام عصر رسولينپنداشت
م، يخواص به حساب آورد ةفيف همگان و نه وظيعت را تکليم و احکام شريدانست
ن اي يعقال سيرةعت با ياز احکام منسوب به شر يستبر تعارض برخ ةمسأل گاه آن

  .طلبد يسخ درخور مپاکند و  يخود را بر مؤمن خردمند عرضه م دوران
به  يخطابات اختصاص .ها آناست نه بواطن  ينيظواهر د يف شرعيمنبع تکال

ست و اگر يگران نيم به دير) قابل تعمصالح (خض الرحمان و عبد ليم خليابراه
ا قصد قربان فرزند يت کند ايکان قصاص قبل از جنين ناياز  يبه توهم تأس يکس

با  .است يگرد قانون يشده و قابل پ حرام مرتکب شرعاً اي کند، بدون هر مجامله
سر آمده و همگان  به ياله ةژيو ايه تيمأمور دورانو ختم نبوت  يانقطاع وح

عت يمراد از شر .(ص) هستندنيدالمرسليعت سيمکلف به شر ياياستثنچ يه يب
ن اعم يد ايز علمينه نين زمايدر  .گريز ديز ظاهر کتاب و سنت است نه چين ينبو

ا ي (ع)ليحضرت خل يبه امر امتحان يش اتفاق نظر دارند و احديو نواند ياز سنت
عت استناد يدر استخراج احکام شر (ع)ميم عبد صالح به حضرت کليتعل ةويش
مقام قرب  ةيحکمت خف .واضح است که مقامات متفاوت است .است کردهن

متوسط  ايه انسانعباد کجا؟ ما  يف عموميع تکاليتشر ايعباد کجا و مبن ياوحد
 اي ن چارهايز جز ين ينيم و در فهم ظواهر ديمطلقاً موظف به اخالق و عدالت

  .ميندار
  

  رد انسان معاصرحقوق بشر دستاو
 يخياسالم تار .شه استيشه، آزمون آن انديک اندي يخيتطور تارپرسش سوم: 

م ياگر فرض کن ي، حتاست داشتهمعارض با حقوق بشر  يريد تفساي که فرموده چنان
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ح است و احکام اسالم با حقوق بشر ير صحين شما از اسالم تفسير امروزيکه تفس
است که چرا اسالم تا  ياشکال به قوت خود باقن ايچنان  ستند، هميدر تعارض ن

به  ياز حکمت اله آيا .ن حد مستعد فهم غلط و فهم معارض با حقوق بشر استاي
رعادالنه بفهمند يغ را آنت يم کند که اکثريتنظ اي عتش را به گونهيست که شريدور ن

  .ر کننديو معارض با حقوق بشر تفس
شه ياز عوامل (نه تنها عامل) آزمون آن اند يکيشه يک اندي يخيتحقق تار

ها  يدئولوژايان و ياد ة(و نه تنها شاخص) دربار يداور ايه از شاخص يکي .است
عقال و  سيرةبا  يدئولوژايا ين يآن د ي) سازگارها دوران همةما (و نه در  دوراندر 
متعلق به  ايه ل شاخصيتحم .حقوق بشر است يعنيآن  اياز نماده يکيژه يبه و

ما به همان اندازه اشتباه است که  دورانگذشته بر  يمکانـ يزمان شرايط
 دوران يابيمعاصر را مالک ارز دوران يمکان يزمان شرايطمتعلق به  ايه شاخص

ک يحقوق بشر  .د اجتناب کردايها جداً ب از مطلق کردن شاخص .ميگذشته قرار ده
 يگريد ايه شاخص ها دورانگر يبشر در د .معاصر است ييشاخص عقال

ران، مصر و ايونان، ي يباستان ايه تمدن ةتوان دربار ين شاخص نمايبا  .است داشته
 دربارةتوان  يچنان که با آن نم هم .کرد يداور پاارو ايا تمدن قرون وسطين يچ

حقوق بشر  .دو قرن قبل قضاوت کرد يکياز بعثت تا  يفرهنگ و تمدن اسالم
دو  يکيت اسالم در يوضع دربارةتوان  ياصر است و با آن ممع انسانآورد  دست
  .دير پرسيقرن اخ

بان ياس با رقيو در ق است داشته يق نسبيش توفيخيدر ظرف تار يخياسالم تار
ان يگر اديروان ديبا پ مسلمانان .ادگار گذاشته استيدفاع از خود به  قابل اي کارنامه
کاروان فرهنگ و دانش  اياند و در ارتق داشتهتر و توأم با مدارا  يانسان يبرخورد

خارج از ظرف  يخياست اسالم تار محل بحث چه آن .اند سزا داشته هب يسهم يبشر
ستم يقبل از قرن ب يمکان يزمان شرايطبه شکل مشخص اسالم با  .خود است يزمان
 يمکان يزمان شرايطل يمعتقدم تحم .ستم به بعديقرن ب يمکان يزمان شرايطدر 

در  .است يآشکار به اسالم نبو ايجف يم اسالميتعال همةبر  يحجاز قرن اول هجر
شود  يافت ميهم  يمکانو فرا يزماناحکام فرا يو سنت نبو يم کتاب الهيان تعاليم

ن اي اياما معن .شمول و جاودانه است ن احکام ثابت جهانيو اسالم به اعتبار هم
 .ستيکام منسوب به خدا و رسول ناح يو ثبوت به تمام يجاودانگ يسخن تسر

خدا و رسول  ياز سو يجز وضع احکام شرع اي ر حجاز قرن اول چارهيتدب براي
احکام  ةمعامل يبا آن احکام موقت و موسم ها دورانگر يکه در د ناي .است نبوده

 اين خطايش در مقام رفع ياسالم نواند .مناقشه دارد ايکنند ج يشگيثابت و هم
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  .است يخيتار
ه از اسالم قابل شانيقرائت نواند تأييددر  يمتن کتاب و سنت قرائن فراوان در
 ييباال يعموم ةاز پشتوان يدر جوامع اسالم ينيفکران دروشن .است ارائه

اما  .رقابل اغماض استيز غين يقرائت سنت اي توده ايه شهياگرچه ر .برخوردارند
 .است ين قرائت مترقاياز آن  آينده .ر استيگ ار چشميشانه بسيرشد قرائت نواند

 يعني يوچه با رسول ظاهر ـ عقل يعني ـ يم چه با رسول باطنيخداوند حک
فهم  مکانم کرده که ايتنظ اي به گونه را آنحضرت محمد(ص) اسالم و فهم 

  .فراهم باشد ها زمان ةاکثر مردم در هم برايک به واقع يعادالنه و نزد
  

خواننده در مقابل  .بود يسخن از اسالم سنت آراء شمادر  الف)پرسش چهارم: 
کجاست؟ در  يرسنتين اسالم غاي .را تصور کند» يسنترياسالم غ«ک يست ايب يم

به آن چگونه عبادت  مؤمنان؟ است گرفتهن شکل يزم و در کدام گوشة يخيچه تار
ق يک تحقي توان ميآورند؟ چگونه  يخود را به جا م ينيو چگونه اعمال د کنند مي
ن سطور ايراقم  شان سامان داد؟ايان ين امروز) را در مي(با مواز يو علم يآمار
اهت دارند که هر دو کاال را ن نظر به هم شباياز » زبان«و » نيد« پندارد مي

رغم  ياسپرانتو (عل زبانساختن  نطور که تجربةيهم .سازند ميکنندگان آن  مصرف
را هم که  ينيد .دينرس اي جهيکه داشت) به نت اي هگرايانن خردياصول و مواز همة

 خالصة .د بسازد، شکل نخواهد گرفترومند) بخواهيرم نيگ( اي ک منطق مدرسهي
طرفداران حقوق  ا حل تعارض مورد بحث به نفع فرائتنکه از کجا معلوم بايال سؤ

مان ايه به آن مؤمنانمخلصانه و  ين باشد و کسانيهنوز د ماند مي باقي چه آنبشر 
  ؟باشند داشته

از اسالم (کتاب خدا وسنت رسول اهللا)  مسلمانانند فهم غالب براي ياسالم سنت
 ،دهد ميات خود ادامه ياز اسالم کماکان به ح ين تلقاي .شامدرن استيپ دوراندر 
 اي تازهفهم  يعنياز اسالم  يگريد يج تلقيتدر همدرن ب دورانن تفاوت که در ايبا 

د يجد ين تلقاي.است گرفتهشکل  مسلماناناز  يان برخيدر م ياز قرآن و سنت نبو
 برايامبر(ص) را يم پيمان دارد،عمل به تعالاين به خدا و آخرت يشيپ يهمانند تلق

 ير مسلمانيرناپذييتغ ايو مبن يهپارا  ياله ي، قرآن و وحداند ميل به سعادت الزم ين
صدر اسالم  مسلمانانعصر نزول و فهم  يمکان يزمان شرايط براي؛ اما داند مي
آن  شرايط دن ويشياند زمانست که با عقل آن ين باور نايست و بر يقائل ن يتيحج
ش به ينواند مسلمانان .است يت مسلمانايت دادن غسراي دورانن ايبه  را زمان

شند و در ينديت امروز بيش باشند، با عقالنيخو زماندهند که فرزند  يخود حق م
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اند، نه  رفتهيکسره پذيته را ينه مدرن آنان .س دارندپاش را يمان خوايمدرن  اييدن
 يکه با اسالم سنت همچنان .منتقدانه دارند اي ؛ بلکه با آن مواجههاند کرده يکسره نفي
ن دو موضع منتقدانه ايدر  آنانار يمع .دارند ينشيمنتقدانه و گز اي مواجههز ين
 .است )يو حجت باطن ي(حجت ظاهر ينيمان دايبه عقل و  اًصادقانه توأم يبنديپا

شناسد و  يت ميرا به رسم ياله يو وح يش منصفانه حق عقل بشريمسلمان نواند
اگر  يست، تعارضين ين دو منبع خداداد تعارضاين ين باور است که در بايبر 
ا فهم ي ،ا فهم ناصواب از حکم عقلياز فهم ناصواب دارد،  نشانافت شود ي
 ياز از معارف بشرين يش نه خود را بيمسلمان نواند .ياصواب از حکم وحن

 .شمارد ياب ميکام ياله ايه ارزشگرفتن  دهيرا با ناد ي، نه معارف بشرداند مي
مدرن از  يتلق مکانته و ايدر عصر مدرن يمان اسالماي مکانا يش مدعياسالم نواند
  .است ياسالم محمد

که  يسنت مسلمانان ياز سو يکيش با دو گونه انتقاد مواجه است: ياسالم نواند
ته که هر يروان مدرنيپ يگري؛ و ددانند مياسالم را معادل فهم خود از کتاب و سنت 

  .دانند ميشامدرن يپ دورانرا متعلق به  يورز نيمان و داينوع 
ر در يدو قرن اخ مسلماناناز  يريجمع کث يش) تلقي(نواند يرسنتياسالم غ

ج شکل يتدر هب .کا استيو آمر پا، شبه قاره، ارويعرب ايه نيسرزم ران،اي
گر را يکديکه  ينيمتفکر يمختلف از سو ايه نيدر سرزم زمان، هماست گرفته

ست، حاصل کوشش يک متفکر خاص ني، لذا وامدار است شدهاند ابراز  شناخته ينم
، ي، هنديايي، اندونزيسودان، اي هي، ترکيکستانپا، ي، مصريرانايها متفکر  ده

  .است ...و يسور ،ي، مراکشيرايالجز
ن ايچرا که  ندارند، ياز اسالم چندان تفاوت يدر دو تلق ينيعبادات و مناسک د

ش يمسلمان نواند .ستين يات آن حکمياست و عقل را در جزئ يحوزه تعبد
، گيرد ميروزه  را ناگزارد،ماه رمض يپنج نوبت در روز نماز م يهمانند مسلمان سنت

ن اي، کند مي، در راه خدا انفاق شود ميمراسم حج به مکه مشرف  يبرگزار براي
الحسنه به خود  ا قرضيانفاق بر حسب مورد نام زکات، خمس، صدقه، کفاره 

مأنوس است،  کريم قرآنش التزام دارد، با تالوت ايي، به دعا و مناجات و نگيرد مي
ژه از پوشش را يو ي، حدکند ميت ايل را رعدن حرام و حاليدر خوردن و آشام

، کند مياجتناب  يخارج از ازدواج شرع ي، از هر نوع ارتباط جنسکنند ميمراعات 
شدن به طرق ممنوع  از آلوده يدارد، در امور اقتصاد يس مپام خانواده را يحر
از هر نوع دروغ  يکل طور به، از شهادت به دروغ و کند ميز يل ربا پرهياز قب يشرع

الزم  شرعاًبرخود  ت معاهدات و قراردادها راايو رع ي، امانتدارکند مياجتناب 
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که  ـ يو اعمال مذهب يرغم اشتراک در اصل امور عباديواضح است که عل .داند مي
است  يات اختالف نظر اجتهادياز جزئ اي رهپادر  ـ گذشت ها آناز  اي نمونه
ن امور اختالف است)، همانند ايز در ين يجتهدان سنتم اين فتاويگونه که ب (همان
 ايه اتيم ماليمصرف مستق مکانوجوب خمس، ا شرايطنماز مسافر،  شرايط
 يگريمجال د ها آنکه پرداختن به  يگريحه و امور ديذب شرايط ي، برخيشرع

ن و يدغدغه د يهمانند اسالم سنت ينيد يشيکه نواند شود ميمالحظه  .طلبد يم
  .مرز مشخص دارد يگريدارد و با الابال عت رايشر

د يممکن و مف يش امريدر مورد معتقدان اسالم نواند يو علم يق آماريتحق
م قرن يشده در ن انجام يدانيقات ميتحق يال هاطالعات و آمار از الب يبرخ .است
قابل  مسلمانان ينيد يو سبک زندگ ير در حوزه باورها و اعمال مذهبياخ

جه ين نتاي ـولم ناتمام  ـقات جامعه شناسانه ين تحقيبر اساس هم .استخراج است
  .ت استيک واقعي ياسالم يشيآورد: نواند دست به توان ميانکار را  قابل غير

هر نوع برداشت تازه از اسالم  که با شود ميشک باعث  يب يانس با اسالم سنت
 ينين بدباي ز بهين يخارج از ضوابط علم ايه يتندرو يبرخ .مينانه مواجه شويبدب

ت ين عقالنيش قضاوت بيو اسالم نواند ين اسالم سنتيقضاوت ب .زند يدامن م
عنوان عرف  عرف عصر نزول و احکام موقت را به .شتريروز و امروز است نه بيد
مان و ايش يدر اسالم نواند .نزاع است يکردن محور اصل يتلق يو احکام دائم ينيد

ش يرش اسالم نوانديپذ يآر .شود ميتر  قيبلکه عم يندب مين يبياخالص نه تنها آس
روز را الزم يد ينيگذاشتن عرف دو کنارن يشيشجاعت وداع با فهم عالمان قرون پ

عالمان  يجدا کردن گوهر اسالم از رسوبات فهم بشر براي يک جراحي يعني .دارد
خطا  ست، احتماليآسان ن يکار ين جراحاي .روز و احکام موقتين و عرف ديشيپ
چرا  است، يضرور ياست؛ اما اقدام يبشر يست، باالخره کارين يز در آن منتفين

 يشينواند .است کردهن تنگ يد دن گوهريکش ات عرصه را بر نفسکه آن رسوب
و  کند ميشان ايارض يکه معارف سنت آنان .است ينياصالح د ينوع ياسالم

 .مانند يم يسنت يندارد بر همان تلق يمدرن مشکل اييدر مواجهه با دن نشانمااي
قانعشان کرده، نه  ياست که نه معارف سنت يمسلمانان يسخگوپا ياسالم يشينواند
 .دارند» مسئله«مدرن  شرايطکه در  يمسلماناناند،  رفتهيشه مدرن را دربست پذياند

مسئله که به آستان  آنانست، اما به محضر ين يندارند کار اي که مسئله آنانما را با 
خود را متواضعانه عرضه  ي، کوشش بشراند کردهاند و درد را احساس  دهيرس
در  .است يه وحين شرط عقل و توصياط در حفظ گوهر ديشک احت يب .ميکن يم
ما کوشش  يسو هکه ب آنان«م که اي دشوار دل در گرو وعده خداوند سپرده ين واداي
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نهم ينا لنهدين جاهدوا فيوالذ» «کرد ميتشان خواهايخود هد ايه به راه حتماً ،کنند مي
  .او باشد ايه از راه يکين راه ايد که ين امايبه  ،)۶۹(عنکبوت/» سبلنا

 .مان، اخالق و عبادتاين اسالم چهار وجه دارد: احکام، ي: دايد شما گفتهب) 
 .ب به تمام کتاب و سنت استيبخش آخر حجم قر ٣د که ين فرمودينهمچ

وجود  هب» فقه«نام  را به اي ار گستردهيبس که حوزة زيک بخش ناچيماند  يم
اند و کوشش کتاب و  د که آن سه را که اصل بودهيت داشتايحاً شکيتلو .است آورده

دن ين قسمت احکام را چسباياست رها کردن و  سنت هم موقوف همان امور بوده
است  يقاهتن اسالم فيهم شنةپابر  ياسالم سنت نکه شالودةاي يايو نارو .ستين روا

  .ن بخش کوچک استين همياصل د پندارد ميخواه که خواه نا
ل آن ياز دال يکيد تدارم که ياست؟ ترد ن بودهيپرسم چرا چن ين مقدمه مايبا 

 .ن سازگار کنديه ديبا بق يک جورين قسمت را اياست که  يخيتارة ن دغدغيهم
ها و  يگونه ناسازگارن ايکه بتواند  است شدهل گسترده ين دلياصالً فقاهت به هم

اگر اسالم از اول احکام نداشت طبعاً متفکران  .ح دهديها را توض بودن يير عقاليغ
 ايهن را به نهاديکردند و وضع قوان يگر غور ميد ايه تر در حوزه آن آسوده

گفتند  يکردند و م يخود را چال م ايه ما کتاب ايچرا عرف .سپردند يم ينيرديغ
ر و دار ين گايخواستند خود را از  ين بود که ماياز  رينگنجد غعلم عشق در دفتر 

همه  ناياگر پس از  .پنداشتند برسند ياصل م چه آنل و قال رها سازند تا به يو ق
نجا حقوق بشر) ايت (در يد که ماحصل فقه ما با عقالناي رفتهيپذ يعالتالش جناب
خورده  ک پروژة شکستيد پروژه اسالم يايقبول بفرم آيد ميست الزم يسازگار ن
گرش قابل جمع يد ايه از آن ولو اندک با قسمت يايه ک قسمتي يعنياست، 
سرگردان کرده و  يواه يها به دنبال امور خود را قرن يروانيپ يعني .ستيشدن ن

ناسازگار را حذف  ايه د برگردد و قسمتاياست و اکنون ب ه رها ساختهجينت يب
  .داينم

علم فقه متکفل  .مان، اخالق، عبادات و احکامايم اسالم چهار بخش دارد: يتعال
 ايهر چهار بخش در ج .است (فقه عبادات و فقه معامالت) ر بودهيدو بخش اخ

 يم اسالمياز تعال يبخش ياحکام عمل .ساز است و خأل آن مشکل است الزمخود 
مان و ايتر از  مهم را آند افراط کرد و ايسو نب کين بخش از ايت يدر اهم .است

ط کرد و يد تفرايگر نبيد ياخالق پنداشت و اسالم را در آن خالصه کرد، و از سو
است،  ياز معارف اسالم يضرور يعلم فقه جزئ .از دانستين ياسالم را از آن ب

ش از حد الزم فربه شده، حال آنکه يفقه ب يدر اسالم سنت .ستيجزء اهم ن هرچند
ش کوشش يدر اسالم نواند .اند شدهرشد مشابه برخوردار ناجزاء اسالم از  گريد
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فقاهت  ايش اسالم منهيلذا اسالم نواند .ن ادا شوديشده تا حق همه اجزاء د
تفاوت  يز فقاهت خاص خود را دارد، که با فقه سنتياز اسالم ن ين تلقاي .ستين

ت تفاوت گذشت در فقه عبادا که آنچناندر فقه معامالت است ( يتفاوت اصل .دارد
تمام  لزوماً(و نه  يرعبادياز احکام غ يرش حقوق بشر برخيبا پذ .اندک است)

ش احکام مورد بحث از احکام موقت يدگاه اسالم نواندياز د .شود مي) متحول ها آن
د ياعتبارشان موجه و مف يزمانن احکام در ظرف اي .است بوده يشرع يردائميو غ
در اجتهاد و غفلت از  ايبه خارج از ظرف اعتبارشان خط ها آن يتسر .اند بوده

، است نخوردهپروژه اسالم نه تنها شکست  .است بودهاحکام  يمکان يزمان شرايط
، ها ان در همه قارهيان تمام ادير در مين رشد در سده اخيشتريت به بايبلکه با عن
  .ه ماستزمانن در ين ديتر اسالم زنده

  
  بودن احکام متغيروجه عدم تصريح به موقت 

تا حکم  کنند ميثابت راحت عمل  يمردم به حکم ابد: «ايد متذکر شدهج) 
ت که آيا يد که چرا لحن قرآن نسبت به بعضاي ل آوردهين را دلايو » ديموقت مق

د اي به دور دانسته ياز حکمت اله يعنيو ثابت است  يهستند همچنان ابد يموقت
تر عمل  ثابت راحت يکدام مردم به حکم ابد :سؤال .ثرتر را رها کندؤکه لحن م

 يتئقرا خواهد ميکه بعد از هزار و چهارصد سال  يمن مجتهد و فاضلؤ؟ مکنند مي
ن در ين دايکه مخاطبان  است پذيرفتهکند، ناچار  ن ارائهيل روز از دايمنطبق بر مس

ن اي آيا؟ است شدهده يشياند يريچه تدب .گنجند يتنگ نم زمانو  مکانک ي ي حوزه
مت ينکند و به ق حيرا تصر يبودن امر ست که موقتيبه دور ن ياز حکمت اله

ک يش از ينجد عربستان در روزگار ظهور اسالم ب ل اعراب حوزةايآوردن قب ماناي
روز و فردا را در خطر جهالت ياردها مسلمان ديليارد مسلمان امروز و ميليم
  ندازد؟يب

اعتبار  زمانح به يتصر يکياحکام موقت دو گونه ممکن است ابراز شوند: 
اعتبار  زمانکردن حکم و عدم اشاره به  بيانمطلق  يگريحکم و موقت بودن، و د

ه، يالمشار زماندن يوه اول انشاء شود پس از به سر رسياگر حکم موقت به ش .حکم
بدون اشاره  يعنيوه دوم (يکه حکم موقت به ش يدر صورت.افتد يحکم از اعتبار م

ا يگذار  اعتبار حکم، قانون زماندن ياعتبار حکم) جعل شود، با به سر رس زمانبه 
وه دوم انشاء يکه به ش شود مينسخ  يتنها حکم .کند» نسخ«حکم را  بايد ميشارع 

با  .شود ميح شده باشد، مشمول نسخ نيکه به موقت بودنش تصر يحکم.شده باشد
ح يانشاء موقت بوده، اما مصلحت تصر زمانکه حکم از  شود مي ند نسخ کشفيآرف
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  .است شدهبه موقت بودن احراز ن
 يع الهيو در تشر يبشر ايه گذاري قانونوه ابراز حکم موقت در يهر دو ش

وه ابراز حکم يدر ش يشياند انتخاب هر کدام منوط به مصلحت .شود ميمشاهده 
مشمول  يستند تا به سادگيز نياحکام ناچ سيا تأسيه يع اوليتشر زمانمصالح  .است

  .اغماض واقع شوند
سامان  را مسلمانان يات اجتماعيزده قرن حيس ش ازيمورد بحث ب ياحکام فقه

ن مسئله برايبنا .باشند داشته يه خود تعارضزمانت يبا عقالن آنکه بي، اند کرده يحقوق
نزدهم پا قرن انسانمصلحت  .فراتر از مصلحت عرب حجاز عصر نزول است

شه ياند .مصلحت شاخص همه قرون و اعصار فرض کرد توان مي) را ني(هجر
ما حق  .ک قرن دارديکمتر از  يعمر يحقوق بشر به عنوان هنجار غالب جهان

ن يشيپ ايه ا فرهنگيگذشته  ايه ت امروز در مورد نسليعقالن ايارهيم با معيندار
ت مقبول همان روزگار يعقالن انينيشيار قضاوت ما در مورد پيمع .ميقضاوت کن

مربوط به شش هفت دهه  يئپاارو ايدر اکثر کشوره زنان رأيحق  يوقت .است
م؟ معرفت يدار ين انتظارير است، چگونه از جوامع شش هفت قرن قبل چنياخ
است،  يمکانـ  يزمان شرايطک فرهنگ محدود به ي يها رهپاگر يهمانند د ينيد

آغاز  گاه آنمشکل  .باشد يزمانفرا ايه آموزهد حامل توان مين يک ديهرچند متن 
ش از يمشکل ب .ميم و بفهمانيروز بفهميت و عرف دين را با عقالنيکه د شود مي

 يو کالم يشناخت معرفت ايه ش فرضينداران و پين باشد در فهم ديآنکه در متن د
 .ستيممتنع ن ياز متن کتاب و سنت امر قرائت سازگار با حقوق بشر .ستها آن
  .شامدرن استيپ دورانن به يش فرض تعلق ديده پيامتناع زائ ايادع

  
و چه  شود مي تأييدز ين مطالب در اسالم ناب نايچه مقدار از  سؤال پنجم:

ان به نام يقدرت طلبان و سودجو ياست كه برخ ين مطالب اضافاتايمقدار از 
حقوق بشر مصوب؛  اصوالً آيانكه ايگر ياند؟ و د به اسالم چسبانده را آناسالم 

م يشاهد آن خواه زماندارد كه به مرور  يز اشكاالتيا آن نيمنطبق بر فطرت است؟ 
  بود؟

حضور رسول)  دوران در عصر نزول و ياز جمله اسالم همواره (حت ينيهر د
درک  يفهم بشر يها محدوديتو با  کند ميبروز  يمکان يزمان شرايطمحدود به 

 .است يافتنين دست يا سودائين دناين خالص در يا دين اسالم ناب برايبنا .شود مي
در  .ز نقش دارديمن نؤز متن و ماتن (خداوند) خواننده مر اين غيدر فهم متن د

در  .شود مي افتي(محکم و متشابه)  ير مبنائيو غ يمبنائ يها خود متن گزاره
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ان يهمه آدم ياصل تساو ،انسانل اصل کرامت نوع ياز قباسالم ( يمبنائ يها گزاره
رعدالت و انصاف، ير و استثناناپذي، اصل فراگيدر تقرب به خداوند و سعادت واقع

چ مورد ناسازگار با حقوق بشر ي) هانسانت ين، اصل مسئولياصل عدم اکراه در د
ا احکام ي ير مبنائيغ يها متعلق به گزاره يق ناسازگاريهمه مصاد .شود ميافت ني

ن اي .اند و عادالنه بوده ياعتبارشان عقالئ دوراناست، که البته در مند و موقت  زمان
در موزه  .ان دانستيطلبان و سودجو ساخته و پرداخته قدرت توان ميامور را ن

  .کاالها فراوان است گونه اين يسنت يشناس انسان
 يز فطريآن ن يمواد مبنائ .است يعقالئ يحقوق بشر امور يه جهانيمواد اعالم

امور  .به حساب آورد يعيدر زمره حقوق طب را آن توان ميگر يد اي هياز زاو .است
نکه چه اياما  .مطلوب و مقبول هستند يامور يعيا حقوق طبي ي، فطريعقالئ
 .ستيا اتفاق نظر نيهستند مورد اجماع  يعيا از حقوق طبي ي، فطريعقالئ يامور
است،  يعيا حقوق طبي يفطر اي يمواد عقالئ يحاو شده ياده يگفت اعالم توان مي
به عنوان نمونه بشر  .دارد قابل بحث استد را در برموا گونه ايننکه همه اياما 

کرد يرو ضمناً .از دارديز نين» يو وظائف بشر ها مسئوليت يه جهانياعالم«امروز به 
 هرچند .تر است مشابه کم اشکال ايکردهيسه با روايما در مق زمانحقوق بشر تا 

  .بماند يکرد غالب باقيز به عنوان روين آيندهم که در يندار ينيچ تضميه
  

  دو معرفت بشري از دين الهي و حقوق انساني
 ها بلکه از ساخته .است يانسانو ابداعات  ها حقوق بشر از ساخته سؤال ششم:

ب و امضاء دول مختلف واقع يو ابداعات چند متفکر است که مورد تصو
ق دهد؟ اگر ين خود را با ابداعات چند متفکر تطبيدارد که د يچه لزوم .است شده

ه کردند يز و توصيتجو ها انسان برايرا هم  يگرين حقوق ديچند سال بعد متفکر
هم وجود  يخط قرمز آياد مجدداً خود را با آن حقوق هماهنگ کند؟ اين بيد آيا

  دارد؟
از  ينيمعرفت د .معاصر است انسانت يند عقالنيآبرحقوق بشر  يه جهانياعالم

ا اسالم ين يا مسلمان معاصر از متن ديمن ؤما فهم م زمان در يجمله معرفت اسالم
ما چه  .گر معارف عصر خود در تعامل و داد و ستد استيبا د ينيمعرفت د .است
 ياسالم يشينواند .مياالت عصر خود هستؤس يم فرارويم چه نخواهيبخواه
 ايبا دستاورده ين الهيق دين بحث از تطببرايبنا .ن راستا استايدر  يکوشش
و  ين الهياز د يکياست:  يست، بلکه بحث از تعامل دو معرفت بشرين يبشر
وجود  يخط قرمز يشه و داد و ستد فکريدر حوزه اند .يانساناز حقوق  يگريد
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که در آوردگاه  ماند مي باقي اي شهياند .خورده هست روز و شکستيندارد، اما پ
بان بر ياز خود را بر رقيت امتايروان خود را قانع کند و در نهيبتواند پ ها شهياند
  .دنشانب يکرس
  

همواره در مواجه با  المللي بينعنوان فرد مطلع از قواعد  هنجانب باي سؤال هفتم:
ن يعه) با موازدگاه شيين اسالم (دين مبيه تطابق ديخود در توج يرانايريغ ايهمتاه

ائمه  يها از سنت يبه برخ يو خواه عرف اي موجود خواه معاهده يحقوق بشر
تعارضات  يبا وجود برخ کامالًام، اگرچه به مانند شما  استناد نموده (ع)اطهار

با استمداد از سنت امامان  آيان است که ايال من سؤ .باشم ين موافق مياديبن
موارد خط بطالن  ياسالم حداقل در برخ يا سنتي يخيتار ايه دگاهيبر د توان مين

بر متن  ير مبتنين و تفاسح قرآيد بر نص صريککه عمده تأ رسد مينظر  هد؟ بيکش
استفاده  ير مبانيل معتبر بر تفسيعنوان دل هه امامان بينکه از روايبدون  است بوده
  .شود

 ايه تايمربوط به حم يمقررات اسالم يش جنابعاليقات خويدر تحق آيا
الملل از  نيدر حقوق ب معموالًد؟ اي ز لحاظ نمودهيجنگ را ن زماناز افراد در  يبشر
ن ايمعتقدند که  يارياگرچه بس شود ميادين قواعد با عنوان حقوق بشردوستانه اي

ک شاخه از حقوق يقت در يدو حوزه (حقوق بشر و حقوق بشردوستانه) در حق
  .رنديگ يالملل قرار م نيب

 يت برخاياز رع ييها (ص) جلوهن همانند سنت رسول اهللايائمه طاهر ةريدر س
ره و ين ساياز  يث حاكياحاد يضوابط حقوق بشر قابل مشاهده است، اگرچه برخ

ث ين احاداي .ستينه نين زمايا مبهم در ينكات معارض  ياز برخ يآن سنت خال
ه ، و دستشود مير يتعب ير و موسميبه عنوان احكام متغ يدر صورت اعتبار سند

 .نديآ يبه حساب م ينيد ياز احكام ثابت و دائم يحاك ينياول از منقوالت د
رساله « ايرا در اثر كم حجم اما پر محتو يمون علمين كوشش ماياز  اي نمونه
ث معتبر ياحاد .به نظاره نشست توان مي يمنتظر ينعلياهللا حس تيآاستاد  »حقوق

 يني(ص) در مرتبه سوم از منابع دو سنت رسول اهللا کريم قرآنن پس از يائمه طاهر
در شاكله  يرييراث، تغين مايقابل استناد است، اما رجوع به  يعياسالم ش

اسالم  يحقوق بشر و امكان سازگار يه جهانيبا اعالم يخيبحث(تعارض اسالم تار
مرتبط با گزاره اول  اي، چرا كه مستند اكثر فتاوکند ميجاد نايش با آن) ينواند

از مستندات گزاره دوم  يشان است، هرچند برخايث منقول از ي(تعارض) احاد
ن در ياست چرا عالمان د يدنيپرس .باشد ميت يث اهل بيباز احاد زي) ني(سازگار
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 و در كنار اند داشتهمبذول ن يت كافايث دسته دوم عنيبه احاد يقرون متماد يط
مردم  ينيعباد به استنباط حقوق د يف شرعيتكال غ در استخراجيبل يسع

  اند؟ نپرداخته
) و ۱۹۴۸حقوق بشر( يه جهانياعالم ويژه بهق من منحصر به حقوق بشر يتحق

 ياسيو س يو حقوق مدن يو فرهنگ ياجتماع ،يحقوق اقتصاد المللي بينثاق يدو م
جنگ) را شامل  زمان) بوده و حقوق بشردوستانه (حقوق بشر در ۱۹۶۶(

 اجماالً .كنم يز بررسيحوزه را ن نايگر يد يدوارم در فرصتيام .است هشد نمي
ت آن در يدر حوزه حقوق بشردوستانه بهتر ازوضع يخيت اسالم تاريم وضعيبگو

 يكستانپاداهللا حقوقدان يق محمد حمين مجال تحقايدر  .حوزه حقوق بشر است
  .قابل ذكر است

  
8. Could you please clarify your opinion about the rights of Bahais 

according to your understanding of Islamic law?  
9. I would be very thankful if you clarify the rights of 'Bahais' 

according to your modern interpretation of Islamic law?  
10. According to Holy Quran, what status is assigned to Bahais? Are 

they infidels? What are their rights? 

 يانسانچ يه .شان از حقوق بشر برخوردارندينيفارغ از اعتقادات د ها انسانهمه 
از حداقل  ـد ما غلط و نادرست يولو از د ـش ينياعتقادات د واسطه به توان ميرا ن

 .ثاق) محروم كرديو دو م يه جهاني(حقوق مصرح در اعالم يانسانحقوق 
 اصوالً .ندارد ينيد ايبا صحت اعتقادات و باوره ين حقوق تالزماياز  يبرخوردار

و راست  مؤمناناست، نه فقط حقوق موحدان،  ها انسانحقوق بشر حقوق همه 
  .شانيك

روان يشناخته، از پ تيبه رسم يان الهيرا به عنوان اد يميان ابراهياد کريم قرآن
 کريم قرآنبه گزارش  ـاسالم ة يپا ايباوره .است اد كردهيبه عنوان اهل كتاب  ها آن
 .باشد ميبن عبداهللا(ص) محمد يامبرين و باور به پي، باور به روز واپسيباورخدا ـ

 داند مي يان الهيامبران و ادين پيبه صراحت محمد(ص) و اسالم را آخر کريم قرآن
مان ايرا باطل، ناحق و خروج از مرز  يهپان باور ايمعارض با  يايو هر ادع

  .همداستانند ـ يچ اختالفيه يب ـ يهپان باور ايدر  مسلمانان .شمارد يم
  

  گرايي و حقوق بشر همجنس
 ينه انتخاب جنسيبا حقوق بشر در ضم يتعارض اسالم سنت سؤال يازدهم:

در مورد نوع انتخاب  يفقه سنت آيا .االت از قلم افتادهاست كه در سؤ يامر
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ض در ين تبعاي؟ کند ميز عمل نيآم ضيتبع اي ) به گونهيباز (همجنس يجنس كيشر
  گنجد؟يفوق م ايك از محورهيكدام

حقوق  يه جهاني) در اعالميبا جنس موافق (همجنس باز ي: ارتباط جنساوالً
در  گرايان تالش همجنس .است شدهت شناخته نيرو آن به رسميثاق پيبشر و دو م

 ياجماع ي) در اسناد اصليت جنسيت (اقليك اقليبه عنوان  ها آنشناخته شدن 
ن ايكه به  يدانم تنها جائ يتا آنجا كه من م .است دهيجه نرسيكنون به نتتا المللي بين

است كه به  يافراد يدر مورد پناهندگ يك سند فرعيشده در  يامر اشاره ضمن
در  .اند قرارگرفتهه در كشور خود در خطر مرگ ين روايش گرفتن يخاطر در پ

 گرايان ت شناخته شدن همجنسيبه رسم براي ييكوششها ييپاارو ايكشوره يبرخ
 ها آنت يت موفقاياما نه ،رش خانواده متشكل از دو جنس موافق آغاز شدهيو پذ

 يكه با تراض ياست و در صورت ياز حقوق شخص ين بوده كه روابط جنساي
در تمام  يگرائ همجنس .ندارد را آنگرفتن  دهيا ناديحق مخالفت  ياحدن باشد يطرف

ان يحي، مسمسلمانان( يان الهيروان اديان پيدارد چه در م يجد اريجهان منتقدان بس
كنون تا يباز به هر حال همجنس .ينير ديغ يان افراد عرفيان) و چه در ميهوديو 

  .ق حقوق بشر استياز مصاد يكيبه عنوان  المللي بين يفاقد پشتوانه اجماع
ست  يانسانريو غ يعقالئريغ يامر يگرائ ا همجنسي يباز همجنس اصوالً: ثانياً

ه سخن ين روايشك موافقان  يب .شود مي محسوب يح بشرير صحيو انحراف از مس
 يسخن موجه گرايانات و ادله همجنسيز در مدعيما را باور ندارند، آنچنانكه ما ن

 براي .شود مين يالطرف يل امور جدلياز قب يت به لحاظ عقالئايدر نه .ماي افتهين
 يگرائ همجنس .است الزمو موجه  يعقالئ يق حقوق بشر مبنائيورود در مصاد

به قول مشهور اول  .است شدهاز حقوق بشر شناخته ن يكنون به لحاظ عقالئتا
در  يگرائ راث كن، در شمرده شدن همجنسيم ايت را اثبات كن بعد ادعيبرادر

ض درباره يبحث از تبع يدين ترديوجود دارد، با چن يد جديزمره حقوق بشر ترد
  از اعراب دارد؟ يچه محل يجنس ايتهياقل

شدت  هاز جمله اسالم ب يميان ابراهيبا همجنس در همه اد ي: ارتباط جنسثالثاً
ه را تحت ين رواين لحن ممكن يدتريبا شد کريم قرآن .است شدهم يح و تحريتقب

 ـعه ياعم از اهل سنت و ش ـاسالم  ايعلم .است ه قوم لوط مذمت كردهيعنوان رو
ن در يت طرفايرض .بازان همداستانند و اشد مجازات همجنس يت شرعيدر ممنوع

لواط و مساحقه و  يحرمت شرع .ستيدارد كارساز ن يموكد شرع يكه نه يفعل
 يروشنفكر .است يعشر ياز احكام ثابت و دائم ها آنن يد مرتكبيمجازات شد

 يدر حرمت شرع ياست با اسالم سنت ين مسئله كه فاقد پشتوانه عقالئايدر  ينيد
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م يالبته تجسس در حر .مشابه دارد ي(فارغ از نوع آن) برخورد و اصل مجازات
 مطلقاً يم مسلمانيگو يبا صراحت م .افراد هم ممنوع است يخصوص
ن ايكن كردن  شهير برايطرق موجه  يو از تمام تابد ميرا بر ن يگرائ همجنس

  .کند ميكوشش  يانسانبار از جوامع  انحراف تأسف
  

با حقوق بشر  آيا؟ با قرآن انطباق دارد فقيه واليته ينظر آياسؤال دوازدهم: 
  ؟سازگار است
، در يا انتخابي يده، انتصابي(در همه انواعش اعم از مطلقه و مق فقيه واليت
حكومت «ل يام از قب كه در كتب منتشر شده قن) آنچنانيمت ا از باب قدريه يامورحسب

 »يحكومت انتصاب« و كتاب در دست انتشار »ينيحكومت د يها دغدغه«و  »يوالئ
در سنت  يل معتبريدل است، يام فاقد هرگونه مستند معتبر قرآن اثبات كرده مشروحاً

و  .خالف آن استبر يل عقلين(ع) ندارد، و دليره ائمه طاهريرسول اهللا(ص) و س
محجور  ،فقيه واليتر يناپذ الزمه انفكاك .باشد مير با حقوق بشر در تعارض آشكا

ساده اگر مردم  زباناست، به  يهم در حوزه عموميعلٰ◌ يبودن مردم به عنوان مولّ
 .نبودند يشرع يازمند وليت تصرف در شئون خود را داشتند هرگز نياهل

م بر بطالن يو عقل سل (ع)نيره ائمه طاهري، سنت رسول اهللا(ص)، سکريم قرآن
ت آحاد مردم در حوزه يمحجور يعنياست  فقيه واليت يهپاكه  يخاص يشناس انسان
  .دهند يم يگواه يعموم



 



 

  
  
  
  

  هفتم نوشتار
  
  
  

  ١نيو د تهيسيالئ ،قوق بشرح
  
  

ر جوامع ياخ ن مباحث هفتاد ساليتر مطرح ون يترريگ، فرانياز مهمتر حقوق بشر
، سالمت ن محور سنجشيتر يديت ضوابط آن به كلايكه رع است تا آنجا يانسان

ا ين عامل يتر نقض آن موجه و است شدهل يجوامع تبد يافتگي توسعه و شرفتيپ
 ،الملل بينفارغ از قواعد حقوق . رود يشمار م به ضم ناقيرژ تيبهانه محكوم

در  جوامع يها مطالبات جنبش ها و خواستاست در صدر در ستهنحقوق بشر توا
معتبر  ايقراردادهاز  يبرخوردار .رديقرار گ يرامونيپ ايدر كشوره حال توسعه

ملل  يمجمع عموم ۱۹۴۸ (مصوب بشر حقوق يه جهانيل اعالمياز قب المللي بين
 يمجمع عموم ۱۹۶۶(مصوب  ياسيوس يحقوق مدن المللي بين ثاقيم و متحد)

ل ياز قب يانسانگر مطالبات يسه با دايمق را در ملل متحد) حقوق بشر زمانسا
برخوردار  يشتريب انضباط وضوح و ت،ياز شفاف يآزاد و يدموكراس ،عدالت
  .است كرده
 ن وينسبت آن با د است قرارگرفته حقوق بشر يكه فرارو ياالتؤس از يكي
ت يهو يقو يها مؤلفهن از يكه د يجوامع ال درؤن ساي .است يمذهب يها ارزش

 يشتريب يدشوار ت وياست از اهم يات اجتماعيقدرتمند ح يها از شاخص و يمل

                                                           
 

، اي نسبت الئيسيته و حقوق بشر: شهروندي ودين ن رشتهالمللي و بي نشست بينقرائت شده در  .۱
مجموعه ؛ ۲۸/۹/۱۳۸۳، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي كرسي حقوق بشر،صلح ودموكراسي يونسكو،

، ۱۳۸۵، مهر۴ماره ، شآئين؛ ماهنامه پژوهشي، سياسي و اجتمائي ۱۳۸۶، تهران مقاالت نشست
  .۶۴-۶۷صفحه 



    ۱۶۷      حقوق بشر، الئيسيته و دين ����  

هم  ين رودررويم ديتعال كه مواد حقوق بشر و يئها در حوزه .برخوردار است
انتخاب  از ريزگنا ن جوامعاين يقوان ها و حكومت ،شهروندان و رنديگ يقرارم
 يمطالعه مورد .رسد مي عرف متجدد و ينيسنت د يايآزمنوبت به زور شوند مي

م يتعال يخوانباز ر ويتفس و ليوأت و از رواج حقوق بشر ينشان جوامع مختلف
  .در پرتو حقوق بشر دارد ينيد

  
  محورهاي چالش اديان و حقوق بشر

 يان برابرياد از يسنت ايه حقوق بشر با قرائت ن محور چالشيمهمتر. ۱
ض يتبع و مقابل قانون در ينابرابران ياز اد يارياگرچه در بس. است ها انسانحقوق 

 ينفگاه  و يمذهب و ينيد ،يتيجنس يحقوق ياما برابر ،است شده ينف کامالً ينژاد
از  زنان اي دهيكه در موارد عد ين معنايبه  ،است شدهت شناخته نيبه رسم يبردگ
 اين خاص يك دياعتقاد به  .اند بهره ياز آن برخودارند ب مرداناز حقوق كه  ياريبس
ا آن مذهب را ين يروان آن ديپ ،ين رسميد ان مذاهبيخاص در م مذهبك ي

ناباوران به  يا به طور كلي انيگر اديروان دينسبت به پ يشتريبازات يامت ازحقوق و
 ژه ويون حقوق ويروحان ن ويعالمان د يگاه يحت .کند ميمذهب برخوردار  ن ويد
 و يعدم نسخ احكام بردگ .شوند ميحائز  ياسيس خص در حوزهباال يازاتيامت

 يحقوق يبرابرگر مظاهر عدم يد آزاد از ايه انسانحقوق بردگان با  يتفاوت جد
  .است ها انسان

از  يبرخ يدر قرائت سنت. است يومذهب ينيد ايه آزادي ،ن محور چالشيدوم
غ يتبل .دارد ين تا حد مرگ را در پيسنگ مجازات (ارتداد) نيان خروج از آن دياد
 تظاهر .مواجه است يجد يها محدوديتبا  ين رسميد روانيان پيگر در ميان دياد

  .ستيمجاز ن يمذهب ا فعل محرماتي ينيبه ترك اعمال د
م يتعال دانستن احكام و فراتر از نقد گفتگوبودن و قابل غير ،ن محور چالشيسوم

به  يازين ينياحكام د كه ضوابط و يبه نحو ،ن استيآن د روانيپ ياز سو ينيد
 د آن احكام را متعبدانهايب يمان به اصول اعتقادايندارند و پس از  يه عقالنيتوج
رند احكام يپذخطا و يبشر يكه امور با حقوق بشر و در صورت تعارض رفتيپذ
  .برخوردارند يتقدم ذات وتو و از حق ،رنديناپذخطا و يكه اله ينيد ميتعال و

به قرائت غالب  جير به تدريكه در قرن اخ ـ يان الهياز اد شينواند يدر قرائت
به نفع  هر سه محور چالش ـ است شدهل يتبد يان الهين اديروان مهمترين پيدر ب

چ يه ينيش دينواند متفكران دگاهيكه از د ين معنايبه  ،است شدهحقوق بشر حل 
 ينيمند د زمان ريبلكه از احكام متغ است نبودهان ياد يگانه ذات ك از امور سهي
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 ،يجنس ،ينيض ديگونه تبع چيان بدون هيآدم  تك تك ن اساساي بر .است بوده
 ازيامت ژه ويچ حق ويه و برابر برخوردارند وكسان ياز حقوق  ...و ياعتقاد ،ينژاد
 ،نيد همه مردم در انتخاب ثانياً.ستين رفتهيپذ يچ صنف و قشريه براي يحقوق
 يبلكه حق ستيكبار مصرف ني و يايحق ابتد ،ن حقاي .ده ومذهب آزادنديعق

 .آزادندز ين دهيعق و ،مذهب ،نين منوال مردم در ترك ديبر هم .است ياستمرار
 ينيث كه دياز آن ح ـ ينيك عمل ديا ترك فعل يبر فعل  توان ميچكس را نيه

 مؤمنان براياگرچه  ينيد يها همه گزاره ثالثاً .ا مجازات كرديمجبور  ـاست 
 له قداست درها دنيكش .هستند سؤالقابل  نقد و قابل ،گفتگو اما قابل ،محترمند
 ها آنداشتن  ف نگاهيبلكه به ضع شود مينها آنت يباعث تقو ينيد ايباوره اطراف

 رشيپذ برايه الزم يخردمندانه توج يك گفتگويكه در  يزمانتا  .انجامد مي
 يالزام اند شدهل نيجو غالب تبد به ينيد ايه ارزشو نشده  ارائه ينيد يها گزاره
  )۱(.نادرست است ها آن يقانون

 ،ريم قرن اخيحداقل در ن يعنيما  زمانكه در  توان ادعا كرد يدر هر سه محور م
 زينان نيعرف متد و ،است كرده يبشر تلق را از حقوق گانه موارد سه يئعرف عقال

ه احكام مرتبط با يقابل گفتگو بودن كل و ينيد ايه آزادي ،يحقوق يبرابر جيتدر هب
 .است نگ كردهگانه هماه سه خود را با حقوق ينداريد ،به قبول كرده يتلق انسان را

 در تعارض ،است از حقوق بشر ناًيقي شده يادن كه موارد ايرش يدر واقع پس از پذ
از  يبه نحو ينيد يدر گزاره سنت ،با تقدم حقوق بشر شده يادبا حقوق  ينياحكام د
مانند  بودن حكم و يمكانـ  يزمان ،بودن حكم يا موسمير يمتغ ،نسخ لياز قبانحاء (

  .است شده) تصرف  ...آن
  

  الئيک به حقوق بشررويکرد 
ه ياول بيدهه از تصوت چندگذش مواد حقوق بشر و يشمول جهان دنبال به .۲
ا ي آنش مواد ايافز قلمرو آن و توسعه گسترش حقوق بشر و ،ه آنياعالم نينخست
 ،شود مين كه در عمل به توسعه محدوده حقوق بشر منجر يشير موسع مواد پيتفس

 دو يچالش جد يها از محور گسترش موارد .است شده  مطرح يدر محافل حقوق
نه ين زمايدر  يمقدمات ين مقاله بحثايموضوع بحث  .باشد مي ينيد ك ويشه الئياند

ا ي سابقه كم يفارس زبان ن بحث دراي اوالًكه  رو ناياست از  يبحث مقدمات .است
 پس و مستقل است يقيحقازمند تين تك نكات مورد بحث تك ثانياً .سابقه است يب

نه ين زمايرا در  يتوان بحث اصل يم گاه آنقات ين تحقايدن همه يرس از به انجام
بحث خواهد  ايبه غن ننظرا صاحب شنهاداتيپو انتقادات  است يعيطب .مطرح كرد
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  .افزود
 ايبه معن يفرانسو اي واژه تهيسيالئ .ميكن يآغاز م تهيسيئه نظر اليبحث را از زاو

 دولت يايجد يكي«: دارد مؤلفه دو تهيسيئال .)۲(است ينيرديا غي يمذهبريغ
 و سايكل ن ويجامعه از نهاد د يعموم ايه بخش گانه) و سه ايرنده قويگ(دربر

 ن ويتضم يگري، و ديارجاعات مذهب ان ويدولت نسبت به اد استقالل مشخصاً
 .يمذهبريغ و يهمه اعتقادات اعم از مذهب برايك يدولت الئ ياز سو يآزاد نيمأت

از حقوق  و نشهروندبود يعني يكه شهروند ن معنا استايبه  نيد دولت و يايجد
دولت و  .اد جامعه نداردبا مذهب افر اي چ رابطهيشدن هرداربرخو يشهروند

با  ا در انطباقي ،نيد ودر پرت ،نيرا براساس د خود ايه استيس ياجتماع يها نهاد
 ن حقوق وييتع براي يعموم ايسرانجام دولت و نهاده .کنند مين نييتب نياصول د

مالك كار خود قرار  رو چيه به را  ناآن يتقادات مذهبعا يشهروند يآزاد
  )۳»(.دهند ينم

حقوق  استقالل انيبه اد دولت نسبت از اركان استقالل يكي كيدگاه الئياز د
 و يعموم يها يمش خط ،موضوعه و ين اساسيقوان ،يشهروند حقوق ،بشر
براساس  شده يادك از موارد ي چيه ن معنا كهايبه  ،ان استياز اد ها يگذار استيس
ن يد گريعبارت د به .شود مين نيين تبيبا اصول د ا در انطباقي نيدر پرتو د ،نيد
 يعني ،ندارد يعموم يگذار استيس و يمش و خطقانون  در حقوق و يتيچ مرجعيه

در  داران نين اگرچه دبرايبنا.است تيمرجع هرگونهن فاقد يد يدر حوزه عموم
 ،(اعم از دولت يعموم ايك از نهادهي چيكنند اما ه يورز نيد آزادند يجامعه مدن
 ضوابط و براساس ستنديمجاز ن )...و يعموم و يآموزش اينهاده ،ها يشهردار
 ن ضامنياز د يعموم اينهاده يو جدائك يتفك .اداره شوند ينيد ايه ارزش
را  يه عمومصحق دخالت در عر ينيد ايادههن .هردو است استقالل و يآزاد

 نيد در امرز مجاز به دخالت ين يه عمومصعر يادهاهگر نيد ت ولدو و ندارند
 اگر يتح ،داران است نيد براي يازيامت و ژهينه حق و يدر عرصه عموم .ستندين

در  ينيد ايه ارزش و نيد براي يتينه مرجع و ؛ل دهنديت جامعه را تشكياكثر
 دگاه حقوق بشر مستقل ازين دايلذا از  .رود يانتظار م يعموممقررات  ن ويقوان
  .شود ميف ين تعريد

م استناد يكن ن است كه فرضاي حقوق بشر هب كيكرد الئيرو داتيؤجمله ماز
باتوجه به  صورت نايدر  .باشد ميبشر مجاز  مواد حقوق براي ينيت ديمرجع و

 نياگرچن ؟واقع شود بشرحقوق  ن مرجعيم كدام ديان تعالياد تكثر تنوع و
 عالوه به ،ماند يم يباق يقبل سؤالم باز يل شوئاق رويپرپ نيچند د برايرا  يتيمرجع
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 را ين خاصيكه د برفرض(حقوق بشر  نيدر تدو ،ن مذهب دارديچند ينيهر د
در  و ؟مين بدهيآن د به كدام مذهب ت رايمرجع )ميعنوان مرجع انتخاب كرد به

برفرض  ،موجود است يات متفاوتئز قراين يمذهب ن ويدر هر د مرحله سوم
 ينيبه كدام قرائت د ت رايمرجع ،عنوان مرجع به مذهب خاص ن ويك ديانتخاب 

 گريقرائت خاص دو اشكال د و مذهب ن ويد كيبا انتخاب  ؟د دادايب يمذهب و
نكه ايگريد ،شود ميت نايگر رعيد انيروان اديپ نكه حقوقاي يكي: آيد ميش يپ
 يباق اي چاره نبرايبنا .شود ميده گرفته ين ناديناباوران به مطلق د حقوق يطوركل به
به  ،ميمستقل كن ينيرديو غ ينينكه حقوق بشر را از مطلق اعتقاد داي جز ماند ينم
ژه يحق و ينيچ اعتقاد ديه براي م ويبدان انسانحقوق را از آن مطلق كه  ين معناي
 ينيم ديك از تعالي چيهبه  حقوق بشر نيدر تدو اصوالً ثانياً ،ميل نشوئاق يازيا امتي

را مرجع  ينيچ ارزش ديم و هين نكنيرا در پرتو آن تدو حقوق بشر م،ياستناد نكن
  .ميك باشيك كلمه در حوزه حقوق بشر الئيدر  يعني ،ميندان حقوق بشر

با  توان ميهمانند خود حقوق بشر ن در موارد توسعه حقوق بشر ن اساساي   بر
در  .ن موارد را به قلمرو حقوق بشر راه نداداي ،ينيم ديو تعال ها ارزشبه  استناد
است  يامور مذهب و ينيد ايه ارزش م وياگر مانع تنها تعال ن مواردايتك  تك
ان گوشزد كرد ياد روانيبه پ و كرد ياياعتن يب ها آند به مخالفت ايب يديچ ترديه يب

فراتر  يامر اما حقوق بشر ،ديكن يدار نيخود د يل شخصئاد در مسيكه شما آزاد
 يجامعه مدن و يشخص يجز در زندگ ستنديان مجاز نياد و است ياز امور شخص

 لذا بدون .مسدود است ينيد يها م و ارزشيبر تعال يحوزه عموم.اندام كنند عرض
مد آخوش  ورود در حوزه حقوق بشر برايد يجد به موارد بايد مي اي چ دغدغهيه

 يجامعه مدن و يشخص ين خارج از زندگيكه د كرد اثبات ها آن رشيو با پذ گفت
  .ندارد يگاهايچ جيه

  
   رويکرد ديني به حقوق بشر

اشكاالت  و ستيرفته نيك پذيالئ كرديرو ينيد دگاهيد يعني ه مقابلياز زاو .۳
 حقوق بشر براي ينيد ايه ارزش تيكرد به امكان مرجعيرو ناي يواردشده از سو

 از عرصه يايزد نيد براي ها كيمعتقدند الئ باوران نيد .مردود است سخ وپاقابل 
 براين مبنا ايبا اتكا به  و ،اند کردهاتكا  قابل مناقشه و نشده اثبات يايبه مبن يعموم

 .ستيقابل دفاع ن وجه چيه كه به اند شده ئلاق يازاتيامت ژه ويخود حقوق و
چند  يط بشر يدر قلمرو حقوق نيدرباره نحوه حضور ددگاه خود را يد باوران نيد

  :کنند مين يينكته تب
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 و باوران نيد .اند يمساو کامالًاز حقوق بشر  يدر برخوردار ها انسان: نكته اول
 آن، روانيپ براي ينيآئ ن ويچ دياعتقاد به ه .برابرند يبه لحاظ حقوق ناباوران نيد

از  داينب زين ها كيالئ و ناباوران نيد ن اساسيبرهم .کند ميد نيتول ازيا امتيژه يحق و
ژه يو به( يدر حوزه عموم انيروان ادينكه پاي .از برخوردار باشنديا امتي ژهيحق و

خود را  ينيد ايحق استفاده از نماده )يبهداشت و يآموزش اينهاده ،يادارات دولت
حقوق  يه جهانياعالم ۱۹ و ۱۸مطرح در مواد  ينيد ايه آزادينقض  ،باشند داشتهن

نفع  بهو ان ياد هيبرعل يمنف ضيتبع و ياسيو س يحقوق مدن المللي بينثاق يم و بشر
عدم جواز استفاده  است و ملك مشاع همه شهروندان يحوزه عموم .ته استيسيالئ

(در  يعموم مسلمان در حوزه زنانازجمله پوشش  ينيد يها از نماد يشخص
 فاقد مستندات و ه) مخالف حقوق بشريترك آلمان و فرانسه و ازجمله ييها كشور

  .است يالزم حقوق
رو را در سطح جهان دارند ين پيشتريكه ب يانياد ويژه بهان موجود ياد :نكته دوم
مردم  از يميش از نيكه ب ت و اسالم)يحيمس ،تيهودي( يميابراه نايازجمله اد

ن اي .هستند يمتعدد مشترك ايه ارزش م ويتعال دارايدهند  يل ميرا تشك جهان
توان  يم يميان ابراهياد ان باالخصياد روانياست كه از پ يزانيمشتركات به م

 در حوزه حقوق بشر يكساني انتظارات و ل داد كه از مطالباتيتشك ياردوگاه
 اعتقاد به .قرار دارد تهيسيكه در تقابل با الئ يمطالبات و انتظارات .باشدبرخودار
ع يگاه رفايج ،گريد سرايباور به  ،يبه زندگ خداوند يبخش يمعن ،انسانكرامت 
حترام خانواده ا و ،يعمومت يامن واخالق  فت امور خاليممنوع ،يدر زندگ اخالق

 مواد حقوق مستندست يقرار ن .ان استيم مشترك اديو تعال ها ارزشن ايجمله از
از  باشند تا بحث ها آنمتفاوت  ايه قرائت و ان و مذاهبياد ياختالف بشر موارد

جه كنارزدن مطلق ينت وشود،  و آن قرائت مطرح آن مذهب ن ويد ناي نييتع
  .ستيرفته نيپذ ن حوزهايدر  ها كيالئ ن اشكالبرايبنا .باشد ينيد ايه ارزش

 يدر جامعه مدن و يحوزه خصوص در ،يدر امور شخص يهرکس :نكته سوم
ز از ين يان در حوزه عموميآدم .كند يل است زندگايم هرگونهمجاز است كه 

 يتفاوت ناباوران نيد نداران وين ديامر ب ن دويا رد .رندبرابر برخوردا کامالً حقوق
ازجمله حقوق  يمقررات حوزه عموم ن ويقوان در حقوق و ياما بحث اصل .ستين

ت يفاقد مرجع ينيد يها حوزه ارزش نايچرا در  .است يوحقوق شهروند بشر
سلب  يعموم ن در حوزهياز د يشناخت ومعرفت يفلسف اي؟ براساس كدام مبناست
  ؟است شدهت يمرجع
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  هاي ديني و الئيسيته بندي احکام حوزة عمومي در مقايسه با ارزش طبقه
ازجمله حقوق  ياحكام حوزه عموم ،يادين پرسش بنيا رشتيضاح باي براي .۴

  م است:يتقسته به دو دسته قابل يسيالئ و ينيد ايه ارزشسه با ايبشر در مق
موضع  :ممكن است ها آندرباره  سه موضع امكان اتخاذ كه يموارد دسته اول:

 يكرد عرفيا مشروط به روي( ينداريد ينف موضع مشروط به ،ينداريبه د مشروط
 و يموضع خنث ،مقصود ازموضع سوم .نينسبت به د ءموضع الاقتضا ) وكيالئ و
ن است نه يحكم صادره نه به نفع د ين موضعيدر چن .است نيطرف نسبت به د يب

كه امكان اتخاذ  يدر موارد .ه آنيته است نه برعليسينه به نفع الئ ،نيه ديبرعل
 ءالاقتضا طرف و ين موضع همان موضع بيتر منصفانه گانه موجود است مواضع سه

برخوردار  يكسانياز حقوق  ها كيالئ و ندارانيد ين موضعيبا اتخاذ چن .است
اجرا  ناباوران نيباوران و د نيدر مورد د مشابه گونه هب احكام صادره و خواهندبود
ن حوزه ايوجدان در  ده ويعق يآزاد و ها انسان يحقوق ياصل برابر .خواهدشد

 باوران و نيحقوق د ينداران (برابرياتخاذ موضع به نفع د جاي به يعني .رديگ يقرارم
 يحقوق يبرابرران (باو نيه ديا اتخاذ موضع بر علي )،ينيآراءد دايعق يآزاد
آراء  و دايعق يآزاد و ،يانسان داران از حقوق نيد يعدم برخوردار باوران و نيد
 يعني ،شود مين انتخاب يطرف نسبت به د يو ب ء) موضع الاقتضاناباورانه نيد

 يآزاد و يطوركل به ازاتيامت ژه ويحقوق و ينف و ها انسانهمه  يحقوق يبرابر
 اتخاذ آيان است كه ايمهم  سؤالاما  .ينيرديغ و ينيد اعم ازوجدان  ده ويعق

  ن) در همه موارد ممكن است؟يطرف نسبت به د ي(ب موضع سوم
 و ين نفيامر دائر ب ينيمشترك د ايه ارزشكه نسبت به  يموارد دسته دوم:

حكم  ينياساس ارزش د بر اتخاذ كرد و ندارانهيد موضع دايا بي يعني ،اثبات است
حكم  يباور عرف و ينير ديارزش غ بر اساس ك اتخاذكرد ويئالموضع  دايب ايكرد 
ن ممكن ينسبت به د طرف يب و ءالاقتضا اتخاذ موضع ين موارديدر چن .كرد
در  نيت از ديسلب مرجع و ينيد يها د از ارزشي خلع گونه موارد نايدر  .ستين

ا ين يت ديمرجوحفرض  شيبر پ يمبتن يشهروند ا حقوق بشر وي يحوزه عموم
 ،است كيالئافراد  ان ويمنكران اد رشيمورد پذ فرض شين پاي .ت آن استيمردود

ن اي ؟مسلط باشد يبر حوزه عموم بايد ميخاص  ن باوراي لياما به چه دل
  .تابند يبرنم را آن ندارانيد نداران است ويمان دايدر معارضه با  فرض شيپ

رش يپذ ،اثبات است و ين نفيدائر ب ينيد يها ارزش رشيكه پذ يداردر مو
 .ن عرصه استايدر  يايزد نيا دي ين در حوزه عموميد د ازي خلع ايمعن به تهيسيالئ
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كدام اصل مقبول  ا بر اساسي جهانشمول ايكدام مبن بر اساس پرسند ينداران ميد
 يعرف ك ويالئ ايه ارزششود و  يسلب م ينيد ايه ارزش تيمرجع المللي بين

  ؟شوند ميمسلط  يعموم برعرصه
بدون  و شيشاپيپ توان مين كيو الئ ينيد كرديرو ز دويبرانگ چالش در موارد

بلكه  ،مسلط كرد ك را بر حوزه حقوق بشريالئ كرديرو يل موجهيدل چيبه ه اتكا
دو طرف  ك ازيهر كه يدر صورت ،گذاشت خردمندانه يمسئله را به گفتگو بايد مي

 ،از موضع خود ارائه كند يمعقول موجه و نييتب و كند را قانع طرف مقابل توانست
كرد نتوانست يروك از دو ي چيه اگر و .گيرد مي قرار حقوق بشر ايكرد مبنيآن رو

اتخاذ چاره  جز اي بودند چاره يا ادله دو طرف متكافي ،قانع كند طرف مقابل را
دادن به  تن يعني ،ت در عمل استياكثر رأيبه  ميآن تسل ماند و ينم يباق يعمل
  م؟يسراغ دار ييها ن چالشيدر چن يگريد حل راه آيا .كيدمكرات حل راه

ار يبس در جهان معاصر و در اكثر كشورهاباوران  نيكه تعداد د ستين يديترد
كرد يك رويدمكرات ك انتخابيو در  ،است ينيد ايه ارزشناباوران به  شتر ازيب
 ايمبن بايد مي ينيمشترك د يها ارزش و شدهمقدم  يعرف ك ويكرد الئيبررو ينيد

  .رديقرار گف موارد مشكوك در حوزه حقوق بشر يتعر
  

  مصاديق چالش دين و الئيسيته
حوزه حقوق بشر است  يها ن چالشيامروز از مهمتر ن موارد مشكوكاي .۵

از  ياشاره به برخ .ستيدور از واقع ن احتماالت و يذهن ـ يواز مباحث فرض
  :کند مين بحث را اثبات ايت يمشكوك اهمن موارد اي قيمصاد
مات يبلكه در همه تعل ،يدر مدارس دولت يايابتد يمات عموميدر تعل .كي
را  ها آنا ي داد سامان بايد مي بر وجود خدا يمات را مبتنين تعلاي ياجبار يعموم
كودكان حق  نيكه خدا مرده است؟ واضح است كه والد ييسامان داد گو اي ونهگ به

را مطابق اعتقادات خود  نشانفرزندا كيا الئي يمذهب يدر مدارس خصوص دارند
كه  يژه در جوامعيو به د كرد؟ايچه ب يدولت يعموم اما در مدارس ،كنند تيترب
 پرورش در آموزش و يعموم ماتيباالخره تعل ،مطلق هستند تيدر اكثر باوران نيد

و اشاعه  ها آن يبا نف اي ف شوديمشترك تعر ينيد ايه ارزشت يبا مرجع بايد مي
 ايه بخش نيتر مهم از يايابتد يعموم ماتيكه تعل ته؟ واضح استيسيالئ يمبان

  .ر را دارنديثأت تايجهان نه يفرهنگ آينده ميو در ترس است يحوزه عموم
مشترك  ايه ارزشت يبا مرجع بايد مي آيا يعموم يل ارتباط جمعايوس در .دو

 يجمع يل ارتباطايوس ر شگرفيثأاز ت ؟ها آن يبا نف ايرا سامان داد  ها برنامه ينيد
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 ك حق دارنديهر ناباوران نيد و باوران نيد .غافل بود توان مين يساز در فرهنگ
را بر  يعموم يجمع ارتباط لاياما وس .باشند داشته يخصوص يجمع ل ارتباطايوس

از نحوه  توان مي عنوان مثال به ؟اداره كرد بايد مياست يس و يمش كدام خط اساس
  .گفت سكس سخن دهيمواجهه با پد

ازجمله  )ازدواج ش ازيپ ويژه به( خارج از ازدواج يآزاد جنس روابط آيا .سه
 .ن استيطرف تايمهم رض .مثبت استته به مسئله يسيالئسخ پا حقوق بشر است؟

ز ين ت خداوندايپسر رض ت دختر وايرض بر عالوه .است يمنف به مسئله ينيسخ دپا
در  .زار استيب خارج از خانواده يرابطه جنس هرگونهخداوند از  شرط است و

كه  است يادهوتنها ن ت برخوردار استيت اهماينهاد خانواده از نه ينيد كرديرو
خارج از  يروابط جنس هرگونه ينياز نگاه د .در آن مجاز است يروابط جنس

 حال آنكه .شود ميمحسوب ناز حقوق بشر  روابط گونه اين و ،ازدواج ممنوع است
  .روابط از حقوق بشر است گونه اينك ياز نگاه الئ
 ،ك مثبت استيسخ الئپا ؟ا نهياز حقوق بشر است  گرايي همجنس آيا .چهار
ن يجنس به طرفا به هميبه جنس مقابل  يل جنسايتم .ن استيطرف تايمهم رض

از  ن حقوق باشداي در سلب يت مقبوليد مرجعتوان مين ينيد ينه دارد و يبستگ
مخل  است و ياله سيح و خالف نواميقب ،مطرود يامر گرايي همجنس ينينگاه د

  .حساب آورد هب حقوق بشر در زمره را آن توان مين هرگز و باشد مي ان خانوادهيك
 يكه پزشكان از سالمت يا سالمندانيماران يا كشتن بيترحم  يمرگ از رو .پنج

گر يد زبانا به ي ها آند مقدمات مرگ يتمه آيا ؛اند کردهد يقطع ام آنانرفع كسالت  و
است  مار مجازياز خود ب يقبل ا با اجازهي و نشانبا اجازه بستگا ها آن كردن راحت

از  يديناام را ين جوازيچن باوران نيد ؟ا نهين از حقوق بشر است اي آيا ؟ا نهي
به دست اوست وتا  يزندگ كه مرگ و ن باورندايبر و دانند مي رحمت خداوند

كشد ولو به كمك  ينفس م و از انحاء زنده است ينحو به ها انسان كه يزمان
محترم  انساننفس  .ميآور او را فراهممرگ م يستيمجاز ن اًاخالق و شرعاً ،دستگاه

در  .شود مياز حقوق او محسوب ن يشرايطچ يدر ه يگركشيا دي ياست وخودكش
را مهم  بستگان او يا راحتي مار ويب كاهش رنجآخرت  ناباوران به خدا و مقابل

  .دانند ميترحم را مجاز  يرو زا مرگ آن دو از يكيت ايدانسته بر اساس رض
در حوزه  يباور نيد و تهيسيالئ موارد چالش فوق از توجه به پنج مصداق

 توان مين يايمبن ن بحثايدر  .است يايمبن کامالًكه بحث  دهد مي نشانحقوق بشر 
 يامر بالذات ا حقوق بشري يعموم ةحوز«مدرن  يا تابويبه گزاره اثبات نشده 

ك باور به ي مطرح است يهپا کامالًباور  نجا دوايدر  .استناد كرد »ك استيالئ
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 يحداقل حوزه عموم يگريباور د و ل استئاق يمذهب  يها ن و ارزشيرش ديپذ
ن ايك از يانتخاب هر .كند يم ميترس ن و خداونديد حق دخالت نيرا بدون كمتر

 ينيد ايه ارزشنفوذ  ن قلمروييتع ا حداقلين يد ا عدم قبولي به قبول دو باور
 دفاع قابل غير و نشده اثبات فرض شيبا پ توان ميرا ن ياديبن سؤالن اي .گردد ميباز
  .سخ دادپا »است ينيد ايه ارزش تيمستقل از مرجع يحوزه عموم«

  
  جهينت
مسئله با تقدم  با حقوق بشر انياد يم سنتيتعال چالشدر سه محور  .كي
 :عبارتند از آن سه محور .است شدهحل  انياد يسنت بر قرائت حقوق بشر شهياند

وگفتگوبودن  قابل نقد و يمذهب و ينيد يها  يآزاد ،ها انسان يحقوق يبرابر 
  .ينيد يها گزاره
ت يمرجع ا عدم امكانيامكان  يباور نيد ه وتيسيالئ ن محور چالشيمهمتر .دو
 ياز زندگ ن خارجيد براي كيكرد الئيرو است يدر حوزه عموم ينيد يها ارزش
ف ين تعريد ايمنه را يحوزه عموم و ستيل نئاق ينقش يجامعه مدن و يشخص

  .است يمنتف ينيد ايه ارزش تيمرجع هرگونهدر حقوق بشر  ن اساسايبر  كند يم
 هرگونهبا  ها انسان يحقوق يبر اصل برابر با اتكا اوالً ،باور نيد كرديرو .سه
نداران يدازجمله عدم جواز استفاده  يدر حوزه عموم ناباوران نياز ديامت ژه ويحق و
ان يمشترك اد ايه ارزش ثانياً .مخالف است يدر حوزه عموم ينيد ايادههاز ن
احكام حوزه  ثالثاً .باشد  ميعموسامان حوزه مراجع  و از مستندات يكيند توان مي

  .ستندين از دوحال خارج نيبا د در نسبت يعموم
ن يدر چن .ممكن است ها آندر  نينسبت به د يطرف ياتخاذ موضع بحال اول 

 باوران نيكه د ن استينسبت به د يطرف يموضع ب موضع اتخاذ نيتر منصفانه يحالت
 يحقوق يبرابراصل  .برخوردار خواهندبود يمشابه امكانات و از حقوق ها كيو الئ
  .ن سنخ استايوجدان از  وده يعق يو آزاد ها انسان

امر دائر  ست ويممكن ن ها آندر  نينسبت به د يطرف ياتخاذ موضع ب حال دوم
مردود  بر يمبتن ينيد د از ارزشي گونه موارد خلع نايدر  .اثبات است و ين نفيب

 و يشتوانه فلسفپ هرگونه قدفا فرض شين پاي .ن استآت ين با مرجوحيد دانستن
 كيجز انتخاب عمل دمكرات ن گونه مواردايدر  .است يشناخت معرفت نيمت ايربنيز
در  باوران نيد تياكثربا توجه به  .ستين اي ت چارهياكثر رأيدادن به  تن يعني

از  دي خلع و ياز عرصه عموم يايزد نيد جهان اياكثر كشوره رد وجهان امروز 
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  .ر موجه استيغ يدر سامان حوزه عموم ينيد يها ارزش
در حوزه حقوق بشر  يباور نيو دته يسيالئ ايه ق چالشين مصادياز مهمتر

 يعموم ماتيبلكه تعل ،يدر مدارس دولت يايابتد يمات عمومياز تعل توان يم
 گرايي همجنس ؛از ازدواج جارخ يروابط آزاد جنس ؛يل ارتباط جمعايس و ؛ياجبار

مشترك  ايه ارزش تيسلب مرجع شده ياددر موارد  .ادكرديترحم  يمرگ از رو و
  .ستيخردمندانه ن ينيد

   
  دداشتها:يا
به  يخياز اسالم تار :ام ل بحث كردهيل به تفصياسالم را در مقاالت ذوبشر حقوق ايه چالش .۱

بر  درآمدي پيش؛ ۱۳۸۰/ حقوق بشر اسناد  و مذهب در اسالم ده ويعق يآزاد؛۱۳۸۰/ياسالم معنو
 ؛ ۱۳۸۲/ردر اسالم معاص يدار معضل برده ؛۱۳۸۱/يدر فرهنگ اسالم يخصوص و يبحث عموم

 ياصول سازگار ؛ ۱۳۸۲/ينيد يروشنفكرو  قوق بشرح ؛ ۱۳۸۲/زنانحقوق روشنفکري ديني و 
 . ۱۳۸۴/در آخرت زنانحقوق ؛  ۱۳۸۳/تهيمدرن اسالم و
ك يخصلت الئ كه است يزيچ تهيسي: الئ ۸۷۷ ،ترهيفرهنگ ل، ۱۸۷۳ ،دانشنامه الروس .۲
   .ينير ديا غي ير مذهبيك : غيالئ.دارد

   .۱۶و ۱۵صفحه  ،، نشر اخوان۱۳۸۴، تهران،قيدان وثيش ،؟ستيته چيسيالئ .۳
  



 

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اسييني و سيدتي، دهاي عقي : آزاديسومخش ب

  
 ده و مذهب در اسالم و اسناد حقوق بشريعق يآزاد. ۸

  ينيد عةدر جام ياسيحقوق مخالف س. ۹
  حقوق شرعي مخالف سياسي و احكام فقهي بغي،محاربه و افساد:مهضمي



 



 

  
  
  
  

  هشتمنوشتار 
  
  
  

  ١ده و مذهب در اسالم و اسناد حقوق بشريعق يزادآ
  
  

ده يبه هر عق انسان يبند يپاحق انتخاب و  يعنيده و مذهب يعق يآزاد :مقدمه
،  اعتقادات بيان،  دهيعق ن وي، ابراز د داشتن ماناي ، اعتقاد و دنيشيحق اند . يو مذهب

غ ي، دعوت، تبل نانيمتد به كودكان و ينيم امور دي، تعل يانجام مناسك و اعمال مذهب
ن يمان و خروج از دايس معبد، ترك يس، تأ در جامعه ينيم ديج تعاليو ترو

او باعث سلب  ينيعمل د كه ي، مادام ينيم ديو نقد تعال ينياعمال د (ارتداد)، ترك
 يآزاد .نباشد ينظم و اخالق عموم و اخالل در گرانيد ايه يحقوق و آزاد
جرم  ـهر چه که باشد  ـده فرد ين و عقيابد كه دي يتحقق م يزمانده يمذهب وعق

  .ا نشودياو در دن يو اجتماع يمحسوب نشود و منجر به سلب حقوق فرد
  

*   *   *  
 

م ي، اهل كتاب و كفار تقس مسلمانانمردم به سه طبقه  ياسالم رايج يدر تلق
فوق با  ايا در همه محورهي يدر برخ  ن سه طبقهايك از يهر .شوند يم

مذهب در  ده ويعق يآزاد يجه آن نفيمواجهند كه نت يايتهيو ممنوع ها محدوديت
  . است رواياتت و آيا يمستند به برخ ين تلقاي . اسالم است

است  يت عقليمطلوب حسن و دارايده و مذهب يعق يدگاه نگارنده آزادياز د

                                                           
 

المللي حقوق بشر و گفتگوي تمدنها، تهران، دانشگاه مفيد با  نخستين همايش بينقرائت شده در  .۱
، مجموعه مقاالت همايش( ۱۳۸۰المللي گفتگوي تمدنها، ارديبهشت همكاري يونسكو و مركز بين

  .۵۴- ۶۳، صص ۸۱، اسفند ۲۳ة ، شمارآفتاب)؛ ماهنامه۲۴۳-۲۶۵، صفحه۱۳۸۰دانشگاه مفيد، قم،
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ت خود آيادر ضمن هفت دسته از غرر  کريم قرآن .باشد يو نزد عقالء ممدوح م
ا يمذاهب را در دن د وايح، كثرت عقيده صحيحق و عق نيد يضمن معرف

ن را به يت شناخته و مردم را در انتخاب آزاد گذاشته و اكراه و اجبار در ديرسم به
نكرده  نييده باطل تعيو عق نيار ديبر اخت يويچ مجازات دني، هكرده يشدت نه

  .است دادهوعده   ياگرچه منكران حق را به عذاب اخرو
ذمه همانند احكام  . ستيل از اعتبار الزم برخوردار نيادله اعدام مرتد به سه دل

بر  يلياست و مراد از جهاد رفع موانع تحم يمند قرآن زمان م احكام بردگان از احکا
ده مطلوب خود را انتخاب يعق و نيآزادانه داست تا مردم  ير اسالميجوامع غ

  .كنند
و  دهيعق ي، آزاد ل كتاب و سنتيضوابط اص اين با اجتهاد مجدد و بر مبنايبنابر

  .ن استيمتأ مذهب در اسالم قابل
د و ايعق يرش كثرت و گوناگونيها، پذ تمدن يه گفتگوياز مفروضات نظر يكي

متفاوت  ايه متفاوت هستند، و فرهنگ ايه برفرهنگ يها مبتن تمدن . مذاهب است
ها  فرهنگ ها و تمدن يگفتگو .اند ان مختلف بنا شدهيد، مكاتب و ادايعق يهپابر 

  .ستيسر نيده و مذهب ميعق يبدون آزاد
بر  يمبتن ـتمدنها  يه مقبول گفتگويكننده نظرشنهاديپ ـران ايفرهنگ غالب در 

 يآزاد ظاهراً) از اسالم  يو رسم ي(سنت رايجحال آنكه قرائت  . ن اسالم استيد
گر از يد يبرخاسته از قرائت شده ياده ين نظربرايبنا .تابد ينمده و مذهب را بريعق

ده و يعق ياز اسالم است كه آزاد يم قرائتين مقاله در مقام ترساي . اسالم است
  .كند ين ميمذهب را تأم

: مراد از  است يل ضروريذ ايه پرسشبه  ييسخگوپا،  ن هدفايل به ين براي
 يگاهايحقوق بشر چه ج المللي بيناسناد  ؟ و در ستيده و مذهب چيعق يآزاد

و ست يده و مذهب چيعق ياز مسئله آزاد ياسالم رايجدگاه قرائت يدارد؟ د
د يمطلوب و مف يده و مذهب امريعق يآزاد آيا؟  آن كدام است ينيمستندات د

ده و مذهب را سازگار يعق يآزادكه اسالم و  يدگاهي؟ دا مذموم و مضرياست 
 ؟ ستيآن چ ينيدارد و مستندات د يداند چه مشخصات يم

د است يمطلوب و مف يده و مذهب امريعق ي: آزادن استين مقاله چنايه يفرض
و اجتهاد مجدد در  ينيد ياديت به ضوابط بنايعن يت آن در اسالم مقتضايو رع
  .است ياحكام فقه يبرخ

ن ييبحث تب يم اصليدر بخش اول مفاه .شود يل ميمقاله از چند بخش تشك
همراه  ياسالم رايجده و مذهب در قرائت يعقي در بخش دوم مسئله آزاد .گردد يم
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بودن ديمف ت ويدار اثبات مطلوب بخش سوم عهده .شود يل ميبا مستندات آن تحل
شود با مراجعه به متون  يدر بخش چهارم كوشش م . ده و مذهب استيعق يآزاد
 ي، آزاد رايجضمن نقد ادله قرائت  ينيد ياديضوابط بن و استخراج يل اسالمياص
، نگارنده  د بحثيشدت يبا توجه به حساس .ده و مذهب در اسالم اثبات شوديعق
  .كند ياستقبال م ين گام مقدماتايش از نقد يشاپيپ

  
  مين مفاهيي: تب بخش اول

،  ، مذهب دهي، عق ياز آزادروند عبارتند  يكار م هن بحث بايكه در  يميمفاه
ن ييپس از تب .و اسناد حقوق بشر  رايجقرائت  ، ، اسالم مذهب ي، آزاد دهيعق يآزاد
اسناد  ده و مذهب را دريعق ي، مواد مرتبط با مسئله آزاد شده يادم يمفاه ياجمال
م مورد بحث بر يالزم به ذكر است كه مفاه . ميكن يحقوق بشر مرور م المللي بين

  .اند شده نييتب شده ياداساس اسناد 
كه عمل او  يها مادام نهيزم يدر تمام انسان يو عمل ي؛ حق انتخاب نظر يآزاد

  .منجر نشود ينظم و اخالق عموم گران و اخالل دريبه سلب حقوق د
 يانسانهر فرد  ايه ، آراء، باورها و برداشت اتيها، نظر دگاهي: مجموعه د دهيعق

،  از نظر صاحب آن اي دهيهر عق ...، فرهنگ و نيد ،انسان، خي، تار، جامعهيهستاز 
  گران ممكن استينكه از نظر داين ي، در ع د و ارجح استي، مف ، صادق حيصح
  .، مضر و مرجوح باشد ، كاذب باطل

،  انساندرباره  ينظر ايه دگاهياز د اي ، مجموعه دهيعق ي: نوع نيا ديمذهب 
ندار بر آن است يكه د يو احكام عمل يخالقا يها ، منش آن يراو ماوجهان مشهود 

به  است گرفتهان قراريار آدميامبر در اختيم كه توسط پيمان و عمل به آن تعالايكه با 
  .ابدي يدست م يسعادت ابد
،  دنيشيحق اند . اي دهيبه هر عق انسان يبند يپا: حق انتخاب و  دهيعق يآزاد

كه عمل  ي، مادام دهي، و عمل بر طبق عق جيترو م وي، تعل ابراز داشتن،  اعتقاد داشتن
اخالق  گران و اخالل در نظم ويد ياش باعث سلب حقوق و آزاد دهياو به عق

  .نشود يعموم
 ـهر چه كه باشد  ـابد كه اعتقادات فرد ي يتحقق م يده در صورتيعق يآزاد

  .او نشود ياجتماع و يمنجر به سلب حقوق فرد
،  مان داشتنايحق  . يبه هر مذهب انسانن ي: حق انتخاب و تد مذهب يآزاد
به  ينيم امور دي، تعل يمناسك و اعمال مذهب  ، انجام ينياعتقادات د بيانن و ياظهار د

معبد، ترك  سي، تأس در جامعه ينيم ديج تعاليغ و تروي، تبل ، دعوت نانيكودكان و متد
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كه  ي، مادام ينيم دي، و نقد تعال ينيترك اعمال د ن (ارتداد)،يمان و خروج از داي
گران و اخالل در نظم و اخالق يد ايه يحقوق و آزاداو باعث سلب  ينيعمل د
هرچه  ـن ومذهب فرد يابد كه دي يتحقق م يزمانمذهب  يآزاد .نباشد يعموم
ا ياو در دن يو اجتماع ينشود و منجر به سلب حقوق فرد جرم محسوب ـباشد 
  .نشود

امبر ين پي) به عنوان آخر ، معاد و نبوت محمد بن عبداهللا(ص مان به اهللاي:  اسالم
 ـ)  و سنت رسول اهللا(ص ـامبرش يبه پ ياله يوح مجموعه ـ کريم قرآن .خداوند

ع دو يتسنن و تش . ن اسالم استيد يدو منبع اصل ـامبر ير پي، فعل و تقر قول
ر ي، تفس يو سنت نبو کريم قرآننكه پس از اي يعنيع يتش .مذهب بزرگ اسالمند

 انسانتسنن  .شود مي محسوبن يد ين منبع اصليكتاب و سنت سوم از (ع)تيب اهل
به عمل  ينيد ايدر باوره اگرچه شناسد، يت نميامبر را به رسمير از پيغ يمعصوم
  .ت داردايعن پيامبر(ص)صحابه 

غالب از كتاب و سنت كه نوعاً در آراء متكلمان و  ي: تلق از اسالم رايجقرائت 
 غالباًشكل عرف اهل علم در جهان اسالم درآمده و  شود و عموماً به يم افتي فقيهان

ر يتعب يسنت يتلق توان از آن به يز با آن سازگار است و مين مسلمانان يخيعمل تار
االغلب  يعل يمطره دارد قرائت رسيبر آن س يكه حكومت اسالم يدر جوامع .كرد
ش ياندنان نوياز متد ير مورد نقد گروهين قرائت در قرن اخاي . كرداستين رويهم

) عيدر تش (ع)تياهل ب رهيپژوهان از كتاب و سنت (و س نين داي . است قرارگرفته
  .كنند يارائه م يمتفاوت يتلق

م قرن يكه در ن المللي بين ايه ها و پروتكل ثاقيها، م هياسناد حقوق بشر: اعالم
ب به يت قريب دول عضو (اكثريحقوق بشر به تصور در ارتباط با ابعاد مختلف ياخ

ت ايسنجش رع براي يجهان يارياست و مع دهي) رس جهان ايكشوره ياتفاق تمام
  .آيد ميضوابط حقوق بشر به شمار 

 يا مشروط به شرط خاصيرا مطلق  ها آنتوانند  ين اسناد مايكننده امضاءدول 
  .امضا كنند
ده و مذهب يعق يحقوق بشر در ارتباط با آزاد المللي بينن اسناد يمهمتر

حقوق  يه جهاني) اعالم۲(بند ۲۹) و ۳، ۲ اي(بنده۱۹،۲۶، ۱۸، ۲عبارتند از: مواد 
  )۱(. ياسيو س يمدن حقوق المللي بينثاق يم ۲۰و ۱۹، ۱۸)، ۱(بند ۲بشر، مواد 

  
  از اسالم  رايج يتلقده و مذهب در يعق ي: آزاد بخش دوم

،  مسلمانان،  شوند: اول يم ميده و مذهب به سه دسته تقسيمردم به لحاظ عق
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هر  براياز اسالم  رايج ي، تلق گراني: د سوم .اني، زرتشت انيحيان و مسيهودي،  دوم
ن احكام را از اينخست  . است داشتهمقرر  ياحكامب ده و مذهيدسته به لحاظ عق

  .كرد مي، سپس به ادله آن اشاره خواه ارش كردهن منابع گزيمعتبرتر
  

  مسلمانان:  دسته اول
دارند، مناسك  بيان را  ناشينيظاهركنند، اعتقادات د را  نشانيآزادند د مسلمانان
و  نشانرا به كودكا ينيامور د .آورند بجا يجمع اي يايتنه به را  ناشينيو اعمال د

مسجد  .نداينم  جيغ و ترويرا در جامعه تبل يم اسالميتعال .اموزندينداران بيهمه د
 ها آن ايه يند و كاستايگر را نقد نميد دايان و عقيحق دارند همه اد ها آن .بسازند
را به  يكس حق ندارد مسلمان چيه .دهند نشاناسالم را   يان سازند و برتريرا ع

 ينيم اعمال دمانع انجا ايد ين خود دست شوين و آئياكراه  و اجبار وادارد كه از د
ل ياما در احكام ذ . ستين يچ اختالفين موارد اتفاق نظر است و هايدر  .او شود

  :است شدهت نايمذهب رع ده ويعق يآزاد
شود،  يايا بودي يحيمس مثالً .ر دهديين خود را تغيست دي: مسلمان آزاد ن اول

مرتد شود  يعنياز اسالم خارج شود  يليهردل كه به يمسلمان .ملحد شود اصوالًا ي
اركرده و ياخت  كه پس از بلوغ اسالم اي زاده مرد مسلمان .شود يشدت مجازات م هب

شود:  يم يل در مورد او جاريـ احكام ذ يمرتد فطر يعنيباشد ـ  سپس مرتد شده
همسرش از او بدون .۳شود  ياعدام م.۲ .شود يرفته نميپذ ظاهراًتوبه و اسالمش .۱

  .شود يم مياش تقس ن ورثهياموالش ب.۴ .رديگ يم  طالق جداشده عده وفات
باشد  اركرده سپس مرتد شدهيكه پس از بلوغ اسالم اخت اي زاده مسلمانريمرد غ

روز سوم توبه كرد و به اسالم  يانپااگر تا  شود، ي) استتابه م يمرتد مل يعني(
 بدونمجرد ارتداد، همسرش  هب ضمناً .شود ياعدام م الّشود وا يبازگشت رها م

كه مرتد شود، همسرش بدون طالق از او  يزن مسلمان .شود يطالق از او جدا م 
شود  يرفت رها ميشود، اگر پذ ياستتابه م ثانياً . است  الزمجداشده عده طالق بر او 

رديبم ايتوبه كند  كه يزمان، تا بود خواهداو حبس با اعمال شاقه  ايجز الّوا.  
كه مرتد شود و حاضر به بازگشت به اسالم نباشد اگر مرد  ين مسلمانبرايبنا

  )۲شود.( م ميحبس ابد با اعمال شاقه محكو  شود و اگر زن باشد به يباشد اعدام م
ن يكه در عرف متشرعه از د يامور يلحاظ نظر ست بهي: مسلمان آزاد ن دوم

، ينيرا انكاركند كه در عرف د يمسلمان امر شود انكاركند، اگر ياسالم دانسته م
ص يتنق اي)  (صيب نبيا تكذيجه مالزم انكار رسالت ين و در نتيد يضرور زمان
و  آيد ميحساب  اگر خود را مسلمان بداند مرتد به ي، حتشود مي  محسوبعت يشر
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احكام  ياسالم از برخ ايتازه علم اي) برداشته۳(.شود يم ياحكام مرتد بر او جار
 يرمخ يكه در طول تار چنان آن رديتواند مشمول حكم فوق قرارگ يم يسادگ به ينيد

  )۴(. فتاده استين عنوان كم اتفاق نيبه كفر و ارتداد به هم
اند، پس از بلوغ آزاد  مسلمان بوده ها آناز  يكيا ينش يكه والد ي: نوجوان سوم

مسلمان نشد، احكام مرتد  يليهردل اركند، اگر او بهير از اسالم اختيغ ينيست تا دين
قبول توبه، پسر   شود و در صورت عدم ياستتابه م يعنيشود،  يم يبر او جار يمل

حبس را توبه  يانپاشود،  يشود و دختر به حبس با اعمال شاقه محكوم م ياعدام م
  )۵(.كند يم نييا مرگ تعي

را  ينيا محرمات ديرا ترك كند  ينيست تا واجبات دي: مسلمان آزاد ن چهارم
) ۶(.شود ير ميكرد با نظر حاكم شرع تعز نياگر با علم و عمد چن .بجا آورد
  ). ه استزيانر تاين مصداق تعزي(مهمتر
  

  : اهل كتاب دسته دوم
ز بدون ي) ن انيمجوس (زرتشت .ان هستنديحيان و مسيهوديمراد از اهل كتاب 

) ۷(.لندين قبايز از ين است كه صابئه نيا راظه .شوند يشان ملحق ماياشكال به 
با  مسلمانان  است  واجب )۸(.شوند يوجه از اهل كتاب شمرده نم چيه گر كفار بهيد

ار يا اسالم اختيرند: ياز دو راه را بپذ يكينكه اهل كتاب اياهل كتاب بجنگند تا 
  .اهل ذمه شوند شرايطالنه مشمول يذل هيا با پرداخت جزيكنند 

ذمه ملتزم شدند، جان و مال و ناموسشان محفوظ  شرايطاگر اهل كتاب به 
ز مطابق يذمه ن شرايطشود و  ين مييامرتع يه توسط وليزان جزيم .بود خواهد
حق   باشد اهل ذمه ها آنشدن  مسلمان يكه مقتض ينحو به .بود خواهدد او يد صالح
و در صورت  .نداينم بيانخود را  ينين خود را ظاهركنند و اعتقادات ديدارند د
صورت  خود را به يند مناسك و اعمال مذهبايامر معابد خود راحفظ نم ياجازه ول

 ها آن .م دهنديتعل شان خوديك را به هم ينيامور د .انجام دهند يا جمعي يفرد
ن به ير دييند، تغيآن خود) دريان مجاز (در دين خود را ترك كرده به اديتوانند د يم

م ي، تعال خود را ترك كرده ينيتوانند اعمال د يم ها آن . اسالم در هرحال آزاد است
  .ندايخود را نقد نم ينيد

  : ده و مذهب استيعق يآزاد يل منافياحكام اهل ذمه در موارد ذ
ان يت كنند كه به اديترب اي گونه هب را  نشانستند كه فرزنداي: اهل ذمه آزاد ن اول

 يغيرا از حضور در مجالس و مراكز تبل ها آن توانند ينم يعنيگردن نهند،  نشانپدرا
 را  ناآزاد بگذارند تا خود راهش را  نشاناسالم منع كنند، بلكه موظفند فرزندا
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اسالم انتخاب خواهد  يعنيقه منطبق بر فطرت يانتخاب كنند و واضح است كه طر
  )۹(.شد

  ) ۱۰(.سا و صومعه و آتشكده احداث كنندي، كل سهيستند كني: اهل ذمه آزاد ن دوم
 مسلماناند ايند و عقايج نميغ و تروين خود را تبليستند دي: اهل ذمه آزاد ن سوم

  )۱۱(. ممنوع است  شانايانتشار آراء  .سست كنند را
را مورد نقد قرار  يم اسالميستند تا تعالياهل ذمه آزاد ن ٰ◌ يق اوليطر ه: ب چهارم

  .دهند
شود، اما  يشان مباح شمرده ماي نيكه در د يستند تا اموري: اهل ذمه آزاد ن پنجم

  )۱۲(.انجام دهند يعلن طور به،  در اسالم حرام است
ت و يهودي،  تيحي، مس از اسالم رين خود را به غيستند دي: اهل ذمه آزاد ن ششم
  )۱۳(.وندش يم  ر دهند، واال كشتهييت تغيمجوس

 يذمه در جامعه اسالم شرايطستند در صورت نقض ي: اهل كتاب آزاد ن هفتم
ا يا استرقاق يامر حق قتل  يا وليبروند  يامن آزادند به محل آيانكه ايدر  .بمانند

  )۱۴(. دارد دو قول استرا  ها آنگرفتن از  هيفد
  

  : كفار  دسته سوم
ذمه نشده  شرايطباشند كه حاضر به قبول  ينكه اهل كتاباياعم از  انغيرمسلمان

اسالم بر  است  واجبشوند  يمحسوب م ي، كافرحرب نيگر كفار مشركيباشند و د
شان اي با است  واجبرنه گ، و چيرفتند كه هيشان عرضه شود، اگر اسالم را پذاي

ا كشته شوند ادامه خواهد ياورند يكه اسالم ب يزمانشان تا ايجنگ با  .جهاد شود
شان ياموال و اراض يشوند و تمام يشان استرقاق ماي  و كودكان زنان )۱۵(. داشت

 فقيهانن يب دگاه مشهورياز د اگرچه )۱۶(.رسد يم مسلمانانمت به يعنوان غن به
) اما عدم اشتراط حكم ۱۷( بت استيدر عصر غ يايعه عدم جواز جهاد ابتديش

  )۱۸(. تز از اقوال مطرح عصر ماسيبه حضورمعصوم ن يايجهاد ابتد
ات ندارد، يحق ح اصوالًرد، ياگر اسالم را نپذ ير ذميغ غيرمسلمانن برايبنا

، لذا حكم كفار بود خواهدز محروم يگرحقوق نياز د ٰ◌ يق اوليطر هواضح است كه ب
  . است يده و مذهب كالً منافيعق يبا مسئله آزاد

جه گرفت در صورت بسط يتوان نت يگانه فوق م سه ايه با توجه به احكام دسته
رسد در  ينظر نم به . است يمنتف تقريباًو مذهب   دهيعق يآزاد ياسالم رايج يد تلقي
 يايبه محوره  باتوجه  ـ تابد ميده و مذهب را برنيعق يآزاد ياسالم رايج ينكه تلقاي

ن ادله احكام فوق يمهمتر ياكنون به اجمال به معرف .باشد يكه ارائه شدـ بحث
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م و يكن يانتخاب مك حكم را يفوق از هر دسته   ان احكامياز م . ميپرداز يم
عبارتند از اعدام   يگانه انتخاب احكام سه . ميكن يم يل آن حكم را بررسين دليتر يقو

 . اتياز حق ح ير ذميكافر غ يه اهل كتاب و عدم برخورداريمسلمان مرتد، جز
  . است روايات ين مسلمان مرتد برخيمستند مجازات سنگ
نش را عوض كرد او يد هرکسكند كه  ياستناد م يت نبواين رواياهل سنت به 

 . است يساباط : معتبره عمار يمجازات مرتد فطر  ) از جمله مستندات۱۹(.ديرا بكش
اسالم خارج  از  كه مسلمانانن يب يفرمود: هر مسلمان يدم كه ميشن (ع)از امام صادق

كه  هرکس برايب كند، خونش ي) را انكار كند و او را تكذ شود و نبوت محمد(ص
شود، و مالش  ي، و همسرش از روز ارتداد از او جدا م مباح است ده باشدياز او شن

 است  الزمرد، و بر امام يگ يم  شود و همسرش عده وفات يم مياش تقس ان ورثهيم
  )۲۰(.ز نكنديكه او را بكشد و استتابه ن

از امام  يو . جعفر است بن يحه عليصح يازجمله مستندات مجازات مرتد مل
شود و  يد، فرمود: كشته ميشده پرس يحيكه مس ي) درباره مسلمان بن جعفر(ع يموس

فرمود: استتابه  مسلمان شود سپس مرتد شود؟ يحيد: اگر مسيپرس .شود ياستتابه نم
  )۲۱(.شود يچ وگرنه كشته ميشود اگر برگشت كه ه يم

از امام صادق ع  . حه حماد استيازجمله مستندات مجازات زن مرتد، صح
د گماشته يشود، به كار شد يفرمود: كشته نم ، دميدرباره زن مرتد از اسالم پرس

شود، و  يم  كند منع جانش را حفظ چه آنجز  يدنيو آشام يشود، و از خوردن يم
  )۲۲( .خورد يشود و در اوقات نماز كتك م يده ميلباس خشن به او پوشان

  : قرآن است آيه ناين مستندات حكم اهل ذمه يمهمتر
مان ندارند و حرام داشته خدا و اين يكه به خداوند و روز بازپس يبا اهل كتاب«

د تا به دست يكنند، بجنگ ينم ينداريحق د نيرند و به ديگ يامبرش را حرام نميپ
  )۲۳»(.ه بپردازنديش و خاكسارانه جزيخو

  : است کريم قرآنت آيا يبرخ ير ذمين مستندات حكم كافر غيمهمتر
  )۲۴( ».جنگند يبا همه شما م آنانكه  چنان د، آنيبجنگ يبا مشركان همگ«
د و به يد بكشيافتي ههرجا ك را  نامشرك گاه آنسرآمد،  حرام به ايو چون ماهه«

اگر  گاه آند، ينيبنش نشانيد و همه جا در كميكن  شان دشان و محاصرهيرياسارت بگ
د كه يبگذار  آزادشان داشتند و زكات پرداختند، پاتوبه كردند و نماز بر  كفر از
  )۲۵( ». مهربان است آمرزنده داوندخ

باشد و  ياين خدينماند و سراسر د يد تا آنكه فتنه باقيبجنگ) كافران( شانايبا «
  )۲۶»(. ناستيكردارشان ب  اگر دست بردارند خداوند به
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 يآزاد يدر نف ياسالم رايج يكه تلق دهد مي نشانتأمل در نمونه مستندات فوق 
ن اي يل انتقاديتحل .در كتاب و سنت دارد ياياعتن  ده و مذهب مستندات قابليعق

  .ادله در بخش چهارم خواهد آمد
  

    ده و مذهبيعق يت و حسن آزادي: مطلوب بخش سوم
ده يعق يمسئله آزاد يصورت عقل ، به يق نقليم تا فارغ از طرين بخش برآنايدر 

 يان آزاديناف يعقل ايم فضيكوش يابتدا م . ميقرارده يبررسو مذهب را مورد 
ت و حسن يمطلوب  يبا نقد آن به اثبات عقل گاه آنم و يم كنيده و مذهب را ترسيعق
  . ميپرداز يده و مذهب ميعق يآزاد

ست كه مصالح ين يفيو توق يل مسائل تعبديده و مذهب از قبيعق يمسئله آزاد
 يهرکسشك  يب . است لذا بحث از آن رو .باشد  يمخف يانسانو مفاسد آن بر عقل 

ن كرده يآن چن  دهاينه و فياست پس از محاسبه هز صادر كرده يرأينه ين زمايكه در 
كه بر  آن .ستندين ين قاعده مستثنايز از ين را  نافقيه، متكلمان و  نيعالمان د . است
شتر يب را آننه و مضار و مفاسد يشك هز يدهد ب يمذهب فتوا م ده ويعق يه آزاديعل

،  مصالح قطعاًكند  يم  ديتأك  ده و مذهبيعق ياست و آنكه بر آزاد محاسبه كرده
ده و مذهب يعق ياگر مسئله آزاد .داند يآن م ايه زيانشتر از يب را آنفوائد و منافع 

شك ارشاء به حكم عقل  يـ كه ب ياحكام نقل يد قبل از بررسايب ياست م  يعقل
  .و عقال روشن كرد  را در حوزه عقلف مسئله يـ تكلبود هدخوا

 ين مسئله امراي،  ده و مذهبيعق يبودن مسئله آزاد يرتعبديو غ يفارغ از عقل
ن انتخاب يرش آن ديبا پذ . ده استين و عقيد اريمقدم بر اخت . است ينيماقبل د

ق يتحق خواهد كه يروان خود ميكه از پ ينيد .گردد يده ميده برگزيشود و عق يم
در حوزه  يديرند و بر روش تقليرا بپذ ينيكنند و با استدالل و برهان اعتقادات د

  ده و مذهب باشد؟يعق يتواند منكر آزاد يچگونه م كشد يقلم بطالن م ياعتقاد
ان يم افراد آزادند در ميينكه بگواي .ل كرديش تحميق را از پيجه تحقيتوان نت ينم

 . ناتمام است يد اسالم را انتخاب كنند سخنايب قطعاًا كنند ام قيان تحقيد و ادايعق
ن است و يمع  شيجه از پين كرد و اگر نتييش تعيجه را از پيتوان نت ياگر آزادند نم

در خانواده مسلمان  ينكه فرداي .ستنديندارند، آزاد ن يگريدادن به آن چاره د جز تن
دارد با  يجه مسلمان است چه فرقيبالغ شده و درنت يدرجامعه اسالم  متولدشده

جه يشده و در نت بالغ يحي، درجامعه مس متولد شده يحيدر خانواده مس ينكه فرداي
  كه ينيد . آگاهانه افراد است ايد دائر مدار انتخابهاي؟ ثواب و عق است يحيمس

گران آزاد باشند او را يده و مذهب است چگونه انتظار دارد ديعق يمنكر آزاد
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  شود؟ يشان سلب ميآزاد كنند و اگر او را انتخاب كردندانتخاب 
ن يعالمان د يشكل مستقل از سو ده و مذهب بهيعق يمتأسفانه مسئله آزاد

ن ييصورت منقّع و واضح تب آن به يو مباد يلذا مبان . است گرفتهمورد بحث قرار ن
مجازات  لياز قب ياحكام فقه ياست كه در استنباط برخ يعيپس طب . است شدهن

 يكالم ي، به مبان اتياز حق ح ير ذميكافر غ يذمه و عدم برخوردار شرايطمرتد، 
  .باشد مبذول نشده يت کافايعن ينيو ضوابط عام د

  
  مذهب ده ويعق يانکار آزاد ايفرضه شينقد پ
  : است بودهل يبر نكات ذ يمبتن ين احكاميعام صدور چن ايفض عالوه به

 ينحو جامعه را به يفرهنگ ايتوان فض يم يعني:  : امكان تحقق جامعه بسته اول
و مردم از  .را آلوده نكند يعموم اي، فض در آن اي ناخواسته رأيچ يكنترل كرد كه ه

  .منحرف شوند د تا بخواهند متأثر ود و مذاهب باطله مطلع نباشنايعق
است  اي گونه به يانسانطبع  . هن در اصالح جامعيسنگ اي: اثر مثبت مجازاته دوم

 يعني،  صورت ناير يدر غ . زور از باطل بازداشت د او را با فشار و خشونت وايكه ب
اگر خروج از .شوند يات او مسلط مين بر حياطيشود و ش ياگر آزاد باشد منحرف م
اگر اهل  .هوس ارتداد نخواهدكرد يگر كسيد باشد داشتهاسالم مجازات مرگ 

ن اسالم و مرگ يشوند و اگر كفار ب يحس كنند مسلمان م بودن را يكتاب ذلّت ذم
ن حق يد يطره جهانيس  براي اصوالً .ديشك اسالم را برخواهندگز يرشوند بيمخ
  . ستين نايجز  يراه

هستند كه اگر در  اي به گونه ها انسان،  غاتيد مردم از تبلي: انفعال شد سوم
ر ياغفال شده تحت تأث يرند به سادگيد و مذاهب گوناگون قرارگايغ عقيكوران تبل
 ايبق تنها راه .دهند ين خود را از دست مين و آئيشوند و د ين واقع مياطيالقاءات ش
ر يدر غ . د استايان و عقيگر اديج ديغ و ترويت تبليممنوع آيينن و يمردم بر د

  .بود خواهدن خود نيد ايبق براي ينيچ تضميصورت ه ناي
د ايگر عقيخشن با د اين و برخوردهيسنگ اي: عدم اختصاص مجازاته چهارم

گر يكديد با ايگذشته مذاهب و عق در هزاره . ن خاصين دايان به يو اد
 احكام منحصر به اسالم نبوده بلكه گونه اينلذا  .اند بار داشته خصومت ايبرخورده

وعار محسوب  بين هرگز وهن و عيبرا، بنا م رواج داشتهيدر جهان قد غالباً 
  . است شده ينم

آوردن از ترس  واضح است كه اسالم . يف اشاعه اسالم ظاهري: تكل پنجم
خاطر فرار از  هماندن ب ز مسلمانيه و نيجز  خاطر فرار از پرداخت ها بيشدن  كشته
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منجر   م كهيندار يليچ دلي، اما ه سازگار است يمجازات اعدام مرتد، با اسالم ظاهر
ق ين احكام به تعمايم يريدشوار است كه بپذ اگرچهشود،  يو درون يبه اسالم واقع
ن نسبت به يعالمان د آيا يراست .انجامد يم يواقع نيمان و رسوخ دايمعرفت و 

  ندارند؟ اي فهيانت جامعه وظيباطن د
در ، اما  ستين يديالذكر ترد گانه فوق پنج يبا مبان شده ياداحكام  يدر سازگار
و  كنم، ياختصار اشاره م به . محورها تأمل است نايك ي كيت يصحت و تمام

  . گذرم يم
جامعه بسته را در عصر   تحقق يجمع ل ارتباطايالعاده وس شرفت خارقيپ :اوالً

د و اياز عق يم امكان اطالع عموميم چه نخواهيچه بخواه . است ما ممتنع كرده
  . فراهم است نشانصاحبا زبانمختلف از   مذاهب
د ايان و عقياد ين و ارعاب در قبول ظاهريسنگ ايه ، مجازات : خشونتثانياً

 .نسبت معكوس دارد قطعاًان يدر قلب آدم  مانايبسا مؤثر باشد، اما در رسوخ  چه
كرد، او  د اعتمادايب انسانبه  . ميدنظر كنيخود تجد يشناس انساند در ايب يم ظاهراً
ود و بتواند ن است كه او قانع شايكند، مهم  يآزاد حق را انتخاب م شرايطدر 

  .آزادانه انتخاب كند
ده يبار و خشن با مذهب و عق ، مواجهه خصومت يامروز جهان شرايط: در ثالثاً

ك ينسبت به  ياحكام از اسباب دفع و تنفر عموم گونه ايناز اعراب ندارد و  يمحل
  . از اسباب جذب آنشود نه  يده و مذهب شمرده ميعق

شود، با توجه  ينوع طور به ين واقعيمان و دايباعث كاهش  ي: اگر اموررابعاً
 ين اموريتوان به چن يان است چگونه ميآدم يان تحول درونينكه هدف ادايبه 
  داد؟ رأي
  

  و مذهب يدهعق يحکم عقل درباره آزاد
ن ييو مذهب به تبده يعق يآزاد ينف يكالم يمبان يو نقد اجمال يايپس از آشن

  : ميپرداز يده ومذهب ميعق يحكم عقل در باب آزاد
ا رها يند يگز يآزادانه برم انسانهستند كه  يارياخت ين اموريده و ديعق .۱

كه با تحقق  ينحو است به يعلل و مقدمات ن خاص تابعيده و ديار عقياخت .كند يم
ده يعق  علل و مقدماتشود و با سلب آن  يرفته ميده پذيآن علل و مقدمات عق

ده موجودباشد، هرگز زور و فشار ياگر علل و مقدمات عق .شود يگذاشته م پازير
ده شود، و اگر آن علل و مقدمات موجود يآن عق رييا تغيتواند باعث حذف  ينم

بافشار و زور  چه آن .جاد آن شودايتواند باعث  يد نمينباشد، هرگز فشار و تهد
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  .شترياست نه ب يزبانو  يمذهب ظاهرده و يعق شود مي حاصل
ت و ياز حقان ها انسانان يد و مذاهب موجود در مايواضح است كه همه عق .۲
د و اين عقاياز  يست كه برخين يديترد عالوه به ستند،يبرخوردار ن يكسانياعتبار 

م يدان يم  كه ما باطل يد و مذاهباين عقيبه هم يهمه افراد نايمذاهب باطلند، با 
كردن  د و مذاهب باطل قانعاير و اصالح عقيين راه تغيبهتر .ننديمعتقد و متد

رفتند ما ينپذ آناناگر  .شود يآزاد حاصل نم اي، و اقناع جز درفض ستها آنصاحبان 
ده و مذهب يعق را به ها آنم با زور يستيمجاز ن يعني . ميندار اي فهين وظايش از يب

ده يرش مذهب و عقيمذهب به اجبار بر پذ ده ويعق يسلب آزاد . ميخود درآور
شدن و  ينيرزميان به زياجبار و ارعاب در حوزه اعتقادات و اد .انجامد يخاص م
تا  .دينخواهد انجام ها آنشدن  كن شهيانجامد، اما به ر يده مين و عقيشدن د پنهان
سلب ا ي،  ل كسب سعادتينند ازقبيب يم اي دهايخاص ف اي دهين و عقيان در ديآدم
ن يده و ديهر عق ايبق .نهند يوا نم را آن،  يك مقصد متعاليدن به يا رسي يويدن رنج

ر ييان در تغيآدم .دهد يمعتقدانش م برايآن  ديخ خبر از كاركرد مفيدر طول تار
خود را   دهين و عقيد يرند و به دشواريگ ار سختين بسير دييتغ ويژه بهده و يعق

نكه مجبور ايمتقاعد شوند نه  ها آندهد كه  يم رخ ير وقتيين تغايكنند،  يعوض م
  .گردند
ا يان در دنيآدم . ش استايابتال و آزم سرايا دار كثرت و يگر دنيد ياز سو .۳
 ينشينند، گزيگز يگوناگون آزادند راه خود را برم  د و مذاهبايان آراء و عقيدر م

به اعتقاد ماـ   آخرت ـا نادرست باشد، و در ي، درست  ا باطليكه ممكن است حق 
ا حق را ياگر قراربود مردم به اجبار در دن .ديان خواهند ديع جه انتخاب خود را بهينت

جادشود كه مردم نتوانند جز راه حق بروند (واال كشته اي  يشرايطا ينند يبرگز
 ٰ◌ ين حق اوليياز تع نانياطم براي ين اجبار و سلب آزاديشوند) خداوند به چن يم

همچون عالم  را  نشانند و جهايافريسان فرشتگان ب به را  نايتوانست آدم يبود و م
و  ياخرو ايصورت جز نايدر  .دور ازتضاد حق و باطل قراردهد مجردات به

  ؟ داشت يايمعن  كوكاران و عقاب بدكاران چهياعتقادان و ن كپاداش پا
شه يخ انديحداقل تار . است ينازدودن ها انسانان يان در ميد و ادايكثرت عق .۴
به  ين كثرتيده و مذهب در چنيعق يسلب آزاد.دهد مي نشانن ي، تاكنون چن يآدم
اگر ما   د ممنوع كهايان و عقيصاحبان اد .انجامد يم يي، نفاق و دورو ياكارير
از  ياريا از بسيشوند  ير خود را ابراز كنند تا سرحد اعدام مجازات ميالضم يف

شوند،  يده متفاوت محروم ميا عقين يواسطه داشتن د هب ياجتماعازات يحقوق و امت
ر يو با تكث . مان استاي  ا خورهير .ه ندارندزمانجز تظاهر به مذهب مسلط  اي چاره
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و  يجه منطقينت ييرواج نفاق و دورو .بناكرد ينيو د يماناي  جامعهتوان  يمنافق نم
  . ده و مذهب استيعق يسلب آزاد ريزناپذيگر

ن ين و آخريتر ، جامع ني، بهتر نيان خود را كاملتريد و اداياز عق ياريبس .۵
 سرايشك در  يب .ن ادعا را باور دارندايز ين  نشانروايكنند و پ ين معرفيده و ديعق
اما در  .ن ادعاها محك خواهدخورد، و حق از ناحق مشخص خواهدشدايگر يد
ن اي،  است ر عرضه كردهيخط ايادعن ايادله خود را بر  ينيا قرنهاست كه هر ديدن

 اي دهين و عقياگر قرار باشد صاحب هر د .قانع كند را  ناگرينتوانسته د ظاهراًادله 
كند و تنها  ممنوع اعالم د راايان و عقيگر ادي، د يت انحصاريكمال و جامع ايبا ادع
بدهد، در  ) ر مذهبييده و مذهب (بدون حق تغيعق يروان خود آزاديبه پ
ا سكوالر يك يصورت جوامع بسته درآمده مناطق الئ هب يمذهب صورت جوامع ناي
ك جو و يده قرارگرفتن در ين وعقيك دي براين خطر يصورت جوامع باز، باالتر به

 و درجازدن آن خواهد ياي، عدم رشد و شكوف يايستايجامعه بسته است كه به 
ده ين و عقيد ،آزاد ايفض مجرد تنفس در هب يدايان و عقين اديروان چنيپ .ديانجام

  .شوند يخود سست م نيا در آئيدهند،  يخود را از دست م
ز به تصلّب يده و مذهب نيدر همان عق يده و مذهب حتيعق يسلب آزاد .۶
ز با مشكل يرا ن ينيدرون د يشياجتهاد و نواند انجامد و هرگونه يم يرسم يقرائت
ن يچن يحتم  محصول ،به الحاد يرمر و يحكم به ارتداد و تكف .كند يمواجه م يجد

ن متفكران خود يتر يشدن جامعه از آراء قو ، و حاصل آن محروم است يجوامع
  . است
ندهند  يان آزاديد و ادايگر عقيروان ديبه پ اي دهين و عقيروان دياگر پ .۷
ن اين تحت سلطه يندهند) خارج از سرزم نير دييتغ يروان خود آزاديبه پ ي(حت
ز با اتخاذ روش يگران ني، اگر مقابله به مثل شد و د خاص دهين و عقيد

ا ممنوع كردند، چه يده خاص را محدود ين و عقين دايروان يپ يت مذهبيفعال مشابه
  ؟ ده خاصين وعقين ديند؟ جز هميب يب ميآس يكس

است كه در صورت  يزانيده و مذهب به ميعق يمفاسد و مضار سلب آزاد .۸
بر سلب  يكه احكام مبتن يعالمان .تن نخواهد داد به آن يچ خردمندي، ه شناخت آن

شتر يب آيينن و يد ، مصالح گونه ايناند  اند، پنداشته ده و مذهب صادر كردهيعق يآزاد
 رأيرند در يقرار بگ ياين فضيز اگر خود در چنين آنانشك  يشود، ب يت مايرع
ده و يعق يآزادبسا در بحث از مضار  چه .دنظر خواهند كردين خود تجديشيپ

واضح است كه آموزش  .استناد شود نانامذهب به امكان انحراف كودكان و نوجو
 يمات مذهبين در تعليدارد و والد يضوابط ناناان كودكان و نوجويغ در ميو تبل
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د ايصاحبان عق ايتهيه فعاليكل عالوه به .كنند يفا ماين نقش را يشتريب فرزندان خود
 يندار و معتقديچ دي، و ه ستا قانونك جامعه آزاد تابع يو مذاهب مختلف در 

را  يت و اخالق عمومي، امن ، نظم گرانيد يقانون ايه يحق ندارد حقوق و آزاد
  .بگذارد پازيرخود  يد مذهبايعمل به عق  بهانه به

 ين دارند از حضور در معركه آزاديو مت يقو يكه مبان يدايمذاهب و عق .۹
اد و از يبن د و مذاهب سستايواضح است كه عق .ندارند اي د و مذاهب واهمهايعق

 يو قمع آزاد  هراسند و ضعف خود را با قلع يد مايدر كارزار آراء و عق يهماورد
  .كنند يده و مذهب جبران ميعق

ده فرق گذاشته شود و با يعق يتفكر و آزاد ين آزاديدگاه كه بين داي .۱۰
نكه اياحتمال  ده بهيعق يآزاد يبودن آن و نف  واسطه معقول هتفكر ب يرش آزاديپذ
ازمند ين را تفكريز . ستيرش ني)، قابل پذ۲۷ح نباشند(يصح يد عقالنايعق يبرخ

تفكر  يست تا با قول به آزاديقابل منع ن اصوالًست و ين يكسب مجوز از مرجع
ده يابراز عق يمحل بحث و نزاع است آزاد چه آن . ميباش برسر متفكران گذاشته يمنت

 . ستيحالل مسئله ن  دهين فكر و عقيز بايلذا تم . ده استيعمل برطبق عق يو آزاد
در صف  يكين تفكيقائل به چن ؟داند يده خود را باطل و ناصواب ميرا كدام عقيز
  .گيرد مي قرارده و مذهب يعق  يان آزاديناف

حسن و ممدوح  يده و مذهب به لحاظ عقليجه گرفت عقيتوان نت يلذا م
  .د استيمطلوب و مف ي، پس امر عقالست

  
  ده و مذهب در اسالم يعق ياز آزاد يگريد ي: تلق بخش چهارم

ده و مذهب در اسالم را ارائه يعق يآزاد ينيادله د اوالًم كه ين بخش بر آنايدر 
قبل از  . ميده و مذهب را نقد نمائيعق يآزاد  ش گفته منكرانيادله پ ثانياً .ميكن

اصل  آيا م كهيپرداز يم ين پرسش مقدماتايبه  ييسخگوپان مهم به ايپرداختن به 
؟  ا برعكسيل است يمحتاج دل يآزاد ياست و نف يده و مذهب بر آزاديدر عق

كه  ينحو است به يويدن ي، آزاد ده و مذهبيعق يآزاد واضح است كه مراد از
ن يسترا  نارويپ ياخرو  سعادتن خاص ـ اسالم ـ و يت ديرغم اعتقاد به حقان يعل
و  شود مي  محسوب يويان مكاتب جرم دنيمذاهب و اد گرياعتقاد به د آيا،  آن

 آيان است كه ايس اصل يسن مراد از تأبراي؟ بنا ا نهيرد يگ يتعلق م  مجازات به آن
از مرتد، اهل كتاب و كافر   (اعم غيرمسلمان يونيت و مجازات دياصل بر مجرم

ا برعكس يل است يمحتاج اقامه دل يويناست و برائت او از مجازات د)  ير ذميغ
ن ياز جانب د ينكه امراياال  است يويبرائت همگان از مجازات و جرم دن اصل بر
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رسد اصل در مسئله  ينظر م رد؟ بهيبگ  جرم شناخته شود و بر آن مجازات تعلق
هل ا يا ها محدوديتباشد و اثبات مجازات ارتداد،  يويبرائت از جرم و مجازات دن

ل يات محتاج دلياز حق ح ير ذميكافر غ يكتاب بعنوان ذمه و عدم برخوردار
ر يو كافر غ يمرتد، ذم يت اخرويدر معص قطعاً  الزم به تذكر است كه بحث . است
شوند نتخاب ا  هانگ ت اسالم طرق سهيرغم علم به حقان يشك اگر عل ي، ب ستين يذم

 يتي، هر معص ستها آن ين جهانايمجازات  يويكارند، بحث در جرم دن تيمعص
ن اگر برايبنا .ريتعز نه دارند و نه حد ياز معاص ياريبس ، لذا ستين يوينجرم د

باتمسك به اصل   ميافتين سه گروه ناي يويت و مجازات دنيبر مجرم يل معتبريدل
  .شود يم يبرائت جار

  
  ده و مذهب در اسالميعق يآزاد ي: ادله نقل اول مقام
ده و مذهب را يعق يآزاد ينحو كه به کريم قرآنت آيان ين مجال مهمترايدر 
  )۲۸( . ميده يل قرارميمورد تحل  كنند در ضمن هفت دسته ياثبات م
  

  ماناين و ياكراه و اجبار در د ي: نف دسته اول
  : ل استيذ آيه، سه  ن دستهايت آيااهم 

ن باهللا فقد مؤاغوت و يفمن يکفر بالطّ شد من الغين الرين قد تبيالد ال اکراه في
  .۲۵۶سوره بقره، آيه ؛ عليم ي ال انفصام لها واهللا سميعالوثق ةاستمسک بالعرو

، پس  است شدهآشكار  يراهه به روشني، چرا كه راه از ب ستين ن اكراه روايدر د«
ز يكه به دستاو يراست مان آورد، بهايبه خدا  كه به طاغوت كفر ورزد و هرکس
  ». دانا است ايندارد و خداوند شنو ياست كه گسستگ دست زده ياستوار
بر اجبار و  را  ناماينكه خداوند امر اي ينف . است يو نه يفوق متحمل نف آيه

د، چرا كه يآوردن اجبار نكن مانايرا بر  يكس  نكهاياز  ياكراه و فشار قرارنداده و نه
در  يرش آزاديپذ  يمساو آيهن ايرد اجبار در  .ندارد ياعتبار يمان و كفر اجباراي

ن و يدر وارد شدن در د ي: آزاد در دو امر است ياش آزاد و الزمه . ن استيامر د
 يعنين خاص و مرگ شوند، ين دير بينكه مردم مخاي . نيشدن از د در خارج يآزاد
قبول كنند، اما  را ينيآزاده باشند د اگر افراد . نيدر امر درش اكراه يو پذ يآزاد ينف

 ، ن تنها با اكراهيشان در داين را وا نهند، بقين آزاد نباشند آن ديبعد از ورود در د
مان به خداوند را اي کريم قرآنحال  نيدرع . سر استياجبار و از ترس مجازات م

 يداند، ب يار روشن و آشكار ميو باطل را بس  ز حقايكرده و تم يرشد و حق معرف
ده و عدم يعق يد آزاديقرآن مج« .ن حق مجبور كنديبه د را  نايآنكه بخواهد آدم
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ن اسالم يبه د آيد مي دست بهفه يشر آيهكه از  يل اطالقياكراه را به دل
، بلكه با  انيه ادياكراه را موضوعاً از كل فشار و هرگونهنداده بلكه  اختصاص

،  است اعالم كرده يد و افكار منتفايه عقيت مورد از كليء خصوصمدنظرگرفتن الغا
ت بشر دارد، نه قابل وضع يبا ماه يو ذات يعيكه ارتباط طب يت و آزادين حريچن

  )۲۹(.» ه قابل رفعاست و ن
ح خدمتكار ياز انصار صب يت شده كه مرداياز مجاهد رو آيهدر شأن نزول 

  مسلماناننازل شد و  آيهن اياسالم مجبور كرد،  نيرش دياهپوست خود را به پذيس
 :اند كرده تاين رويرا چن آيهگر شأن نزول يد ين عمل بازداشت و برخاياز  را

 نانابا بازرگ يشد، دو پسر داشت كه گاه يده مين نامياز انصار كه ابوالحص يمرد
شدند نه يتجار روغن وارد مد يبرخ .نمودند يم يهمكار  در كار تجارت يخارج
ز ين آناندعوت كردند و   حين مسيگفته را به د شيدو پسر پ آنانبودند،  يحيكه مس

پدرشان كه از  .ر شدندپاشام رهس يسو هشان تازه خود بيك شدند و با هم يحيمس
نازل شد:  آيهخبر داد،  پيامبر(ص)دو فرزند خود را به  اجرايامبر بود ميپ اصحاب
  )۳۰( . نيالد يال اكراه ف
مرتد،  برايل اعدام و حبس ابد يازقب يايه ست درنظرگرفتن مجازاتين يديترد

و  ين است و منافيق بارز اكراه در دياسالم و مرگ از مصاد  نيب ركردن كفاريا مخي
  . فهيشر آيهمعارض 

يكونوا   حتي  الناس  تكره  نتجميعا افأ  كلهم  االرض  في  من منآل  ء ربكولو شا
  .۹۹  آيه،  يونس  سوره ؛مؤمنين
تو  آياآورند، پس  يمان ماين ياهل زم يخواست تمام يو اگر پروردگارت م«

  »نكه مؤمن شوند؟ايتا  يدار ياكراه وام امبر) مردم را بهيپ اي(
بر  يني، اما خداوند اراده تكو آوردن به خدا و آخرت حق است ماناينكه ايبا 

شد و ثواب و  يم يمردم منتفار يصورت اخت نيا ر، چه د ان نكرده استيمان آدماي
آزادانه و  انسان  كه ارزش دارد يزمانمان اين و يد .مان عبث بودايعقاب بر كفر و 

افراد نگران  ياوردن برخين ماناياز  پيامبر(ص)كه  گاه آن .نديبرگز را آنمختارانه 
 يشد كه وقت يد، خداوند به او متذكر ميورز ياصرار م نشانشد شد و بر مسلمان يم

ل ي؟ بر سب يپسند يچگونه م است تو دهين را نپسنديمان و دايتو اكراه بر  ايخد
سخ پااورند؟ و يمان بايكه  يكن يتو مردم را مجبور م آياپرسد  يم ياستفهام انكار

آوردن و مسلمان شدن روا  ماناياگر اكراه و اجبار بر  . است ياست كه منف واضح
مان روا باشد؟ اي ايماندن و فشار در ابق مسلمانست چگونه اكراه و اجبار در ين
را بر   يهمه خداوند اجازه نداده كس ناي، با  شدن حق است آوردن و مسلمان ماناي
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ر كرد؟ هكذا ين اسالم و اعدام مخيتوان افراد را ب ي، چگونه م مين حق مجبور كناي
م با يمجاز آيا . نشدن حق است مان به كفر و مرتداي  نكردن ليماندن و تبد مؤمن

در اسالم و   ايل حبس ابد و اعدام افراد را بر بقياز قب يايه درنظرگرفتن مجازات
  ؟ميمان مجبور كناي

من عنده فعميت  ةني رحمـاتمن ربي و آ ةيتم ان کنت علي بينـيا قوم ارأقال 
  . ۲۸آيه  سوره هود ؛عليکم انلزمکموها و انتم لها کارهون

 يپروردگارم حجت آشكار يد كه اگر من از سويشينديقوم ب اي:  ) گفت (نوح«
) از شما  قتين حقايده باشد و (يبه من بخش يرحمت  شيخو يباشم و از سو داشته

د، شما را يدار يم  ناخوش را آنكه شما  يم درحاليتوان يم آياباشد، پس  پنهان مانده
  »؟ ميبه آن ملزم كن
خود را بر مردم عرضه كرد، با انكار مردم  يام الهيكه پ گاه آن (ع)امبرينوح پ
به  را  ناآناو در احتجاج با قومش  .ب كردنديتكذ ش مواجه شد و او رايعصر خو

ن ايو  باشد داشته  بسا او از جانب پروردگارش حجت كند كه چه يشه دعوت مياند
كه مردم از حق  يامبر مجاز است درحاليپ آيا .باشد مانده يد مردم مخفيحجت از د
 يعنياست  يرش حق كند؟ استفهام انكاريرا ملزم به پذ ها آنكنند  يم  ابراز كراهت

 آياندارد  اي ن اجازهيامبر چنيپ اگر .ندارد اي ن اجازهيامبر چنيواضح است كه پ
ا با فشار و يامبران مجازند مردم را به كراهت و زور به اسالم وا دارند يروان پيپ

ن ايتوان  يم آيهن سه ايمان و اسالم وا دارند؟ از ايدر  ايزات بر بقمجا  د بهيتهد
مان مكره اين و يرا به د يد كسايو نب  توان يجه گرفت كه نميرا نت يقاعده آمره قرآن
  . ستين حوزه ناياكراه و اجبار در  يجز نف يزيمذهب چ يآزاد .و مجبور كرد

   
  ايدر دنت و ضاللت ايار هديدر اخت ي: آزاد دسته دوم

  يكفر انا اعتدنا للظالمينلف ءشا  ومن  منؤفلي ءشا  فمن  ربكم  من  الحق  و قل
  .۲۹ ، آيه كهف  سوره ...؛نارا

مان ايخواهد  ي، پس هر كه م از جانب پروردگارتان است حق امبر، بگويپ اي«
  .»... ماي ا كردهيمه يستمكاران آتش براي خواهد كافر شود، ما ياورد و هر كه ميب

به صراحت  کريم قرآنن همه اي، با  ستين يديت اسالم تردينكه در حقانايبا 
رد و يخواهد نپذ يو هركه م .مان آوردايو  رديخواهد بپذ يكند هر كه م ياعالم م

ابتال  اما در دار . است كفر را گوشزد كرده ياخرو ايخداوند تنها جز .كافر شود
ن بود ينش مجازات شود؟ اگر چنيو د دهياطر عقخ هب يا قرار است كسيدن يعني
 آيهن ايخداوند در  . نداشت يخواهد معن مان خواهد و هركه کفرايگر هركه يد
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دهد و  يانتخاب نادرست را در آخرت تذكرم ايا و سزيمذهب را در دن يآزاد يمبن
را فرونهند و به منطق خشونت و اجبار و  ين الهيمنطق مت حق ندارند مؤمنان
  .آورند گران رويدار كردن دنيد در ديتهد

ءكم الحق من ربكم فمن اهتدي فانما يهتدي لنفسه و جا، قد  قل يا ايها الناس
  .۱۰۸؛ سوره يونس، آيه  ّ عليها و ما انا عليكم بوكيل ّ فانّما يضل من ضل
اب شود همانا ي، حق از جانب پروردگارتان آمد، پس هر كه راه مردم ايبگو «

ش يخو زيانراهه رود، همانا به يهركس به ب شده باشد واب يش راهيسود خو هب
  ». ستمياست و من نگهبان شما ن راهه رفتهيب

اما  .شمارد يكسان نميراهه و اسالم را با كفر يه را با برا  آنست كه قرين يديترد
 ا فراينكه در دنايداش واال پاسته ايهنر است و ش نديآزادانه راه را برگز انساننكه اي
  ناشده و همگان مجبورباشد به هم ك راه ـ راه راست ـ قرار دادهيان تنها يآدم يرو
 يويش دنايبه آزم يازين گر چهيدهند، د يخود را از دست م يه بروند و االّ زندگرا 

سر يا ميمذهب در دن يل معاد جز با آزادي؟ اصل اص ياخرو و ثواب و عقاب
  . ستين

  فانما يضل  ضل  ومن  فلنفسه  اهتدي  فمن  قبالح  للناس  الكتاب  انا انزلنا عليك
  .۴۱؛ سوره زمر،آيهبوكيل  عليهم  عليها و ما انت عليهم انت

اب ي، پس هركس كه راه ميمردم برتو فرستاد براي) را به حق  ما كتاب (قرآن«
 زيانهمانا به  ،رود يراه ميو هركس ب است شده ابيش راهيشود همانا به سود خو

  ». يستين آناناست و تو نگهبان  رفتهراهه يش بيخو
ت يا آزادند حق را تبعين دناي، اما مردم در  نده استيااقرآن حق را به مردم نم

م يستيما مجاز ن . است يابيداش و ارزپا سراي  نهند و آخرت پازيرا حق را يكنند 
خدا ورسولش مردم را  . مريااست به مردم روا د دهيامبرش نپسنديكه خدا بر پ يكار

 سرايآخرت  .تذكردادند ها آنن آزاد گذاشتند و البته حق را به يرش ديدر پذ
  .رفتنديار حق را پذياست كه آزادانه و با اخت  آنانراحت و سعادت 

ء و امرت ان اكون  الذي حرمها و له كل شي ةدانما امرت ان اعبد رب هذا البل
ّ فقل انما  ن فمن اهتدي فانما يهتدي لنفسه و من ضلآ. و ان اتلوا القر من المسلمين

ما ربك بغافل عما . و قل الحمدللّه سيريكم آياته فتعرفونها و  انا من المنذرين
  .۹۱-۹۳آيات  ؛ سوره نمل تعملون
 است داده) قرار  حرم (امن را آنن شهر را كه ايام كه پروردگار  افتهيهمانا فرمان «

نكه قرآن ايباشم و  مسلمانانام كه از  افتهيت وفرمان ز او راسيبپرستم و همه چ
است و هركس  افتهي ش راهياب شود همانا به سود خوي، پس هركس راه بخوانم
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 يزود س خداوند را بهپاراه رود بگو كه من فقط از هشداردهندگانم و بگو سيب
 چه آند و پروردگارت از يرا بشناس ها آن گاه آنند و يااشما بنم ش را بهيت خوآيا
  ». ستيد غافل نيكن يم

دهد و برحذر  يد باطل انزار مايان و عقيمردم را از عاقبت اد پيامبر(ص)
ند، هر ياانم يم آنانده درست را به ين و عقيد كند، يقرآن تالوت م آناندارد، بر  يم

 جهيآخرت نت ده ويد زيانرفت خود يرفت خوشا به سعادتش و آنكه نپذيكه پذ
ها را  ر است و همه انتخابيبص يخداوند ناظر .ديانتخاب ناپسندش را خواهد د

  .ر نظر دارديدقت ز به
در  يويدن يد بر آزادياز آن گذشت با تأك اي ت كه نمونهآيان دسته از اي
  . ده ومذهب استيعق يآزاد يت و ضاللت از مبانايهد

  
  امبر، ابالغ حق نه اجبار بر حقيپ وظيفه: دسته سوم

دقت  هن مردم بيدر ارتباط با د پيامبر(ص)ع يگاه رفايشأن و ج کريم قرآندر 
، او حق  است ياي، ابالغ ارشاد و راهنم يآور اميامبر پيفه پيوظ . است شدهن ييتع

  ن حق ندارد:يرش دياجبار و اكراه مردم در پذ
  .۲۲تا  ۲۱ ، آيات غاشيه  سوره؛ بمصيطر  عليهم  مذكر لست  ما أنتفذكر انّ

  » يطره نداريس آنانو تو بر  اي پس تذكر بده كه همانا تو تذكردهنده«
هر كه  .شود ي، او حق را به مردم متذكر م ن استيام ديامبر ابالغ پيفه پيوظ

شود و هر كه نخواست  يمند م حق بهرهفراوان  يمزايارد و از يپذ يخواست م
حق و  آثار يتجل .شود يمتحمل مرفتن را  راههيفراوان ب ايه زيانرد و البته يپذ ينم

امبر بر مردم سلطه و يپ . شايآزم سرايا يامت است و دنيكامل در ق طور بهباطل 
ن يامبر چنيمان ماندن و ادارشان كند اگر پايبر  ايآوردن  مانايندارد تا به  ياجبار
  سلب كنند؟مردم را در مذهب  يامبر حق دارند آزاديروان پيپ آياندارد  اي اجازه

 ؛عيدو  يخاف  من  ر بالقرآنار فذكّبجب  عليهم  و ما أنت بما يقولون  اعلم  نحن
  .۴۵  ، آيه ق  سوره
پس هركس كه از  يستيزورگو ن آنانو تو بر  ميتر ند آگاهيگو يم چه آنما به «

  ». بده ترسد به قرآن پند يوعده عذاب من م
يتخذ   ان ءشا  اجر اال من  من  عليه  ما اسئلكم  را و نذيرا قلاال مبشّ  و ما ارسلناك

بذنوب   به  و كفي  هبحمد  سبح و  الذي اليموت  الحي  علي  سبيال و توكل  ربه  الي
  . ۵۸تا  ۵۶، آيات  فرقان  سورهخبيرا؛   عباده
 يآن از شما مزد براي، بگو  ميرساندن و هشداردهنده نفرستاد را جز مژدهوما ت«
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پروردگارش راه برود و بر (خداوند)  يبخواهد كه به سو ينكه كسايطلبم مگر  ينم
اهان او به گن و يح بگويرد توكل كن و شاكرانه او را تسبيم يكه نم اي زنده

  ». بندگانش بس آگاه است
و علينا   البالغ  ا عليكفانم  كينّاو نتوفّ  نعدهم  الذي  بعض  كما نرينّ  و ان
  .۴۰آيه رعد،   سوره  ؛الحساب

ش از يرا (پوا جان تي،  مينياام به تو بنماي وعده داده آنانبه  چه آناز  يشاگر بخ«
  ». بر ماست يرسبر تو و حساب يرسان اميست كه پين ناي، جز  ميري) بگ آن

سوره مائده، آيه  ؛و اهللا يعلم ما تبدون و ما تکتمون غو ما علي الرسول اال البال
۹۹.  

د و يكن يرا آشكار م چه آنداد  يخداوند مست و ين يرسان اميامبر جز پيبر پ«
  ».دينمائ يپنهان م چه آن

جز  يگران شأنين ديعالم اسالم است در قبال د انسانن يامبر كه اولياگر پ
جز  يگران شأنين ديدر ارتباط با د گران مجازنديد آيار ندارد، ابشارت و انذ

گر محاسبه كنند؟ ا سلبده را ين و عقيمردم در د يدند و آزاديق و انزار برگزيتشو
امبر باشد، سلب يق كار پيان كار خداوند و ابالغ و ارائه طرين آدميد يابيو ارز
 يدن نوعيكشانايرا به صحن دن يداش اخروپا ن مردم و عقاب ويده و ديعق يآزاد
  . است شدهن امبرش مرتكبيده و پينپسند انسانكه خدا بر  ي، كار كردن است يايخد

  
  نير دييمذمت مجازات بر تغ:  دسته چهارم

رباز مطرح يد مرتد از ديو مجازات شد يندارياستفاده از عنصر اجبار در د
ن را ير دييصحنه مجازات بر تغضمن گزارش سه  کريم قرآن . است بوده

  . است كرده مذمت
  من  آمنوا معك  و الذين  يا شعيب  كلنخرجنّ  قومه  استكبروا من  المال الذين  قال
  .۸۸  ، آيه اعراف  سوره؛ او لو كنا كارهين  ملتنا قال  في  او لتعودن قريتنا
را كه به  يب تو و كسانيشع ايبودند گفتند  دهيبزرگان قوم او كه استكبار ورز«

 .دين ما باز گردينكه به آئايم مگر يكن يرون ميبشهرمان اند از  مان آوردهايهمراه تو 
  »؟ ميباش اگر كراهت داشته ي: حت گفت

 يعصر او را بر سر دو راه مؤمنانو  (ع)يب نبياشراف مستكبر، حضرت شع
نه يشير دهند، و ارتداد پيين خود را تغيدنكه ايا يرند يد را بپذيا تبعيقرار دادند، 
با  راان نميد آيادهد كه  يسخ مپا (ع)يب نبيشع .نديرامان به كفر بگايكنند و از 
؟ ما  سر استيمان با اكراه و اجبار ماين و ير ديي؟ مگر تغ مير دهييكراهت تغ



���� ۲۰۰   النّاس(اسالم و حقوق بشر) حق    

  . است کريم قرآنمقبول  (ع)بيمنطق شع . مينمان دست برداريم با زور از ديتوان ينم
ن باطل به ير ديي، اما تغ ستين ين حق به باطل اجبارير دييتوان گفت تغ ينم
م كه يافتيدر نيالد يال اكراه فمه يكر آيهل يباشد در تحل يتواند اجبار يحق م
  .است دادهن يده و دياكراه و اجبار در مطلق عق يخبر از نف کريم قرآن

ذن به قبل ان آقالوا آمنّا برب العالمين رب موسي و هارون، قال فرعون آمنتم 
  قطعناهلها فسوف تعلمون أل المدينه لتخرجوا منها تموه فيمکر مکرلکم ان هذا ل

تا  ۱۲۱  ، آيات اعراف  سوره؛  اجمعين کمنّالصلب  ثم  خالف  من  و ارجلكم  ايديكم
۱۲۴.  
  و ي، پروردگار موس ميمان آورايان ي) گفتند: به پروردگار جهان (ساحران«
 ين مكرايد؟ يمان آوردايبه شما اجازه دهم به او  ش ازيپ آيا:  فرعون گفت . رونها

 يزود د، بهيكن آوارهد تا اهل شهر را از آن اي دهيشيگر در شهر انديكدياست كه با 
د، يگر خواهم بريدر خالف جهت همد راان تايهپاد دانست كه دستها و يخواه

  ».دار خواهم زد به راان ت سپس همه
مان آوردند، كفر را ايبه خداوند  (ع)م اللّهيكل يدن معجزه موسيساحران با د
شود كه  يفرعون آشفته م .مرتد شدند يعبارت ر دادند، بهييتغ را نشانيرها كرده و د

ن يد ريياو تغ .اند ر دادهييتغ را نشانيشان دايچگونه قبل از اجازه از حضرت 
کرده بالفاصله مجازات مرتدها را  غيمردم تبل يآوارگ براي اي توطئه راان ساحر
ن ين در آئير دييارتداد و تغ ايسز . ختنيآوو به دار پاو قطع دست  .كند ياعالم م

قرآن  .شود يم كشته ر دهديينش را تغيار فرعون هر كه دي، در د استفرعون اعدام 
اكراه و  ين در مقابل نفآمنطق قر .كند يمذمت م را آنن منطق را باور ندارد و اي

  . ده و مذهب استيعق يگر آزاديد زبان ن و بهياجبار در د
يظهر   او ان  دينكم  ليبد  ان  اخاف  اني  ربه  و ليدع  موسي  اقتل  ذروني  فرعون  قال

  .۲۶ غافر، آيه  ؛ سورهالفساد  االرض  في
را بكشم و او پروردگارش را بخواند چه  يد تا موسيو فرعون گفت مرا بگذار«

  ».ن فتنه و فساد آشكار كندين سرزمايدر  اير دهد يين شما را تغيترسم د يم
او  .دارد) مجازات مرگ  ماناين مردم (از كفر به يل دين فرعون تبديدر آئ

ر دهد يين مردم را تغيخواهد د يچرا كه م ،د به اعداميكند تهد يد ميرا تهد يموس
 .شمارد يقرآن منطق فرعون را مردودم .جاد كنداين فساد يو به زعم فرعون در زم

به اكراه و اجبار وا دارد كه  راان آنحق ندارد  يكس .آزادند نشانير دييمردم در تغ
  . آشكار است يرد، راه رشد از گمراهيرابپذن يا آن دين ين داي

روش مستكبران و فراعن  کريم قرآنم كه يابي يت مشابه در مآيات و آيان اياز 
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مان به اين حق دانستن يكرده و در ع مذمتن ير دييده ارتداد و تغيرا در قبال پد
گر در يد زبانو به  يو استمرار يايمان و كفر ابتدايا در يات دنيخدا، مردم را در ح

  .داند يده آزاد مين و عقيانتخاب د
  

اراده  گر ويكديان مختلف با يه ارباب ادهوه مواجيقد ش: ن دسته پنجم
  يد بشرايخداوند بر اختالف عق

 و  ربك  رحم  اال من  مختلفين  اليزالونو ةواحد ةامـ  الناس  لجعل  ربك ءولو شا
سوره ؛  اجمعين  و الناس ةـالجن  من  نمجه  نألمأل  ربك ةـكلم  و تمت  خلقهم  لذلك

  .۱۱۹و ۱۱۸هود آيات 
همچنان  يداد ول يمقرار نهاگي هاي خواست مردم را امت ياگر پروردگارت م«

ان آنن يهم براي) رحمت آورد و  آنانخداوند (بر  كه يورزند، مگر كسان ياختالف م
جهنم را همه از كه  است گرفته) سرانجام  ني، وعده پروردگارت (چن است دهيآفر را

  ». ساخت آكنده خواهم انسانجن و 
گر يد زبانشد، به ينديگونه ب كيكه همگان  است گرفتهن تعلق نايبر  ياراده اله

است و  ت شناختهيرسم ا بهيدر دن راان يو اد داياختالف عق يخداوند به مصالح
ا يدن دران يد و ادايعق يح اجباريتسط . است دادهوعده عذاب جهنم  راان گمراه

  . است يو اسالم ينش قرآنيقاً بر خالف بيدق
  شي  اليهود علي  ليست  النصاري  و قالت  شي  علي  النصاري  اليهود ليست  و قالت

  يوم  بينهم  يحكم  قولهم فاهللا  مثل  ال يعلمون  الذين  قال  كذلك  الكتاب  يتلون  و هم
  .۱۱۳  آيه،  بقره  سوره؛ يختلفون  القيام فيما كانوا فيه

ان بر حق يهوديان گفتند يحيستند و مسيان بر حق نيحيان گفتند كه مسيهودي«
دانند  يز نميچ چيكه ه يخوانند، كسان يم ) را يستند، حال آنكه كتاب (آسمانين

اختالف  چه آنامت در يشان گفتند سرانجام خداوند در قايهمانند سخن  يسخن
  ».خواهدكرد يداور نشانيداشتند ب
 .است شدهقرآن مذمت  يچ و پوچ بداند از سويگر را هين ديد ينيهر د نكهاي
را كه  اي دهين و عقيا مردم آزادند هر ديدر دن .ايآخرت است نه دن يداور سراي

دهند، اما  يم شان تذكرايحق را به  يامبران الهيار كنند، البته پيخواهند اخت يم
  . ستين نايش و ابتال جز ايانتخاب با خود مردم است و آزم

قل يا ايها الکافرون ال اعبد ما تعبدون و ال انتم عابدون ما اعبد و ال انا عابد ما 
  .۶تا  ۱سوره کافرون آيه  ؛عبدتم و ال انتم عابدون ما اعبد لکم دينکم ولي دين

پرستم و شما هم پرستندگان معبود من  ي، من معبود شما را نم كافران ايهان «
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، و شما هم پرستندگان معبود  ستميد نيپرست يم شما چه آن د، و من پرستندهيستين
  ». ن منين شما و مرا ديد، شما را ديستيمن ن

 کريم قرآندر  دهين و عقيد ين مستندات آزادياز بزرگتر يكيسوره كافرون 
  ن باشد؟ايتواند جز  يان ميد و ادايعق گريبا د مسلمانانمواجهه  آيا،  است
  

  مرتد يويعدم مجازات دن : دسته ششم
ن خود تنها ي، اما بنابر منطق مت دانسته مان كفر را مذموماير ييتغ اگرچه کريم قرآن

ل اعدام و حبس ياز قب يويچ مجازات دنيخبرداده و ه ها آن ياز عاقبت سوء اخرو
ت بحث آيان يمهمتر از آيهن مجال به دو اياست در  ز نكردهيابد را بر ارتداد تجو

  : ميكن ياشاره مارتداد 
الدنيا و   في  اعمالهم  حبطت  و هو كافر فاولئك  فيمت  دينه  عن  يرتدد منكم  من
  .۲۱۷ ، آيه بقره  سوره فيها خالدون؛  النار هم  اصحاب  كئو اول ةاآلخر
ا و يدن رد، اعمالش درينش برگردد و در حال كفر بميكه از شما از د هرکسو «

  .»اند و جاودانه در آنند ينان دوزخاياست و  دهيآخرت باطل گرد
 يعيدر مرگ طب»  متيف«، ظهور واژه  است دادهفه خبر از مرگ مرتد يشر آيه

من «فرمود:  يشود (اعدام شود) م مرتد كشته ، اگر قرار بود است نه در اعدام و قتل
 آيد مي دست به» مت و هو كافريف«از عبارت «  صلبيقتل او فينه فيرتدد منكم عن دي

بر  ايبعد از ارتداد بق اوالً يعنيكه مؤمن است  يرد در حاليكه امكان داشت بم
توبه مرتد در  ثانياًرد، يقرار گ هيآ يبعد يها تا مستوجب مجازات است الزمكفر 

 ايه مجازات .دا كنديق توبه پينكه توفايشرط  هب است پذيرفته يعاد شرايط
زوال ثواب  يعني) اعمال مرتد  اثر شدن يعبارتند از حبط (ب آيهشده در  بيني پيش

ها  ن مجازاتاي،  ن مرتد و خلود در عذاب دوزخشد نميجه ، ا و آخرتيآن در دن
  .است شدهمرتد بحث نا حبس يوجه از اعدام  چيهستند و به ه يامور اخرو يهمگ

رين،کيف من الخاس ةفلن يقبل منه و هو في االخرغيراالسالم دينا  من يبتغ
ايمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جائهم البينات و اهللا ال  ا بعدقوما کفرواهللا  يهدي

و الناس  ةاهللا والمالئکـ ةلعنـ ماولئک جزائهم ان عليه ،يهدي القوم الظالمين
ا ال يخفف عنهم العذاب و ال هم ينظرون اال الذين تابوا من اجمعين خالدين فيه

دادوا کفرا ازان الذين کفروا بعد ايمانهم ثم  ،بعد ذلک و اصلحوا فان اهللا غفور رحيم
  .۹۰-۸۵سوره آل عمران، آيات تقبل توبتهم و اولئک هم الضالون؛ لن 
شود و او در آخرت  ينم رفتهيپذ ند هرگز از اوير از اسالم برگزيغ ينيهركس د«
پس از  نشانماايت كند كه بعد از ايرا هد يخداوند قوم، چگونه  كاران است زياناز 



    ۲۰۳  آزادي عقيده و مذهب در اسالم و اسناد حقوق بشر ���� 

 آنان براي ايه يروشنگر ) بر حق است و امبر (اسالمياند كه پ نكه شهادت دادهاي
ن اي آنان ايجز .كند يت نمايكافر شدند و خداوند قوم ستمكار را هد است آمده

نه در جاودا . است آنانبر  يلعنت خداوند و لعنت فرشتگان و مردم همگاست كه 
كه  يشود مگر كسان ينم مهلت داده آنانشود و به  ينم دوزخند و از عذابشان كاسته
كه  يكسان . كردند كه خداوند آمرزگار مهربان است يپس از آن توبه و درستكار

 آناندند سپس بر كفر خود افزودند هرگز توبه يكفر ورز نشانماايپس از 
  ».نان گمراهانندايشود و  ينم رفتهيپذ

)  امبر خدا(صين پيبعثت آخركند كه پس از  يم اعالم صريحاً اگرچه کريم قرآن
 يگرين ديد هرکسشود و  ينم رفتهيپذ يكس ر از اسالم ازيغ ينينزد خدا د

گر ينان ديمتد براي يويچ مجازات دنياما ه .بود خواهدكاران زياناز  باشد داشته
تنها شامل  آيهدر  شده بيني پيش يمجازات اخرو عالوه به . است ن نكردهييان تعياد
 يپازير را آنشناسد  ينكه حق را ماين يعناد و لجاج در ع سرست كه از ها آن
كه ندانسته و  آنان ، يو علم ينه مرتد نظر ياسيو س يمرتد عمل يعنيگذارند  يم
 .شوند يز مجازات نميدر آخرت ن ياند حت كرده انتخاب يده باطليواسطه جهل، عق هب

خداوند و فرشتگان و است از لعنت  عبارت ياسيو س يمرتد عمل يمجازات اخرو
 يها در صورت ن مجازاتاي . عذاب ف و مهلت دري، عذاب جاودانه و عدم تخف مردم
است و احتمال  يندهااگر توبه كند خداوند بخش .توبه نكند يكه مرتد عمل است

دا يق توبه پيكند توف يرو ادهيكه در كفر ز يمرتد هرچند . ستين يبخشش منتف
توبه او  يويرش دنيبر عدم پذ يمرتد داللتتوبه  يرش اخرويكند، عدم پذ ينم

  .ندارد
  

ر را يج زاياز آن گذشت نت اي ت مرتبط با ارتداد كه نمونهآيا يتأمل در تمام
  دهد: يم دست به

مان به ايل يتبد . ، ناپسند و مردود است مان به كفر مطلقاً امر مذمومايل يـ تبد۱
ولو به غلط  يقي، تحق ي، علم يمباحث نظرواسطه  تواندباشد: اول به يگونه مكفر دو

برسد (ارتداد ت اسالم يا شك در حقانياسالم  يفرد به انكار خدا و آخرت و نف
و  يطانيالت شي، تسو ياسي، انحراف س ي) دوم به واسطه شهوت عمل يو عمل ينظر
ارتداد  يعنين بدهد، ير دييبگذارند و تغ پازير را آنشناخت حق ن يدر ع ياپرستيدن
  .) ياسيو س يعمل (ارتداد يباشد نه از شبهات علم يواسطه منافع ماد هب

 . است شدهن بيني پيش يچ مجازاتيه کريم قرآندر  يو نظر يارتداد علم برايـ ۲
و بركات وصول به حق  مزايااز  ين كسياست كه چن واضح . ينه اخرو ينوينه د
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  .بود خواهدبهره  يب يوضع طور به
)  ين له الهديارتداد من بعد ما تب يعني( ياسيو س يارتداد عمل برايـ ۳

هر بار  کريم قرآندر  . است شده بيني پيشـ خلود در عذاب جهنم ـ يمجازات اخرو
  .ن قسم از ارتداد استيشده مراد هم از ارتداد بحث

ل اعدام و ياز قب يويچ مجازات دنيه کريم قرآنمرتد ـ مطلقاً ـ در  برايـ ۴
  . است شدهن بيني پيشد حبس اب
   
   ينيدعوت د يها شيوه:  دسته هفتم 

  ،احسن  هي  بالتي  و جادلهم ةـالحسن ةـو الموعظ ةـبالحكم  ربك  سبيل  الي  ادع
  .۱۲۵  ، آيه نحل  سوره؛ بالمتهدين  و هو اعلم  سبيله  عن  ضل  بمن  هو اعلم  ربك  ان

 اي وهيبه ش آنانده فراخوان و با يپسند ايبه راه پروردگارت با حكمت و پنده«
از راه او  يكسان پروردگارت داناتر است كه چه  ، چرا كه كه بهتر است مجادله كن

  ». داناتر است افتگانياند و هم او به راه  به در افتاده
، استفاده  ز استيآم طرق معقول و مسالمت . نيمنطق قرآن در دعوت مردم به د

ا اكراه و يد ي، ارعاب در تهد باالخره جدال احسن و پند، تذكر  از عقل و خرد مردم
ز يآن ن ينيدن رحمت است و دعوت ياسالم د .ندارد ياين منطق جايقتل در 

  . مانه استيرح
  
  يج ادله قرآناينت

ده و مذهب كه يعق يدر ارتباط با مسئله آزاد کريم قرآنت آيااكنون با تأمل در 
  : ميابي يم ر دستيج زايهفت دسته گذشت به نتضمن  در ها آنن ياز مهمتر اي نمونه

 ين ضوابط به مردم معرفيتر ح را با روشنيده صحين حق و عقي: اسالم د اول
  . است شدهبه باطل را متذكر  گرايش و مضرات است و مفاسد كرده

ح يده صحين حق و عقيت از ديدر تبع انسان را ي: اسالم سعادت واقع دوم
  .كند يمذمت مشدت  هآن بداند و انحراف از را  يم

چكس را يده آزادند و هين و عقيدگاه اسالم مردم در انتخاب دياز د : سوم
  .ح مكره و مجبور كرديصحده ين حق و عقيرش ديتوان بر پذ ينم

ن حق را به يبه د يد پس از دعوت الهايان و عقي: اسالم كثرت اد چهارم
كنند و  يرا اجابت م يالهدعوت  يگروهكه  ين معناي، به  است ت شناختهيرسم
  .دارند يمتعدد ايه گمراهان دسته و فرقه .مانند يبر ضاللت م يافراد

ن ياند و د را اجابت نكرده يا دعوت الهيكه در دن يدگاه اسالم كساني: از د پنجم
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  .شوند يآخرت مجازات م اند در دهيده باطل برگزيو عق
  . است شدهن بيني پيشده باطل ين و عقيد براي يوي، مجازات دن : در اسالم ششم
،  معقول ين حق منطقيگران به ديدر دعوت د ي: منطق اسالم هفتم
  .تحكم است ه و به دور از خشونت ومانيز، رحيآم مسالمت
 يويارتداد مجازات دن . ن بازداشتير دييتوان با اكراه از تغ يرا نم ي: كس هشتم

  .دارد يدر پ يديشد ياخروباشد عذاب  ندارد، اما اگر توأم با جحد و عناد
ده و مذهب در اسالم يعق يشود كه آزاد يم با توجه به نكات فوق مشخص

ده يعق يتمام است كه ادله منكران آزاد يزمان يريگ جهين نتاياما  . است شدهامضاء 
ن اي .باشند كه قدرت معارضه با ادله فوق را نداشته يو مذهب نقد شود به نحو

  .ميريگ يم يبحث پمهم را در مقام دوم 
  

  رايج ي: نقد مستندات تلق مقام دوم
طلبد و از  يواسع م يده و مذهب مجاليعق يادله منكران آزاد يلينقد تفص

 يمجال از احكام متعدد مرتبط با عدم آزادن ايما در  . رون استيك مقاله بياندازه 
و  ماي دهيبرگز و مذهب ـ كه در بخش دوم گذشت ـ سه حكم شاخص را دهيعق

ن اي . ن مسئله استايدر  ياسالم رايج ين احكام تلقين سه حكم مهمترايم يمعتقد
،  ه اهل ذمهيحكم اعدام مرد مرتد و حبس ابد زن مرتد، حكم جز احكام عبارتند از

ن سه اين مستندات يبه مهمتر . اتيحاز حق  يرذميكافر غ يو حكم عدم برخوردار
ن مستندات اي يابينجا به نقد و ارزايدر  .بخش دوم اشاره شد ايحكم مهم در انته
  . ميپرداز يده و مذهب ميعق يگفته آزاد شيبا توجه به ادله پ

  
  مسلمان مرتد يويحكم مجازات دنـ ۱

(در فقه اهل  پيامبر(ص)منقول از  روايات يمستند حكم اعدام مرتد برخ
 رايج يمطابق صناعت فقه . ) است عهيش (در فقه (ع)تي) و منقول از اهل ب سنت
شود اگر  بسا گفته شوند، چه يم معتبر محسوب يبه لحاظ سند رواياتن اياز  يبرخ

جز  اي ، چاره يو قرآن يرغم اطالعات و عمومات عقليز تمام باشد علين ها آنداللت 
  : قابل ذكر است ينه نكاتين زمايدر  اما .بود خواهدن ها آنقبول 
  

حضور معصومان و  زماناحكام مرتد ـ هر چه كه باشد ـ در  اجراي در : اول
ه بهتر از يجوانب احكام شرع يخود به تمام شانايرا يز . ستين يشان بحثايتوسط 
صحت  د دريمطلعند و ترد يه مصالح و مفاسد احكام الهياز كل ند وايآشن يهرکس
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محل  چه آن . ستينچ وجه روا يه دهند به يم انجام يعنوان حكم شرع شان بهاي چه آن
بر فرض صحت  .باشد يعدم حضور معصوم م زماندر  بحث است احكام مرتد

ا يه از احكام عصرحضور معصوم است يحدود شرع اجراي آيا،  ن ادلهايهمه جانبه 
 يزمانجه از احكام فرايا عدم حضور معصوم اطالق دارد و در نتينسبت به حضور 

) عدم ۳۱( قول معروف . عه دو قول استيش فقيهانن ينه در بين زماي؟در  است ينيد
ن ايبر  ي) تا آنجا كه برخ۳۲،( استحضور معصوم  زمانر يجواز اقامه حدود در غ

) از آنجا كه مجازات ارتداد بنابر نظر مشهور از ۳۳( .اند كردهاجماع  ايامر ادع
عدم حضور  زماندر  يگر حدود شرعين حد همانند داي) ۳۴،( ه استيشرع حدود

كه به حكم  اي دهيتوجه به اشكاالت عد ن قول باايت ياهم .شود ينم يمعصوم جار
 يايابتد نكه جهاداي ويژه به .شود يم شتر مشخصيوارد است ب زمانن ايدر  شده ياد

 ين دو باب محور مشتركايبه نظر مشهور از احكام خاص عصر حضور است و 
 ايبق يگري) و د يايالم است (جهاد ابتدورود در اس يكيدارند و آن اسالم است 

  .در اسالم (مجازات ارتداد)
  
ل يدل . خبر واحد است يدر مورد اعدام مرتد همگ شده يادمستند احكام  : ومد
  )۳۵( . عقال است ايت و اعتبار خبر ثقه بنيحج

گر امور، به خبر ثقه اكتفا ي، بر خالف د ار مهمير و بسيعقال در امور خط
 .) اتي(حق ح . امور حفظ جان مردم استن يرترين و خطيتر از مهم يكي .كنند ينم
 آيه يعنيدر دست باشد  يات را نقض كرد كه مستند قطعيتوان حق ح يم يزمان
 يعنيتوان حكم قتل صادر كرد،  ياساس اخبار واحد نم بر . ا خبر متواتر نصينص 
 واسطه بهدماء ( اط درياحت . است يمعتبر قطعل يحكم اعدام محتاج دل اجراي
ل يدلكند تا بدون  ي) اقتضا م شارع به آن يات و اهتمام جديالعاده ح ت فوقياهم
به گفته محقق  .نشودصادر يمعتبر) حكم اعدام كس يل ظنيدل ي(و نه حت يقعط
را جام يز .چرا كه شارع به حفظ جان اهتمام دارد ، است يميقتل امر عظ« يلياردب

ترك حفظ جان  ياند، حت كرده واجب را آنلذا حفظ ف و سعادت است يمدار تكال
ز بر يرا به كشتن دهد تا خود او كشته نشود، عقل ن يگرينكه داي، به  ستيز نايج
اط تمام ين امر احتايسته است در ايالجمله ش يكند، و ف يمن امر مساعدت اي

  )۳۶» (.مراعات شود
اعتبار خبر : « است كردهح يتصر يد احمد خوانسارياهللا س تيآه بزرگ معاصر يفق
عقال با  ايشان از جهت بنايل يا تعديعلما رجال  يق بعضيخبر عادل با توث ايثقه 

اهتمام در با شدت  ويژه به،  ستياز اشكال ن ياخبار در دماء خال ياستفاده از بعض
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نكه ايكنند، با  يره به خبر ثقه اكتفا نميد كه عقال در امور خطيكن يتوجه نم آيادماء 
  )۳۷»(ند؟اينم يثقه اكتفا م ن امور به خبراير يدر غ

ل اعدام را يه از قبيشرعحدود  اجراي،  اط در دميز بنابر احتياللثام ن كاشف
) از آنجا كه مستند مجازات اعدام مرتد ۳۸( .داند يم (ع)مختص به امام معصوم

ن برايابناثبات حكم اعدام فاقد اعتبار است چند خبر واحد است و خبر واحد در 
  .كند يعدم اثبات حكم اعدام م اياط در دم اقتضيقاعده احت

  
د يبدون ترد»  ميكش يرا موت ياگر مسلمان نشو« د شوديتهد ياگر فرد : سوم

اگر از اسالم «م كه يد كنيرا تهد يفرد ، هكذا اگر است شدهن محقق ياكراه در د
ن تحقق ياكراه در دوه يهمان ش به»  ميكش يرا مو، ت يو مرتد شو يرون برويب
ن حكم اعدام براياست بنا يو منه ين منفياكراه در د کريم قرآنبه نص  . است افتهي

است كه در آغاز  يت متعددآياو «  نيالد يالاكراه ف«فه يمه شريمرتد معارض با كر
ياد  ين حكم مخالف مفاد قرآناي يحاو روايات .باشد ين بحث گذشت ميهم
 يعقل ي، چرا كه اشاره به حكم د استييص و تقياز تخص يت آبآيان اي . است شده

) ده و مذهب گذشتيعق يآزاد يت و حسن عقليمطلوبدارد (آنچنان كه در بخش 
، به  ميگذار ياهلشان وا مبه  راان شود و علمش ياز اعتبار ساقط م يرواياتن يلذا چن

د با رجوع به ايب يست و ميبر ما روشن ن رواياتن ايق يكه مفاد دق ين معناي
 رواياتن ايتوان به مفاد  ينم زمانرفع ابهام و اجمال كرد و تا آن  (ع)ائمهحضرات 
  .عمل كرد

  
   مهاحكام اهل ذـ ۲

در  قطعاًاست و  ين حكم اهل ذمه است از احكام قرآنيه كه مهمتريمسئله جز
احكام  آيان است كه ايبحث در  . است شده ياعمال مو پس از آن  پيامبر(ص)عصر 

از احكام خاص  نكهايا ياسالم است و  يزمانو فرا ي، دائم اهل ذمه از احكام ثابت
ر ييكه با تغ شود مي محسوب ينيد يمند زمانر و يصدر اسالم است و از احكام متغ

مصلحت تامه  داراين حكم در عصر خود اي .شود يم يمنتف يمكانـ  يزمان شرايط
و  ين حكم از احكام تعبداي ضمناًشد،  يع نميتشرخداوند واال از جانب  است بوده
گانه كه در  هفت ايمحوره شود اما امروز حداقل در ينم ز محسوبين ينيد يقيتوف

د يه همانند احكام عبيست حكم جزيمصلحت ن داراين حکم اي بخش دوم گذشت
شمول  زمانعالوه بر احكام  کريم قرآن،  است بوده يخاص زمانو اماء مقررات 

ز يحكم اهل ذمه ن . است داشتهاحكام الزم عصر نزول ن يجز اشاره به برخ اي چاره
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  .ل استين قباياز 
ران كه انطباق اي ياسالم ين موضوعه جمهورينجاست كه در قوانايجالب 

است نه از  ياست نه از احكام ارتداد خبرآن  ايلوحه شعارهعت سرين با شريقوان
  .ياحكام اهل ذمه اثر

  
  اتياز حق ح ير ذميكافر غ يبرخوردارعدم ـ ۳

 رايج ياما مراد از جهاد برخالف تلق . است ياز احكام مسلم اسالم يكيجهاد 
ن يب راان رمسلميكه غ ين معناي، به  ستيكفار نكردن  مسلمان براي يكشلشكر

 ينيسرزم است كه اگر ناي، بلكه مراد از جهاد  مير كنيمسلمان شدن و مرگ مخ
شده و مردم مجاز  مردم سلب يمذهب ياست كه آزاد ينحو كفار بهطره يتحت س

 يبه نحو واف ينيف رو كنند و اطالعات دين حنيخواهند به د يمستند آنچنانكه ين
صه را ين نقايامكان رفع  مسلمانان گريد يرد، و از سويگ يار مردم قرار نميدر اخت

كه با نبرد با كفار و  استالزم  ها آناز آن جامعه بسته و تحت ستم دارند، بر 
را كه  ينيمردم بردارند تا آزادانه خود هر د يپارا از »  اصر و اغالل«مشركان 

ن حق يآزاد د شرايطاز مردم در  يارياست كه بس يعيطب .خواهند انتخاب كنند يم
 است دفاع از يجهاد دفاع يدر واقع نوع ياين جهاد ابتدبرايبنا .ديرا برخواهند گز

  .جبار بر مذهب خاص ولو مذهب حق، نه ا م در مذهبمرد يآزاد
 يكند در صورت يم يا خارج از آن زندگي يدر جامعه اسالم يغيرمسلماناگر 
 يگريده دين و عقينكه صاحب دايبه صرف  وارد جنگ نشود، مسلمانانه يكه عل

ن و يد ل برايبلكه در صورت تم .شود ير نمين اسالم و اعدام مخياست هرگز ب
 ينيبه بهانه تفاوت د يچ مسلمانيماند و ه يم يخود ـ هر چه كه باشد ـ باقده يعق
  .به او را نداردحق تعرض  يدتيا اختالف عقي

 يكند، نه تلق يم بيانفوق را  يتلق کريم قرآن يزمانفرا تآيا رسد يبه نظر م
  .را رايج
  
  جهينت

را  ده و مذهبيعق يآزاد يمتعدد ايدر محوره ياسالم رايج يتلق اگرچه
ل كتاب و سنت يبر ضوابط اص ياز اسالم كه مبتن يگريد يتابد، اما از تلق يبرنم
  .آيد مي دست بهحقوق بشر  ايه ده و مذهب سازگار با مالكيعق ي، آزاد است
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  ادداشتها:ي
  :ملل متحد يمجمع عموم ۱۹۴۸حقوق بشر مصوب  يه جهانياعالم. ۱

،  زبان،  ، جنس ث نژاد، رنگي، مخصوصاً از ح يزايگونه تم چيتواند بدون ه يم هرکس: ۲ماده 
ا هر ي، والدت  ، ثروت ي، وضع اجتماع تيملن يگر و همچنيده ديا هر عقي ياسيده سي، عق مذهب
  .مند گردد بهره است شدهه ذكر ين اعالمايكه در  يايه آزاديه يگر، از تمام حقوق و كليت ديموقع

ن حق متضمن اي .مند شود فكر، وجدان و مذهب بهره يحق دارد كه از آزاد هرکس: ۱۸ماده 
ز شامل يو ن .باشد يمان مايده و ياظهار عق يزادآ ضمنن متي، و همچن دهيا عقير مذهب ييتغ يآزاد
 طور بها مجتمعاً ين حقوق منفرداً ايتواند از  يم هرکس . است ينيمراسم د اجرايو  يمات مذهبيتعل

  .برخوردار باشد يا عمومي يخصوص
د ايدارد و حق مزبور شامل آن است كه از داشتن عق بيانده و يعق يحق آزاد هرکس: ۱۹ماده 

ل اياطالعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسو در كسب  باشد داشتهن يم و اضطرابيخود ب
  .آزاد باشد يممكن و بدون مالحظات مرز

را به  هرکس يانسانت يد كه شخصت شوايهد يد طوراي: آموزش و پرورش ب۲بند  ،۲۶ماده 
د اي، گذشت و احترام به عق د حسن تفاهمايبآموزش و پرورش  .ت كنديحد اكمل رشد دهد و تقو

ملل  ايه تين توسعه فعاليو همچن يا مذهبي ينژاد ايه تين تمام ملل و جمعيب يمخالف و دوست
   .دايل نميدر راه حفظ صلح تسه متحد را

گران يمادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به د: پدر و ۳، بند ۲۶ماده 
   .ت دارندياولو

خود، فقط تابع  ايه يحقوق و استفاده از آزاد اجرايدر  هرکس: ۲بند  ۲۹ماده 
و مراعات حقوق و  يايشناس نيبه منظور تأم منحصراًله قانون يوس هاست كه ب ييها محدوديت

در  يو رفاه همگان يعموم و نظم يح اخالقيات صحيت مقتضايرع برايگران و يد ايه يآزاد
   .است دهيك وضع گرديدمكراتك جامعه ي شرايط
  ملل متحد:  زمانسا يمجمع عموم ۱۹۶۶مصوب  ياسيو س يحقوق مدن المللي بينثاق يم 

ثاق را ين مايشده در  شوند كه حقوق شناخته يمثاق متعهدين مايطرف  ايه دولت: ۱بند  .۲ماده 
،  ل نژاد، رنگياز قب يزايگونه تم چيبدون هتشان يم در قلمرو و تابع حاكميه افراد مقيدرباره كل

ا ي، نسب  ، ثروت يا اجتماعي يگر، اصل و منشأ مليده ديا عقي ياسيده سي، عق ، مذهب زبان،  جنس
  .بكنند نيشمرده و تضم ها محترم تيوضع رايس

ا يداشتن  ين حق شامل آزاداي .فكر، وجدان و مذهب دارد يحق آزاد هرکس .۱ . بند۱۸ماده 
ا معتقدات خود، يابراز مذهب  ين آزاديهمچن ، به انتخاب خود و ا معتقداتيك مذهب يقبول 
آداب و اعمال و  اجرايا در خفا، در عبادات و ي يعلن طور به، خواه  يا جمعي يفرد طور بهخواه 
  .باشد يم يمذهبمات يتعل

ا يك مذهب يا قبول ياو در داشتن  يواقع شود كه به آزاد يد مورد اكراهايچكس نبيه .۲
   .معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد

به  منحصراً چه آننمود مگر  ييها محدوديتتوان تابع  يا معتقدات را نميابراز مذهب  يآزاد .۳
ا حقوق و ي يا اخالق عمومي ، ، سالمت ، نظم تيامن ت ازايحم برايشده و  بيني پيشموجب قانون 

  .باشد داشتهگران ضرورت يد ياساس ايه يآزاد
ن و برحسب مورد سرپرستان يوالد يشوند كه آزاد يثاق متعهد مين مايطرف  ايه دولت .۴
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محترم  خودشانكودكان مطابق معتقدات  يو اخالق يمذهب ايه ن آموزشيدر تأم راان كودك يقانون
  .بشمارند
   .دش مورد مزاحمت و اخافه قراردادايتوان به مناسبت عق يرا نم چكسيه .۱: ۱۹ماده 
ل و اشاعه اطالعات و يتفحص و تحص ين حق شامل آزاداي .دارد بيان يحق آزاد هرکس .۲

ا به صورت يا چاپ يصورت نوشته  ها بيشفاهاً  ل بدون توجه به سر حدات خواهيافكار از هر قب
   .باشد يخود م گر به انتخابيله ديا به هر وسي يهنر

است و لذا  يخاص يها مسئوليتن ماده مستلزم حقوق و اي ۲اعمال حقوق مذكور در بند  .۳
ل ضرورت يامور ذ برايشده و  حيقانون تصر بشود كه در ينيمع يها محدوديتممكن است تابع 

 ايا سالمت ي يا نظم عمومي يت مليحفظ امن . ب . گرانيت ديثياحترام حقوق و ح . : الفباشد داشته
   . ياخالق عموم
   . موجب قانون ممنوع است جنگ به برايغ يتبل هرگونه .۱، ۲۰ماده 
ا اعمال زور يا مخاصمه يض يكه محرك تبع يا مذهبي يا نژادي يدعوت به تنفر مل هرگونه .۲

  . باشد به موجب قانون ممنوع است
 ۱۹۹۰، قاهره  ياسالم ايخارجه كشوره يارحقوق بشر، مصوب وز يه اسالمياعالم ضمناً

  :ميکن يال به مواد مرتبط آن اشاره ميذ  از اسالم است يو رسم يسنت رايجبر قرائت  يمبتن
 ينسبت به خداوند و فرزند يباشد كه بندگ يك خانواده مي يكل طور به: بشر  ، بند الف۱ماده 

ت برابرند، يف و مسئوليو تكل يانسانشرافت و همه مردم در اصل  آوردهرا گرد ها آننسبت به آدم 
ا ي ياسيس يا وابستگي ينيا اعتقاد ديا جنس ي زبانا يا رنگ يض از لحاظ نژاد يگونه تبع چيبدون ه
 انسانن شرافت از راه تكامل ايرشد  براين يح تنها تضميده صحيعق ضمناً . رهيو غ ياجتماع وضع

  .باشد يم
بر جامعه و  يف واجبيپرورش امر و تكلضه است و آموزش و يك فري: طلب علم  : الف۹ماده 

كه مصلحت  اي به گونه را آنبودن  متنوع فراهم كند و را آنل ايها و وس د راهايدولت است كه ب
 يق هستاين اسالم و حقيفرصت دهد كه نسبت به د انساند و به اين نميكند تأم يجاب مايجامعه 
  .رديكار گ هت بياصالح بشر براي را آنحاصل كند و  معرفت
مختلف از خانواده و مدرسه و  يهيو توج يتياست كه مؤسسات ترب يانسان: حق هر  ب

كوشش  ها انسان يويو دن ينيپرورش دجهت ره كه در يو غ يغاتيتبل ايه دانشگاه گرفته تا دستگاه
پرورش دهند كه  اي تش را به گونهيت كامل او تالش كنند و شخصيم و تربيتعل برايند و اينم يم
  .ت از آن فراهم شوداياحترامش به حقوق و وظائف و حم ش به خدا وماناي

از  يريگ ا بهرهي انساناكراه نسبت به  هرگونهكار گرفتن  هن فطرت است و بي: اسالم د۱۰ماده 
   .باشد يز نمايالحاد ج ا بهيگر يد ينين به دير دييا جهل او جهت تغيفقر 

خود سود  يكيا تكنولوژي يا هنري يا ادبي يدستاورد علم حق دارد از ثمرة يانسان: هر ۱۶ماده 
نكه آن دستاورد ايمشروط بر  .دايت نمايحمآن حاصله از  يو مال يببرد و حق دارد از منافع ادب

  .عت نباشدير با احكام شرايمغ
ش ين و خانواده و ناموس و مال خويحق دارد كه نسبت به جان و د يانسان: هر  ، الف۱۸ماده 

  .كند يزندگ يآسودگدر 
نباشد  ير اصول شرعايكه مغ يحق دارد نظر خود را به هر شكل يانسان: هر  ، الف۲۲ماده 
   .كند بيانآزادانه 
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ر فراخواند و از كار يرا به كار خ يگريد يعت اسالميحق دارد طبق ضوابط شر يانسان: هر  ب
   .زشت بازدارد

جامعه است و سوءاستفاده از آن و حمله به مقدسات و  براي ياتيك ضرورت حيغات ي: تبل ج
شدن جامعه  ا متشتتي ها ارزشجاد اختالس در ايكه منجر به  يزيهر چ يريكارگ ها بياء يكرامت انب

   . ا متزلزل شدن اعتقاد شده ممنوع استي زيانا يشدن آن  يا متالشي
ختن هر نوع حس يكه منجر به برانگ يزيا هر چيو  يا مذهبي يختن احساسات قوميد: برانگ

   . ستيز نايگردد ج يض نژاديتبع
عت ين سند مشروط به مطابقت با احكام شرايمذكور در  ايه يه حقوق و آزادي: كل۲۴ماده 

   .باشد يم ياسالم
  :  د بهي، به عنوان نمونه رجوع كن است شدهم يظتنعه يش ايعلم اياحكام فوق بر اساس فتاو  ـ۲

، ۱۰، الكفر، مسئله  ، موانع االرث ، كتاب االرث لهير الوسي، تحر ينيخم يروح اهللا موسو اهللا آيت
   .۴۹۴، ص ۲، ج ۱االرتداد، مسئله  يو كتاب الحدود، القول ف ۳۶۶و  ۳۶۷، ص ۳ج 

و  ۳۲۴و ۳۲۷، ص ۱تداد، ج ر، اال المنهاج ةـتكلم ي، مبان ييخو يدابولقاسم موسويس اهللا آيت
   .۳۳۰، ص ۲۷۱مسئله 

ش از يدن بيد، منع از خوردن و آشاميشد ي: كتك در اوقات نماز، كار اجبارمراد از اعمال شاقه
   .)۳۳۱و  ۳۳۲تكلمة المنهاج از ي، پوشاندن لباس خشن (مبان حد ضرورت

 اوالًه يفياهل سنت بر وجوب قتل مرتد مطلقاً در صورت عدم توبه اتفاق دارند، تنها حن ايفقه
استتابه را  ثانياًدانند،  يرد ميا بمياورد يب كه اسالم يزمانشاقه تا  را حبس با اعمالمجازات زن مرتد 

و  ي، الفقه االسالم يليزح ةد به الدكتور وهبـيبه عنوان نمونه رجوع كن . دانند نه واجب يمستحب م
   .۱۸۳ـ ۱۹۳، ص ۶ج  . ادلته

ن يات الدياً من ضرورياوضرور ةالرسالـ د اوياوالتوح ةـيالمراد بالكافر من كان منكراً االلوه« ـ۳
و االحوط االجتناب عن منكر  ةانكار الرسالـ يرجع انكاره اليث ياً بحيكونه ضرور يمه االلتفات ال

   .اًيكونه ضرور يملتفتاً ال كنيمطلقاً و ان لم  يالضرور
، ج  ، اثامن النجاسات يف  ة، كتاب الطهار يالوثق ة، العرو يزدي يايد محمد كاظم طباطبيس اهللا آيت

   .۶۷، ص ۱
 يرجع جحوده اليث يبح ةن ضروريعلم من الداي، او انتحله و جحد م ر االسالميمن انتحل غ«

كفره من  يقتضياو صدر منه ما  ةالمطهر ةعتـيص شرياو تنق (ص)يب النبي، او تكذةلـانكار الرسا
   .۱۱۸، ص ۱، العاشر، ج  النجاسات بيان يف ة، كتاب الطهار لهير الوسيتحر» ... قول او فعل

انكار  يث رجع جحده الي، بح ين االسالميعلم انه من الديمن انتحل االسالم و جحد ما 
 يد ابوالقاسم موسويساهللا  تيآ،  نيمنهاج الصالح» وجب الكفر مطلقاًينعم انكار المعاد  ةالرسالـ
   .۱۰۹، ص ۱، ج  ةان النجسـياالع ة، كتاب الطهار ييخو

 ص ۶و ادلته ج  ي: (الفقه االسالم د بهياهل سنت به عنوان نمونه نگاه كن ايفتاو با يايآشن براي
او حرم حالالً  ... او حلل حراماً باالجماع ...الكفر ين االسالم اليالمرتد هو الراجع من د« ):۱۸۳

الكفر  ياو عزم عل ... باالجماع س بواجبيه او اعتقد وجوب ماليوجوب مجمع عل ياو نف ... باالجماع
   .هيغداً او تردد ف

،  ينا، سهرورديس ل ابنيم و عارف از قبياسالم اعم از حك اين علميبزرگتر ريحكم تكف  ـ۴
(مشهور به  ينجم آباد يدها خين فقها شيراً در بياخ يو حت ين بن عربيالد ي، مح نيصدرالمتأله
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    . نمونه خروار است يمكفر) مشت
  ۴۹۵، ص ۲، ج۴االرتداد، مسئله  يله، کتاب الحدود، القول فير الوسيد به تحريرجوع کن ـ۵
،  له (فروع حد القذفير الوسيدر تحر .۳۳۷، ۱، ج ۲۸۲، مسأله  المنهاج ةتكلمـ يمبان ـ۶
ر يكه از کبائر باشد مشمول تعز يشرط هارتكاب حرام ب ) ترك واجب و۴۷۷، ص ۲، ج  الخامس
  . است شدهشمرده 
  .۶۲، كتاب الجهاد، مسئله ۳۹۱و  ۳۶۱، ص ۱، ج  نيمنهاج الصالح ـ۷
  .۴۹۷،ص۲، ج۲، مساله ةکتاب الحدود، احکام الذمـ ةله، تتمـيرالوسيو تحر ۱/۳۹۱ن يشيپ ـ۸
  .۳۹۷، ص ۱، ج ۸۱ب الجهاد، مساله ن، کتايمنهاج الصالح ـ۹
،كتاب الجهاد،  ني، منهاج الصالح۵۰۲، ص ۲، ج  ، السادس الذمه شرايط،  لهير الوسيتحر  ـ۱۰
   .۳۹۹، ص ۱، ج ۸۵مسئله 
 ةن و نشر كتبهم الضالـيبالد المسلم يف ةغ مذاهبهم الفاسديتبل اوالًاً كانوا يس للكفار ذميل«  ـ۱۱

اء الدول ياول يرهم و عليجب تعزيو  ةالباطلـ  مذاهبهم ين و ابنائهم اليالمسلم ةها، و دعويف
حترزوا عن كتبهم و ين ان يالمسلم يجب عليو  ةمناسبـ ةلـيوس ةـايمنعهم عن ذلك بيان  ةـياالسالم

جب يئاً يمنهم ش ةهم من كتبهم و االوراق الضالـي، و لو وصل ال منعواابنائهم عن ذلكيمجالسهم و 
شرور االجانب و  ن منيالمسلم يعصم اهللا تعال ةر محترمـيست االمحرفه غيمحوها، فان كتبهم ل

، ج  ، الرابع ، كتاب الحدود، فروع احكام اهل الذمه لهير الوسيتحر .» سالماال ةاهللا كلمـ يدهم و اعليك
   .۵۰۷، ص ۲

، مهناج ۵۰۶، ص ۲، ج  ةمن فروع احكام اهل الذمـ ي،كتاب الحدود، الثان لهير الوسيتحر  ـ۱۲
   .۳۹۷، ص ۱، ج ۸۰، كتاب الجهاد، مسئله  نيالصالح
   .۵۰۶، ص ۲، ج  ةفروع احكام اهل الذمـ د، االول منالحدو ، كتاب لهير الوسيتحر  ـ۱۳
،  ةالذمـ شرايط،  لهير الوسي، تحر۳۹۸، ص ۱، ج ۸۲، كتاب الجهاد، مسئله  نيمنهاج الصالح  ـ۱۴
   )i(۵۰۳.١، ص ۲، ج ۸ مسئله

   .۳۶۰، ص ۱، كتاب الجهاد، ج  نيمنهاج الصالح  ـ۱۵
   .۳۷۹ ـ ۳۸۱، ص ۱، ج  ، كتاب الجهاد، الغنائم نيمنهاج الصالح ـ۱۶
   .۴۸۲ص  ۱، ج ۲،مسئله  عن المنكر، ختام ي، كتاب االمر بالمعروف و النه لهير الوسيتحر  ـ۱۷
مسائل  يده في، كلمات سد يخ محمد مؤمن قميش اهللا آيت:  د بهيبه عنوان نمونه نگاه كن  ـ۱۸

، كتاب  نيلح، منهاج الصا يياهللا خو تيآو  .۳۱۵ـ  ۳۵۸، ص  يايالجهاد االبتد يف ة، كلمـ ةديجد
   ۳۷۹ـ  ۳۸۱، ص ۱، ج  ، كتاب الجهاد، الغنائم نيمنهاج الصالح .۳۶۴و  ۳۶۶، ص ۱الجماد، ج 
   ۹۰، ص ۷ل االوطار، ج ين ـ فاقتلوه  هنيد  بدل  من (ص)اهللا  رسول  قال ـ۱۹
 (ص)ن ارتد عن االسالم و جحد محمداًين مسلمي: كل مسلم ب قولي (ع)سمعت ابا عبداهللا« ـ۲۰

ورثته  يقسم ماله عليوم ارتد، و ي، و امرأته بائنه منه  ذلك منه ، فان دمه مباح لمن سمع نبوته و كذبه
، ۲۵۷، ص ۷ ، ج يالکاف»  بهيستتيقت له و الياالمام ان  يعنها زوجها، و عل يالمتوف ةو تعتد امرأته عد

  ثي، حد۱۳۶، ص ۱۰، ج  بي، التهذ۳۳۳ث ي، حد۹۸، ص ۳، ج  هيحضره الفقي، من ال۱۱ث يحد
، ۳ث ي، حد۱عه، ابواب حد المرتد، باب ي، وسائل الش۹۵۷ث ي، حد۲۵۳، ص ۴، االستبصار، ج ۵۴۱
  .۳۲۴، ص ۲۸ج 

: ستتاب، قلتيقتل و ال يسالته عن مسلم تنصر، قال : « ، که(ع)الحسن يه ابيعن اخ ـ۲۱
، ۱۰ث ي، حد۲۵۷، ص ۷ج ، يالکاف ـ» ستتاب فان رجع و اال قتلي: م ارتد، قالاسلم ث يفنصران
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عه، يوسائل الش ۹۶۳ث ي، حد۲۵۴، ص ۴، استبصار، ج ۵۴۸ث ي، حد۱۳۸، ص ۱۰ب، ج يالتهذ
، ۱عه، ابواب حد المرتد، باب يوسائل الش ،۳۲۵، ص ۲۸، ج ۵ث ي، حد۱ابواب حد المرتد، باب 

  .۳۲۵، ص ۲۸، ج ۵ث يحد
و  ةديشد ةال تقتل و تستخدم خدمـ:  )ع(المرتد عن االسالم قال  يف )ع(عبداهللا  يعن اب« ـ۲۲

، ج  بيهذت » الصلوات ياب و تضرب عليمسك نفسها وتلبس خشن الثيتمنع الطعام و اشراب اال ما 
  . عهيل الشاي، وس۳۳۵ث ي، حد۸۹، ص ۳، ج  هيحضره الفقي، من ال۵۶۵ث ي، حد۱۴۳، ص ۱۰

اهللا و رسوله و اليدينون  ون ما حرمآلخر و ال يحرما  باليومقاتلوا الذين اليؤمنون باهللا و ال و - ۲۳
  .  ۲۹هم صاغرون، سوره توبه، آيه و ن يدع ةالجزيـ  لکتاب حتي يعطواا االذين اوتو لحق منا دين

   .۳۶  آيه،  توبه  سوره ،كافه  نيو قاتلوا المشرك ـ۲۴
  احصروهمو   و خذوهم  وجدتموهم  ثيح  نيفاقتلوا المشرك  اال شهر الحرام  فاذا انسلخ ـ۲۵

 ، ميغفور رح  اهللا  ان  لهميفخلوا سب ةو آتوا الزكا ةتابوا و اقاموا الصلو  مرصد، فان  كل  واقعدوا لهم
  .۵  آيه،  توبه  سوره

 ـريبص  عملونيبما   اهللا  انتهوا فان  فان  هللا  كله  نيالد  كونيو  فتن  التكون  يحت  و قاتلوهم ـ۲۶
   ۳۹ آيه،  انفال  سوره

رامون انقالب يپ ، کتاب۸۷ـ۱۳۶، ص ياسالم يرامون جمهوري، کتاب پيد مطهرياستاد شه ـ۲۷
   ۶ـ۲۲ص  ياسالم

ن ايك به ينزد يگريد يبند االسالم دسته يالفكر و االعتقاد ف ةـيجمال البنا در رساله حر ـ۲۸
  .است ت قرآن ارائه كردهآيااز  يبند دسته

،  عيه حقوق بشر، سالنامه مكتب تشياسالم و اعالم،  يزدي يحائر ياهللا دكتر مهد تيآ ـ۲۹
   .۶۷ـ  ۷۶، ص ۱۳۴۱، ۴شماره 
  .۳۶۳ـ  ۳۶۴، ص ۳، ج  ر القرآنيالتفس يف بيان، مجمع ال يطبرس - ۳۰
واما : ۴۱۱ص،۵، جنافعشرح المختصر ال يجامع المدارک ف يد احمد خوانساريس اهللا آيت - ۳۱

   .جوازها  فالمعروف عدم ةبـيالغ زمانالحضور و  زمانر يغ يالحدود ف ةاقامـ
 ةجوز الحد اقامـيوال :۳۴۴ص،۱ج،مسائل الحالل والحرام يف ع السالميرا، شيمحقق حل ـ۳۲

ر عبارت منصوب يمراد از منصوب در جزء اخ .او من نصبه القامتهااالمام مع وجوده  الحدود ال
  .۳۸۶ص ۲۱د، جواهر الکالم جيخاص است نه منصوب عام، رجوع کن

االجماع حاصل منعقد من  .۲۵ص،۲ج ،ير الفتاويلتحر يالسرائر الحاو ،يس حليابن ادر ـ۳۳
 حکام (ع)ةلحدود وال المخاطب بها اال االئمـا ةجوز اقامـيعا انه ال ين جمياصحابنا و من المسلم

 رجع ان هذا االجماعيوال  ،حال يجوز له التعرض بها عليرهم فال يذلک فاما غ يالقائمون باذنهم ف
  .متو اتره مقطوع بها ةاد بل با جماع مثله او کتاب اوسنـباخبار االح
 ۴ج ،ع االسالميراد به شيرجوع کن ،نه از حدود داند ميرات يگر ارتداد را از تعزينظر د ـ۳۴

  .۱۴۷ص
 ،۲ج ،مصباح اصول ،عند الشارع ةالعقال الممضا ةريس يالخبر هةـيل حجيدل يف ةالعمد ـ۳۵

  .۱۹۶ص
   .۹۰،ص۱۳کتاب الحدود،ج شرح ارشاد االذهان، يبرهان فالمجمع الفائده و  ـ۳۶
 ةالمقام شبهـ يوف .۳۵،ص۷ج،کتاب الحدود ،شرح المختصر النافع يجامع المدارک ف ـ۳۷

بنا  ةله من جهـيق بعض علماء الرجال او تعدياو العدل مع توث ةان اعتبار خبر الثقـ يو ه ياخر
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 يالدماءاالتر ياالهتمام ف ةالدما مع شد يخلوعن االشکال فيبعض االخبار ال  العقالء او االستفاده من
 يليرها به قال المحقق االردبيغ يمع اکتفائهم ف ةکتفون بخبره الثقـيال  ةرياالمور الخط يان العقال ف
ف يالتکالالهتمام الشارع بحفظ النفس فانه مدار  ميثم اعلم القتل امر عظ«شرح االرشاد  يقدس سره ف

 يساعده و فيضا ايرها و العقل يانه ما جوزوا الترک لتقتل غ يالسعادات و لهذا اوجبوا حفظها حت
  يانته».ذلک ياط التام فياالحت ينبغي ةالجملـ
الحد من  الدم و احتمال کون ياط فياالحت يالمام بناء علالحدقتال اورجما اختص با ولو کان ـ۳۸

للثام عن قواعد ا کشف ،يمشهور به فاضل هند يالحسن اصفهان محمدبنن يبهاءالد ؛اهوالءاستصالح
  .۴۰۵ص ۲ج،االحکام



 



 

  
  
  
  

  نهم نوشتار
  
  
  

  ١ينيدر جامعه د ياسيحقوق مخالف س
  
  

 يل ابعاد حقوقيتازه به نهضت كربال، به تحل يور در نگاهيمحسن كد: پيشگفتار
نظام  ياسيك مخالف سي(ع)  يعل بن نيحس ينظر و به .پردازد يم ينيام حسيق

شدت  به ينيت برخالف ضوابط مسلم ديحاكم ياست كه از سو ياموه ظالمان
خ خود را باطل و ناحق يدر طول تار يتيچ حاكمياز آنجا كه ه .شود يسركوب م

  .است الزم يامر ياسين حداقل حقوق مخالف سيي، تباست شمردهن
عت ي، بيو روش حكومت و، انتقاد از حاكم ياسي، مخالفت سينيم ديبنابر تعال

در  يويشود تا مجازات دن يجرم محسوب نم ينكردن با رهبر و عدم اطاعت از و
است؛  ت شناختهينه تنها دو جرم را به رسمين زمايدر  ينيات ديادب .باشد داشته يپ

(از  زدن ت مردم را برهميطور مسلحانه امن به يعنياالرض:  ياول محاربه و افساد ف
ه يخروج مسلحانه عل يعني: يو برانداز يو سرقت مسلحانه)، دوم بغ يل راهزنيقب

ن مجازات يباالتر .ياسية سيو نظر يالت، مقر نظاميبر تشك يت معصوم مبتنيحاكم
نحوه  .ت مردم نه حكومت) اعدام استيمفسد(اخالل مسلحانه در امن محارب و
  .گردن نهد يپس از احتجاج، جنگ است تا او به حكم اله ياغمقابله با ب
بداند، » محارب«(ع) را يعل بن نيتوانست حس يوجه نم چيه به يت امويحاكم

توانست او را  يعالوه، نم به .بود نداختهيخطر ن ت مردم را بهيهرگز امن يرا ويز
ان كوفه يبود و به دعوت ناراض عت نكردهين تنها بيرا حسياعالم كند ز» يباغ«

                                                           
 

، شماره آفتابدر دفتر تحکيم وحدت؛ مجله  ۱۳۸۰فروردين  ۱۵ تحرير سخنراني شب عاشورا .۱
  .۴- ۱۳، تهران، صص ۱۳۸۰چهار، فروردين و ارديبهشت 
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 يكه اقدامنآ بيرد، يعهده بگ به راان آن يرهبربود تا  ر شدهپارهس آنان يسو به
او بعد از اطالع از خلف  يحت .باشد فه حمله كردهيان خليهپاا به سيمسلحانه كرده 

  .هجرت كند يت امويحاكم هخارج از سلط ينيبود تا به سرزم ان آمادهيكوف هوعد
را در مواجهه با  يو امو يعلو هويل نهضت كربال دو شيور در تحليكد

هرگونه انتقاد  يبه اعتقاد او، در حكومت امو .كند يسه مايمق» ياسيمخالفت س«
ت به ينكردن از حاكم نكردن و اطاعت عتي، بياسيز، مخالفت سيآم مسالمت

اما در  .شود يمخالف اعمال م هدربار» محارب«شود و مجازات  ير ميتعب» يبرانداز«
كه، به جنگ  شود، مشروط بر آن يتحمل م ياسيسانتقاد و مخالفت  يحكومت علو
نكردن، مخالفت با حاكم  عتيخاطر ب را به ي(ع) احديعل .باشد نشده يمسلحانه منته

  .فكند، قطع حقوق نكرد، اعدام نكرديو انتقاد از حكومت به زندان ن
  آفتاب

*   *   * 
  

امبر(ص) يپ ،»ةالنجا ةنـيوسف ٰيدهالْ احبصْن ميسحالْ ان« ):اهللا(ص قال رسول
امبر داللت بر يسخن پ .نجات است يت و كشتايهدن(ع) چراغ يحس فرمودند:
ن(ع) يحس امام برايامبر(ص) دو صفت يپ .كند ي(ع) ميعل بن نيدر حس يتيخصوص

و  يظلمان ايه ت در شبايچراغ هد .نجات يت، كشتاياست: چراغ هد ذكر كرده
برابر  ش را درين(ع) خون گلويحس .آيد ميكار  به يطوفان اياهينجات در در يكشت

 ترت و ضاللت نجاين كه مردم از جهالت و حايچشمان خالئق در راه خدا داد تا 
و  ةـالجهال عبادك من ستنقذيك ليبذل مهجته ف«ن يارت اربعيمضمون ز .داكننديپ
  »ةـالضالل ةريح

 ق۱۴۲۲سال .ميبدار يد گراماين را بيآفر تايبخش و هد ين مجالس آگاهاي
سال ما محبان اهل  ۱۳۶۱ن ايدر  .گذرد يم يهجر ۶۱سال از سال ۱۳۶۱ .است

ن يحس ن مجالس با راه امامايدر  .ماي را آموخته ينيم دين مجالس تعالايت در يب
 چه آنرغم  يسال عل ۱۳۶۱ن ايدر  .دارد ين نهضت ابعاد مختلفاياما  .ماي آشنا شده

 يد ابعاد متعددايك نهضت بي .است انگار هنوز نگفته فراوان است كه گفته شده
م ينگر ياران او مين(ع) و يه حسيهرسال كه ما به قض .باشد تا كهنه نشود داشته

است كه  اي جامعه ينيجامعه د .د فراوان استيع و جديم هنوز نكات بدينيب يم
ها و  اهد مشكالت خود را با روشاست كه بخو اي باشد، جامعه ن داشتهيدغدغه د
ما امروز  .كار بندد ن را بهياء ديم اوليدر مواجهه با مسائل تعال .حل كند ينيضوابط د

ن يحس برايد يدار يبتياند كه اگر مص ما به ما آموخته ايياول .ميهم مشكل دار
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م در ياگر بتوان .دل است زبانه يكند، اما گر يت نمايستن تنها كفيالبته گر .دييبگر
وقت  م آنيا كنيگو ينيهم با منطق حس راان خرد و عقلم زباندل،  زبانن ايكنار 

اند نهضت و  توانسته ينيحس هن حماسيمعلم .بود ميار خواهيع ك مسلمان تمامي
عاشورا و  .ستين ين كار كوچكايما كنند و  يرا جزء فرهنگ مل ينيحس ايعز

 ايعراق، چه لبنان چه هرج ران، چهايچه  يعيجوامع ش ايكج  چيمحرم در ه
ن يانگار آسمان و زم .ستيگر نيد ايش مثل روزهايگر، شكلش، حال و هويد

ها،  ونينوحه و ش اي، صديعزادار ايه دسته ايها، صد طبل اياند صد بغض كرده
ع است هنوز ما يگاهشان رفاينها كه جاياما در كنار همه  .داشت يد گرامايرا ب نهااي

د با ايب ين را مين مجالس شورآفراي .مياز دارينمان نيامور دشتر در يرت بيبه بص
ا يجو را زمانت(ع) حل مشكالت امرويب ل كرد، و از مكتب اهليتكم» ينيشعورد«

  .شد
  
  انيامو ياسيمخالف س يعل بن نيحس .۱
 ينياز ابعاد نهضت حس يكيام  دهيجلس فاخر امشب برگزم يبرا كه چه آن

 .نهضت كربالست يشده و آن بعد حقوق است كه كمتر درباره آن سخن گفته
كه به  يرادتاما به سابقه  .ستيچ يداد كه مرادم از بعد حقوق ح خواهميتوض

نهضت توجه  يو عاطف يف احساسيراشتر به ظيم بين داريحس اصحاب امام
ه فهم و ذهن به سراچ قطعاً شود مير و عمويگ همه يمردم ينهضت يوقت .ماي كرده

ن نهضت اياما  .شود يم يكند و متناسب با سطح فرهنگ عموم يدا ميعموم راه پ
 .باشد تواند داشته يهم م يابعاد باالتر .ستين ين سطح عموميمنحصر به هم

ما، كودكان ما هركدام سوژه مناسب  ناناران ما، جويما، پ مردانما،  زنانشك  يب
اصغر، از دختران  ياز كودكان عل .كنند يمدا يم پين نهضت عظايدر  راان خودش
ن و يحس امام مرداناكبر، از  ينب، از پسران قاسم و عليز زناننه، از يسك

د يزي ان حربنيكه در ركاب او بودند، از ارتش يزانيگر عزيالعباس و د ابوالفضل
اما  .ابدين نهضت بزرگ بايخودش را در  ايتواند سمبل و مقتد يم ي، هركسياحير

ابعاد  است فراتر از يهم مطرح است و آن بعد يگرين ابعاد بعد دايدر كنار همه 
  .ي، فراتر از ابعاد احساسيعاطف

مستوجب  يحكام امو يبود كه از سو ن(ع) چه كردهين است كه حسايسؤال 
ن را برحق يكه حس يايد ميشد؟ مسأله را هم صرفاً از د ين مجازات خشنيچن
ن جامعه و ايشك در  يب .ميكن ينم يم بررسيورز يبه او ارادت م م و عاشقانهيدان يم

ن يحس يهم بودند كه همانند ما برا يكسان زمانو آن  زمانن ايآن جامعه، در 
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از  يكيامبر، يپ ت، فرزند دختريب از اهل يحداكثر او را فرد .ت قائل نبودنديحقان
م يشان قائلاي برايكه ما  يدانستند اما آن منزلت و قدر ياز بزرگان م يكيصحابه، 

 يهين چنان كنند؟ چه توجيشدند با حس يچگونه راض ها آن .بسا قائل نبودند چه
دانم تا حاال فرصت  ين روا داشتند؟ نميحسامام  برايكه  چه آن برايداشتند 

 .ديكن يان بررسيعيرشيد غيرا از د ينيد كه نهضت حساي افتهيا امكان يد اي كرده
 .قبول ندارند يکي از ائمه اطهارعنوان  ن(ع) را بهيحس لزوماًكه  يد كسانياز د يعني

 يعني .باشد م نداشتهياو قائل براي كه ما به حق يتين شخصين چنيد حسيفرض كن
روا  آيااز صحابه نباشد، نباشد،  از ائمه اطهار ،امبر نباشدينواده پ پسر فاطمه نباشد،

تر  ساده زبانن مسئله به ايسخ پاا نه؟ يرد؟ يبا او صورت بگ ين برخورديبود چن
خودش  زمانن(ع) در يكه حس يكار .»نهضت كربال يابعاد حقوق يبررس«شود؛  يم

  .وقت بود ياسيم سيمخالفت با رژ يكرد نوع
بود و با او كردند،  يهجر ۶۱در سال  ياسيك مخالف سي(ع) يلن عب ن يسح

داند  يامام منصوب برحق من(ع) را يعه كه حسيبا منطق ش قطعاً .كردند چه آن
 يم كسياما اگر فرض كن .ن كار ممكن رايتر زشت .ار زشت كردنديبس يان كاريامو
ام يه حكومت وقت قيبداند كه عل ين را امام معصوم نداند، صرفاً او را فرديحس
دارد؟ چه  يحق ياسيمخالف س اصوالً آيا د كرد؟اياست با او چه ب كرده
ن يحس ن حداقل حقوق كجاست؟ در مورد اماماي .اور يباشد چه غ يعل بن نيحس
زن  .كشتند ين شكليتر عين و فجيتر همرداناو را به ناجوان .ت نشدايرع يميچ حريه

بر جنازه كشتگان اسب  .و فرزندش را به اسارت گرفتند، اموالش را غارت كردند
ن منزلت ايبا  يانه با قوميخو سبعانه و درنده گونه اينخ سراغ ندارد كه يتار .راندند

را  ين امريچن يدر هر مذهب ينيم ديتعال آيابود؟  ن چه كردهيحس .برخوردكنند
به لحاظ  اصوالًعه چه در نصوص اهل سنت و يا نه؟ چه در نصوص شيتابد  يبرم
  رواست؟ ـ نيرحسين چه غيچه حس ـ يدر مورد كس اي ن مواجههيچن آيا ينيد

شان ايرا كه  يشتر افعاليات بياكنون با جزئ .بود ياسيك مخالف سين يحس
ن به لحاظ حقوق و يحس ك از كردار اماميم هرينيم تا ببيكن يم يانجام داد بررس

از مذاهب  ياز قرائات و مذهب ي؟ اگر بنا به قرائتشود مي محسوبجرم  آيا يفقه
ن كرد ين هم چنيرحسيست؟ و اگر غيشود مجازات او چ يم ت شمردهيو معصجرم 

شود؟ عنوان او  يبه او چه اطالق م ينيا دي ياي، روي، قرآني، فقهيلحاظ حقوق به
  ند؟يگو يرا انجام بدهد به او چه م ين كاريوه حسيكه به ش يكس يعنيست؟ يچ

در  .باطل بود کامالًم يك رژين(ع) بود، يكه در مقابل حس يميشك آن رژ يب
م چه يو عادل بدان ينيو را دداند، چه ما ا يو عادل م ينيكه خود را د يميهر رژ
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م ييچگونه است؟ اگر صرفاً بگو ياسين سيمنطق مواجهه و مقابله با مخالف ،ميندان
 ي(ع) با او مقابله كرد ناحق بود سخن درستيعل بن نيكه حس يم و نظاميكه آن رژ

د كه خود را ناحق يسراغ دار يخ نظاميشما در طول تار آيام؛ يپرس يم، اما ماي گفته
ش از يخ پيا در طول تاريخ پس از اسالم يد، درطول تاريباشد؟ بگرد كرده اعالم
ر يا در غي ينيدر جامعه د .گريا در هركشور دين كشور اي، در ديتفحص كن اسالم

باشد، خود  خود را باطل اعالم كرده يچ حكومتياد ندارم كه هيمن به  ،ينيجوامع د
ها خود را حق اعالم كردند،  حكومتخ يدرطول تار .باشد را ناحق و ظالم دانسته

ه، چه يچه حكومت معاو است كه ظالمانه و باطل بوده است پذيرفتهن يچ حكومتيه
خ ينها درطول تارايراز يو غ يو عثمان ي، عباسيد، چه حكومت امويزيحكومت 
اند همچون حكومت  ، عادالنه و برحق بودهينيكه واقعاً د يايه حكومت

ت يحقان برايها  حكومت ايپس صرف ادع .اند ار اندك بودهيبسالسالم  هيعل يعل امام
  .ا باطليها حقند  حكومت آيانم يم تا ببيخواه يم اي كند، ما ضابطه يت نمايكف

ك حكومت صددرصد حق باشد، مثل حكومت يشه يست كه هميهم ن گونه اين
ك حكومت صددرصد باطل باشد مثل حكومت يا يالسالم  هيعل يعل امام
 .اند از حق و باطل بوده اي زهيآم معموالًها  خ حكومتيدرطول تار .هيمعاو دبنيزي

همواره خود را حق مطلق  .ميكن يساده م ارين است كه مسائل را بساياشتباه غالب 
انطور كه من هم .ميكن يم، و طرف مقابل خود را باطل مطلق فرض مينيب يم

تواند خود را  يز ميكند ن يكر ماز من ف ريغ يبدانم كس ينيخود را حسم توان مي
ها و  ق قرائتيتطبن اي .اعالم كند يديزيبداند و جناح مقابل خودش را  ينيحس

ر دولب است، نوعاً فارغ از صدر اسالم همواره حق يه است، شمشيها دوسو انطباق
قاً يشناخت حق و باطل دق ياند، و دشوار البالغه ممزوج شده و باطل به فرموده نهج

وقت حق به شكل سره و خالص و باطل به شكل  چيه .نكته نهفته است نيدر هم
  .خته استيآم حق و باطل درهم .ستنديناب مطرح ن کامالًخالص و 

است، كه  كرده ينيب شيپ ياسيمخالف س براي، ين و اخالق حداقل حقوقيد آيا
ت آن حداقل بداند؟ آن ايخود را ملزم به رع ـ چه حق چه باطل ـ هرحكومت

ت فراوان ين سؤال اهمايست؟ يچ ينيدر جامعه د ياسيحداقل حقوق مخالف س
م، اما اكثر يم كه حقيهست ين كه ما همواره مدعايرغم  ين كه علايخاطر  به .دارد

  .اند خ متأسفانه ناحق بودهيها درطول تار حكومت
و ت ناحق يان پس از عاشورا حاكميبه اتفاق سال بين كه در اكثر قرايباتوجه به 

سؤال هرروز  ياسياست، پس سؤال از حداقل حقوق مخالف س ظالم برسر كار بوده
  .و مكان خاص زمانك يك روز و يما بوده و هست، نه سؤال  ايو هرج
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 ياسيزنده عاشورا و كربال سؤال از حداقل حقوق مخالف س ايه از سؤال يكي
ن ايرا م چييم بگويتوان يصورت م ن حداقل مشخص باشد در آناياگر  .است

ن حقوق اي آياگر يد ايه زمانو در  .ت نشدايرع (ع)دالشهدايمورد س حقوق در
ل يدل آياها خود را برحق بدانند،  حكومت ن كه صرفاًايا نه؟ و يشود  يت مايرع
  بر باطل باشد؟ کامالً لزوماًمخالفت كرد  ها آنشود هركه با  يم

آن  بر يا قرآني ي، حقوقيفقهقاً كدام عنوان ين انجام داد دقيحس كه امام يكار
متشبث شد تا توانست  يزيجه حكومت وقت به چه دستاويكند؟ و در نت يق ميتطب
گر يكديم دو روش را درمقابل هم با يخواه يت را مرتكب شود؟ ما مياان جناي
و  ياسيبرخورد با مخالف س يآن دو روش عبارتست از: روش امو .ميسه بكنايمق

 .ياسيت در مواجهه با مخالف سيا روش اهل بي ينيا روش حسي يروش علو
او  زمانعنوان برانداز در  كه به يخودش با افراد ياسين سي(ع) با مخالف نيرالمؤمنيام

در السالم  هيعل نيحس ان اماميامو زمانقاً در يدق .كردند چگونه برخوردكرد يت ميفعال
، ياسيس ك مخالفي، شود مي محسوب متنفذ يك ناراضي ياسيات سيادب عرف
چگونه  ياسين مخالف سايان با ياست امو فة وقت سرباز زدهيعت خليكه از ب يكس

گر يمنطق هركدام را با همد .ميم قضاوت بكنيتوان يوقت م برخورد كردند؟ آن
  .است نه چه فرمودهين زمايدر  کريم قرآنم ينيم و ببيسه بكنايمق

(ع)  نيحس م امامييكه بگون است ايشود  يكه به ذهن ما متبادر م يسخپان ياول
خواست  يازمنكر بود و م يمر به معروف و ناهآ(ع)  امام .از منكر كرد ينه

 .ن(ع) استيسخ دوستداران حسپان اي .روز را اصالح كند انحرافات جامعه فاسد آن
دانستند  ين را مصلح ميع را انجام دادند نه حسيروز كه آن افعال شن اما حاكمان آن
را  ياگر فعل واحد يراست .شمردند يم ازمنكر يمربه معروف و نهنه كار او را ا

ن چه يد كرد؟ دايگر اضالل و افساد بدانند چه بيد ياصالح بدانند و گروه يگروه
  است؟ را ارائه كرده يحل راه

محارب به  .است» محاربه« ينيفعل حس يسخ به سؤال از ابعاد حقوقپان يدوم
را  يعل بن نيحس يحكومت امو آيا .زديكه به جنگ برخ يكس يعني يلحاظ لغو
  ؟دهد مورد او انجام توانست در يچه م دانست ياگر محارب م دانست، يمحارب م

 يرا باغ يعل بن نيان حسيامو آيا .است» يبغ«ادشده يسخ سوم به سؤال پا
كار  م هم بهيكر است كه در قرآن ينيك واژه دي .يسركش يعني يدانستند؟ بغ يم

او قرار  براي ين چه مجازاتيكردند د يقلمداد م ين را باغياگر حس .است رفته
  .است داده

و  يمحارب، باغ .كرد ميخواه يگر بررسيپس حداقل ما سه واژه را با همد
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  گر دارند؟يكديبا  يايه ن سه عنوان چه تفاوتاير، كاز من يناه
  
  عت نكردن با حكومتيحق ب .۲

ح يتوض .كرده يوه معرفين شيتر غينهضتش را به بلش از همه خود ين بيحس امام
كه امام(ع)  ين عبارتيباتريخواهم، ز يم، چه ميگو يغ كرده كه من چه ميداده، تبل

ن ياست كه مقدمات نهضت درحال تكو يزمانكاربرده  خودش به يدرمورد معرف
در  .رسد يد به قدرت ميزيرد و يم يه ميكه معاو يزمان ۶۰جب سالر .است
بود  ان منعقد شدهيسف ياب بن هيالسالم و معاو هيعل يمجتب حسن ن اماميكه ب اي امهن صلح

ن يين تعيرا جانش يبعد از خود كس برايه حق ندارد يبود كه معاو ن شرط آمدهاي
ن شرط را نقض ايه يمعاو .ن خواهندكرديين را تعيف جانشيكند بلكه مردم تكل

عنوان  فرزند خود را به اي فهياسالم خل خيطول تار بار در نياول براي .است كرده
ن كه اي اوالًپس  .يبه شكل سلطنت موروث يعني .است نصب كرده يفه بعديخل

از جانب خدا و  يكه نص يد در صورتايب يمطابق رسم آن روز جهان اسالم م
اهل حل و  رأين و انصار، يمهاجر رأيا حداقل يمردم  رأيبود به  دهيرسول نرس

را انتخاب  يامده فردين ثانياً .گذاشت پارين نكته را زايه يمعاو .كرد يعقد مراجعه م
باشد، آمده فرزند ناسالم خودش  داشته يتي، صالحي، فضلينيالجمله تد يكند كه ف

جا  ك به همهيپ .رديعت بگياو ب برايكرده  كرده و كوشش ليرا بر جامعه تحم
ن در يحس امام .عت كنندياو ب ده و همه بايه به قدرت رسيمعاو دبنيزيفرستاده كه 

  .نه استيمد
ر، يزب بن عبداللـه، يعل بن نينه عبارتند از: حسيروز مد آن ايه شاخص

نها در رده ايه هم هستند، اما يعباس و محمدبن حنف بن عبداللـهعمر، البته  بن عبداللـه
نه نامه نوشته كه يمد يان واليسف يبن اب عتبه دبنيول برايد يزيلذا،  .قراردارند يبعد

د باشم، يزيمن كه  براين سه نفر ايد از يغام به دستت رسين پايشما بالفاصله تا 
ر در يزب بن ن و عبداللـهيحس فرستد، امام ينفر م ن سهايدنبال  د بهيول .ريعت بگيب

ر كه فرد يبن زب عبداللـه .رسد يم ها آننه به نزد يمد يك واليمسجد هستند كه پ
چه ما را  براي يكن يپرسد: فكر م ي(ع) ميعل بن نياست از حس يطلب قدرت
 براياست و ما را  ا رفتهيكند، احتماالً بزرگشان، از دن يم ينيب شياند امام پ خواسته

 اييروند تا جو يم؟ هردو شبانه به دارالخالفه ميد چه بكنيگو يم .خواهند يعت ميب
ركانه ين زيحس امام .شود يه مان گذاشتيدرم ها آنعت با يمسئله ب .حال شوند

 .ندارد يكه ارزش يعت شبانه و پنهانيب .كند يعت نميشب ب يد: مثل منايفرم يم
 يم تا صبح چه اتفاقينيبب .، در مسجد، مقابل چشم مردم باشديد علنايب يعت ميب
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عتبه  دبنياست بالفاصله به ول يحكم كه فرد بدسابقة روباه صفت بن مروان .افتد يم
، يعت گرفتيب ها آناگر امشب از  .گردند يبرنم يرها بكن آنان راد كه اگر يگو يم

ن جمله جرقه اي .شنود يامام م .يريعت بگيب ها آناز  يتوان يگر نميواال د يگرفت
مثل من،  .كند يعت نميد بيزي، مثل من با مثل »ع مثلهايبيال يمثل« :ام عاشوراستيق

د يزيآدم است با مثل  اوالداصلح  .استت است، افضل خالئق يكه از اهل ب يكس
  .كند يدا ميه ادامه پيقض .كند يعت نمياست فاسق، فاجر و ظالم ب يكه فرد
فه، يكردن با خل عتيب ينيك حكومت ديدر  آيا .ن استاين سؤال ياول

 آياد كرد؟ ايعت نكرد با او چه بيب يا نه؟ اگر فردياست  يكردن با حاكم الزام عتيب
ت و جرم فرق ين معصينكردن جرم است؟ ب عتيب آيات است؟ يمعصنكردن  عتيب

ت آن يمعص .جرم نباشداما ت باشد، يممكن است معص يزيچ .ستندين يكياست، 
 يدر پ يويجرم آن است كه مجازات دن .باشد داشته ياست كه عقاب اخرو

ت يمعص قطعاًباشد  عت نكردهيكه با او ب ياگر حاكم برحق باشد، فرد .باشد داشته
كه ما به لحاظ  چه آناما  .ديعمل خودش را خواهد د ايدر آخرت سز .است كرده
فه ينكردن با خل عتينكردن با حاكم، ب عتيب آيان است كه ايم يدنبالش هست يحقوق

شامل  ير شرعيست، لذا حد و تعزيجرم ن يجرم است؟ واضح است كه هر گناه
ن بود كه با ايكه برداشت  ين قدمين اوليحس .ياست نه همه معاص يمعاص يبعض

 .كرد يه زندگيمعاو زمانسال در  دالشهداء دهيكه س يدرحال .عت نكرديد بيزي
ان بسته بود يسف يبن اب هيبا معاو يمجتب حسن را كه برادرش امام ين عهديحس امام
 را آناست تا مجبور باشد  نكرده يعتينبسته است، ب يد عهديزياما با  .ت كردايرع
  .ت بكندايرع

 و كردن عتيب آيان است كه اي ياسين سؤال در حقوق مخالف سيپس نخست
  ا نه؟يرفت جرم است ينپذ ياست؟ اگر كس يالزام ينيت ديرش حاكميپذ

ت ينكردن با او، معص عتيطالب، بياب ابن يعل اگر حاكم برحق باشد مانند امام
و مجازات دانست  ينكردن با خود را جرم م عتيب يعل آيام كه ياما بسنج .است

ا نه؟ دو منطق يجرم بود  ينكردن با حاكم امو عتيب آياه، يمعاو زمانكرد؟ در  يم
خواهند  يد مردم آزادند، ميگو يم يمنطق علو .كند يم يآراي در مقابل هم صف

كردند، به فضائل آن حكومت نائل   عتياگر ب .عت نكننديخواهند ب يعت كنند، ميب
خواهندكرد، در آخرت هم مستوجب ثواب خواهند شد، از بركاتش استفاده 

خ سراغ يشوند، اما هرگز تار يمحروم م خودشانعت نكردند، يخواهندبود، اما اگر ب
خ سراغ ندارد يباشند، تار عت مجبور كردهيرا به ب يو فرزندانش، احد يندارد، عل
المال كسر  تياز حقوقشان از ب ياند درهم عت نكردهيب يكه با عل يكه كسان
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عت نكردند به زندان يطالب ب ياب بن يكه با عل ها آند كه يسراغ دار آيا .باشد شده
ع آن عصر را ثبت ايوق خودشانق يدق ايه خيبزرگان ما در تار .ديباشند؟ نام ببر رفته
  .اند كرده

 ايد متوفيخ مفيعه جناب شيالمعلم، فخر ش نب، ايه امامين متكلم و فقيبزرگتر
كتاب جمل،  يكياست،  (ع) نوشته نيرالمؤمنيد مسائل امكتاب درمورن يچند ۴۱۳

د يس يارينصرت و  يعني، ةدالعتريلس ةكتاب النصر يگريدربارة جنگ جمل، د
ار فراوانند يعت كردند كه بسيرا كه ب ياو نام كسان .ن باشديرالمؤمنيعترت كه ام

طلحه، عت كردند، در صدرشان ين و انصار هستند كه بيتمام مهاجر .است آورده
عمر،  بن عبداللـه است: عت نكردند ذكركردهيرا هم كه ب يگران، و آن افرادير و ديزب

بن  شعبه، محمد بن رهيثابت، مغ دبنيوقاص، ز ياب ثابت، سعدبن بن د، حسانيز بن اسامه
عت يب يكه با عل ين افرادايكدام از  چيه .اند مرده يعينها به مرگ طبايمسلمه 

المال  تيحقوقشان از ب .ن مواجه نشدنديرالمؤمنيام زمان در يچ سختينكردند، با ه
ه يدرطرف مقابل معاو .است ين، منطق علواي .ه مردميناً مثل بقيع يعني .قطع نشد
  .ختيحمق چه كرد؟ هردو را به دار آو و عمربن يعد با حجربن
ز ن ايحس چرا امام .شود يعت مجبور ميه به بيمعاو دبنيزي زماندر  يعل بن نيحس

عت مجبور ينه بماند او را به بيند اگر در مديب يكه مناي برايزد؟ يگر ينه ميمد
كه  يهركس يدگاه اموياز د .تابد يعت را برنمي، مخالفت در بيمنطق امو .كنند يم

 يعني .داييت از در اطاعت دربيكند مجبور است كه با حاكم يم يدر جامعه زندگ
ن ذلت و يو خروج، ب ين نوكريمردم را ب تابند و يرا برنم ياسيان مخالف سيامو
كرد:  يبه صراحت اعالم م يكه منطق علو يدرحال .كنند يام وادار به انتخاب ميق
تو  ن كه من واي .يباش ، اما مرا هم قبول نداشتهيبكن يجامعه من زندگ در يتوان يم

كه در  ياسيس يم آزاديم و معتقديكن يگفتن خودمان افتخار م ياعليامروز به 
 يزماندر  .ن امور استايواسطه  ر بوده بهينظ سابقه و كم ياست ب بوده يجامعه علو

 ايچ جيشناخت كه در ه يت ميرسم را به ياسيطالب(ع) حق مخالفت سياب بن يعل
  .شد يمشاهده نم ين كرامتيا چنيدن

 را نشانعت نكردند گرديد اگر بيگو يعتبه م دبنيحكم به ول بن كه مروان يوقت
االسالم السالم،  يه راجعون و علياهللا وانّا الانّ«د: ايفرم ين ميحس قطع كند، امام

ه راجعون، ياسترجاع، انّاهللا وانّا ال .دايفرم ياسترجاع م» ديزياالمه براع مثل  تياذقدبل
 برايد يزي مثل يتيحاكم .باشد اتفاق افتاده ايمبت عظياست كه مص يزمانمتعلق به 
را امت مبتال يچرا؟ ز .د فاتحه اسالم را خواندايب .ظماستبت عيك مصياسالم 
كند  يذكر م صريحاً .هيمعاو دبنيزيهمچون  ين و حاكمپا، چوياست به راع شده
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 .ستميد نيزيت مانند يمدادن با حاك من حاضر به دست .كنم يعت نميمن ب
به امام  نهاد، او كپااست صادق و  يفرد .ن استيحس ه از برادران اماميحنف محمدبن

را تذكر  اي نخواهدداشت، بمان، امام نكته ين راه عاقبت خوشايكند كه  يه ميتوص
كن ي، واللـه لو لم يااخي«د: ايفرم يم .ت را دارديت اهمايها ندهد كه در بحث م يم
چ ملجأ و مأوا يا هيبه خدا قسم اگر در دن» ًدايزيعت ايلما ب يا ملجأ و المأويالدن يف

از ابتدا مشخص است كه چه  يعني .كنم يعت نميد بيزيدا نكنم، با يپ يو پناهگاه
بدهد  نشاند ايب .است دهيجه رسين نتاينه باشد چه نباشد هرجا باشد امام به يدر مد

نه خارج يخواهد از مد يم يوقت .داييد كناربتوان ميوه نين شايبا  يكه اسالم واقع
اورده مناسك را، از يجا ن امام حج به .حج است زمان، زمان شود و به مكه برود، آن

  .شود ير مپاكند و به سمت عراق رهس يمه رها مين
ن اياست كه  ه نوشتهيحنف به محمدبن يتين وصيحس ازمهاجرت به عراق امام قبل

لَم اخرج بطراً  يانّ«ن است: ايت يمتن وص .است ينيت تابلو اهداف حسيوص
 .يخودخواه يخوشگذران برايمن خروج نكردم » والاشراً والمفسداً والظالما

ا يافساد  برايمن  .ندارم يد عداوت شخصيزيمن با  .ستين يمسأله، مسأله شخص
، من »يجد ةـام ياالصالح ف ماً خرجت لطلبنا« .ظلم هم خروج نكردم براي

هرچند  .طلب بود ن اصالحيحس .امبر را اصالح كنميخواهم امت جدم پ يم
و خشن  يم مقابل روش انقالبيبر يكارم عنوان روش به ا امروز بهكه م يطلب اصالح
كردن جامعه از استبداد و  كپا براي يز و قانونيآم مسالمت ايه اتخاذ راه يعني .است

ن يحس كه امام ياصالح زورمدارانه ايه خشن و راه هاي روشدر مقابل  يخودكامگ
 ينيكنم كه جامعه د يمن احساس م .عامش است ايكند اصالح به معن يذكر م

امبر يكه پ يجامعه از آن صراط .است جامعه فاسد شده .است منحرف شده
به خودش برگردانم،  ايام كه جامعه را به سرج است، آمده دهيكرده، كنار كش نييتع
 يان امر بالمعروف و انه ديار« .طلب بودند امبران اصالحين معنا همه پاي

اتفاق  يچه منكر .ازمنكر بكنم يمعروف و نه بهخواهم امر  يم .»المنكر عن
كند، شراب  يفسق وفجور م ينياست؟ ظلم، تجاوز به حقوق مردم، حاكم د افتاده

 .كند يت نمايد حقوق مردم را رعيزيكند، اما باالتر از آن،  يخورد، لهوولعب م يم
كر ن منايخواهم  يلذا من م .كند يمردم تجاوز م يبه جان ومال وناموس وآبرو

ر يالمنكر و اس عن يان امربالمعروف و انه ديار« .بزرگ را از جامعه حذف بكنم
طالب ياب ابن يخواهم به روش جد و پدرم عل يم .»طالبياب ابن يعل  يو اب يجد ةريبس
وه يشده، عمالً منسوخ شده، ش يها منتف وهين شايسال  ن پنجاهايدر  يعني .ر كنميس
ها را  وهيخواهم آن ش يامبر فراموش شده من ميپ وهيشود، ش يت نمايگر رعيد يعل
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  .دارم پابر
ن يمانند حس يد كسايب .ل شديتبد يبه سلطنت امو يج خالفت نبويتدر اما به

 يوقت .ستيامبر نيپ ايير ين خالفت، آن خالفت ساده و بايزد اعالم بدارد كه يبرخ
شد  يوارد م شناخت يامبر را نميكه پ ينشسته بود و فرد يامبر در جمعيكه پ

امبر وجه ينبود كه پ گونه ايند؟ يعبداللـه(ص) هست گفت كدامتان محمدبن يم
 .دربان دارد .ندينش يفه در كاخ ميحاال خل .باشد ه داشتهياز بق يزايمشخص و متم

وه ين شاياست تا  ن(ع) آمدهيامبر كجا؟ حسينها كجا، روش پاي .ساول دارديقراول و 
انا «سد: ينو ياهل بصره م براي اي ن در نامهيحس امام .را از جامعه حذف بكند

من » تيياح قد ةـوالبدع تتيام قد ةنـالس ه، فانينب ةـاللـه و سن كتاب يال ادعوكم
ا ياست و بدعت اح سنت مرده .كنم يامبر دعوت ميشما را به كتاب خدا و روش پ

شد  يامر م كرد به منكر يم ين زندگيكه آن روز حس اي در جامعه يعني .است شده
وه يامبر، شيپ هاي روشبدعت، كشتن سنت و  ايياح .شد يم يو از معروف نه

ها، امور  ه خواند و در مقابلش بدعتحش فاتبرايد اياست، ب امبر مردهيپ يزمامدار
در  .عت نكردين بود كه امام بايه اول يپس قض .است امبر زنده شدهيخالف سنت پ

به  .به آخرت ندارد يت، او كاريفارغ از معص .نكردن جرم است عتي، بيروش امو
  .د با او برخورد كردايب .است عت نكردهين بيحس .هم ندارد يآخرت اعتقاد

  
  ر حاكم ظالمييتغ برايان ياجابت دعوت ناراض .۳

نجا اهل ايدر  .است يه دوميك قضي؟ آيد ميرون ياما چرا امام(ع) از مكه ب
ها هم  سند، تعداد نامهينو ينامه م يعل بن نيحس برايد، اي دهيكوفه، كه فراوان شن

ز يند ما نيگو يم .كنند يدعوت م خودشانن را به شهر يحس اد است و اماميار زيبس
ما در  .تو رهبر ما باش .ميخواه يما رهبر م .ميه را قبول نداريمعاو دبنيزيخالفت 

نان ايدارد كه  يعباس امام را برحذر م بن عبداللـه .ديم جنگيد خواهيزيركاب تو با 
ل را يعق بن ز وفا نخواهندكرد، لذا امام مسلميانت كردند، به تو نيبه پدر و برادر تو خ

ا نه؟ در مرحله اول كه يها صحت دارد  ن نامهايمضمون  آياد ايازميفرستد تا ب يم
نجا ايام  سد، بله، من آمدهينو ين ميحس ش هست به امامبرايمسلم امكان نوشتن 

بعد در  ن بهايامام از  .ستادند چندهزارنفر هستندايشت سرمن به نماز كه پ يافراد
دست  ن حكومت را بهيفه مسلميخل ايج اند تا به كه از او دعوت كرده يقالب كس

است كه در عرف  دهيدست او رس به يايه الواقع نامه يف .كند يرد دارد اقدام ميبگ
شد پس  يمحسوب م يبراندازت و دعوت به يه حاكميدعوت به خروج عل ياسيس

فه وقت است و ير خلييالواقع تغ ياما مرحله دوم ف .نكردن بود عتيمرحله اول ب
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  .ندين فرد فاسد به تخت بنشاي ايج به ينكه فرد صالحايكردن او و عوض
كه خروج  ها آنه يكنند و عل ير خود را تحمل نمييتغ برايها اقدام  حكومت

شمارد  ين را جرم مايكند و  ي؟ اگر تحمل نميچه اقدامكنند، اما  ياند اقدام م كرده
 يقاً شورشگريدق يعل بن نيكند؟ پس مرحله دوم كار حس يچگونه با او برخورد م

فه ينكه با خلبراي در مرحله دوم عالوه .ت وقتيه حاكميام عليق .ام استيق .است
 .اسالم گردد اند تا او حاكم جهان عت كردهيبا او ب ياست افراد عت نكردهيفاسد ب

ن يها به دست حس ن نامهايهمچنان كه  .است ه هم آنجا نشستهيمعاو دبنيزي
از  يوآمد است و برخ ها درحال رفت ن نامهايفهمد كه  يرسد، جاسوس دارد، م يم

ان يكوف يعنيد نوشتند يزي برايهم  ينوشتند نامه مشابه يها را م ن نامهايكه  يكسان
ن نامه را امضا كردند، هم نامه مقابلش ايهم  .بودند هگون اين آناناز  يدورو، بخش

هم از آنجا  يروزشد، نانيد هم پيزيشد با او باشند، اگر ز روين پيكه اگر حس .را
كند كه  يكه حاكم مكه از او دعوت م ياما در جواب اهل مكه، وقت .آورند دست به
د كه در يگو ينهضت خودش م يدر معرف يگريجمله د» بمان و به عراق نرو«

اللـه واآلخذ بالقسط و الدائن بالحق  مااالمام الّاالعامل بكتاب« .ل استيبحث ما دخ
ن صفات اي يحاكم اسالم .كند يم يحاكم را معرف» اللـه ذات يو الحابس نفسه عل

دوم به قسط و  .به قرآن عمل كند .عامل به كتاب خدا باشد .باشد د داشتهايرا ب
تجاوز  يرا به او بازگرداند به حقوق احد يحق هركس .ن مردم عمل بكنديعدالت ب

اعمال او باشد و نكته چهارم محورو  ينداريمدار د  قتيسوم، حق و حق .نكند
 .باشد نفس نداشته شح .باشد نفسش را در راه خدا حبس كرده .زه و مهذب باشديكپا
 .ترمزداشتن يعنيتقواداشتن  .باشد شهوت نداشته .باشد نداشته يبا كس ينه شخصيك

شود ترمز  يبا گناه مواجه م يكه تقوا دارد وقت يكس .آيهد وقيگو يعرب به ترمز م
است كه  ين جواباي .چرخد يگرد گناه نم .كند ياست كه گناه نم يكند او كس يم

  .دهد يبه آن افراد م
ن است: ايسؤال  .ك شورشگر استين در مرحله دوم اقدامش يحس پس امام

نكه ايت وقت اقدام كرد، با توجه به يه حاكميعل يعل بن نيهمچون حس ياگر كس
اند و او  او را دعوت كرده ياست، صرفاً افراد ن دست به سالح هم نبردهيهنوز حس

د؟ فقه چه ايفرم يد كرد؟ قرآن چه ماياست با او چه ب ن دعوت را اجابت كردهاي
ن دعوت را ايباشند و آن فرد  دعوت كرده ينكه از فردايصرف  آياد؟ يگو يم
رفته  نيت ازبيباشد، امن جاد شدهاي ينكه در جامعه ارعابايرفته باشد، بدون يپذ

ن يحس كه امام يزمان، تا شود مي محسوبن جرم اي آياباشد،  كشته شده يباشد، كس
 .است انجام نداده يچ اقدام نظاميشود ه ير مپاسمت عراق رهس در مكه است و به
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داشتن آن روز  ، همه افراد آن روز سالح دارند، سالحم سالح دارد، بلهيياگر بگو
ن تا يا نه؟ حسيكرده  ن سالح استفادهاياز  آيان است كه ايمهم  .است يعاد يامر
 ياگر با منطق علو .است ده هرگز دست به اسلحه نبردهيكه به عراق نرس يزمان
، يعل امام زمانم به يا نه؟ برگردي شود مي محسوبن فعل، جرم اي آيام، يكن يبررس

 .رفتنديرا نپذ يعت عليتنها ب ن(ع) اقدام كردند، نهيرالمؤمنيه اميكه عل يم كسانينيبب
 يشه و بعد مرحله بعداين عيالمؤمن ر، اميه روانه بصره شدند، مثل طلحه، زبكبل

ن و ين و قاسطين سه گروه كه ناكثايه، مرحله سوم مثل خوارج نهروان، يمانند معاو
دست  ن زمام جامعه را بهيرالمؤمنيكه ام يزمانم يو درچهارسال ون ن باشنديمارق

چه گفته  يقرآن زباننها به ايه او اقدام كردند، يعل يداشت، به سه جنگ خانگ
ن كردند، يكه اصحاب جمل، اصحاب نهروان و اصحاب صف يكار يعنيشوند؟  يم

ام يت وقت قيه حاكميبودند كه عل يها كسان نايشد؟  يم به آن چه گفته ينيد زبانبه 
  .نامد يم» يباغ«ها را  نايقرآن و فقه  .كردند، شورش كردند

  
  يو برانداز يبغ .۴
 يفقه زبانبه  يباغ .سركش، متجاوز يعني يباغ .تجاوز است ايبه معن يبغ

ات يمال .رديپذ يعت را نميب .كند يت وقت شورش ميه حاكميكه عل يكس يعني
 .كند يت خروج ميه حاكميبا سالح عل .كند يام ميقه نظام موجود يپردازد و عل ينم

ر در جمل كردند يكه طلحه و زب يكار .كند يت وقت اقدام ميه حاكميمسلحانه عل
 يكار .بود يبغ انجام دادن(ع)يرالمؤمنيت اميه حاكميه عليكه معاو يكار .بود يبغ

 .بود يكه خوارج نهروان كردند هم بغ يكار .بود يكه خوارج نهروان كردند هم بغ
ذكر  يشرايط يمجازات باغ برايفقها  .شوند يمحسوب م يپس هرسه گروه باغ

 ،احتجاج كرد ،ان محاجه كردياغد ابتدا با بايب يار مهم است مين بحث بساي .اند كرده
ان يچه در واقعة جمل، چه در جر .كوشش كرد ها آنردن ک مجاب براي ،بحث كرد

 ايه است تا تمام بهانه البالغه آمده نهج دره يمتعدد امام به معاو ايه نامه .نيصف
در آن  را  ناخون عثم .نقش برآب كند يل روشن و جهت قورا با استدال يو يواه
من  .دهد من از عثمان دفاع كردم يتذكر م يعل امام .بود ه بهانه كردهيمعاو زمان

چرا  يبكن يكار يتوانست يكه م زمانن تو در آ .نبودم يضرا ناهرگز به قتل عثم
  ؟ينكرد
است كه  يكس يچون باغ .كردن است يمقابله با بغات كار فكر براين قدم ياول
خاص با  يك تئوريبنابر  يامروز زبانل، بنابر شبهه، به يا واقعاً بنابرتأوي ظاهراً
ت ين است كه سلب امنيبا محارب در هم يفرق باغ .كرد يت مخالفت ميحاكم



    ۲۲۹  حقوق مخالف سياسي در جامعة ديني ����  

دنبال نفع  .دهيهم پشت سرش نخواب اي هيو شبهه و نظر يچ تئوريكند، ه يمردم م
محارب  يقرآن يهفق زباناست، سارق و راهزن مسلح به  يو راهزن ي، دزديشخص

اقدام مسلحانه  ينفع شخص برايت مردم يه امنيپس محارب عل .شود مي محسوب
ك ي ايبر مبن ياما اگر كس .ياسيه سيك نظريت براساس يه حاكميكرده نه عل

 .شد يمحسوب م ين فرد باغايت وقت مقابله كرد يولو باطل با حاكم ياسيه سينظر
ه شام پاه و سير مسلمان بودند، معاويطلحه و زب .با محارب متفاوت است يپس باغ

ها، خوارج هم مسلمان متعبد و  ينهروان .بودند ن گفتهيمسلمان بودند، شهادت
نها ايهمه  با .شوند ين هرسه گروه مسلمان محسوب مبرايبنا .مقدس بودند خشكه
 .كردن است كند احتجاج يكه م ين كارياول يعل .رنديپذ يرا نم يت عليحاكم
ن ايشود كه  يجنگ آغاز م يزمان .كردن است قانع برايكردن و كوشش  بحث

حل  وگو گر مسأله با بحث و سخن و گفتيند كه ديبب يعني .برسد يانپامرحله به 
  .شود ينم

 يزمانچ يدر ه يلذا عل .دربرابر بغات هرگز حاكم حق ندارد جنگ را آغاز كند
م آن كن حاي ين، نه در نهروان، معنينه در جمل، نه در صف .آغازكننده جنگ نبود

 ينيت اقدام مسلحانه نكرده، حكومت ديه حاكميعل يانيكه جر ياست كه مادام
د با يسه بكنايمق .انجام دهد يببرد و اقدام نظامه آن دست به سالح يحق ندارد عل

ت يبود حاكم يوقت باغ ت منحرفيد حاكمياز د يعل بن نياگر حس .ان كرباليجر
ت كرد و ايرع کامالً يعل است كه امام ين حكماي .حق نداشت جنگ را آغاز كند

دست به سالح  يتا باغ :گذاشت يباق ينيد ايه همه حكومت براين درس را اي
ها قاعده  ناي .ستيها از سر اخالق ن ناي .نخواهدكرد يه او اقدام نظامياست عل هنبرد
 د حمله را آغازايب ها آن .يحمله بكن ها آنبه  يتو حق ندار .ماست يفقه يالزام
نكه به مخالفان اينه  .يكن يدفاع م ينيت ديتو از حاكم .يكن يتو فقط دفاع م .كنند

گانه حمله را آغاز  سه ايه ك از جنگي چيطالب در هياب بن يلذا عل .يآور يهجوم م
كرد،  ميفرمود ما دفاع خواه يخواستند شروع كنند م يهم اصحاب م يوقت .نكرد

  .ن، چه در نهروانيچه در جمل، چه در صف .نندکشروع  ها آنبگذار 
 .باشد داشته ياست كه مقر يكس يباغ .ستين يهركس ينكه باغاي يدعب هنكت

ك جنگل، ي در ايا كوهستان يك غار يت باشد در ياز دسترس حاكم ن مقر خارجاي
را تحت فرمان خودش  ها آن يباشد كه نظام نتواند به سادگ يايج يدگانپاك ي

حتماً اجتماع  .بورزد يتواند بغ يك فرد نميد متعدد باشند اين افراد باي .اورديدرب
است  يالتيك تشكي، يپس باغ .خواهد يالت ميخواهد، تشك يگروه م .خواهد يم

كند،  يصرفاً سخنران يلذا اگر كس .كند يت وقت خروج ميه حاكميكه مسلحانه عل
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  .شود يمحسوب نم يسد باغيت بنويا در انتقاد از حاكمي
ام يق ياسيس يك تئوريت وقت بنابر يه حاكمياست كه با سالح عل يكس يباغ
 اي هيباشد نظر» ليالتأو اهل« باشد» بهيالر اهل«ند يگو ين را در فقه مايباشد،  كرده
است و حكومت نظر دارد يبه صحنه س يپس باغ باشد، دهين مسأله خوابايسر  پشت

كند، اما محارب به صحنه  ير آن اقدام مييتغ برايه و سالح يالت و نظريو با تشك
 برايبا سالح  يا جمعي يدوخته و فرد ناموس مردم چشم مال و ت و جان ويامن

 يباغ .است اما محارب نه ياسيمجرم س ينوع يباغ .كند ياقدام م ينفع شخص
 .ه دارديك نظريت وقت را مسلحانه عوض كند، يخواهد حاكم ياست كه م يكس

خوارج  .آغشته نشود، ممكن است هم بشود يممكن است هم دستش به خون كس
 يگناه يب افراد فراوان .ت جامعه را هم برهم زدندين كردند، فراوان امنينهروان چن

  .را هم كشتند
 آياگرد؟  ي(ع) صدق ميعل بن نيت بر حسيدگاه حاكمياز د يضوابط باغ آيا

چ ياما ه .خارج از شهر بود .شد يصرفاً از شهر دور م ؟داشت ين مقريكاروان حس
 يدينبود كه تهد يدرحد يش هم به لحاظ كمانياطراف تعداد .نداشت يمقر خاص

 يچنان هزارنفر خطر آن چند نفر در مقابل چند و هفتاد .ديآحساب  به يجد
لذا  .داشت يمردم ين محبوب بود، پشتوانه جدياما حس .شود ينممحسوب 

از هر  يفاقد پشتوانة مردم ايه تيحاكم .ديترس يشدت از او م ت وقت بهيحاكم
ن يگردند تا چن يدنبال فرصت م واهمه دارند و به يت محبوب مردميشخص
است، پس  ين احتماليت محبوب جانشيشخص .را از سر راه بردارند يتيشخص

دگاه يم از ديكن يم، فرض ميدان يازمنكر م ين را ناهيحس نكه امامايبا  .د باشداينب
در قرآن  يمجازات بغ .كند يق ميتطب يباغ يعل بن نيت وقت بر حسيحاكم

ت يه حاكميعلالت يكه مسلحانه با تشك يكس .است يمهم يلين نكته خايست؟ يچ
 يوه تدافعيش د بعد از احتجاج بهايد كرد؟ بايباشد با او چه ب وقت اقدام كرده

شود،  يالتشان متالشيكند، كه آن افراد تشك يدا ميادامه پ يزمانجنگ تا  .ديجنگ
ه ياست كه عل يالتيشدن آن تشك يصرفاً متالش .ستيپس هدف قتل افراد ن

چ، اما يشدند كه ه اتفاقاً كشتهدان جنگ ير مباشد، اگر د ت وقت اقدام كردهيحاكم
خارج از  ين كرد، لذا حكم اعدام باغيد چنايابد، بي يم يانپااگر غائله بدون كشتن 

باشد  شده يان متالشيالت شورشياگر تشك .ميندار يعنوان حد شرع دان جنگ بهيم
د كشت و در اين را نبيد دنبال كرد، مجروحايها را نب يد كشت و فراراينب راان رياس

نجا ايدر  يت و بردگيشود، رق يد تعرضاي، كودكان، سالمندان نبزنانهرصورت به 
كردن اجازه داده  مه و خانه، باغ، آب را مسموميزدن خ هرگز آتش .ندارد يمعن
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ها  نايچون  .محترم است آناناموال  .رود ياموال بغات به غارت نم .است نشده
ز يب كنيمانده از رقيباق زنانپنداشتند  يب مان جنگ جمل اصحايدر جر .مسلمانند

 .ك از شما خواهدبوديز كداميشه كنايبرافروخته گفت: ع يعل .شوند يمحسوب م
دوطرف  ين افراد مسلمانند، در بغاي .انداختند و كنار رفتند ييناپ را ناشايهمه سره

و  يزيبه كن نشانو كودكا زنانافتد، نه  يت ميمسلمانند، لذا نه مالشان از مالك
التشان يصرفاً تشك .شود يم يشوند و نه نسبت به افرادشان تعرض يبرده م يبردگ
عنوان حد  دان جنگ بهيحكم اعدام خارج از م ها آن براينه  .شود يم يمتالش
دان جنگ يچ، اما خارج از ميشدند، كه ه شده، اگر در جنگ كشته ينيب شيپ يشرع

ت وقت اقدام يه حاكميكه عل ياست كه افراد نكرده ينيب شيقران، فقه و احكام ما پ
  .باشند نكه خروج كردهايصرف  اند، اعدام شوند، به كرده

  است: شده مطرحنهم  آيهدر سوره مباركه حجرات  يبحث بغ کريم قرآندر 
»نفَتان مطائ نن و اؤميالْمن  وا بغَتْ ياقْتَتَلوا، فَاَصْلَحن بما، فَاما نَهداهحا
نهما يامراهللا فان فائت فاصلحوا ب يء ال يتف ي، حتيتبغ يالّت ، فَقاتلُوايالْاُخْر يعلَ

ك ياقدام  ي(بغ مسلمانانفه از اياگر دو ط» نيالمقسط حبياهللا  بالعدل و اقسطوا، ان
باهم قتال و  يمانايگر است) دو گروه يه گروه ديعل يگروه در جامعه اسالم

به  .دو مصالحه كنند ن آنيموظفند ب مسلماناندند، يمعارضه كردند، باهم جنگ
ن ياول .اصالح كنند ينحو مقتض ن گوش فرادهند و فساد را بهيطرف ايه استدال

 .شد اصالح است مشاهده يماناين دو گروه يب ياگر نزاع يفه در جامعه اسالميوظ
د به كمك آن ايب مسلمانانتجاوزكرد  يگريدن دو گروه نسبت به اياز  يكياگر 

 يحت«م، يد با او بجنگايب يزمانجه ، تا يتا ك .ه ظالم وارد جنگ بشونديمظلوم عل
 يعنيء  يف .نكه به حكم خدا برگردندايد تا يجنگ يبا متجاوزان م .»امراهللا يء ال يتف

برگشتند،  د اگريجنگ يها م نايها برنگشتند با  نايكه  يزمانتا  يعني .برگشت
 آيابوده،  و تجاوز چه يعلت بغ .دپرداختيوقت به عدالت به قضاوت خواه آن
خته شده يبه ناحق ر ايه سرقت رفته؟ خون به يمال آياشده،  به ناحق كشته يكس

شود، اما صرف خروج حكم  يكه غارت شده جبران م يشود، اموال يقصاص م
ها به عدل مورد  نايتمام  .است نشده ينيب شيدر شرع پ ين حديچن .اعدام ندارد

دوست  راان د و خدا عادالن و دادگريشه كنيقسط و عدالت پ .رديقضاوت قرارگ
  .دارد يم

 يت باغيد حاكميم ازديم و فرض كنياز منكر ندان يرا ناه يعل بن نياگر حس
آن  مسلمانانفه يت شد؟ وظايرع ينسبت به و يف قرآنايوظ آيا، شود ميمحسوب 
از  دنديپرس يم .كردند يآمدند و اصالح م يد مايب يم .»نهمايفاصلحوا ب«بود؟  روز چه
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 ايياست، منطق اح يو محمد ين منطق علويد؟ منطق حسييگو يها كه چه م ناي
د به اي، نبمسلمانان آيا .د منطق زور و تغلب و سركوب بوديزياما منطق  .ن بوديد
ن قدم يكردند؟ اول يه باطل اقدام ميبه نفع حق و عل ند؟وكرد يمن دو منطق توجه اي

شد چه  يوقت مشخص م دند آنيشن ين را ميطرف ايه سخن يوقت .اصالح بود
من  :ديگو ين(ع) ميعرض شد؟ حستم يبه كس يعل بن نيحس آياتجاوز كرد؟  يكس
 يمن به سو .از مردم مسلمان از من دعوت كردند يگروه .كنم يعت نميب

رد يگ ين را ميحس قافلة امام يد جلويزي كه حربن يوقت .رمپام رهسكنندگان دعوت
د يگو يها همراه من است، م ناياند  د: كه به من چهارهزار نامه نوشتهايفرم يامام م

لشكر  يارگر اميحر قافلة امام را متوقف كرد، اما د .ندارم يها خبر من از آن نامه
است كه تجاوز  ين لشكر امواي .گذاشتند پاريرا ز يضوابط قرآن يتمام يامو
هم كه  ياست وقت ن دعوت شدهيحس .السالم هيعل نيحس است نه لشكر امام كرده

ن كردند يا حسب .گردم ياند، گفت برم پس گرفته راان كنندگان دعوتش دانست دعوت
ه امام و يشده برعل ن اقدامات انجامايتواند از  يم يچه كس .كردند يد ماينب چه آن

  ارانش دفاع بكند؟يخانواده و 
ت ايت حداقل حقوق مخالف رعيعنوان مخالف حاكم به يعل بن نيحس براي

ت ظالم وقت نداده و يعت با حاكمياست كه تن به ب يتيشخص يعل بن نيحس .نشد
شد،  يوستن مين پايت صرفاً مانع از ياگر حاكم .وستن به هوادارانش را دارديقصد پ

 .ت وقت نداشتيخارج از سلطه حاكم يمقر يعل بن ني، چون حسكرد يت مايكف
لذا  .بود ز حمله نكردهيفه نيان خليهپابود، به س ز انجام ندادهين اي هانچ اقدام مسلحيه

ت بود كه ين حاكماين تجاوزكار نبود، يحس .كند ياو صدق نم بر يعنوان باغ قطعاً
شدند، براساس  يمحسوب م »هيباغ ئهف« يان امويهپاس .غاز كرد ه او تعرض آيعل

مخالف را تحمل  يت امويدرواقع حاكم .بود يباغ قطعاًد يزي ينيضوابط مسلم د
 يكند و از اطاعت نكردن بغ ير ميعت را به خروج تعبيلذا بالفاصله عدم ب .كرد ينم
  .برد يورش ميرد و بر مخالف يگ يجه مينت

ه يعل ينيت دياز اقدام حاكم صريحاً کريم قرآنكه در  دهد مي نشان آيهتأمل در 
شك شامل  ياست، بحث از نزاع دو گروه مسلمان است، كه ب مخالفانش بحث نشده

با حكمت  يانگار خداوند تبارك و تعال .شود يز ميت با مخالفانش نيارضه حاكمعم
ناحق  ايه حكومت ياست كه اكثر اوقات در جوامع بشر كرده ينيب شيخود پ هبالغ

ست، تنها يت برحق و محكوم ناحق نيبحث از حاكم آيهبرسر كار خواهندبود در 
كه او را مخالف امر خدا  يبا كس .بحث از قسط و عدل است و عدم تجاوز

 .است گر اجازه ندادهين هم دايش از يت شود، بايد تا امر خدا رعيجنگ يد ميدان يم
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ن عنوان بر اي آياذكرشود، اما  هم يگرين، ممكن است عنوان داياما مهمتر از 
  است؟» محارب«(ع) يعل بن نيحس آيا؟ کند مي(ع) صدق يعل بن نيحس

  
  مسلحانه يجرم محاربه و ناامن .۵

ت اقدام بكند يه حاكميكه عل يكس آيا .است يك لغت قرآنيمحارب هم 
ت يه امنياست كه عل يست؟ محارب كسيتوان او را محارب دانست؟ محارب ك يم

، يامروز زبانبه  زنانشكل مسلحانه اقدام كند، نوعاً به راه (نه حكومت) به مردم
  .نديگو يسر گردنه محارب م ايدزده» ها ستيترور«

قتلو او ياالرض فساداً ان  يسعون فيحاربون و رسوله و ين يانّما جزاءالذ«
 ياالرض ذلك لهم خز نفوا منيم و ارجلهم من خالف او يدايصلّبوا او تقطع ي
هم ين تابوا من قبل ان تقدروا عليالّذ م الّاياآلخره عذاب عظ يا و لهم فيالدن يف

كه با خدا و  يكسان ايجز )۳۴و۳۳ت آيا(سوره مائده، » مياهللا غفور رح فاعلموا ان
ن است كه اين فساد كنند، يكنند كه در زم يجنگند و كوشش م يرسول او م

نكه ايا يشان برخالف هم قطع شود، يپاو ا دستيشوند  دهيا به دار كشيشوند  كشته
م در ياست و در آخرت هم عذاب اليفر گناهشان در دنين امور كاي .د شونديتبع

د، يباش دا كردهيقدرت پ ها آنكه شما بر  ناينكه قبل از يا رمگ .انتظارشان خواهدبود
  .باشند ها توبه كرده ناي

 يست اخالقايكه افعال ناش تاس يكس يمجازات شرع» حد«ست؟ يمحارب ك
هم محاربه  ياز حدود شرع يكيدهد و  يانجام م ...و ا شرب خمريا سرقت ي

كه به جنگ خدا و رسول  يد: كسايفرم يمحارب است؟ قرآن م يكس  است، چه
ن اتفاق دارند يد اين امر علمايست؟ در يخدا و رسول چ با مراد از جنگ ،زديبرخ

كه جامعه امن  اي است، جامعه» تيامن« ينيجامعه دك يآورد  ن دستيكه باالتر
، چه صالح چه فاسد، كار خود را انجام ينيست در جامعة دين ينيد هنباشد، جامع

ز ين ت، آنكه فاسد اسدكن يمان خود عمل ماي ايست به مقتضآنكه مؤمن ا .دهد يم
ت يامنت خدا و رسول يجامعة تحت وال .رود يم يويو لذات دن يران شهوت يدر پ

الواقع به جنگ خدا و رسول  يزند ف يم ن جامعه را برهمايت يكه امن يدارد كس
كنند،  يت از جامعه ميكه سلب امن يكسان يعنيمحاربة با خدا و رسول  .است رفته

ن يقير فري، از تفاسبيانال زان و مجمعيالم م هماننديرا كه مراجعه كن يريبه هر تفس
ر يت از جامعه را به جنگ خدا و رسول تفسية محاربه سلب امنيآر يدر تفس

  .كنند يم
پسندد و وجودش  يكه حكومت او را نم يكس آياست؟ ياالرض ك يمفسد ف اما
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ر ياالرض است؟ قرآن با تعب يند مفسد فيب يدماغ خود م يتابد و او را مو يرا برنم
 يسع .االرض اشاره دارد ين را فاسد كنند به مفسد فيكنند زم يم يكه سع يكسان

سعون ي«اند  ح دادهينه توضين زمايم مفسران در ينيب يچه؟ باز م يعنين يدر فساد زم
م يكن يم هركار ميم كه فساد كنيستيمعلوم است ما كه در آسمان ن» االرض فسادا يف

ن ينكه زماي يعنين يم پس، فساد در زميده ين انجام ميزم يرو چه خوب چه بد بر
اند كه سالب  ن ذكر كردهيلذا مفسر .اندازند يبودن م يت مسكن و مأويرا از صالح

ت را از يكه امن يكس يعنياالرض  يمفسد ف .االرض است يت جامعه مفسد فيامن
سعون ين يرسوله والّذو اهللا  حاربونين يالّذ«نفرموده است،  آيهلذا  .دارد يجامعه برم

حاربون اهللا و رسوله و ين يانما جزاء الذ«بلكه فرموده است » االرض فسادا يف
بر سر هردو عبارت محاربه و افساد » نيالّذ«ك ي يعني» االرض فسادا يسعون في

در  يروند و سع يكه به جنگ خدا و رسول م يكسان يعنياست  ن آمدهيدر زم
ت يك امر است و هردو به سلب امني برايد ين دوتا قاي .ن دارنديفاسدكردن زم

االرض  يامعه را برهم زند، او محارب و مفسد فت جيكه امن يهركس .گردد يبرم
 ايفقه .ت مردم با زوريك جرم است، سلب امني برايعنوان  ن دواي يعني .است
از ائمه اطهار(ع)  يرواياتهم  آيهن ايل يذ .نظر دارند ن مطلب اتفاقاين در يقيفر
 مان عدول ينيم كه از ضوابط دياند، كوشش كن كرده يده كه محارب را معنيرس
  ست؟يمحارب ك .مينكن

 .نقل كنم ينيخماهللا  آيتمرحوم  ةـليرالوسياز تحر ينجا مطلبايمناسب است در 
ف يتعراند، موافق  شان كردهايهم كه  يفين تعراياند،  ف كردهيشان محارب را تعراي

افساد در  برايا يترساندن مردم  براياست كه  يمحارب كس«ماست:  اياكثر فقه
» مسلح«ن است: محارب ايمحارب  يژگين ويپس اول» .اسلحه بكشدن يزم

بدون سالح و زور و ارعاب  ياگر كس .ه استيامام يد اجماعيد، قين قاي.است
است كه مسلحانه به  يمحارب كس .ستيدر جامعه بكند او محارب ن يهركار

كه با زور و سالح بخواهد مردم را بترساند، از  يكس .ت جامعه اقدام كنديسلب امن
 ي، باغيبرعكس باغ .شود محارب ين ماي .بدزدد، غارت كند يزيچ ها آن

 .باشد يك نفر باشد ممكن است گروهيتواند  يالت داشت، اما محارب ميتشك
د يگو يم يباغ .كند يه مردم اقدام ميمحارب عل .كرد يت اقدام ميه حاكميعل يباغ

به مسائل  يكار اما محارب اصالً .، او حاكم باشديخواهم تو زمامدار نباش يمن م
دست آورد ممكن  خواهد با زور و ارعاب پول به يخواهد، م يمال م .ندارد ياسيس

 ينيب شيپ آيهن ايد در ين چهار مجازات شدبرايبنا .آدم هم بكشد ن راهاياست در 
از  يكي برايك يد(هريو تبع پاو شدن و قطع دست دهيقتل و به داركش .است شده
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  )يص قاضيشده با تشخ شدت و ضعف افعال انجام اقسام محاربه نسبت به
تواند محارب  يت ميد حاكمي(ع) از ديعل بن نيحس آيان است ايحال سخن در 

توان  ينم ياسيك مخالف سيبه  اصوالً .ستين نيچن قطعاًم گفت نه يباشد خواه
عنوان به برانداز  چيه به يو قرآن يبه لحاظ ضوابط فقه .اطالق كرد يمحارب قرآن

ست و يچون محارب دزد سرگردنه است، ترور .توان اطالق محارب كرد ينم
 .محارب نخواهدبود لزوماًاست  ياسيكه مخالف س ياما فرد .راهزن مسلح است

سالح  ها باطل مخالفت كند اگر دست بيت حق يبا حاكم ين اگر فردبرايبنا
 يالت داشت صاحب مقر نظامياگر تشك .است و نه محارب يباشد نه باغ نبرده

 يكرد باغ ياقدام م ياسيس يك تئوريت بود و بنابر يخارج از سلطة حاكم
لذا  است صرفاً درمورد امام معصوم ذكر شده يبغ ضمناًه، يدر فقه امام .خواهدبود

بت يغ زماندر  يحكم بغ يفقه ايه گركتابيله ودر ديرالوسيشما در تحر
 يگفته، تحقق بغ شيگانه پ سه شرايطبر  عالوه يعنيدكرد، ينخواهدا يمعصوم را پ امام

در  ينيه حكومت ديام عليمعصوم(ع)، اما ق ه اماميام عليز دارد، قين يشرط چهارم
  .است ت شناخته نشدهيه به رسميدر فقه امام يعنوان بغ بت بهيعصر غ
  
  ياسيحق مخالفت س .۶

 يا مشيت، شخص حاكم يحاكمز به يآم كه به گونه مسالمت ياسيمخالف س
 ياست اصالً جرم چون دست به سالح نبرده اصوالًكند، و  يحكومت انتقاد م

ت ايقصاص قبل از جن .او بحث شود يا بغيمرتكب نشده تا در مجازات محاربه 
  .ممنوع است شرعاً

ن اي يبود گفته وت يا عليبود اصحاب آمدند گفتند:  دهيكه خواب يملجم مراد ابن
(ع) گفت: هنوز مرا يعل ؟ اماميكن ياش اقدام نم هيرا خواهدكشت چرا علفرد تو 
به بنا بر نظر مشهور نكه ايبا  .ميا قصاص كنيم او را مجازات ياست كه بخواه نكشته
  .بعد چه خواهدكرد يملجم در لحظات دانست كه ابن يب ميعلم غ

اما اگر كرد  ين ميد چنايم كه او بيرا شماتت بكن يامروز ممكن است عل
دانست  ينم يت كرد؟ مگر علايتوان قصاص قبل از جن يمگر م .نبود يكرد عل يم

دست به سالح  ها آننكه ايه او اقدام كنند چرا قبل از يخواهند عل يكه خوارج م
نان ياقدام نكرد و به اصطالح توطئه را در نطفه خفه نكرد؟ اطم ها آنه يببرند عل
ك يدن نهاااست، اما او در كار بن است مطلع بودهيز سبه اندازة ما ا يم عليباش داشته

كه دست به  يمادام ياسيطالب(ع) به مخالف سياب بن يعل .است ياسيروش سالم س
(ع) مبارزة مسلحانه بود نه يخط قرمز عل .داد يكامل م يبود آزاد اسلحه نبرده
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كه به مخالف  يتيكجا؟ حاكم يم و عليما كجائ .يو قلم يزبان ياسيمخالفت س
كند از  يو قلم انتقاد كرده محارب اطالق م زبانز با يآم وة مسالمتيكه به ش ياسيس

 ين براندازين و مارقين و ناكثيقاسط .است نبرده يي(ع) بويعل منش و روش امام
ر قدرت يبر سر يدند كه عليكش يكردند، نقشه م يم يرا طراح يحكومت علو

با قوت و متانت نقد  را نالشي، منطق علها آنوء ت سي(ع) با علم به نيعل .نباشد
كه مسلحانه خروج  يزمانبودند و تا  نكرده يكه عمالً اقدام يكرد و مادام يم

رنظر داشت، اما نه يز آنان رابه كارشان نداشت هرچند  يبودند، كار نكرده
  .بود واقع نشده يچرا، چون هنوز جرم .رشان كرديرشان كرد، نه تعزيدستگ

 يكه خوارج نهروان يزمان يآر .ينه جرم است، نه محاربه و بغ يبراندازقصد 
 آنانه به مقابله با مردان يعل گاه آنآغاز كردند  يه حكومت علويام مسلحانه عليق

  .ديرسان نشانيعمل ننگ ايبه سز آنان را يپرداخت و براساس ضوابط مسلم اسالم
نام  به اي استش در مقالهير ه قبل ازيس محترم قوه قضائينجاست كه رئايجالب 

 و بهار ۷۶ ت(ع) زمستانيب (فصلنامه فقه اهل» ست؟يست و محاربه چيمحارب ك«
و مانند آن جامعه را  زبانا يبا قلم  ياست كه اگر كس ) به صراحت اثبات كرده۷۷

كه با سالح  تاس يكس منحصراًشود و محارب  يفاسد كند محارب محسوب نم
القضات هم به آن  يكه قاض يمطابق ضوابط فقه يعني .ندت جامعه را برهم بزيامن

ها  نايت انجام بدهند، يبا حاكم يا قلم مخالفتي زبانكه با  يمعتقداست افراد
 ينين نكته حكومت دياول .شوند يمحسوب نم يو فقه يمصداق محارب قرآن

ن(ع) نه يحس امام ينيبراساس ضوابط مسلم د .است ينيبه ضوابط د يبند يپا
از منكر با  ياست كه به قصد نه ياسي، بلكه مخالف سيباغ همحارب است ن

حكومت ظلم  يت براندازينكه نايرغم  يعت نكرده و عليت فاسد وقت بيحاكم
ه حكومت يعل اي نهاچ اقدام مسلحيداشته اما فارغ از اجابت دعوت اهل كوفه ه

مراجعت به  ان قصديبود و پس از اطالع از نقض عهد كوف آغاز نكرده يامو
كه  يايه كدام از مجازات چيلذا ه .ت ظالم داشتيخارج از سلطة حاكم ينيسرزم
  .شود يشده شامل حال او نم ينيب شيمحارب پ براي

كار خود  يكيفة مؤمن ايتر را مطرح كنم اگر دو ط يخواهم سؤال جد ياكنون م
د كرد؟ ايچه بداند  يازمنكر م يسركوب او را نه يگريداند و د يازمنكر م يرا نه
ه سركوب يمعاو دبنيزي .دانست يم» ازمنكر ينه»  فعل خود را (ع)نيحس
چون  يت محبوبيدانست چون وجود شخص يازمنكر م ي(ع) را نهيعل بن نيحس
سخ دهند كه پاد ممكن است يد ياد خود ميبن ن را خار چشم حكومت سستيحس
 يزور ظاهر زمان آن .شتر باشد حق با اوستيهركس كه زورش ب» الحق لمن غلب«
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ما به  يراست به .نه قطعاًن است؟ يچن آيا .ديچرب يداللـه و عمرسعد ميد و عبيزي
م سخن يبخواه ينياگر به لحاظ د .ينام افكار عموم م بهيدار اي مسأله ياسيلحاظ س

ح و يتوض .خيم: قضاوت تاريخ قائل باشياگر به تار .م ضوابط عدل و قسطييبگو
ت خود را حق ينكه حاكمايهرحال صرف  به .گر دارديد يمجالاز به يبسط مطلب ن

داند و به بطالن  يخود را حق نم يتيكدام حاكم .ستيت او نين مالك حقانايبداند، 
 کامالً يها درمورد بغ ن به احتمال سوءاستفادة حكومتيكند؟ د يخود اعتراف م

ن نكرده، در فقه ييهمچون مجازات محارب تع يوجه مجازات چيداشته لذا به ه توجه
از  مراد .وة مسلحانه استيت مردم به شيكردن امن سلب برايها  ن مجازاتيما باالتر

گفتن  ق سخنيمخالفت از طر .ر و تفنگ و مانند آن استيشاسلحه و زور همان شم
كالً از آنجا  .شود يوة مسلحانه نميز مشمول شيآم گر طرق مسالمتيو نوشتن د

مخالفت  براياگر حداقل حقوق  ،دانند يبرحق مها خود را همواره  تيحاكم
م بود لذا يشد خواه يعل بن نيكه با امثال حس يايبرخورده ناظر قائل نباشند ياسيس
 ياسيها حداقل حقوق مخالف س تيحاكم آيام: يد طرح كناين سؤال را بايشه يهم

  كنند؟ يت مايرا رع
(ع) را يعل بن نيه كنند دستور قتل حسيبودند كه توج اهل سنت كوشش كرده

ن را از يگفة ننيخواهند خل ياد است كه ميقدر قبح مسأله ز ناي .د صادر نكرديزي
ن ايهم داللـه ياند كه عب شده يدرآورند لذا باالتر آمدند مدع به ين ننگير بار چنيز

ن يان در صحنه بودند كه خودسرانه چنياست آن لشكر ن را صادر نكردهيدستور ننگ
ك نمونه اشاره ين(ع) انجام دادند تنها به يحس ع را با امامايآن فجكردند و عمالً 

كه در  ياز كسان يكيد يشناس يرا همه شما م يمحمدغزال امام .گذرم يكنم و م يم
است كه ذكر مصائب  ذكر كرده .است ين غزاليد كرده هميد ترديزيلعن بر 

شود و ذهن  يك افكار ميست چون باعث تحريدر مجالس مجاز ن يعل بن نيحس
د را لعن يزيتوان  يم آيااست كه  گردد و بعد ذكر كرده يه خلفا مشوش ميمردم عل
د لعن ايد را بيزيد نيگو يم يگروه .»هيف ماه يف« :ديگو يد كرده ميا نه و ترديكرد 

 چه آنفه يفه بوده و خليد خليزيند كه يگو يگر ميد ي، برخيجوز بن كرد مثل سبط
د يزيند يگو يهم م يم، گروهيم او را لعن كنيلذا حق ندار .كند برحق است يكه م

م يما حق ندار .»هيه مافيف«فه بود، هم حق كرد، هم باطل كرد، يسلطان بود خل
ن فتوا متأسفانه اي .رديپذ يخود قول سوم را م يغزال .ميلعن كن را اولواالمر و خلفا

از  ياما برخ .كنند ياست، كه توقف م ياهل سنت جار اياز علم ياريان بسيدر م
شود، فارغ از  يز افزوده ميج بر شمارشان نيتدر ر اهل سنت كه بهيدانشمندان بص
اند كه  ح كردهيرا ذكر كرده و تصر» هيمعاو دبنيزيالعن  اللهم«، عمالً يتعصبات مذهب
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  .ميم و بگذريبگذار .ن را برديد يبوده كه آبرو ياو كس
  
  از منكر يف نهين(ع) و تكليحس امام .۷

بود كه  ياسيو مخالف س يك ناراضي، او ينه محارب بود، نه باغ يعل بن نيحس
ك كربال ينزد ين(ع) در منزلگاهيحس امام .ازمنكر عمل كرد ينه ينيف ديبه تكل
 شاتاين فرميمردم نقل كرده كه از درخشانتر براياز رسول اكرم(ص)  يسخن
سلطاناً  رأياللـه(ص) قال: من  رسول اناالنّاس يها« شان در نهضت كربالست:اي

عباداهللا  يعمل في، (ص)اللـه فاً لسنه رسوللاللـه ناكثاً عهده مخا جائراً مستحالً لحرام
 .»دخله مدخلهياللـه ان  يه بفعل و ال قول كان حقاً علير عليغيباالثم والعدوان فلم 

ند يرا بب يكه سلطان ستمگر يدم كسير اسالم شنبغميمبارك پ زبانمردم! من از  اي«
است با روش  را نقض كرده ياست، عهد اله كه حرام خدا را حالل كرده

كند، پس  ين بندگان خدا به گناه و ظلم عمل ميمخالفت كرده در ب امبرخدا(ص)يپ
ـ گاهش ايكند، برخداوند سزاوار است كه او را به جنريه او تغيبا كردار و گفتار عل

جامعه آنقدر  يعنيست، ين يمسئله كوچك يت حرمات الهيحلّ» .واردكند جهنم ـ
  .شوند و معروف منكر شمرده شود منحرف شود كه منكرات، معروف شمرده

كه  اي ن امور است، در جامعهيتر چهارمطلب است، كه محترم ينيد هدر جامع
ولو اذان و مناسك و  .ستين ينيت نشود آن جامعه، جامعه داين چهارامر رعاي

آن  .اند اط دادهين چهارمورد فقها فتوا به احتايدر  .ش ببارديآن از سر وروقرائت قر
مال  .۴مسلمان  يآبرو .۳ناموس مسلمان  .۲خون مسلمان  .۱چهار امر عبارتند از: 

 .انسان، مال انسان ي، آبروانسان، ناموس انسانتوان گفت خون  يبلكه م .مسلمان
كه حكومت آن چوب  اي كه در آن جان مردم ارزان است، در جامعه اي جامعه

ست هرچند به ين ينياست آن جامعه د اش زده ياسيمخالفان س يحراج بر آبرو
ن و يتر از سفاك ياريواال بس .ضابطه دارد يدارنيد .ن و تشرع تظاهركنديتد

خدا  ينيانشعنوان ج ده بهيز سجاده به آب كشين ينيجوامع د ايه حكومت يتر ظالم
 يمان الهيو نقض پ ياله ايه حرام  استحالل .اند د كردهيسف راان طيش ين رويبر زم

به بهانه مخالفت با اوامر  مؤمنان يآبرو نختير يعنيگناه،  يان بيكشتن آدم يعني
  .يواه ايه صب اموال مردم به بهانهغ يعنيس، يهتك نوام يعنيت، يحاكم
شروع  راان م قرآنميالرح الرحمن اهللا ما با بسم ايخد .امبر سنتش رحمت استيپ

توأم با  ي، منشينين است، روش و منش ديللعالم َةامبرمان هم رحمـيكرده، لقب پ
گذاشته  پاريكه حقوق شهروندان ز اي در جامعه .رحمت است، نه توأم با شقاوت

 .ستين ين خبريان دارد، از ديشود، گناه و تجاوز جر يشود، به مردم ظلم م يم
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 .استقرار عدالت در آن است ينيد ةك جامعين عالمت يتر ن و شاخصيبزرگتر
اما  .كند يمعرف ينيكه به گناه و ظلم خو كرده حق ندارد خود را د يتيحاكم

ام همواره اعمال تجاوزكارانه و خالف شرع خود را افسوس و صدافسوس كه حكّ
  .كنند ين عرضه مياز د يدر لعاب
و ان  يعل«دهد:  ين ادامه ميامبر(ص) چنينقل كالم پن(ع) پس از يحس امام

الحدود  الرحمان و اظهرالفساد و ابطل ةـطان و تركوا طاعيالش ةعـطا اهؤالء قد لزمو
نان طاعت ايد كه يآگاه باش» .اهللا و حرموا حالله ء و احلّوا حراميبالف استأثرواو

، اند کردهآشكارا فساد اند، ترك كرده را نارحم اياند و اطاعت خد رفتهيپذ را  ناشيط
حرام خدا  .اند خود اختصاص داده المال را به تياموال ب ،اند کردهرا ترك  يحدود اله

ن يم كه مهمترياشاره كرد .اند را حرام و ممنوع نموده ياند و حالل اله را حالل كرده
  .جان و ناموس و آبرو و مال مردم است يمحرمات اله

در طول  يامع اسالمون خطبه را در هشدار به جاير كربال ن(ع) ديحس امام
 آيا» عنه يتناهيالباطل ال  عمل به و انيالحق ال اال ترون ان«خواهد:  يخ ميتار
 يالمؤمن ف رغبيل« .شود ينم يشود و از باطل نه يد كه به حق عمل نمينيب ينم

رد و به لقاء يكند كه بم يمند رغبت يب ير را مون اماي ينكه مؤمن وقتايتا » لقاءاهللا
من مرگ » ن اال برمايالظالم مع ةايو الح ةسعادال الموت االّ يال ار يفَانّ« .خدا نائل شد

 .شمارم يجز نكبت و ننگ نم راان با ستمگر ينم و زندگيب يرا جز سعادت نم
شهم و اذا ايحوطونه ما درت به معيالسنتهم  ين لعق عليا والديدالدنيالنّاس عب«

ند و اييمردم بندگان دن« .ستاي ار تلخ و گزندهيجملة بس» انونيالد محصّوا بالبالء قل
كه  يشتشان بچرخد وقتيو مع يچرخانند تا زندگ يم را آن .است نشانزبان لقلقة يد

 براين ي، استفاده از دين ابزاريدالشهداء ديس» .ار اندكنديداران بسنيآزموده شدند د
اند تا به قدرت  ن نردبان ساختهيكه از د آنانكند  يمذمت م داًيا را شديد به دنيرس
كنند تا چرب و  يدرست م ينيرند، ظاهر ديگ يدست م ح بهيبرسند، تسب ياييدن
ص يتمح .اندكند ارينداران بسيكه آزموده شدند د يباشند، وقت ا را داشتهين دنيريش
نداران يص شد ديكه تمح يسره را از ناسره جداكردن وقت يعنيكردن  خالص يعني

  .اندكند اريبس يموفق در آزمون اله
راه خود  را فرا يمؤثر موانع ياجتماع ايه شه حركتيم كه هميباش اد داشتهي به

سركوب  برايكه منافعشان در خطر افتاده با تمام توان  يايه انيجر .خواهندداشت
 را ناطلب اقدام خواهند كرد و صالحان و مصلحان و اصالح يآن جنبش اصالح

آموزد كه  يبه ما م يم قرآنيتعال يشرايطن يدر چن .تحت فشار قرارخواهندداد
همچنان كه در سوره مباركه عصر  .ميگر را به حق و صبر سفارش كنيكديد ايب يم



 النّاس (اسالم و حقوق بشر) حق ����  ۲۴۰    

الصالحات و   او عملو ان آمنويالذ  خسر، اال يلف نساناال  والعصر، ان« ميخوان يم
ه به يه به حق و توصيمان، عمل صالح، توصاي» بالحق و تواصوا بالصبر اتواصو

ارزش  .دالشهداء برحق استقامت و صبركرديد همچون سايب يم .استقامت و صبر
خداوند را به  .چيچ است هيبر محور حق است و فارغ از آن ه يداريپادر  يزندگ

ن، عدالت در عمل، يرت در ديم كه به ما استقامت برحق، بصيخوان يكرمش م
والسالم ،نيالعالم ا ربين يآم .دايت فرمايا و نجات در آخرت عنيدر دن يآزادگ
  .اهللا و بركاته ةـو رحم مكيعل
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   حقوق شرعي مخالف سياسي
  و احكام فقهي بغي،محاربه و افساد

  ١هاي استاد) هاي شاگرد و پاسخ (پرسش
  
  

  اهللا الرحمن الرحيم بسم
  االستاذ, فقيه عاليقدر   محضر مبارك شيخنا

عليكم, سالمتي, توفيق و عزت روزافزون آن وجود شريف را از حضرت  سالم
بسيار متأسفم كه مناعان خير, امكان استفاضه مستقيم را از  .حق مسألت دارم

اما مشكالت فراوان شرعي بدون اشارات علمي  .اند محضرتان سلب كرده
ت رايمند داي از سؤاالت مطرح شرعي كه نياز نمونه .حضرتعالي قابل حل نيست

هاي استداللي و  شود تا با پاسخ اجتهادي استاد عالمه است به محضرتان تقديم مي
االبتال فراهم  اي فقهي در يكي از امور مستحدثه كثير مشروح, موجبات تدوين رساله

  اليكم واالمر .يدآ
  شاگرد كوچك شما 
  محسن كديور

                 ۷/۲/۱۳۸۰  
  

                                                           
 

  .۴۵۳-۴۹۸، صفحه ۱۳۸۱، قم، چاپ دوم، ديدگاهها. کتاب ۱
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  اهللا الرحمن الرحيم بسم

  افاضاته المسلمين آقاي دكتر محسن كديور دامت و االسالم جناب حجت
باشد  پس از سالم و تحيت, نامه شما كه مشتمل بر سؤاالت مورد ابتال مي

واصل شد, ضمن تشكر از اظهار محبت و مودت جنابعالي و تقدير از توجه شما 
  ها به شرح زير است: به موضوعات مهم مورد سؤال, پاسخ اجمالي آن

  
  است] اقدام مسلحانه [شرط تحقق محاربه

اقدام مسلحانه » محاربه و افساد«تحقق موضوع حد شرعي  برايآيا  ـ۱پرسش 
در سلب امنيت مردم ضروري است يا محاربه و افساد اعم از آن است؟ در صورت 

  وسعه در موضوع، مستند آن كدام است؟ت
السالم و  هل بيت عليهمچه در روايات ا بنابر آن ـ»محارب«در عنوان  ـجواب 

  است, از جمله: داشتن سالح قيد شده ـ فتاوي فقها تصريح شده
سالح من شهر ال«است:  مسلم از امام باقر(ع) چنين آمده بن در صحيحه محمد ـ۱

في مصر من االمصار فعقر اقتص منه و نفي من البلد, و من شهر السالح في مصر 
, ۱۸(وسائل, ج» لم يقتل فهو محارب من االمصار و ضرب و عقر و اخذ المال و

من شهر  و«) ولي در كافي و تهذيب و استبصار جمله دوم چنين است: ۵۳۲ص
  »االمصار... السالح في غير

من حمل السالح بالليل فهو «و در حديثي ديگر از امام باقر(ع) نقل شده:  ـ۲
) و جمله ۵۳۷, ص۱۸(وسائل, ج» ةمحارب, اال ان يكون رجالً ليس من اهل الريبـ

شده نظامي و انتظامي است  شناخته استثناء نيروهاي رسمي براياخر حديث ظاهراً 
 .برد ها شك نمي كه كسي به آن

المحارب الذي ذكره اهللا «اند:  (ره) در كتاب خالف فرموده شيخ طوسي ـ۳
يخيفون السبيل, هم قطاع الطريق الذين يشهرون السالح و  ةالمحاربـ ةتعالي في آيـ

اذا نقضوا العهد و  ةالفقهاء. و قال قوم: هم اهل الذمـ ةو به قال ابن عباس و جماعـ
المرتدون الَنها  ةالمسلمين, و قال ابن عمر: المراد باآليـ لحقوا بدار الحرب و حاربوا 

 (الخالف, كتاب قطاع الطريق,» .و اخبارهم.. ةنزلت في العرنيين. دليلنا اجماع الفرقـ
 )۱المسالة
السالح و يكون من اهل  المحارب هوالذي يجرد«اند:  فرموده تو در نهاي ـ۴
, في مصر كان او غير مصر, في بالد الشرك كان او في بالد االسالم, ليالً كان ةالريبـ

 )۷۲۰, باب حدالمحارب, ص ة(النهايـ» او نهاراً. فمتي فعل ذلك كان محارباً
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واختلف الناس في المراد «اند:  محاربه فرمودهـ و در مبسوط در تفسير آيه ۵
اذا نقضوا العهد و لحقوا بدار الحرب و  ة, فقال قوم: المراد بها اهل الذمـةبهذه اليـ

حاربو المسلمين... و قال قوم: المراد بها المرتدون عن االسالم اذا ظفر بهم االمام... 
من شهر السالح و اخاف  و قال جميع الفقهاء: ان المراد بها قطاع الطريق و هو

السبيل لقطع الطريق,و الذي رواه اصحابنا: ان المراد بها كل من شهر السالح و 
اخاف الناس في بر كانوا او في بحر, و في البنيان او في الصحراء, و روا ان اللص 
» ايضا محارب, و في بعض رواياتنا: ان المراد بها قطاع الطريق كما قال الفقهاء

 )۴۷, ص۸(المبسوط, ج
  .و مقصود ايشان از فقهاء, فقهاي سنت است

المحارب كل من جرد السالح ال «اند:  ع فرمودهرايمحقق در كتاب حدود ش ـ۶
  )۹۵۸ع, صراي(ش» الناس, في بر او بحر, ليالً كان او نهاراً, في مصر و غيره ةخافـ

او «اضافه كرده است: » السالح جرد«صاحب جواهر در شرح متن فوق در ذيل 
  )۵۶۴, ص۴۱(جواهر, ج » حمله

يشترط في المحارب تجريد «اند:  و شهيد ثاني در شرح متن فوق فرموده
السالح... و قصد اخافه الناس, فلو اتفق خوفهم منه من غير ان يقصده فليس 

  )۵, ص۱۵(المسالك, ج» بمحارب
 المحارب كل من اظهر السالح و جرده«اند:  عالمه در كتاب قواعد فرموده ـ۷
, ۲(القواعد, ج» الناس في بر او بحر, ليالً كان او نهاراً, في مصر او غيره ةالخافـ
  )۲۷۱ص

و هي تجريد السالح براً «ف محاربه فرموده: شهيد اول در متن لمعه در تعري ـ۸
  »الناس في مصر و غيره ةاو بحراً ليالً او نهاراً الخافـ

قيد سالح اجماالً در معناي و باالخره برحسب روايات و فتاوي فقهاي فريقين 
», الطريق قطاع«را در كتاب » محارب«است, هرچند فقهاي سنت  اخذ شده» محاربه«

» حرب«از » محاربه«عالوه كلمه  به .اند عنوان كرده» حدود«و فقهاي شيعه در كتاب 
  .شود با سالح انجام مي معموالًماخوذ است, و حرب و جنگ 
موردي بوده كه طبعاً از سالح  ـبر قول مشهور بنا ـشأن نزول آيه محاربه نيز 

چه از امام صادق(ع) در رابطه با نزول اين آيه وارد  است, بنابر آن استفاده شده
در حالي كه بيمار بودند بر پيامبر(ص) وارد » ضبه بني«است, گروهي از قوم  شده

شما را به شدند, حضرت به آنان فرمودند: نزد من بمانيد تا هنگامي كه سالم شديد 
شان كند, و  آنان از پيامبر خواستند تا از مدينه به جاي ديگري روانه .سريه بفرستم
» در خارج از مدينه«به جايي كه محل نگهداري شترهاي زكات  آنان راآن حضرت 
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نوشيدند تا هنگامي كه سالمتي خود را باز يافتند  آنان از شير شتران مي .بود فرستاد
اين خبر به پيامبر رسيد و  .كشتند آنان ران شتران حمله كرده و به سه نفر از چوپانا
اي نزديك  كه در دره دستگيري آنان فرستاد, و آنان در حالي برايايشان علي(ع) را 

گاه آيه  مرز يمن محصور شده بودند دستگير و خدمت پيامبر فرستاده شدند, آن
از ابواب  ۱بالحدود, با , كتاب۵۳۵, ص۱۸(وسائل, ج .محاربه نازل شد

  )۷حدالمحارب, حديث
گاه مخصص عموم يا مقيد اطالق آيه شريفه و  البته مورد و شأن نزول آيه هيچ

  .ها حجت است شود, و عموم و اطالق آن روايات وارده نمي
در بسياري از روايات و فتاوي فقها عنوان » سالح«عالوه بر عنوان 

نيز بايد احراز » قصد اخافه«وان گفت ت شود, بلكه مي نيز مشاهده مي» الناس ةاخافـ«
قصد ترساندن مردم با  گردد كه به كسي اطالق مي ن محارب بهبرايبنا .گردد
و اگر هريك از  .كارگيري اسلحه, آرامش, آزادي و امنيت عمومي را سلب نمايد به
بود, يعني اگر سالح  عنوان يادشده احراز نگردد عنوان محارب صادق نخواهد  سه

يست يا سالح اظهار شود ولي در حد اخافه نيست, يا خوف محقق شود در كار ن
  .توان محاربه را به كسي نسبت داد ولي قصد آن احراز نشود, نمي

اي كه در اين زمينه مورد بحث فقها قرارگرفته اين است كه مقصود از  اما نكته
 نظير چوب و عصا و مانند آن ـهاي غيرآهني و آتشي  چيست و آيا سالح» اسلحه«
رسد عنوان  نظر مي به .گيرد هاي متداول را دربر مي گردد يا فقط سالح را شامل مي ـ
باشد بلكه اشاره به ابزار نيرو و قدرتي است كه  نفسه موضوعيت نداشته في» سالح«

يه از ابزار اعمال زور و اعبارت ديگر سالح كن شود, به موجب ترساندن مردم مي
شود چنانكه  زدن خانه و كاشانه مردم نيز منطبق مي باشد, كه حتي بر آتش مي قدرت

از ابواب  ۳, كتاب الحدود, باب۵۳۸, ص۱۸(وسائل, ج .است در خبر سكوني آمده
  حدالمحارب)

  
  ]االرض مجوز اعدام نيست هر فساد في[

لحاظ شرعي موضوع حد شرعي مستقل از  به» االرض افساد في«آيا  ـ۲پرسش 
  به است؟ در اين صورت مقومات اين موضوع و ادله شرعي آن چيست؟محار

نه از نظر لغت و نه از نظر مصطلح قرآني و روايي  ـ»افساد«در عنوان  ـ جواب
بر همه افراد محارب عنوان مفسد  هرچنداست,  قيد سالح اخذ نشده ـو فتاوي فقها

» مفسد«و » افساد«نيز در عنوان » الناس ةـاخاف«همچنين شرط  .نيز صادق است
عدم اعتبار سالح و اخافه در عنوان افساد با تتبع در آيات قرآن  .است لحاظ نشده
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از سوره يوسف به نقل از برادران  ۷۳از جمله آيه  .شود به خوبي روشن مي
  »قالوا تاهللا لقد علمتم ماجئنا لنفسد في االرض«حضرت يوسف(ع): 

قال رب انصرني «وط(ع): از سوره عنكبوت به نقل از حضرت ل ۳۰آيه 
وال «سوره شعراء به نقل از حضرت شعيب(ع):  ۱۸۳, آيه »القوم المفسدين علي

, و نيز آيات مربوط به قارون »االرض مفسدين تبخسوا الناس اشيائهم و ال تعثوا في
, و ساحرين در سوره ۹۱, و فرعون در سوره يونس آيه ۷۷در سوره قصص آيه 

  .۲۲۰كنندگان اموال ايتام در سوره بقره آيه  يل, و حيف و م۸۱ يونس آيه 
كار بردن سالح و يا  واضح و روشن است كه در موارد آيات مذكورة موضوع به

در برابر صالح و سالمت است, و » فساد«كلمه  .است الناس مطرح نبوده ةاخافـ
انجام هر عملي است كه مسير عادي و سالمت » االرض افساد في«ظاهراً مقصود از 

  .منيتي يا اخالقي يا اقتصادي جامعه را برهم زند و موجب تباهي در نظام آن گرددا
هرچند ايجاد هر فسادي گناه و جرم است و طبعاً استحقاق حد يا تعزير يا 

حكايت از » االرض في«و قيد » يسعون«توبيخي را شرعاً در پي دارد, ولي كلمه 
كنند كه ضرر آن تنها متوجه شخص گناهكار نيست بلكه سالمت  افساد خاصي مي

كند بر تالش و  اللت ميد» سعي«زند, ماده  عادي يك مجتمع انساني را بر هم مي
گاه  افساد, و هيات فعل مضارع داللت دارد بر اصرار و تداوم, و هيچ برايدويدن 
حكايت از انجام يك گناه معمولي چنين تعبيري معمول نيست بلكه غلط  براي
  .است

تباين » االرض محاربه و افساد في«در اين زمينه كه آيا نسبت بين دو عنوان 
وجه, و آيا هريك از دو عنوان فوق   مطلق يا من است يا عموم و خصوص

احكام مذكوره در آيه محاربه است و يا اينكه هر دو  برايتنهايي موضوع مستقل  به
باشند و هركدام جزء موضوع است, احتماالت و  عنوان با هم موضوع واحدي مي

  .اقوالي مطرح است
ون في االرض و يسع«در جمله » الذين«ممكن است گفته شود: چون موصول 

يحاربون «ست پس ظاهر آيه اين است كه اين جمله قيد جمله ا تكرار نشده »فساداً
 برايباشند  عنوان با هم موضوع واحدي مي ن هر دوبرايباشد, بنا مي »اهللا و رسوله

مطلق  برايباشد, و در نتيجه احكام  احكام مذكوره, و هركدام جزء موضوع مي
  .مفسد است محارب برايمحارب نيست بلكه 

سعي در افساد «ولي ممكن است بگوييم: موضوع احكام مذكوره در آيه شريفه: 
معنايي كه  نفس اين عنوان تمام موضوع است, و محاربه به .است» االرض في

اشاره به  برايباشد, و ذكر آن در آيه شريفه  گذشت يكي از مصاديق بارز آن مي
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ين دو عنوان, عموم و خصوص مطلق و به تعبير ديگر ب .باشد شأن نزول آن مي
  .باشد باشد و محارب اخص است و موضوع احكام مذكوره عنوان عام مي مي

چون  ـهمانا جزاي محاربين با خدا و رسول «پس معناي آيه چنين است: 
نحو  هاي چهارگانه به و حكم» ...اين است كه ـ باشند االرض مي ساعي در افساد في

  .آن ثابت است برايبرحسب مراتب موضوع نحو ترتيب  تخيير و يا به
  مؤيد اين احتمال اموري است:

  خوانيم: ) مي۲۵۱در كتاب حدود از مراسم ساالر بن عبدالعزيز (ص ـ۱
والمجرد للسالح في ارض االسالم, و الساعي فيها فساداً, ان شاء االمام قتله, و «

 .»نفاه من االرضان شاء صلبه, و ان شاء قطع يده و رجله من خالف, و ان شاء 
 ةايـايشان احكام چهارگانه را به نحو تخيير ذكر كرده, ولي شيخ طوسي در نه

  .نحو ترتيب ذكر كرده است ) به۷۲۰(ص
) در تفسير آيه محاربه ۸۳۵البيان (ص ةمقدس اردبيلي در كتاب زبد ـ۲
االرض  فيالن السعي في االرض للمحاربه فساد فكانه قيل: و يفسدون «اند:  فرموده

  .»فساداً , و فيه ايضاً اشارة الي ان الفساد موجب لجواز القتل
 .».من قتل نفساً بغير نفس او فساد في االرض.«و در تفسير آيه شريفه:  ـ۳
 قيل: كالشرك و قطع الطريق... و الظاهر من الفساد اعم فيدل«اند:  ) فرموده۸۳۷(ص

  »علي اباحة القتل للفساد
المحارب كل من «) در ذيل كالم محقق: ۵۶۴, ص۴۱صاحب جواهر (ج ـ۴

ولو واحد لواحد علي وجه يتحقق به «اند:  فرموده» الناس ةجرد السالح الخافـ
  »الفساد في االرض ةصدق اراد

ظاهر كلمات اين بزرگان اين است كه موضوع و مالك حكم را افساد 
تعبيرات در  ونهگ اين .شمارند دانند و محارب را از مصاديق آن مي االرض مي في

است كه موضوع خاصي را كه مورد ابتالء است مطرح  رايجعرف مردم بسيار 
كنند و  كنند و به دنبال آن موضوع عامي را كه مالك و علت حكم است ذكر مي مي

آب يا غذايي را  هرکسگويند:  از باب مثال مي .نمايند سپس حكم را بيان مي
ن اعدام است, پيداست كه حكم اعدام مسموم كند و جمعي را تلف نمايد حكم آ

  .به خاطر اتالف نفوس است
من اجل ذلك كتبنا علي «خوانيم:  مي ۳۲در آيه شريفه سوره مائده, آيه  ـ۵
  »الناس جميعاً االرض فكانما قتل اسرائيل انه من قتل نفساً بغير نفس او فساد في بني

قصاص  برايمگر ظاهر آيه شريفه اين است كه قتل نفس هيچگاه جايز نيست 
  .االرض اجماالً مجوز اعدام است قتل يا فساد في االرض, پس فساد في
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كه جواز قتل  آيد ميو از وقوع آيه محاربه بالفاصله بعد از اين آيه به دست 
» افساد«محارب به خاطر اين است كه آن از مصاديق افساد است, و در حقيقت 

  .باشد مالك و موضوع حكم مي
فت: به مقتضاي ظهور آيه شريفه در انحصار جواز قتل در دو توان گ بلكه مي

ساير موارد جواز اعدام كه در شرع وارد », االرض افساد في«و » قصاص قتل«مورد: 
 اجرايشده از قبيل رجم, زناي با محارم, لواط, مرتد فطري معاند, اعدام پس از 

محسوبند, زيرا » رضاال مفسد في«سه بار حد شرعي, و نظير اينها همه از مصاديق 
گناهان بزرگ موجب بر هم خوردن صالح و سالمت مجتمع  گونه ايناقدام بر 

  .انساني است
گونه كه پيدايش يك غده سرطاني در نظام بدن, امنيت و سالمت بدن را  همان

گناهان  گونه ايناي جز تخليه آن وجود ندارد,  كند و چاره به طور كلي تهديد مي
بزرگ نيز فرهنگ, اعتقادات, عفت, امنيت و اقتصاد جامعه را از مسير صحيح 

  .گردد مل موجب سقوط آن ميدر عنمايد و  منحرف مي
دانسته » افساد«البته موارد نامبرده را شرع مقدس با ديد وسيع الهي از مصاديق 

مورد غير موارد منصوصه تشخيص  است, ولي در و در كتاب و سنت بيان شده
ي زمان شرايطحكم اعدام, با امام مسلمين و حاكم شرع با بصيرت است كه بالحاظ 

و مكاني و مشورت با اهل نظر تشخيص دهد عمل خاصي در مورد خاصي يك 
شتاب «اي كه  فساد شخصي نيست بلكه سعي در يك فساد اجتماعي است به گونه

ي امنيت يا اقتصاد يا شود, و طبعاً موجب تباه شمرده مي» االرض در افساد في
گردد و چون مسأله دماء مسلمين مطرح است بايد جداً  فرهنگ عمومي جامعه مي

احتياط شود و بدون دقت كافي و مشورت با اهل خرد و بينش از تصميم حاد 
  .اجتناب گردد

» االرض افساد في«تا اينجا سخن بر فرض داللت آيه شريفه است بر اين كه 
  .باشد اعدام ميحكم  برايتمام موضوع 

ولي اين امر قابل اشكال است زيرا آيه شريفه در مقام بيان حكم مستثني منه 
  .است نه مستثني

مستثني منه اطالق دارد و جواز قتل را در غير دو مورد نامبرده نفي  هرچندپس 
كند بر جواز اعدام در اين دو  بلكه داللت مي .كند, ليكن مستثني اطالق ندارد مي

حو اجمال, و همان گونه كه هر قتل نفسي مجوز قصاص نيست بلكه مورد به ن
شود, بسا هر افساد  خاصي دارد و در موارد خاصي اجرا مي شرايطقصاص 

االرض نيز مجوز اعدام نباشد, و شايد شرط آن قيام مسلحانه و صدق عنوان  في
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ن كه برايناب ـ آيد ميمحاربه باشد, چنانكه از آيه محاربه واقع بعد از آن به دست 
  .ن از آيهقيو همين است قدر مت ـ جزء موضوع قرار دهيم ان راهر يك از دو عنو

سوره مائده داللت ندارد بر اين كه هر فساد  ۳۲محصل كالم, اين كه آيه 
  .االرض مجوز اعدام است في

عموم دارد زيرا موصول از عمومات  هرچندكه آيه محاربه است  ۳۳و آيه 
باشد, ولي استدالل به آن متوقف است  بع اطالق صله آن مياست و عموم آن به ت

االرض  يسعون في«احكام چهارگانه آيه را جمله  برايبر اين كه تمام موضوع 
از  چه چنانبدانيم و ذكر محاربه از باب بيان مصداق و شان نزول باشد  »ًفسادا

ت و قدر , ليكن اين امر قابل خدشه اسآيد ميكلمات برخي از بزرگان به دست 
  .ن صورت تحقق هر دو عنوان استقيمت

 و ال يجوز«الرضا(ع) في كتابه الي المامون قال:  بن شاذان عن روايت فضل ـ۶
لم  : اال قاتل او ساع في فساد, و ذلك اذاةدار التقيـ قتل احد من النصاب و الكفار في
  )۵۵۲, ص۱۸(وسائل ج» تخف علي نفسك و اصحابك
باشد واضح  سعي در فساد اجماالً مجوز اعدام ميداللت حديث بر اين كه 

  است, ولي:
شد حديث در مقام بيان مستثني منه  گفته ۳۲گونه كه در بيان آيه  اوالً: همان

  .است نه مستثني پس مستثني اطالق ندارد
باشد, و هرچند حكم مستثني  و ثانياً: مورد حديث نصاب و كفار در دار تقيه مي

اولويت جاري است ولي محتمل است حكم مستثني  منه در مسلمين به طريق
  .مربوط به خصوص نصاب و كفار باشد و در مفسدين از مسلمين جاري نباشد

  
  ]شود االرض شامل حوزه فرهنگ و انديشه نمي محاربه و افساد في[

حوزه فرهنگي را نيز شامل » محاربه و افساد«آيا حد شرعي  ـ۳پرسش 
هاي كسي به تشخيص حاكم شرع باعث اختالل  گفتهها و  شود؟ يعني اگر نوشته مي

در مباحث علمي, فرهنگي, ديني و اخالقي قلمداد شود, آيا نويسنده يا گوينده 
  چرا؟ شود؟ مي محارب و مفسد محسوب

ها غفلت  هاي خاصي است كه نبايد از آن ويژگي دارايحوزه فرهنگي  ـ جواب
  شود: در اين زمينه به دو نكته اشاره مي .شود
چه از تضارب يا اجتماع دو انديشه به وجود  اصل فكر و انديشه و آن ـ۱
ممكن است برخي از مقدمات  هرچندوجه در اختيار انسان نيست,  به هيچ آيد مي

ها در بستر ذهن با عبور از مراحلي کامالً پيچيده و به دور  انديشه .آن اختياري باشد
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اده و توجه و قصد صاحب از عامل خارجي مخصوص, و يا حتي بسا بدون ار
صرف انديشه و فكر از نظر عقلي و اصول مورد قبول عقال و  .يندآ انديشه پديد مي

گاه قابل مؤاخذه و كيفر نيست, در هيچ محكمه عقاليي كسي را  نيز اديان الهي هيچ
 .كنند محاكمه نمي ـ در هر موضوع كه باشدـ اي خاص  به خاطر داشتن انديشه

است كه  د از تجربيات تلخ و نقطه تاريكي از زندگي بشر بودهمحاكم تفتيش عقاي
 .شود ها ياد مي امروزه با شرمساري و خجالت از آن

باشند  بودن افراد به اصول دين كه اموري فكري و اعتقادي مي و معناي مكلف
اين نيست كه تصور انديشه خاصي را در بستر ذهن خود بيافريند, بلكه به معناي 

 .هاست ايجاد مقدمات اعتقاد ذهني و باور قلبي و لزوم ايمان به آنتالش در 
جايگاه ايمان هرچند روح و قلب انسان است اما از منظر قبول آثار و تبعات عملي 

در حقيقت ايمان به معناي التزام و  .است و اخالقي آن, مورد توجه اديان قرارگرفته
تفكر به صورت انديشه و باور در پايبندي عملي به اصولي است كه در اثر تدبر و 

  .است روح و ذهن انسان به وجود آمده
رسالت پيامبران نيز دعوت به حق و بيدار كردن نفوس و ارائه راه فكر كردن 

درك صحيح از جهان هستي و مبدا و  برايبشر و انديشيدن و راه استدالل و تعقل 
ول و ايمان به اصول دين اجبار مردم به قب برايهيچ پيامبري  .است معاد آن بوده

  .به همين حقيقت اشاره دارد »الدين ال اكراه في«آيه شريفه  .مأموريت نداشت
ابراز هر عقيده  .باشد نكته ديگر مربوط به ابراز و بيان يك انديشه و فكر مي ـ۲

ي كسي را از ابراز زماناي حق اولي هر انسان است, عقالي جهان در هيچ  و انديشه
كنند, گرفتن اين حق  است منع نمي ه و در قالب يك تفكر شكل يافتهچه انديشيد آن

 برايگونه كه اطالع از هر انديشه و فكري  از انسان ظلمي است نسبت به او, همان
باشد، صرف ابراز انديشه ويا اطالع از آن با هيچ يك از  ديگران نيز حق آنان مي

  .ن مربوط نيستعناوين كيفري نظير توهين, افترا, اغفال و مانند آ
وجه  است به هيچ چه درباره كتب ضالل در برخي منابع اسالمي عنوان شده و آن

به معناي ايجاد محدوديت يا برخورد قهرآميز با آراء و عقايد مخالف كه بر اساس 
باشد, بلكه با توجه به آيات و روايات و سيره  گردند, نمي استدالل و منطق ابراز مي
مواردي است كه مخالفان معاند به جاي استفاده از براهين  معصومين: مقصود از آن

عقلي و استدالل منطقي به دروغ و فريب و يا توهين و افترا روي آورند و از اين 
هاي  هاي غير علمي در صدد تخريب و افساد جامعه و محيط طريق و با روش

فري ند, در اينجاست كه عناوين كيبرآيعلمي و فرهنگي و تضييع حقوق آنان 
كه خود نوعي تعزير  ـدر حقيقت برخورد يا اعمال محدوديت  .شود مطرح مي
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  .به خاطر آن عناوين كيفري است نه صرف ابراز يا بيان فكر و عقيده ـ است
البته احراز عناوين فوق كار بسيار مشكلي است و ممكن است بعضي 

دان و افراد هاي جناحي با منتق حساب ها به خاطر اغراض سياسي و تصفيه حكومت
به عناوين كيفري مختلف از قبيل توهين به مقدسات،  آنان رانظر و انديشه,  صاحب

ها را محدود  متهم نمايند تا از اين طريق بتوانند آن ...افساد، سلب امنيت اجتماعي و
طور كلي بسا بعضي افراد يا  و به .و از ابراز فكر و انديشه خود جلوگيري نمايند

عناد يا اغراض ديگر، حوزه امور فرهنگي و كيفري را باهم خلط خاطر  حاكميت به
استفاده طرفين از عناوين آزادي ابراز ءجلوگيري از سو برايرو  از اين .نمايند

است در دعاوي مربوط به اين  انديشه و يا اضالل، توهين، افساد و مانند آن، الزم
يك هيأت  ـ ف استكه ميان حاكميت و افراد در تشخيص مصاديق اختال ـ مسائل

طرف و منتخب مردم  نظر، خبره و كارشناس، بي متشكل از افراد امين، صاحب
نظردهند و محاكم در موارد مربوطه نظر اين هيأت را مالك قضاوت خود 
قراردهند، تا هم حق افراد در معرض تضييع واقع نشود و هم حقوق جامعه مورد 

  .توجه قرارگيرد
اي را كه غلط و باطل انگاشته  شت فكر و انديشهطوركلي بايد توجه دا و به

شود بايد با فكر و انديشه صحيح و با منطق قوي و استدالل محكم پاسخ داد، نه  مي
است كه برخورد  تجربه ثابت كرده .با كيفردادن يا محدودساختن صاحب آن انديشه

سيره  راه پيامبران الهي و .كيفري با مقوله فرهنگ و انديشه اثر معكوس دارد
هاي الحادي جز بيان و استدالل و موعظه و جدال  معصومين: نيز در مقابل انديشه

  خوانيم: مي کريم قرآناست، در  به بهترين شيوه و متد نبوده
و جادلهم بالتي هي  ةالحسنـ ةو الموعظـ ةادع الي سبيل ربك بالحكمـ« ـ۱
  )۱۲۵(سوره نحل, آيه  »احسن
  )۳(سوره دهر, آيه  »شاكراً و اما كفوراًانا هديناه السبيل اما « ـ۲
  )۲۹(سوره كهف, آيه  »فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر« ـ۳
(سوره زمر, آيات  »فبشر عباد, الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه« ـ۴
  )۱۸و۱۷

  )۲۲و۲۱(سوره غاشيه, آيات  »فذكر انما انت مذكر, لست عليهم بمصيطر« ـ۵
  )۲۵۶(سوره بقره, آيه  »قد تبين الرشد من الغي الدين, ال اكراه في« ـ۶
قال المال الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب و الذين آمنوا معك « ـ۷

  )۸۸(سوره اعراف, آيه  »من قريتنا او لتعودن في ملتنا, قال اولو كنا كار هين
 االرض كلهم جميعاً, افانت تكره الناس حتي و لو شاء ربك المن من في« ـ۸
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  )۹۹(سوره يونس, آيه  »يكونوا مؤمنين
اين آيات داللت دارد بر اين كه به طور كلي مقوله ايمان كه مبتني بر مقوله 

  .بود پذير نخواهد فكري و فرهنگي است اكراه
هاي علمي  بر اين شيوه امامان معصوم ما هرگز برخورد قهرآميز در مقوله عالوه

ملحدان و منكران خدا و پيامبر به گفتگو است, امام صادق(ع) با  و فرهنگي نبوده
گاه با منطق و  داد, و آن نشست و با دقت و متانت به سخنان آنان گوش فرا مي مي

  است: در اين زمينه نقل شده .گفت پاسخ مي آنان رااستدالل شبهات 
روزي مفضل كه يكي از ياران خاص امام صادق(ع) بود در مسجد پيامبر(ص) 

همين اثنا دو نفر از ماديون وارد مسجد و مشغول به صحبت  مشغول نماز بود, در
هاي  آنان در ضمن صحبت .شنيد مي آنان راهاي  اي كه او صحبت گونه شدند, به

خود به مبحث نبوت و پيامبر اسالم پرداختند و ادعا كردند كه پيامبر فردي نابغه 
ه خود مذهب را است و با اينك بوده و قصد ايجاد تحول در جامعه خود را داشته

است!  قبول نداشته, بهترين راه تحول را مذهب دانسته و از اين طريق عمل نموده
آنان به مفضل  .مفضل از اين سخنان به خشم آمد و با تندي با آنان برخورد كرد

كني بدان  بن محمد پيروي مي كني؟ اگر از جعفر گفتند: تو از چه كسي تبعيت مي
كنيم  گوييم و حتي بر ضد خدا استدالل مي كه ما در حضور او اين حرفها را مي

اي كه ما  دهد به گونه شود بلكه به دقت گوش مي ولي ايشان نه تنها عصباني نمي
است, اما پس از آن با متانت پاسخ حرفهاي  را پذيرفتهكنيم او حرفهاي ما  گمان مي
  .دهد ما را مي

حتي  ـ ها وابسته به اين است كه همگان زمانرشد و تعالي اسالم در همه 
آزادانه اعتقادات خود را مطرح نمايند و بستر مباحث علمي در همه  ـ مخالفان
ا با منطق و استدالل همه اشخاص فراهم گردد و فكر و انديشه تنه برايها و  زمينه

دهد هرگاه اين بستر در جامعه فراهم  مي نشانتجربه به خوبي  .شود پاسخ داده
است در نهايت اسالم نفع برده و به عكس, هرگاه حكومتها و يا افراد به  آمده

  .است دست آمده اند نتيجه منفي به رفتارهاي قهرآميز رو آورده
در » االرض افساد في«ش اول و معناي در پاسخ پرس» محاربه«و باالخره معناي 

انطباق اين دو عنوان بر مصاديق به آن  براياست  الزم .پاسخ پرسش دوم بيان شد
  .دو پاسخ مراجعه شود

  
آميز  سي مسالمتهاي سيا عناوين شرعي محاربه، بغي و افساد بر فعاليت[

  ]قابل انطباق نيست
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شود؟  سي را هم شامل ميحوزه سيا» محاربه و افساد«آيا حد شرعي  ـ۴پرسش 
آميز و غير مسلحانه شخص يا اشخاصي از قبيل  يعني اگر اقدامات سياسي مسالمت

انتقاد و مخالفت با حاكميت از ديدگاه حاكم شرع, نامطلوب و مخل امنيت ملي 
شود, آيا چنين افراد يا تشكيالتي محارب و مفسد محسوب  تشخيص داده

  شوند؟ مي
پيمايي آرام,  ي از قبيل انتقاد, تجمعات, راههاي سياس فعاليت ـ جواب

ها مصداق هيچكدام از  ها و احزاب و مانند اين نويسي, تشكيل جمعيت مقاله
متقوم است به » محاربه«زيرا عنوان  .باشد نمي» افساد«و » بغي», «محاربه«عناوين 

اوز نيز تج» بغي« .ترساندن مردم و سلب امنيت جامعه با استفاده از سالح و زور
هم اگر همراه » افساد« .مسلحانه به حقوق ديگران و خروج از عدالت و حق است

با محاربه فرض شود موضوع حكم مزبور در آيه خواهدبود و بر فرض مستقل 
كند كه موجب تضييع حقوق و امنيت گروهي از  بودن آن در موردي صدق مي
بلكه گاه از مقوله امر نيست  گونه اينهاي سياسي  مردم گردد, در حالي كه فعاليت

  .باشد و در جهت احقاق حقوق جامعه است به معروف و نهي از منكر مي
باشند و صدق و احراز  عالوه بر اين عناوين نامبرده از عناوين قصديه مي

علم او به  ـ حداقلـ ها متوقف است بر احراز قصد شخص و يا  هريك از آن
پذيرد  اي دارد و به آساني صورت نمي هويژ شرايطاثرگذاري و احراز اين دو شرعاً 

اي از ناحيه موضوع جرم يا حكم آن وجود  و اصوالً در مواردي كه اندك شبهه
خصوص در امور مربوط  باشد, دستور شرع مقدس مراعات احتياط است, به داشته

  .به نفوس, دماء, اموال و آبروي افراد
يك  : از آنجا كه مصداق, هيچو به بياني ديگر در موارد فعاليتهاي سياسي, اوالً

ها يا بازداشت و  منع از آن برايباشند هيچ مجوز شرعي  از عناوين فوق نمي
 (ص)در دستورات اسالم و سيره رسول خدا .محاكمه افراد با اين اتهام وجود ندارد

المؤمنين(ع) بازداشت و محكوميت سياسي و اين كه كساني را به مجرد  و امير
نظر در برابر حاكميت و انتقاد از آن بازداشت و محاكمه نمايند  اعتقاد و يا اظهار

حكومت آن حضرت به  زمانمخالفان سياسي حضرت امير(ع) در  .وجود ندارد
بن كواء  كردند و حتي عبداله صورت علني و با آزادي كامل عليه ايشان فعاليت مي

ي زماناد ولي تا د كه از خوارج بود در حضور آن حضرت علناً عليه ايشان شعار مي
بازداشت نكرد بلكه  آنان راكه آنان دست به سالح نبردند آن حضرت نه تنها 

  .المال قطع ننمود نيز از بيت آنان راحقوق 
هاي سياسي  و ثانياً: بر فرض اينكه شرعاً بتوان اشخاص را به خاطر فعاليت
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اتهامات محاكم و قضات منسوب به  گونه اينبازداشت و محاكمه نمود, چون در 
طرفي او نسبت به  قاضي, بي شرايطو از ـ نفع و طرف دعوا هستند  حاكميت ذي

از اين رو بايد  .توانند به قضاوت بپردازند آنان نمي ـباشد موضوع مورد محاكمه مي
الطرفين, آن هم با حضور هيأت منصفه  اين قبيل اتهامات در يك دادگاه مرضي

  .ره نسبت به مسائل سياسي و معتمد و منتخب مردم رسيدگي شودطرف, خب بي
  
  ]ط تحقق بغيشراي[

چيست؟ آيا در شريعت مقدسه » بغي«مفاد شرعي موضوع و حكم  ـ۵پرسش 
بيني  يا تعزير به تشخيص حاكم شرع پيش» حد شرعي«باغي  براياسالم 
  است؟ شده

ه مقاتله با وظيف«عمل به  شرايطمات تحقق موضوع بغي و دمق ـ۶پرسش 
  چيست؟» بغات

آيا خروج مسلحانه عليه حاكميت از مقومات شرعي بغي است؟ يا  ـ۷پرسش 
آميز بغي  تغيير حاكميت سياسي ولو از طرق مسالمت برايهرگونه اقدام 

  شود؟ مي محسوب
در لغت به معناي طلب توأم با خروج از حد اعتدال, » بغي« ـ۷و ۶و ۵جواب

است, ولي در اصطالح قرآن به  ظلم و ستم ذكر شدهجويي و  طلبي, تفوق برتري
ريشه  .است معناي تجاوز و برتري طلبي همراه با قدرت و درگيري مسلحانه آمده

المؤمنين  و ان طائفان من«است:  سوره حجرات اخذ شده ۹له بغي از آيه أاصلي مس
حتي تفييء  االخري فقاتلوا التي تبغي اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احديهما علي

  »اهللا الي امر
, لذا  در آيه فوق به درگيري مسلحانه بين دو طايفه از مؤمنين اطالق شده» بغي«

شأن نزول آيه نيز قتال و  .است بيني شده جلوگيري از بغي نيز با قدرت سالح پيش
  .است ها) بوده درگيري بين دو طايفه (اوس و خزرج يا غير آن

به عنوان مصاديق  ان راجنگ جمل, صفين و نهروعالوه بر اين در تاريخ, سه 
كه در پيشگويي پيامبر(ص) در مورد » ةالباغيـ ةتقتله الفئـ«اند, و  بارز بغي ذكر كرده

  .عمار (ره) نقل شده به تجاوز نظامي معاويه در صفين اشاره دارد
به خروج از اطاعت امام معصوم يا امام عادل » بغي«و اما در تعبيرات فقها 

است و در  به صورت مطلق آمده» امام«ر شده, و در بعضي از تعبيرات لفظ تفسي
  .است قتال و درگيري مسلحانه تصريح شده براينيز بروز و قيام » خروج«معناي 

ولي بحث در مورد اين كه مقصود از بغي, خروج بر امام معصوم است يا مطلق 
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باشد و شامل  يه بغي عام ميزيرا مفاد آ .فايده باشد رسد بي امام عادل, به نظر مي
تمام مواردي است كه جمعي از مؤمنين در برابر جمعي ديگر از آنان دست به قيام 

  آن چهار مورد قابل تصور است: برايمسلحانه بزنند, و 
 .اي ديگر اي از مؤمنين بر عده تجاوز عده ـالف 
 .تجاوز دولتي مسلمان بر دولت مسلمان ديگر ـب 
 .ز مؤمنين بر دولت اسالمياي ا تجاوز عده ـج 
 .اي از مؤمنين تجاوز دولت اسالمي بر عده ـد 
  .باشد ن خروج بر امام معصوم يا عادل فقط يكي از مصاديق بغي ميبرايبنا

  شود: در اين رابطه به چند نكته اشاره مي
شود كه علت  استفاده مي» بغي«از آيه بغي به دليل تعليق حكم بر صفت  ـ۱

به حسب ظاهر سالح  هرچندت به هر شكلي كه باشد, حكم همان بغي اس
مسلمان  هرچندكارنبرد ولي متكي به آن باشد, نظير تجاوزي كه يك حكومت  به

اگر چنين يورشي بر  .دهد بر گروهي از ملت خود به اتكاي قدرت نظامي انجام مي
  .بود خالف موازين قطعي عدل و حق انجام گيرد مصداق بغي خواهد

بر حكومتي  چه چنانه قيد عصمت يا عدالت در خروج بر امام, با توجه ب ـ۲
جائز و ظالم در برابر ظلم آن يورشي هرچند با سالح انجام شود, بعيد است حكم 

باشد  عالوه بر اين كه الزمه كالم تمام فقها ميـ اين مطلب را  .بغي جريان پيدا كند
 ةـخ طوسي(ره) در نهايشي ـ اند كه شرط عصمت يا عدالت در امام را مطرح كرده

و من خرج علي امام جائر لم يجز قتالهم علي «است:  ) تصريح نموده۲۹۷(ص
 .».حال..

فرمودند: » ةـحروري«در وسائل نيز از حضرت امير(ع) نقل نموده كه در مورد 
الشيعه,  (وسائل» ... و ان خرجوا علي امام جائر فال تقاتلوهم فان لهم في ذلك مقاالً«
ي شانزدهم از فصل ششم از باب  توان به مسأله در اين رابطه مي) ۶۰, ص۱۱ج

  )۵۸۰, ص۱(دراسات ج .الفقيه مراجعه نمود ةـوالي پنجم كتاب دراسات في
شود كه حكم باغي  از آيه بغي و نيز روايات مربوطه بيش از اين فهميده نمي ـ۳

تسليم  ي كه از بغي دست بردارد و در عملزمانبرخورد مسلحانه با اوست تا 
ها  موازين حق و عدل گردد, خواه اعتقاد قلبي به آن موازين يا مجريان آن

پس در صورت تسليم عملي هرگونه برخوردي با او, ظلم و  .باشد يا نه داشته
شيخ طوسي (ره) در مبسوط  .بود, و بسا خود مصداق بغي گردد تجاوز خواهد

مطيع شد يا سالح را زمين اگر باغي به حق پيوست و «اند:  ) فرموده۲۶۸, ص۷(ج
گذاشت و در عمل تسليم شد, يا از معركه فرار كرد بدون اين كه به جمعي 
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  ».گردد بپيوندد, قتال با او جايز نيست و تعقيب نمي
را به سه شرط مشروط  ةاي ديگر از فقها برخورد با بغا شيخ طوسي و عده

  اند: كرده
اي كه  گونه يتي باشند, بهجمع داراياين كه آنان در موضع قدرت و  ـ الف

پس اگر جمعيتي كم و ناتوان باشند  .بدون قتال و جنگ نتوان به آنان دست يافت
 .باغي نيستند

اين كه به دور از دسترس حكومت باشند, مثالً در يك منطقه جدا از حاكميت 
 .مستقر باشند و در قبضه او نباشند

 براياين قيد  .ص باشدها بر اساس يك تفكر و اعتقادي خا اين كه بغي آن
 )۲۴۶, ص۷(مبسوط, ج .باشد مي ةالطريق از مصاديق بغا و قطاع زنانخروج راه

هرچند شرط اول و سوم بر خالف ظاهر آيه شريفه است ولكن مطابق با 
مقر هر گروه  معموالًباشد, اما شرط دوم مخالف ظاهر آيه نيست, زيرا  احتياط مي

ـ و در مورد شرط سوم  .باشد ا و مستقل ميمتجاوز و مهاجمي از گروه رقيب جد
اگر هر دو گروه بر اساس تحليل و اعتقادي  ـ شود بيان مي ۵گونه كه در نكته  همان

داند ابتدا بايد زمينه رفع شبهه و رفع  خاص, خود را حق و طرف مقابل را باطل مي
جاوز و گروهي عناد ورزيده و اقدام به ت چه چنانتخاصم فراهم ايد, و پس از آن 

  .تضييع حقوق ديگران نمايد, با آنان مقابله شود
و ال يجوز الحد قتال اهل «اند:  ) فرموده۲۹۷(ص ةـيامرحوم شيخ در نه ـ۴

يجب «اند:  ) فرموده۲۵۶ع (صرايمحقق (ره) نيز در جهاد ش» البغي اال بامر االمام
او من نصبه  قتال من خرج علي امام عادل اذا ندب اليه االمام عموماً او خصوصاً

كالم محقق (ره) ادعاي اجماع محصل و منقول  برايو صاحب جواهر (ره) » االمام
 .است اند: روايات مستفيض عامه و خاصه نيز در اين مورد وارد شده كرده و فرموده

  )۳۲۴, ص۲۱(ج
توان استفاده نمود, زيرا خطابات اجتماعي  همين مطلب را از آيه بغي نيز مي

 شرايطباشد و امام واجد  اين آيه به مجتمع مؤمنين متوجه مي قرآن, از جمله در
در  .است و در حقيقت اجتماع مؤمنين در او خالصه شده ممثل مجتمع خواهدبود،

 .است حاكم صالح و كيفيت انتخاب او به تفصيل بيان شده شرايطكتاب دراسات 
ود و كار هر فرد ن برخورد با اهل بغي بايد به دستور حاكميت صالح انجام شبرايبنا

  .فرد جامعه نيست
در مورد بغي بين دو گروه مسلمان نيز اين شرط بايد رعايت شود و رهبري 

  .باشد شرايطدر دست فرد صالح و واجد  ةبرخورد با بغا
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صدق بغي در موردي است كه حق و باطل شفاف و روشن و بدون وجود  ـ۵
حق از روي عناد به حقوق  شبهه باشد و گروهي به عنوان تجاوز از مرز عدالت و

پس اگر حق و باطل در مورد نزاع دو گروه مسلمان  .گروه ديگر تجاوز نمايند
روشن نباشد و هر دو گروه خود را حق و طرف ديگر را باطل بدانند، و يا نسبت 

است در ابتدا زمينه رفع شبهه و رفع نزاع فراهم  اي باشند, الزم شبهه دارايبه آن 
گروهي همچنان عناد ورزيده و اقدام به تجاوز و تضييع  چه چنانايد،و پس از آن 

اين مطلب به خوبي از آيه بغي  .حقوق گروه ديگر نمايد, با آن مقابله شود
  .شود مي فهميده

گونه اختالف و اشكالي  ظاهراً هيچ«اند:  صاحب جواهر(ره) در اين زمينه فرموده
آنان ارشاد شوند تا اگر  ةاتله با بغابين فقها وجود ندارد كه بايد قبل از شروع مق

المؤمنين(ع) و  گونه كه خود حضرت امير اي دارند از بين برود, همان شبهه
خود انجام دادند و صبر كردند تا آنان حمله  زمان ةاين عمل را با بغا نشاننمايندگا

  )۳۳۴, ص۲۱(ج» .را شروع نمودند
ارشاد در  .شود انجام مي زمانمطابق مقتضيات  زمانبديهي است ارشاد در هر 

كنوني جز با ايجاد فضاي بحث آزاد و دادن مجال و امنيت به طرف متهم به  زمان
در چنين مواردي وظيفه افراد  .بغي جهت بيان شبهات و نظريات خود امكان ندارد

آن  ـ اند قرارگرفته» فاصلحوا«كه در آيه شريفه مخاطب ـ طرف  هاي بي و جناح
ي يا ادامه قتال بين دو گروه فوق شوند و طرفين را به مذاكره است كه مانع درگير

  .و تفاهم و رفع شبهه بر اساس منطق و استدالل دعوت يا الزام نمايند
بايد اراده و اختيار  ـ چه بيان گرديد بر آن عالوه ـ تحقق عنوان بغي براي ـ۶
برخي از آنان از روي اكراه  چه چنانن برايبنا كنندگان در آن نيز احرازگردد، شركت

چه امروز، در بسياري از تهاجمات نظامي  نظير آن ـ يا اجبار در آن مشاركت يابند
بر قواعد عام فقهي مبني بر  زيرا عالوه .مقاتله با آن افراد جايز نيست ـ شود مي ديده

ن ت نيز اياب آثار بر افعال انسان، از بعضي روايياشتراط اراده و اختيار در ترت
) و ۳۷۶، ص۱االسالم(ج . در كتاب دعائممطلب قابل استنباط است

استطعتم  من«است: قال رسول(ص) يوم بدر:  ) آمده۲۵۱، ص۲(ج الوسائل مستدرك
از علت مذكور » عبدالمطلب فال تقتلوه فانهم انما اخرجوا كرهاً ان تاسروه من بني
با اكراه به جنگي  هر موردي كه كسي برايتوان يك حكم كلي  در اين روايت مي

  .شده، استفاده نمود آورده
  

مقر نظامي(منعه) براساس يك  دارايآيا خروج مسلحانه تشكيالت  ـ ۸پرسش 
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نظريه سياسي(ولو عدم صالحيت حكام) در عصر غيبت شرعاً بغي 
عبارت ديگر آيا باغي منحصر در خروج عليه حاكميت  شود؟ به مي محسوب

  باشد؟ چرا؟ ميمعصوم(ع) است يا مطلق 
چهارمورد را شامل » ..وان طائفتان.«شد كه ظاهر آيه شريفه  گفته ـ جواب

غيبت نيز اگر  زماندر  .ها خروج بر حاكميت عدل است گردد كه يكي از آن مي
شده با بيعت و انتخاب مردم  ي كه در جاي خود به تفصيل بيانشرايطحاكميت با 

 ـ ي كه ذكرشدشرايطباوجود  ـ بر آنمنعقد شود، شرعي و مردمي است و خروج 
زيرا اوالً: آيه بغي عام است و انحصار به حكومت  .باشد مصداق بغي مي

ن كه تشكيل حكومت براياي كه داللت دارد  معصوم(ع)ندارد، و ثانياً: مطابق ادله
 زماندر  چه چنانغيبت، هم حق مردم است و هم وظيفه آنان،  زمانصالح در 

غيبت حكومت صالحي تشكيل شود، احكام بغي نسبت به قيام در برابر آن نيز 
  .بود جاري خواهد

غيبت با حاكميت معصوم دارد اين  زماناالمر تفاوتي كه حاكميت در  منتهي
مالزم با حق و عدل است، درحالي كه  ـ به اعتقاد ما ـ است كه حاكميت معصوم

 زمانحاكميت در  چه چنانن برايبنا .دارداين مالزمه در حاكميت غيرمعصوم وجودن
شرعي مورد رضايت مردم نباشد و گروهي براساس  شرايطغيبت، صالح و واجد

معيارهاي شرعي خود را از هرنظر حق و حاكميت را باطل و ناصالح بداند و 
دست به  ـ طلبي و مانند آن نه از روي عناد يا انگيزه قدرت ـبراساس احقاق حق 

زند و موجب تضييع حقوق ديگران نشود، ظاهراً مشمول آيه شريفه حمله مسلحانه 
  .نيست

طور  از فصل ششم از باب پنجم به ۱۶اين مسأله در كتاب دراسات در مسأله 
  )۵۸۰، ص۱(ج .است تفصيل مورد بحث قرارگرفته

  
آيا بين قول به واليت سياسي فقيه در حوزه امور عمومي و قول به  ـ۹پرسش

  است؟ چرا؟ غيبت تالزم نزماتوسعه بغي به 
معصوم و اطالق آيه  زمانبا توجه به عدم انحصار حكومت صالح به  ـ جواب

واليت سياسي باشد و انتخاب  شرايطغيبت واجد  زمان، اگر فقيه در »بغي«شريفه 
غيبت وجود  زمانواقعي او توسط مردم محقق شود، راهي جز توسعه بغي به 

  .ندارد
  
  ]ت و بيعت) و حق انتقاد از حکومتحق نافرماني (عدم اطاع[
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نكردن با حاكم ديني،  غيبت معصوم(ع) بيعت زمانآيا در  ـ۱۰پرسش
آميز با آن، انتقاد از آن، شرعاً جرم  نكردن از آن، مخالفت مسالمت اطاعت

  شود و قابل مجازات از سوي حاكميت است؟ چرا؟ مي محسوب
غيبت باشد و حاكم  زماناگر كسي معتقد به حكومت ديني در  ـ  جواب

نكردن و عدم  بيعت برايالزم بداند، شرعاً مجوزي  شرايطمفروض را نيز واجد 
غيبت  زماناطاعت از او ندارد، ولي اگر از نظر علمي معتقد به حكومت ديني در 

الزم نداند، دليلي بر لزوم بيعت و  شرايطنباشد و يا حاكم ديني مفروض را واجد 
چنين حكومتي توسط  چه چنانگرچه بايد توجه داشت  اطاعت از او وجودندارد،

باشد و مورد رضايت آنان باشد، عدم اطاعت از  همه يا اكثريت مردم تأسيس شده
اي باشد كه نظام اجتماعي دچار اختالل شود و يا موجب تضييع  گونه آن نبايد به

  .حقوق جامعه گردد
و انتقاد از كارها و آميز به معناي اظهارنظر مخالف  و اما مخالفت مسالمت
چه حكومت را صالح بداند يا نه، و چه حاكميت  ـ عملكرد حاكمان درهرحال
شود، بلكه در يك جامعه  تنها جرم محسوب نمي نه ـ منتخب اكثريت باشد يا نه

با  ـازمنكر معروف و نهي شود از مقوله امربه ديني كه به احكام دين اهتمام داده مي
ازمنكر و  معروف و نهي باشد و مورد ادله امربه مي ـ نمراعات درجات و مراتب آ

  .نيز روايات لزوم نصيحت حاكمان مسلمان خواهدبود
دانيم ايشان از  ما با اينكه موال اميرالمؤمنين(ع) را معصوم از خطا و گناه مي

والتخالطوني «خوانيم:  البالغه مي نهج۲۱۶كردند، در خطبه  انتقاد استقبال مي
تظنوا بي استثقاالً في حق قيل لي، والالتماس اعظام لنفسي، فانه من بالمصانعه، وال

استثقل الحق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه فالتكفوا 
بعدل، فاني لست في نفسي بفوق ان اخطئ وال آمن ذلك  ةبحق او مشور ةعن مقالـ

طور منافقانه و سازش با  به» لك به منياهللا من نفسي ما هو ام من فعلي اال ان يكفي
شود كندي ورزم  من رفتار نكنيد و گمان نكنيد درمورد حقي كه به من پيشنهاد مي

ساختن خويش باشم زيرا كسي كه شنيدن حق و يا عرضه عدالت  و يا در پي بزرگ
پس از گفتن سخن ، تر است ش مشكلبرايش مشكل باشد عمل به آن دو برايبه او 

عنوان يك انسان)  آميز خودداري نكنيد زيرا من (شخصاً به مشورت عدالتحق و يا 
پندارم و از آن در كارم ايمن نيستم مگر اين كه  خويش را فوق اشتباه و خطا نمي

  .خدا مرا به قدرت خويش حفظ نمايد
ذلك  زنند و مع بسيار جاي تعجب است عمل حكامي كه دم از علي(ع) مي

كنند و انتقادها را با زندان و محاكمه پاسخ  ي را تحمل نميا هيچگونه انتقاد سازنده
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  .دهند مي
ي فرداً يا متشكالً اقدامات متصديان حكومت ديني را مسلماناناگر  ـ۱۱پرسش

خالف شرع، عدل و منافع ملي تشخيص دادند و بر آن اساس با رعايت ضوابط 
عتراض گفتاري و (ازقبيل: اعراض قلبي و ا كردند» ازمنكر نهي«شرعي اقدام به 

نوشتاري بدون تعرض فيزيكي) و حاكميت نيز خود را حق و مخالفان خود را 
مفسد و محارب، يا باغي و  ان راها، مخالف بودن آن رغم غيرمسلح باطل دانسته علي

هايي كه درطول  برانداز اعالم كند، تكليف مردم چيست و دين در چنين منازعه
  است؟ بيني كرده پيش حلي تاريخ كثيراالبتالست چه راه

شد، انتقاد و  هاي پيشين گفته گونه كه در پاسخ به پرسش همان ـ جواب
حق و  ـ هرچند صالح و منتخب اكثريت مردم باشند ـ نصيحت حاكمان اسالمي

كه  ـ ، و حكومتي كه مخالفان غيرمسلح خود راآيد ميشمار  وظيفه همگان به
به  ـ كنند براساس وظيفه شرعي و بدون تعرض فيزيكي از حاكمان خود انتقاد مي
است و با  بغي يا محاربه و يا افساد متهم كند، برخالف موازين اسالمي عمل كرده

  .دهد ادامه اين روش صالحيت و مشروعيت خود را از دست مي
نان از روي شناخت آ چه چنان و اما درباره وظيفه مردم به طور كلي بايد گفت:

دانند طبعاً بايد از آن حمايت كنند و در تقويت آن  و آگاهي حاكميت را صالح مي
خود و مخالفان  برايازمنكر را  بكوشند و در عين حال حق انتقاد و نصيحت و نهي

و اگر به نظر آنان حكومت صالح نيست و گروه منتقد حق است و  .محفوظ بدانند
ان در راستاي عدل و حق و مصالح ملي باشد, در ها و مطالبات آن خواسته

صورت حق و تكليف مردم نسبت به حاكميت ناصالح كه از اصول و موازين  اين
است و استبداد و استثمار و تضييع حقوق را شيوه خود  حق و عدل منحرف شده

نكر از ماز قرارداده, اين است كه با حفظ و مراعات مراتب امر به معروف و نهي
در كتاب  .احقاق حقوق خود پافشاري نمايند برايي معقول و مشروع ها راه

به بعد) اين مسأله و درجات پافشاري مردم تا برسد به  ۵۹۳, ص۱دراسات (ج
 ۱۱ضمن ، درجه قيام مسلحانه مشروحاً با استفاده از آيات و روايات معصومين

   .است دليل بيان شده
دانند اين است كه  را حق و صالح ميها  وظيفه مردم نسبت به گروه منتقد كه آن

اين وظيفه از  .از آنان حمايت نموده تا بتوانند به وظايف شرعي خود عمل نمايند
 برايشود, مردم هم حق دارند و هم وظيفه كه  شده به خوبي استنباط مي ادله ياد

در نيل به  آنان رانيل به مطالبات شرعي و ملي خود از هر فرد يا جناحي كه 
  .كند, حمايت نمايند ن و اداي تكاليفشان ياري ميحقوقشا
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  ]مالک مشروعيت ديني حاکميت[

ها در طول تاريخ در جوامع مختلف باطل و  با اينكه اكثر حاكميت ـ۱۲پرسش
 .باشد اند, سابقه ندارد هيچ حاكميتي خود را ظالم و نامشروع دانسته ناحق بوده

ت؟ با چه معيارهايي حاكميتي چيس», مشروعيت ديني حاكميت«ي  مالك و ضابطه
  شود؟ مي محسوب» نامشروع«شرعاً 

بنابر نظريه تمركز قدرت در يك نفر, مالك مشروعيت حاكميت دارا  ـ جواب
و عدم تخلف او از  داند، ها را الزم مي ي است كه عقل و شرع آنشرايط همةبودن 

وه بر هشت در كتاب دراسات عال .قوانين و مقررات عقلي و شرعي در اداره كشور
شخص حاكم از طريق عقل و كتاب و سنت بيان شده بر انتخاب  برايشرطي كه 

زيرا حكومتي كه مقبوليت عمومي  .است آزادانه او توسط مردم نيز تأكيد شده
  .باشد دوام و ثبات ندارد نداشته

ي تفكيك قوا در حاكميت ديني, مالك مشروعيت هريك از سه  اما بنابر نظريه
عالوه پايبندبودن  به .طلبد ي است كه هر قوه ميشرايطاسالمي دارا بودن ي نظام  قوه

  .است آن به وظايف قانوني كه بر عهده آن گذاشته شده
  
  ]ضوابط ديني عدالت و ظلم[

  چيست؟» ظلم«و معيارهاي ديني » عدالت اجتماعي«ضوابط شرعي  ـ۱۳پرسش
مفهوم عدالت در  .دو مفهوم متقابل و متباين هستند» ظلم«و » عدل« ـ جواب

عدل الهي در دو منظر ارزيابي  .مورد خداوند با عدالت در مورد بشر متفاوت است
  شود:  مي

  عدل در تكوين. ۱
 عدل در تشريع. ۲

عدل الهي در نظام تكوين به معناي داشتن حقي بر خداوند نيست, بلكه به اين 
ه استحقاق و ك معناست كه هر موجودي هر درجه از وجود و يا كمال وجود را

ها و  موجودات در نظام هستي از نظر قابليت .كند دارد دريافت مي را آنامكان 
موجودي  ذات حق به هر .گيري از مبدأ هستي با يكديگر متفاوتند امكان فيض

دارد از وجود و كمال وجود اعطا  را آناو ممكن است و قابليت  برايچه را كه  آن
كند كه دادن آن  موجودي برخدا حقي پيدا نميهيچ  .كند نمايد و امساك نمي مي

شود، زيرا موجوديت هر موجودي متقوم به  هدحق، انجام وظيفه و اداي دين شمر
چه در خطبه  آن .و از خويش هويتي دربرابر او ندارد .تعالي است حق
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اليجري الحد اال جري ... «است:  آمده» حق«البالغه(عبده) در رابطه با  نهج۲۱۶
جري عليه االجري له، ولو كان الحد ان يجري له و اليجري عليه، لكان عليه، والي

  .ظاهراً به همين معنا اشاره دارد» .ذلك خالصاً هللا سبحانه دون خلقه..
اري عبارت است از تطابق نظام تشريع با ذگ ولي عدل الهي در تشريع و قانون

اقتضاي  جاي مناسب به حسب موجودي در نظام تكوين، در نظام تكوين، هر
است كه تغيير آن ممكن نيست، در اين نظام هرگز  سلسله علل خود قرارگرفته

تشريع الهي نيز از روي گزاف و مخالف با نظام  .تصادف و يا گزاف معنا ندارد
تشريع الهي بدون توجه به حسن و قبح ذاتي اشياء و مصالح و  .باشد تكوين نمي
يع به معناي مطابقت آن با مصالح و عدل در تشر .ها انجام نخواهدشد مفاسد آن

 ـ مصالح و مفاسد درهرموردي گونه اينگرفتن  ناديده .باشد مفاسد ذكرشده مي
  .از طرف خداوند در مرحله تشريع ظلم محسوب است ـ هرچند به حسب نوع
گويند نظام تشريع الهي مطابق با عدل است، به اين معناست  اين كه عدليه مي

دستورات خداوند است و دستورات و احكام الهي  رأيو حقيقتي  دارايكه عدل 
بر خالف اشاعره كه چون حسن و قبح ذاتي را انكار  .شود بر اساس آن تشريع مي

گويند: عدل خداوند همان كار و فعل تكويني و تشريعي خداوند  كنند مي مي
  .باشد مي

  هاي مختلفي دارد: و اما عدل بشري عرصه
اعطاء كل «به معناي » عدل«اعي, در اين عرصه عرصه حقوق فردي و اجتم ـ۱

  .باشد مي» وضع الشييء في موضعه«و » ذي حق حقه
باشد: اول  شاخصه عدالت در عرصه حقوق از نظر عدليه بر اساس دو اصل مي

ارشادات شارع  رأياينكه حسن و قبح ذاتي را قبول كنيم, يعني معتقد به حقي و 
  .ها را دارد وانايي درك آنباشيم و دوم اين كه بپذيريم عقل ت

مطابق اين دو مبنا هر كجا حقي تبيين و درك شود, اعطاي آن به صاحبش 
البته با اين كه حسن اصل عدل و قبح اصل ظلم از  .شاخصه عدالت است

مستقالت عقليه است, لكن مصاديق آن دو از مستقالت عقليه نيست و بسا در 
پس اگر كساني همچون اشاعره حسن  .مواردي بين عقال مورد اختالف واقع شود

و قبح عقلي را انكار نمايند و مالك آن دو را همان شرع بدانند قهراً بايد 
قابل درك بدانند, اما بنابر  هاي عدالت و ظلم را بدون ارشاد شارع غير شاخصه

عقل و عقال قادر به تشخيص مصاديق  ـ باشد كه نظر صحيح ميـ نظريه عدليه 
باشد و در  باشند, هرچند شرع در آن موارد ارشادي نداشته ظلم ميزيادي از عدل و 

موارد نادري كه عقل و عقال نتوانند عدل و ظلم را تشخيص دهند, يا در آن 
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توانيم آن مصاديق را  روند, با ارشاد شرع مي اختالف نظر دارند, يا به خطا مي
هده عالمان ديني موارد بر ع گونه اينلكن تشخيص ارشاد شرع در  .مشخص نماييم

شناس و آشنا به مصالح و مفاسد جامعه از يك سو و كارشناسان امور  زمان
از سوي ديگر  ـ هاي گوناگون مربوط به عدالت اجتماعي در حوزهـ اجتماعي 

  .باشد مي
  انسان حقوق گوناگوني متصور است: برايو 

ستگاه حقوق طبيعي يا فطري, منشا اين حقوق استعدادهايي است كه د ـ الف
همه  .است رسيدن به كمال مطلوب در هر فردي قرار داده برايدار خلقت  هدف

كس بر ديگري تقدمي  حقوق مساوي هستند و هيچ دارايافراد بشر در اين جهت 
برداري از طبيعت دارند,  مثالً همه افراد بشر حق مساوي نسبت به بهره .ندارد

 ....حق حيات دارند وهمگي حق كار كردن, فكر كردن, انتخاب كردن و 
هر فرد يا  برايحقوق اجتماعي, اين حقوق پس از پيدايش مدنيت و جامعه 

حقوق اجتماعي گاهي مربوط به اجتماع كوچك يعني خانواده  .شود ايجاد مي جامعه
شود و آن نيز بر دو گونه است: گاه  است و گاهي به اجتماع بزرگتر مرتبط مي

باشد, نظير حقوق  گرفتن حقوق اوليه طبيعي مي كار گونه حقوق ناشي از به اين
از  هرکسآورند, در حقيقت  مي اكتسابي افراد كه در اثر تالش و كار به دست

است بهتر و بيشتر  استعدادهاي علمي و عملي خود كه دستگاه خلقت به او داده
شود و گاهي ناشي از  حق اكتساب بيشتري در جامعه مي دارايبرداري نمود  بهره
ها يا در معامالت و  چه بين مردم و حاكميت نظير آن .باشد دادهاي اجتماعي ميقرار

گردد, اين دسته از  روابط داد و ستدها وجود دارد و باعث پيدايش حقوقي مي
 .االصول تابع قراردادهاي اجتماعي است حقوق علي

هاي عدل بشر عرصه تزاحم حقوق  تزاحم حقوق, يكي ديگر از عرصه ـ۲
وق گاه بين حق فرد و حق جامعه يا نظامي كه حافظ مصالح جامعه در حق .است

مراعات عدل  برايسيره و شيوه عقال و حكم عقل  آيد. مياست تزاحم به وجود 
در  .شود كند كه حق جمع بر حق فرد ترجيح داده موارد اقتضا مي گونه ايندر 

باقي  فرد در مقابل حق جمع, حقي برايحقيقت در موارد تزاحم بايد گفت 
 .باشد چگونه محروم نمودن ذي حقي از حق خود عدالت مي شود ماند تا گفته نمي

برداري از اماكن  مانند محدودنمودن آزادي ورود و خروج از كشور و يا بهره
 گونه اينها, در  ها و نيز ساختن منزل و نظاير آن در آن ناعمومي همچون خياب

ع و نظام حافظ آن قوانين و مقررات تأمين حقوق جم براي زمانموارد عقالي هر 
و بر  گردد، شدن حق فرد مي كنند كه موجب محدود اي را تدوين مي محدودكننده
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  .گردد اين اساس از ناحيه شرع نيز بسا قوانيني تشريع مي
اي تنظيم شود كه حق يك فرد  براين, حقوق فردي نيز نبايد به گونه عالوه

حق استفاده از ملك  هرکسن مثال موجب سلب حق فرد ديگر شود, به عنوا
  ...خويش را دارد به شرط آن كه به ملك ديگري ضرر نرساند و

عدالت در اخالق و عمل, سومين عرصه عدالت, عرصه اخالق و عمل  ـ۳
عدالت در دو عرصه فوق را به تعادل بين افراط و  علماي اخالق معموالً .است

اي است كه  آوردن قدرت و ملكه كنند, يعني شاخصه آن به دست تفريط تعريف مي
به عنوان مثال در عرصه  .باشد موجب مراعات حد وسط بين افراط و تفريط مي

عمل خوردن غذا با اين كه مورد نياز بشر است بايد در حد وسط ميان پرخوري و 
  .خوري واقع شود كم

البته بايد توجه داشت كه حد وسط در مورد هر شخص بر حسب خصوصيات 
و متفاوت است و مقدار معتدل هر چيزي نسبت به هر فرد تفاوت ا شرايطو 
كه بر اساس نيازهاي ـ توان گفت مفاهيم ارزشي نظير عدالت  از اين رو مي .يابد مي

شوند,  مفاهيمي نسبي تلقي مي ـ انسان جهت نيل به سعادت و كمال وضع شده
  .باشدديگري ن برايفردي عدالت باشد و  براييعني ممكن است يك حالت 

اي است در  چه بين اهل فن معروف است ملكه اما عدالت در اخالق بنابر آن
نفس انسان كه شاخصه آن مراعات حد وسط بين افراط و تفريط در قواي ثالثه: 

هر كدام از قواي مزبور ممكن است دارا سه  .باشد مي» غضبيه«و » شهويه», «عاقله«
است, » حكمت«ي عاقله  ط در قوهحد وس .حالت باشند: افراط, تفريط و تعادل

», عفت«ي شهويه  حد وسط در قوه .است» بالدت«و تفريط آن » جربزه«افراط آن 
ي غضبيه  حد وسط در قوه .باشد مي» خمود«و تفريط آن » شره«افراط آن 

از اجتماع حد وسط  .است» جبن و ترس«و تفريط آن » تهور«افراط آن », شجاعت«
در حقيقت شاخصه عدالت در قواي  .شود محقق مي» عدالت«گانه فوق  در قواي سه

اي را در محل مناسب خود قرار دهد كه با نياز  مزبور به اين است كه انسان هر قوه
  .و نيل به سعادت او متناسب باشد

وات قانون, مسا اجرايقانون, شاخصه عدالت در  اجرايعدالت در عرصه  ـ۴
در اين عرصه اگر  .در آن است نسبت به همه افراد و اقشار اعم از ضعيف و قوي

بيند, اگر مجري قانون بخواهد  قانون به طور مساوي اجرا نگردد جامعه آسيب مي
 اجرايحق جامعه تأمين و احقاق شود راهي جز تساوي همه افراد و اقشار در 

  .وجود ندارد ـ است» اعطاء كل ذي حق حقه«كه مصداق ـ قانون 
عدالت در عرصه مجازات, شاخصه عدالت جزائي در اصل كيفر دادن  ـ۵
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نسبت جرائم با كيفرها نسبت علت و  .جرائم و تناسب بين آن دو نهفته است
بر  .باشد باشد, از اين رو بايد بين آن دو تناسب و سنخيت وجود داشته معلول مي

توان وضعيت عادالنه  ناعادالنه نمي اين اساس (سنخيت بين علت و معلول) با كيفر
چه ذكر شد روشن گشت كه شاخصه عدالت,  از آن .را در جامعه بر قرار ساخت

هاي ذكر شده و تعريف ماهوي  قانون, در هيچ يك از عرصه اجرايجز در عرصه  به
  .آن الزاماً به معناي مساوات نيست

  
  ]حقوق شرعي مخالفان سياسي[

  چيست؟» ف سياسيمخال«حقوق شرعي  ـ۱۴پرسش 
چه كسي كه اصل نظام و حاكميت ديني را قبول ـ مخالف سياسي  ـ جواب

دارد ولي به شيوه و سياست حاكمان انتقاد دارد, يا كسي كه اصل نظام و حاكميت 
از  ـ باشد قبول نداشته ان راديني يا ساختار سياسي نظام و يا صالحيت حاكم

ندارد, و  مسلمانانقوق اختصاص به حقوقي است, كه اين ح دارايديدگاه شرع 
  .گردد مي مسلمانانو غير ـ اعم از شيعه و سنيـ شامل آنان 

هايي است كه در قرارداد  ايران تابع توافق  در مثل جامعه مسلماناناما در غير
(عقد  .است است و يا در قانون اساسي بيان شده منعقد شده مسلمانانها و  ميان آن
  ذمه)

اما اخ لك «فرمايد:  نامه به مالك اشتر در رابطه با رعيت ميحضرت امير(ع) در 
اين جمله اشاره  )،۵۳البالغه عبده, نامه (نهج» الخلق... الدين, او نظير لك في في

  .است به حق هم كيشي و حق هم نوعي
اهل سنت نيز همانند شيعيان است, يعني اگر  مسلمانانحقوق اجتماعي 

د از ديدگاه اسالم شايستگي تصدي مناصب و هاي الزم را دارا باشن صالحيت
باشند, مگر اين كه در قراردادي كه مورد توافق باشد  مشاغل مختلف را دارا مي

باشد و جنبه اكثريت ملت را در نظر  بيني ديگري شده (همچون قانون اساسي) پيش
  .باشند گرفته
حقوقي  داراي ـ از هر فرقه و مذهبي كه باشندـ ن مخالفان سياسي برايبنا

  شود: ها اشاره مي هستند كه اجماالً به برخي از آن
حق آزادي بيان و اظهار نظر, اين حق عام و نسبت به موافق و مخالف  اول ـ

  هاي مختلفي قابل تصور است: و در مورد مخالف هدفها و عرصه .يكسان است
هاي سياسي حاكميت و  حق آزادي بيان در راستاي اصالح برنامه ـ الف
 حاكمان نصيحت
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 حق آزادي بيان در راستاي اصالح ساختار سياسي نظام
 حق آزادي بيان در راستاي تغيير نظام سياسي

ايها الناس ان لي عليكم حقاً و لكم علي حق فاما «است:  البالغه آمده در نهج
لكم و توفير فيئكم عليكم... و اما حقي عليكم فالوفاء  ةحقكم علي فالنصيحـ

  )۳۴البالغه عبده, خطبه (نهج» في المشهد و المغيب... ةـو النصيح ةبالبيعـ
ها,  اصالح آن براييعني تذكر معايب و نواقص و ارائه راهكار » نصيحت«

يعني حق تذكر و انتقاد رو در رو و در حضور حاكم يا » نصيحت در مشهد«
اساس و  جا و بي يعني دفاع در برابر تهاجمات بي» نصيحت در مغيب«حاكمان و 

ها يا  چه متداول است كه در روزنامه نين تذكر در غياب حاكم, نظير آنهمچ
ها و راه اصالح  ها و نقص ت آرام, نظريات و خواستهرامجالس سخنراني يا تظاه

  .شود امور بيان مي
فال تكفوا عن «فرمايد:  البالغه (عبده) نيز مي نهج ۲۱۶آن حضرت در خطبه 

بعدل فاني لست في نفسي بفوق ان اخطيء و ال آمن ذلك  ةبحق او مشور ةمقالـ
در پاسخ پرسش  چه چنان» من فعلي اال ان يكفي اهللا من نفسي ما هو املك به مني

  .دهم يادآوري شد
گفتار حق و دادن مشورت عادالنه به حاكميت شامل گفتار موافق و مخالف 

اللت بر جواز تخطئه صريحاً د» لست في نفسي بفوق ان اخطيء«و جمله . باشد مي
  .دارد ـ ويژه حاكمان غيرمعصوم بهـ حاكمان 
اعم از موافق ـ حق فعاليت تشكيالتي و اقدام سياسي همه افراد جامعه  دوم ـ
عالوه بر حق آزادي بيان و اظهار نظر, حق دارند در راستاي تبليغ  ـ و مخالف

الح اساس نظام بر هاي نظام بلكه اص هاي خود و اصالح و يا تغيير برنامه ايده
باشند و اقدام عملي نمايند و  اساس عقل و منطق فعاليت سياسي و تشكيالتي داشته

جواز يا وجوب اقدام عملي  براي .از اين حق باز دارد آنان راحاكميت مجاز نيست 
  توان به آيات و روايات زير تمسك نمود: كننده مي و نيز حقوق افراد اقدام

و امروا  ةو آتوا الزكا ةهم في االرض اقاموا الصلو... الذين ان مكنا « ـ۱
  )۴۱(سوره حج, آيه »االمور ةبالمعروف و نهوا عن المنكر, وهللا عاقبـ

داللت آيه شريفه بر مبغوض بودن فساد و محبوب بودن اقدامات اصالحي اهل 
  .صالح در صورت تمكن, واضح است

اب و الميزان ليقوم الناس لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكت« ـ۲
  )۲۵(سوره حديد, آيه  »بالقسط و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس...

كند بر اين كه هدف از ارسال رسل و انزال كتب اين است  آيه شريفه داللت مي
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پس هر اقدام عملي در  .كه مردم قسط و عدالت را در جامعه بشري پياده نمايند
هاي آن يا اصالح ساختار و يا تغيير  د و باطل, اعم از تغيير برنامهبرابر حاكميت فاس

  .آن, اقدامي است در راستاي هدف الهي از ارسال رسل و انزال كتب
آيات مربوط به لزوم كفر به طاغوت و نهي از اطاعت مسرفين و مذمت  ـ۳

از  كننده, بر لزوم سرپيچي اهل جهنم به خاطر اطاعت از بزرگان گمراه و گمراه
  )۵۹۷, ص۱الفقيه, ج ةـ(دراسات في والي .حاكمان فاسد و مبارزه با آنان داللت دارد

ازمنكر, لحن اين دسته از  آيات و روايات مربوط به امر به معروف و نهي ـ۴
پس  .آيات و روايات نسبت به تمام منكرات موجود در جامعه عموميت دارد

منصرف  زمانهاي حاكمه در هر  ها از منكرات و مفاسد دستگاه توان گفت آن نمي
هاي حاكمه كه مؤثر در صالح  ها, مفاسد دستگاه هستند, زيرا عالوه بر ظاهر عام آن

باشند به طريق اولي مشمول ادله نهي از منكر  تك افراد مي و فساد جامعه و تك
  .خواهند بود

مراتب و دامنه پهناوري است, كه  دارايمنكر  امر به معروف و نهي از
باشد و به  كوچكترين مرتبه آن در حوزه حاكميت ارشاد و نصيحت حاكمان مي

اي به قدرت مناسب با  رسد و در هر مرتبه تر مي تدريج به درجات باالتر و سخت
همان مرتبه نياز دارد, نظير تشكيل حزب و جمعيت, يا تأسيس روزنامه و وسيله 

 زمان شرايطهاي ديگر بر حسب  ها و يا احياناً تحصيل قدرت نصايح و ديدگاهنشر 
  .و مكان
  شود: ن از ادله امر به معروف و نهي از منكر دو نكته به خوبي استفاده ميبرايبنا

ها نسبت به همه اركان حاكميت، اعم از خود حكام يا  شمول آن ـ الف
ا حتي اصل نظام، درهمه اين موارد هاي سياسي آنان يا ساختار سياسي و ي برنامه

ها صدق نمايد مشمول ادله  اگر عناوين طاغوت، فساد، منكر و امثال اينها بر آن
كه از مقوله شرط  ـ و طبعاً لزوم تحصيل قدرت نيز .از منكر خواهندبود نهي

در همه مراحل و برحسب تناسب و نياز همان  ـ است نه شرط وجوب واجب
 .باشد مرحله مي

ازمنكر  معروف و نهي ا اشخاصي كه درصدد انجام تكليف امربهشخص ي
امكان انجام  برايحقوقي را كه شرط الزم  ـ درهريك از مراحل آن .ـباشند مي

تصور نيست كه شارع  باشند، زيرا قابل همان تكليف است، شرعاً و عقالً دارا مي
آن تكليف  تكليفي را متوجه كسي نمايد ولكن از حقوق و امكانات مورد لزوم

 .غفلت نمايد
ممكن است سؤال شود: مالك در تشخيص مصاديق طاغوت، فساد و منكر چه 



 ���� ۲۶۸   النّاس(اسالم و حقوق بشر) حق    

معروف  كسي است، افراد يا حاكميت؟ در اين زمينه بايد توجه داشت وجوب امربه
ازمنكر درحوزه اجتماع و حاكميت، اختصاص به حكومتهاي جائر و فاسد  و نهي

اي نسبت به عملكرد حاكمان يا اصل  عده ندارد، بلكه در حكومت صالح نيز اگر
ها را مطرح كنند، و حاكميت بايد  باشند بايد بتوانند آزادانه آن حكومت انتقاد داشته

در اين رابطه نحوه برخورد حضرت امير(ع) با  .رعايت نمايد آنان راحقوق 
ويژه گروه منحرف خوارج حائز اهميت است، با اين كه آن  مخالفان خويش به

منطق بودند و به  معصوم و عاري از اشتباه بودند، و خوارج لجوج و بيحضرت 
كردند، ولي حضرت اجازه انتقاد و  خيال خود براساس وظيفه شرعي عمل مي

از ايشان  آنان رايك از حقوق  داد و هيچ فعاليت سياسي و تشكيالتي را به آنان مي
تضييع نكردند با  ان راي كه دست به سالح نبردند و حقوق ديگرزماننستاند، و تا

  .آنان به مقاتله نپرداخت
هاي  ذكر است كه حد آزادي بيان و آزادي فعاليت سياسي در عرصه الزم به

باشد، يعني نبايد استيفاء دو حق  ذكرشده همان عدم تضييع حقوق ديگران مي
  .ذكرشده موجب تضييع حقوق ديگران شود

اعم از سياسي، فرهنگي،  ـهاي حاكميت  گيري حق اطالع از تصميم سوم ـ
, در حد امكان زمانها، جز اسرار جنگ در همان  و اسرار آن... ـ اقتصادي و
هاي شيطاني است كه نوعاً در  سياست .بايد صريح و شفاف باشدمي سياست اسال
...اال و ان لكم عندي ان «است:  البالغه در اين زمينه آمده در نهج .گيرد خفا انجام مي

البالغه  (نهج» دونكم سراً اال في حرب و ال اطوي دونكم امراً اال في حكمال احتجز 
  )۵۰عبده, نامه 
اشاره است به لزوم مشورت حاكم با مردم در تمام » ...ال اطوي« جمله

  .موضوعات و امور جز حكم صريح خدا
تأمين فوري حقوق گوناگون از ناحيه حاكميت بدون تأخير يا  چهارم ـ

گونه مسامحه تأمين  ميت موظف است حقوق ملت را بدون هيچگذراني، حاك وقت
و ال اوخر لكم حقاً عن محله، و ال اقف به دون «است:  همان نامه آمده در .نمايد
  )۵۰(نامه» مقطعه

اهللا و ان  حق علي االمام ان يحكم بما انزل«و نيز از آن حضرت نقل شده: 
، ۲(الدرالمنثور، ج» سمعوا لهالناس ان ي االمانه، فاذا فعل ذلك فحق علي يؤدي
استيفاي آن حقوق بايد مصونيت  برايحقوقي باشد  داراي) وقتي كسي ۱۷۵ص

باشد، و حاكميت وظيفه دارد زمينه استيفاي حقوق  اجتماعي، قضايي و امنيتي داشته
اين حق نيز  .در برابر خطرات و تهاجمات حفظ كند آنان راافراد را فراهم نمايد و 
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  .يكسان است ق و مخالف سياسي عام ونسبت به مواف
چه حق است با  برخورد عادالنه و بدون تبعيض شخص حاكم در آن پنجم ـ

همه ملت و ازجمله با مخالف سياسي خود، يعني حاكم ديني با مخالف سياسي 
جمله  .باشد كه با طرفداران و حاميان خود دارد خود همان برخوردي را داشته

كند، زيرا برخورد ناعادالنه و  داللت بر اين حق نيز مي» .ال اؤخر لكم حقاً..«فوق:
آميز در تأمين حق الزمه تأخير اعطاي حق يا منع صاحب حق از آن  تبعيض

  .باشد مي
المال  نكردن سهميه آنان از بيت امير(ع) با خوارج نسبت به قطع برخورد حضرت

  .باشد حق فوق مي براينيز دليل ديگري 
اهللا(ص) يقول في غيرموطن: لن  سمعت رسول«  است: آمدهالبالغه  در نهج
) ۵۳البالغه، نامه  (نهج» القوي غيرمتتعتع ال يؤخذ للضعيف فيها حقه من ةتقدس امـ

  .مفاد اين روايت نسبت به موافق و مخالف سياسي عام و يكسان است
الشيعه  حفظ حيثيت و كرامت انساني مخالفان سياسي، در كتاب وسائل ششم ـ

دست گرفته و  كه سالح به حضرت امير(ع) نسبت به خوارج پس از اين«است:  دهآم
كرد، بلكه  عنوان منافق يا مشرك ياد نمي گاه به با آن حضرت جنگيدند، هيچ

الشيعه،  (وسائل» .اند ما يورش مسلحانه آوردهنان برادران ما هستند كه برفرمود: اي مي
  )۶۲،ص۱۱ج

با اين كه  ـ نمود و خوارج را مراعات مي هنگامي كه حضرت امير(ع) حيثيت
كردند، وضعيت  ياد مي» برادر«عنوان  از آنان به ـ بودند آنان اقدام مسلحانه كرده

  .شود مخالفان سياسي غيرمسلح آن حضرت به طريق اولي روشن مي
ها روايات زيادي از معصومين نقل  در رابطه با لزوم حفظ آبرو و كرامت انسان

  .به بعد) مراجعه نمود ۵۳۹، ص۲(ج توان به كتاب دراسات مياست كه  شده
گونه كه  حق مصونيت جان، آبرو، مال و شغل مخالف سياسي، همان هفتم ـ

ازمنكر و آيات ديگر، برخورد با فساد و  معروف و نهي شد مطابق ادله امربه گفته
حسب  خصوص اگر در سطح حاكميت باشد، وظيفه همگاني است كه به همنكر ب
انجام اين وظيفه بدون داشتن مصونيت متصدي  .و افراد مختلف خواهدبود شرايط

  .آن و استيفاي حقوقي كه در انجام وظيفه نقش دارد، امكان ندارد
 ـ امير(ع) در برخورد با مخالفان سياسي بر اين سنت و شيوه حضرت عالوه

ت آن حضر .تأمين حقوق آنان بود ـ همچون اصحاب جمل و صفين و خوارج
و  .المال قطع نكرد از بيت ـ ي كه دست به سالح نبردندزمانتا ـ حقوق خوارج را

 خواستند مقابله به مثل كرده و در هنگامه جنگ صفين كه بعضي از ياران ايشان مي
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حق استفاده بالسويه « .آب را به روي لشكر معاويه ببندند آن حضرت مانع گرديد
  ».شود شيوه حضرت استفاده مي از امكانات و اموال عمومي نيز از اين

ي كه بعضي از لشكريان معاويه توسط ياران حضرت مورد سب زمانو 
م ان تكونوا سبابين، اني اكره لك«قرارگرفتند، آن حضرت با ناراحتي فرمودند: 

العذر، و  القول و ابلغ في صفتم اعمالهم و ذكرتم حالهم كان اصوب فيولكنكم لو و
للهم احقن دمائنا و دمائهم، و اصلح ذات بيننا و بينهم، قلتم مكان سبكم آياهم: ا

الغي و العدوان من  الحق من جهله و يرعوي عن واهدهم من ضاللتهم حتي يعرف
  )۲۰۶البالغه، خطبه (نهج» لهج به

تا آنجا كه به ياران  ـ مراعات عرض و حيثيت اهل صفين توسط آن حضرت
نه از روي ترس و تقيه، بلكه  ـ ننددهد به جاي سب به آنان دعا ك خود دستور مي

ي از فرهنگ غني اسالم و شرح صدري است كه بايد در حاكمان ديني يها نشان
  .باشد وجود داشته
  حق مصونيت از تعرض قضايي، هشتم ـ

است كه  ) از حضرت علي(ع) نقل شده۳۷۱،ص۱در كتاب غارات(ج ـ۱
  .».الظن.. علي، وال اعاقب ةالتهمـ اني ال آخذ علي«فرمودند: 

حضرت امير(ع) در رابطه با   است: ) آمده۳۳۵(ص و نيز در همان كتاب ـ۲
بن قعين به آن  و اعتراض عبداهللا ـ كه از سران معروف خوارج بود ـ راشد بن خريت

گيري،  كشي و از او تعهدي نمي اي و دربند نمي حضرت كه چرا او را آزاد گذاشته
» .ها پر خواهدشد نارف اتهام دستگير نماييم زنداگر ما هركس را به ص«فرمودند: 

دانم كه افراد را بازداشت و زنداني كنم مگر  من برخود روا نمي«سپس فرمودند: 
  ».اين كه دشمني خود را در عمل با ما اظهار دارند

ان خريت از مخالفان سياسي حضرت بود كه شخص حضرت و حكومت ايش
بود و با زبان و گفتار مخالفت  راه كردهقبول نداشت، و جمعي را با خود هم را
بن قعين از  بردن به سالح متهم بود و عبداهللا نمود، و ازنظر احتمال دست مي

  .نظر به حضرت اعتراض داشت همين
والتكونن «است:  همچنين حضرت در نامه خويش به مالك اشتر فرموده ـ۳

  )۵۳البالغه، نامه  (نهج» عليهم سبعاً ضارياَ تغتنم اكلهم...
دررابطه با خوارج نهروان)  ۳۵۹، ص۲(ج االشراف و نيز در كتاب انساب ـ۴
  است: و كان علي(ع) يقول: آمده
انا النمنعهم الفييء و النحول بينهم و بين دخول مساجداهللا و ال نهيجهم ما لم «

  »يسفكوا دماً و ما لم ينالوا محرماً
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بازداشت و قطع  يعني حركت و برخورد شديد كه شامل مزاحمت،» تهييج«
ي كه حق زمانيعني تا » مالم ينالوا محرماً«جمله  .شود حقوق آنان مي

  .المراعاتي را تضييع نكنند واجب
عن كثير بن «است:  ) آمده۳۲۷، ص۱۵(ج شيبه و در كتاب مصنف ابن ابي ـ۵

المنبر اذجاء رجل فقال: الحكم اال  ابيطالب علي بن الجمعه و علي نمر قال بينا انا في
اهللا. فاشار  هللا، ثم قام آخر فقال، الحكم اال هللا، ثم قاموا من نواحي المسجد يحكمون

اهللا ينتظر فيكم.  حق يبتغي بها باطل، حكم ةبيده: اجلسوا، نعم، الحكم اال هللا، كلمـ
اسمه،  لن نمنعكم مساجداهللا ان يذكر فيها  اال ان لكم عندي ثالث خالل ما كنتم معنا:

ما كانت ايديكم مع ايدينا، والنقاتلكم حتي تقاتلوا. ثم اخذ في  والنمنعكم فيئاً
  »خطبته

هاي  است، بلكه بحث استفاده از مساجد منحصر به نمازخواندن در آن نبوده
مطابق فرموده آن حضرت  .شده اعتقادي، تفسيري و تاريخي را نيز شامل مي

كه اصل نظام يا حتي درصورتي  ـ است كه اقدام مسلحانه نكرده ـ مخالف سياسي
بر اين كه نبايد مورد تعرض قراگيرد، بايد  باشد، عالوه شخص حاكم را قبول نداشته

  .هر امر ديني كه مرتبط است با خداوند، استفاده نمايد برايبتواند از مساجد 
يه از همه امكانات و اموال عمومي است كه در اختيار حاكميت اكن» فييء«
مخالفان سياسي حكومت كه به اقدام مسلحانه مطابق فرموده حضرت  .باشد مي

توانند از صدا و سيما و تمام امكانات تحت اختيار دولت  اند، مي روي نياورده
 دارايتوانند خودشان  استفاده نمايند، بلكه احزاب و گروههاي سياسي مخالف مي

 را آنهاي خصوصي صدا و سيما و نظاير  امكانات مستقلي باشند روزنامه و شبكه
  .باشند در اختيار داشته

به معناي دادن امنيت اجتماعي به آنان است تا » والنقاتلكم حتي تقاتلوا«جمله 
همچنين از حديث باال آزادي بيان و مخالفت با  .دست نگيرند ي كه سالح بهزمان

نه درآن حال و نه  ـ كه حضرت شود، درحالي يان مياخوبي نم حاكم در مأل عام به
  .گونه تعرضي نسبت به آنان ننمود هيچ ـ پس از آن
پوشي بر عيوب مردم و برائت آنان، حاكميت وظيفه دارد  حق پرده نهم ـ

ظاهر نسازد، و نيز  ـ يان نيستاكه نم ـعيوب همه ملت اعم از موافق و مخالف را 
در نامه حضرت امير(ع)  .گناه بداند چه از عيوب ظاهر است مبرا و بي از آن آنان را

الناس عيوباً، الوالي احق من سترها، فالتكشفن عما  فان في«خوانيم:  يبه مالك م
غاب عنك منها، فانما عليك تطهير ما ظهرلك، واهللا يحكم علي ما غاب عنك، 

  )۵۳البالغه، نامه  (نهج» مااستطعت... ةفاسترالعور
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ها, اين حق نسبت به موافق و  حق عفو و گذشت نسبت به لغزش دهم ـ
خداي متعال در خطاب به پيامبر اكرم(ص)  .سان استمخالف سياسي يك

(سوره اعراف, آيه  »خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلين«فرمايد:  مي
) و در جاي ۴(سوره قلم, آيه  »و انك لعلي خلق عظيم«فرمايد:  ) و نيز مي۱۹۹

, فاذا , ادفع بالتي هي احسنةو ال السيئـ ةو ال تستوي الحسنـ«فرمايد:  ديگر مي
  )۳۴(سوره فصلت, آيه »كانه ولي حميم ةالذي بينك و بينه عداو

به  ـ كه محارب نبودندـ پيامبر(ص) مأموريت داشت كه حتي با دشمنان خود 
همچنين در نامه  .ها در نهايت تبديل به دوست شوند نيكي عمل نمايد تا آن

تعرض لهم العلل, و يفرط منهم الزلل, و «خوانيم:  حضرت امير(ع) به مالك اشتر مي
العمد و الخطا, فاعطهم من عفوك و صفحك مثل الذي تحب  يؤتي علي ايديهم في

  )۵۳البالغه, نامه  (نهج» ان يعطيك اهللا من عفوه و صفحه
نرمش و مداراي پيامبر(ص) و امام علي(ع) با مخالفان سياسي [

  ]آميز مسالمت
المؤمنين(ع) همواره با رفق و عفو و  اميرعالوه بر اين سيره پيامبر اكرم(ص) و 

جز آن دسته از  است, به گذشت نسبت به مخالفان و حتي دشمنان اسالم همراه بوده
افراد كه علناً سالح برداشته و به جنگ و محاربه با اسالم اقدام و حقوق افراد را 

نه به در اين زمي .ورزيدند كردند و نسبت به اين رفتار خود اصرار مي تضييع مي
  شود: چند نمونه اشاره مي

ان يهودياً «است كه فرمود:  االنوار از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده در كتاب بحار ـ۱
اهللا(ص) دنانير فتقاضاه, فقال له: يا يهودي، ما عندي ما اعطيك،  كان له علي رسول

فقال: فاني ال افارقك يا محمد حتي تقضيني، فقال: اذا اجلس معك، فجلس معه 
، و كان ةالظهر والعصر والمغرب والعشاءاالخره والغدا  الموضع ي صلي في ذلكحت

اهللا(ص) اليهم فقال: ما  اهللا(ص) يتهددونه و يتواعدونه، فنظر رسول اصحاب رسول
اهللا، يهودي يحبسك؟ فقال(ص): لم يبعثني ربي ـ  الذي تصنعون به؟ فقالو: يا رسول

لما عال النهار قال اليهودي: اَشْهد اَن ال اله االّ عزوجل ـ بان اظلم معاهداً و الغيره. ف
اهللا. اما واهللا ما فعلت  اهللا، و اَشْهد اَن محمداً عبده و رسولُه، و شطر ما لي في سبيل

التوراه:  التوراه، فاني قرأت نعتك في بك الذي فعلت اال النظر الي نعتك في
مهاجره بطيبه، و ليس بفظ والغليظ و السخاب، وال  عبداهللا مولده بمكّه و محمدبن

اهللا، و هذا  مترين بالفحش وال قول الخناء. وانا اَشْهد اَن ال اله االّ اهللا و انَّك رسول
، ۱۶(بحاراالنوار، ج» اهللا، و كان اليهودي كثير المال مالي فاحكم فيه بما انزل

  )۲۱۶ص



    ۲۷۳  ضميمه (حقوق شرعي مخالف سياسي) ����  

دي كه قصد داشت با گوشت مسموم عفو پيامبر(ص) نسبت به زن يهو ـ۲
پيامبر از او پرسيد: چرا چنين كردي؟ گفت: فكر كردم اگر  .پيامبر را به قتل برساند

كشد، و اگر پادشاهي هستي مردم از دست  واقعاً پيامبر هستي اين زهر تو را نمي
) ۳۵۲، ص۳هشام، ج ، سيره ابن۱۰۸،ص۲(اصول كافي، ج .تو راحت خواهندشد

است، بلكه تشكيالت  اين زن يهودي در انجام اين توطئه تنها نبودهالقاعده  علي
  .يهود كه با پيامير عناد خاصي داشتند پشتوانه او بودند

چه در  خطاكار پس از جنگ احد، از آن مسلمانانروش پيامبر(ص) با  ـ۳
شود: تعدادي از  به بعد سوره آل عمران استفاده مي۱۵۶تواريخ ذكرشده و از آيات 

ها بعد از شكست جبهه احد، برخي از جبهه فراركردند و پيامبر را با عده  نامسلم
صدا شدند و پيامبر را عامل شكست و  بسيار اندك رها كردند و برخي با كفار هم

به  مسلماناننفر از ۷۰(در اين جنگ حدود.معرفي نمودند نشانشدن دوستا كشته
گويد:  طاب به همين مردم ميعمران در ابتدا خ سوره آل۱۵۶) آيه .شهادت رسيدند

االرض او  يا ايهاالذين آمنوا التكونوا كالذين كفروا و قالوا الخوانهم اذا ضربوا في«
في قلوبهم، واهللا  ةاهللا ذلك حسر كانوا غزي لو كانوا عندنا ما ماتوا و ماقتلوا ليجعل

  »يحيي و يميت واهللا بما تعملون بصير
شود كه تعدادي از مردم پس از  فاده ميعمران است سوره آل ۱۶۱حتّي از آيه 

شكست احد پيامبر(ص) را نيز به خيانت در غنائم متهم كردند، تا آنجا كه خداوند 
و ما كان لنبي ان يغل، و من يغلل يأت بما غل «فرمايد:  كند و مي از او دفاع مي

  »، ثم توفي كل نفس ما كسبت و هم اليظلمونةالقيامـ يوم
توان به اصطالح امروز از مخالفين  سبت به پيامبر را ميدار ن اين عده مسأله
گيري پيامبر  شيوه و سياست و تصميمبه  حساب آورد، زيرا آنان سياسي حضرت به
همين سوره خداوند به پيامبر دستور ۱۵۹ولي با اين حال در آيه  .اعتراض داشتند

ي، مشورت اجتماع ـ دهد از آنان گذشت كند و حتي با آنان در امور سياسي مي
اهللا لنت لهم، ولوكنت فظاً غليظ القلب النفضوا من حولك،  من ةفبما رحمـ«نمايد: 

  »االمر فاعف عنهم واستغفرلهم و شاورهم في
المصطلق، دلو غالم عمر با دلو يكي از انصار هنگام برداشت  در غزوه بني ـ۴
غالم  هم آميخت و غالم عمر بر دست انصاري زد، آن فرد از اين عمل آب به

گفت: از ماست كه  بن اُبي برآشفت و انصار را فراخواند و در اين جريان عبداللـه
ليخرجن « :مداديم و اگر به مدينه بازگردي به خود راه مي ان رابرماست، نبايد مكّي
ولي  .از مدينه بود مسلمانان، كه صريحاً شعار براندازي و اخراج »االعز منها االذل

ان عنوان برانداز، كارو جاي دستگيري و محاكمه و مجازات او به به (ص)پيامبراكرم
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راه برد تا پس از فرودآمدن همه  آنان راساعت  وچهار حركت داد و حدود بيست را
و هنگامي كه كاروان به نزديكي مدينه  .خواب روند و آن گفتگو را فراموش كنند به

عرض كرد: اگر بناست پدرم را  اُبي نزد پيامبر(ص) آمد و بن رسيد، پسر عبداللـه
بل نترفق به و نحسن «بكشيد، مرا متكفل قتل او قراردهيد، ولي حضرت فرمودند: 

البيان تفسير سوره  ، و تفسير مجمع۳۰۵، ص۳هشام، ج (سيره ابن» صحبته مابقي معنا
  منافقين)
فتح مكه قصد  برايهنگام مهياشدن رسول خدا(ص)  ةابي بلتعـ بن حاطب ـ۵

به مكه بفرستد، كه پيامبر از طريق وحي بر كار او  مسلمانان رارار نظامي داشت اس
مطلع شد با اين كه گناه او گناه بزرگي بود و مستحق اعدام بود، ولي حضرت 

البيان تفسير سوره  (مجمع. بودن وي از گناه او گذشت نمود خاطر سابقه بدري به
  ممتحنه)
ثال ابوسفيان و اهل او با آن سيره پيامبر(ص) پس از فتح مكه با ام ـ۶
(الد االعداء) و آتش  داشتند مسلمانانهاي آشكاري كه نسبت به اسالم و  دشمني
ان ها را عفو نمود و خانه ابوسفي ولي پيامبر آن .هاي بسياري را روشن نمودند جنگ

» سفيان فهو آمن من دخل دار ابي«مأمن و پناهگاه ديگران قرارداد و فرمود:  را
)، و اين درحالي بود كه ۲۴۵، ص۲اثير، ج ، كامل ابن۴۶، ص۴هشام،ج بن(سيره ا

زن او  .داد صورت محرمانه ادامه مي هاي خود را رها نكرد و به ابوسفيان كارشكني
(هند) نيز با آن همه آزار كه بر پيامبر(ص) واردنمود و در جنگ احد جنازه شهدا و 

پيروزي پيامبر در مكه به ظاهر  بود ولي پس از خصوص حمزه(ع) را مثله كرده هب
اسالم آورد و از پيامبر عذرخواهي نمود و دو بچه گوسفند به پيامبر هديه كرد و 

زيادشدن گوسفندان او دعا نمودند و دعاي حضرت مستجاب  برايآن حضرت 
  )۲۵۱، ص۲اثير، ج (كامل ابن .شد

ر طائف فراو حتي وحشي غالم ابوسفيان و هند با آن كه قاتل حمزه بود و به 
اي از بستگانش بر پيامبر وارد و مسلمان شد،  بود، هنگامي كه با دسته كرده

  )۲۵۰، ص۲بن اثير، ج. (کامل اپيامبر(ص) متعرض او نشدند
يا معشر قريش! ما ترون «آن حضرت پس از فتح مكه به قريش اعالم نمود:  ـ۷

اذهبوا فانتم الطلقاء، فعفا اني فاعل بكم؟ قالوا: خيراً، اخ كريم و ابن اخ كريم. قال: 
  )۲۵۲، ص۲اثير، ج بن(کامل ا» عنهم

با اينكه همگي آنان اسير و در اختيار حضرت بودند، و با اين كه آنان در 
بودند و بسياري از آنان تشكل و  شركت كرده مسلمانانهاي بسياري عليه  جنگ

زدن به پيامبر  ضربه برايروابط محرمانه خود را برهم نزدند و مترصد فرصت 
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كند كه انسان در برابر دشمن مهاجم دفاع و مقاومت كند و با  عقل حكم مي .بودند
او بجنگد، ولي پس از پيروزي بر دشمن بايد با عفو وگذشت برخورد نمود و از 

  .جويي پرهيز نمود انتقام
 در غزوه حنين پس از پيروزي بر قبيله هوازن، آنان از پيامبر(ص) تقاضا ـ۸

بن  مالك .پذيرفت آنان رامسترد نمايد و حضرت تقاضاي  نشان رانمودند تا اسيرا
هزارنفري به جنگ  دستور او يك لشكر سي كه به ـ رئيس قبيله هوازن ـ عوف

بود پس از شكست به طائف فراركرد، پيامبر سراغ او را از هوازن گرفت  پيامبر آمده
كه  ـو مسلمان شود تمام اهل و مال او راو فرمود: به او بگوييد اگر پيش من بيايد 

خبر به او رسيد و او آمد و پيامبر به قول  .گردانم به او باز مي ـ ام به غنيمت گرفته
او مسلمان خوبي شد و در  .خويش عمل نمود و حتي صد شتر نيز به او هديه داد

ه دحالن، حاشي (سيره زيني .عمر به شهادت رسيد زمانفتح قادسيه و دمشق در 
  )۱۳۳، ص۴هشام، ج ، سيره ابن۳۰۶، ص۲سيره حلبي، ج

جويي به خوبي در سيره آن  شرح صدر پيامبر(ص) و دوري او از خصلت انتقام
  .يان استاحضرت نم

در سيره حكومتي حضرت امير(ع) نيز موارد زيادي از رفق و مدارا و  ـ۹
ها اشاره  از آن خورد كه قبالً به برخي چشم مي برخورد نيكو با مخالفان سياسي به

مصنف ابن ابي «و » االشراف انساب«، »غارات«چه از كتابهاي:  كردم، ازجمله آن
كه نه او و نه  ـ حضرت با مخالفين خود دارايعفو و گذشت و م .نقل شد» شيبه

اي بود كه حتي كسي  گونه به ـ حكومت او را قبول داشتند و متشكل نيز بودند
و خوارج رسماً شعار براندازي  ـ از سران خوارج بودكه  ـ كواء بن همچون عبداللـه

 ـ در مسجد و در حضور جمعيت در نماز حضرت با خواندن آيه قرآن ـ دادند مي
كرد، ولي  نمود و به ايشان توهين مي اخالل مي ـ كه مربوط به مشركين است
ي كه آنان دست به زماننمود و تا  هاي او را تحمل مي حضرت شعارها و اهانت

گاه  هيچ .نريختند به جنگ با آنان نپرداخت ان راگناه ح نبردند و خون بيسال
گردد، بلكه  جويي و كشتار و سركوب تقويت نمي حاكميت با خشونت و انتقام

البته حدود مشخصه الهي  .شود روز فاصله بين ملت و حاكميت بيشتر مي روزبه
هاي  لي ساير مجازاتدرموارد خود پس از ثبوت از راه شرعي بايد اجرا گردد و

االجرا نيستند بلكه در حد  باشند هميشه الزم ازقبيل تعزيرات مي  شرعي و قانوني كه
امكان بايد با عفو و گذشت و يا تخفيف برخورد نمود بخصوص نسبت به افراد 

  .سابقه بزرگ و خوش
اين همه آيات و روايات وارده در رابطه با عفو ناظر به همين امر است، برخي 
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  شود: ها را سابقاً يادآور شدم و در اينجا نيز به چند نمونه ديگر اشاره مي آن از
اهللا  والتزال تطلع علي خائنه منهم اال قليالً منهم فاعف عنهم واصفح، ان« ـ۱
  )۱۳(سوره مائده،آيه» المحسنين يحب
عليكم بالعفو فان العفو اليزيدالعبد االعزاً، فتعافوا : «(ص)و عن رسول اهللا ـ۲
  )۱۰۸، ص۲(الكافي،ج» اهللا يعزكم
  )۵۲البالغه، الحكمه نهج»(ةالناس بالعفو اقدرهم علي العقوبـ اولي« ـ۳
» يرفعه ةاقيلوا ذوالمروئات عثراتهم، فما يعثر منهم عاثر اال و يداهللا بيد« ـ۴
  )۱۹البالغه، الحكمه  (نهج
الدرر، حديث الغرر و »(ة، والعفو مع القدرةجمال السياسه العدل في االمر« ـ۵
۴۷۹۲(  
(الغرر » ةالعشر في ة، والمواساةالقدر ، والعفو معةاالمر العدل في ةالمرؤ« ـ۶

  )۲۱۱۲والدرر، حديث 
(الغرر والدرر، » عليه اعالم المذنب به ةالعقوبـ رب ذنب مقدار« ـ۷
  )۵۳۴۲حديث
  )۹۲۴(الغرر والدرر، حديث » ةالقدر ةالعفو زكا« ـ۸
  )۵۶۸۵(الغرر والدرر، حديث » لعذر واليقيل الذنبشرالنّاس من اليقبل ا« ـ۹
و اما حق «الحقوق:  ةالحسين(ع) في رسالـ بن الحضال عن علي و في ـ۱۰

رعيتك بالسلطان فان تعلم انهم صاروا رعيتك لضعفهم و قوتك، فيجب ان تعدل 
و  ةفيهم و تكون لهم كالوالد الرحيم، و تغفر لهم جهلهم و ال تعاجلهم بالعقوبـ

  )۵۶۷، ص۲(الخصال، ج» عليهم ةالقو تشكر اهللا ـ عزوجل ـ علي ما اتاك من
  
  ]داستان مسجد ضرار[

برخورد با  برايكه متأسفانه گاه بهانه برخي افراد  ـ و اما جريان مسجد ضرار
البيان از اين  ) از مجمع۳۹۱، ص۹الميزان (ج بنابر نقل ـ گيرد مخالفان سياسي قرارمي

  قراراست: 
تأسيس مسجد قبا توسط طايفه بني عمروبن عوف و اقامه نماز در آن  پس از

بن عوف بودند بر آن پايگاه مهم  غنم  توسط پيامبر(ص)، منافقين كه از طايفه بني
حسد ورزيدند و در مكاني نزديك قبا مسجدي بنا نمودند و از پيامبر خواستند در 

نگ تبوك بودند به آنان پيامبر(ص) كه عازم ج .آن مسجد نيز اقامه نماز كند
پس  .كنم فرمودند: پس از بازگشت از سفر تبوك در مسجد شما نيز اقامه نماز مي

والذين اتخذوا مسجداً « به بعد سوره توبه نازل شد: ۱۰۷از بازگشت از تبوك آيات 
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اهللا و رسوله من قبل و  المؤمنين و ارصاداً لمن حارب ضرراً و كفراً و تفريقاً بين
  »اردنا االّ الحسني واهللا يشهد انهم لكاذبون ليحلفن ان

تخريب مسجد  برايبن دخشم را  بن عوف عجالني و مالك پيامبر(ص) عاصم
در برخي از روايات از افراد  .ضرار فرستاد و آنان اقدام به تخريب آن نمودند

  .است تخريب نام برده شده برايديگري 
ارصاداً لمن «است: جمله  ن آمدهالبيا ) به نقل از مجمع۳۹۲، ص۹در الميزان (ج

اشاره است به داستان ابوعامر راهب (ابوعامر پدر » اهللا و رسوله من قبل حارب
جاهليت در مكه به شكل راهب  زماناو در  .است) بوده ةالمالئكـ حنظله غسيل

پس از آمدن پيامبر به مدينه بر پيامبر  .پوشيد مي را آندرآمد و لباس مخصوص 
 .هاي زيادي را عليه آن حضرت انجام داد حريكات و كارشكنيحسد ورزيد و ت

شدن مردم طائف  بعد از مسلمان .سپس پس از فتح مكه فراركرد و به طائف رفت
در  .سوي شام گريخت و در نهايت به روم رفت و در آنجا رسماً نصراني شد به

اد كه منافقين پيغام فرست برايآنجا مقدمات حمله به مدينه را تدارك ديد و 
پايگاهي در مدينه بناكنند تا او نيز با كمك قيصر پادشاه روم لشكرياني را به كمك 

منافقين نيز با ساختن مسجد ضرار  .آنان بفرستد تا پيامبر را از مدينه بيرون كند
منتظر آمدن لشكريان ابوعامر بودند ولي او قبل از مالقات با پادشاه روم از دنيا 

  .رفت
بر اينكه به دستور مستقيم وحي بود داليل روشني  عالوهتخريب مسجد ضرار 

اين دالئل با استفاده از  .داشت كه مجموع آن دالئل موجب نزول آيه شريفه شد
  همان آيه عبارتند از:

خواستند بر پيامبر اسالم و  پايگاه ضرار، منافقين با تأسيس اين مسجد مي ـ۱
  .آسيب وارد نمايند مسلمانان

  .يگاه كفر بود، زيرا هدف آنان نابودي پيامبر و اسالم بودمسجد ضرار پا ـ۲
ايجاد  مسلمانانخواستند بين  انداز بود، آنان با اين مسجد مي پايگاه تفرقه ـ۳

  .تفرقه و اختالف كنند
محاربه با خدا و  برايازهمه مهمتر هدف از ساختن اين مسجد ايجاد پايگاه  ـ۴

وعامر محارب لشكر زيادي را از روم وارد ن بود كه اببرايقرار  .است رسول بوده
  .مدينه كند و آن مسجد را مركز فرماندهي و محاربه آنان با خدا و رسول قراردهد

است كه پيامبراكرم(ص) خواسته باشند با مخالفان  نبوده گونه اينن اساس براي
نكه براي خاطر مخالفت يا فعاليت سياسي برخورد نمايند، عالوه خود صرفاً به

 زمانكه همان منافقين آن  ـدترين برخورد پيامبر با مخالفان سياسي خود شدي
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با اينكه  .تخريب پايگاه آنان بود، بدون آنكه به يكي از آنان تعرضي بنمايند ـبودند 
يافته و متشكل بودند و شروع در محاربه نيز  زماناي قوي و سا آنان مجموعه

توجيه رفتار ضد اسالمي  برايو دقت اي بدون تحقيق  متأسفانه عده .بودند نموده
للعالمين) را خشن و مطابق  ةچهره دين و (رحمـ گونه اينخود با مخالفان سياسي 
  .نمايند و به نتايج و آثار زيانبار آن توجه ندارند ميل خويش تفسير مي

  
  [ديگر حقوق مخالفان سياسي]

ترتيبي حقوق اقشار ضعيف و دور از قدرت، حاكميت موظف است  يازدهم ـ
رسد بتوانند به حق  دستشان به حاكميت نمي معموالًدهد تا افراد ضعيف كه 

ثم اهللا اهللا «خوانيم:  در نامه حضرت امير(ع) به مالك مي .يابند خويش دست
المساكين و المحتاجين و اهل البؤسي  لهم من ةالسفلي من الذين الحيلـ ةالطبقـ في

و الزمني... و تفقد امور من ال يصل اليك منهم ممن تقتحمه العيون و تحقره 
والتواضع، فليرفع اليك امورهم، ثم  ةالرجال، ففرغ و الولئك ثقتك من اهل الخشيـ

االنصاف  ج الياحو ةالرعيـ اهللا يوم تلقاه، فان هؤالء من بين اعمل فيهم باالعذار الي
  )۵۳البالغه، نامه  (نهج» حقه اليه... ةاهللا في تأديـ من غيرهم، و كل فاعذر الي

حضرت در اين نامه در تأمين اين حق فرقي بين موافق و مخالف سياسي قائل 
  .است چنين حقي دانسته داراي ان راطور عام و يكسان همگ است و به نشده

اجب با حاكمان، حاكميت موظف حق ديدار خصوصي و بدون ح دوازدهم ـ
 ـ باشد است ترتيبي دهد تا هركس كاري و حاجتي يا نظري با يكي از حكام داشته

صورت حضوري و شخصي در يك ديدار  بتواند به ـ اي باشد درهرمرتبه و درجه
خصوصي و بدون حاجب و مانع و يا ترس، حاجت و يا نظر خود را به حاكميت 

باشد، و موجب پيدايش عوارض  يت و آسايش داشتهبرساند، و از اين جهت امن
واجعل «خوانيم:  باز در نامه حضرت علي(ع) به مالك مي .او نگردد برايمنفي 

لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك، و تجلس لهم مجلساً عاماً 
الذي خلقك، و تقعد عنهم جندك واعوانك من احراسك و شرطك  فتتواضع فيه هللا

اهللا(ص) يقول في غيرموطن:  ك متكلمهم غيرمتتعتع، فاني سمعت رسولحتي يكلم
البالغه، نامه  (نهج» اليؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غيرمتعتع ةلن تقدس امـ

۵۳(  
  .در اين حق نيز فرقي بين موافق و مخالف نيست و همگي حق يكسان دارند

جامعه  همه افراد  حقوق اجتماعي و مدني مخالف سياسي، سيزدهم ـ
باشند، و از اين جهت تفاوتي بين مسلمان و  برخوردار از حقوق اجتماعي مي
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الذكر پس از قبول قواعد  حقوق فوق .غيرمسلمان، يا شيعه و غيرشيعه وجودندارد
ها  اجتماع توسط هر فرد و عضويت او در آن ثابت خواهدشد و سلب هريك از آن

 .موافق و مخالف سياسي وجودندارد و در اين جهت فرقي بين .نياز به دليل دارد
مرتكب بعضي از جرائم گردد يا  ـ اعم از موافق يا مخالف ـ آري، ممكن است فرد

ي واقع شود كه به موجب آن بعضي از حقوق از وي سلب گردد، شرايطدر 
اكتشاف در معرض حبس و سلب آزادي  برايعنوان مثال فرد متهم به قتل  به

ت بدهكاري كه عمداً اداي دين خود را به تأخير گيرد، و همچنين اس قرارمي
  .سلب ساير حقوق وي مجوزي وجودندارد براياست، ولكن  انداخته
باشد محدوديتي  طور كلي هر عملي كه در شرع و قانون مجازاتي داشته و به

دنبال خواهدداشت، كه بايد به همان مقدار اكتفا شود و بيش از آن  نسبي را نيز به
حتي شخصي كه به حكم شرع و قانون محكوم به قصاص  .ت نداردمقدار مشروعي

  .شود، حقوق او در عرصه عرض ومال و خانواده بايد محفوظ بماند مي
يك از عناوين جرم براو منطبق  اما در مورد مخالف سياسي از آنجا كه هيچ

اثبات  براين برايبنا .شود باشد، طبعاً هيچ حقي از او حقوق او سلب نمي نمي
ق اجتماعي مخالف سياسي نياز به اقامه دليل نداريم، بلكه سلب هريك از حقو

  .حقوق او احتياج به مجوز و دليل دارد
از سوي ديگر سيره حضرت امير(ع) نسبت به خوارج و مراعات تمام حقوق 

ي كه به زور و زماناجتماعي آنان دليل آن است كه حقوق مخالف سياسي تا 
در  .عرض حقوق ديگران نگردد بايد محفوظ بمانداست و مت خشونت متوسل نشده

است  از كثيربن نمر نقل شده ـ گونه كه در حق هشتم بيان گرديد همان ـ اين رابطه
 ـ كه: روز در نمازجمعه علي(ع) بودم و ايشان مشغول خطابه بود، ناگهان مردي

، سپس ديگري آمد و همين شعار را »الحكم االّ هللا«واردشد و گفت:  ـ ازخوارج
اي ديگر از اطراف مسجد همين شعار را فرياد زدند، در اين  گاه عده اعالم نمود، آن

آري، من هم «هنگام حضرت به آنان اشاره نمودند كه بنشينيد، و فرمودند: 
شود،  گويم: الحكم االّ هللا، ولكن اين كلمه حقي است كه از آن باطل طلب مي مي

ي كه با ما زماننتظار حكم خدا درباره شما هستم، اكنون شما برمن تا من در ا
عبادت، حق استفاده از  برايهستيد سه حق داريد: حق استفاده از مساجد خدا 

سپس خطبه را » .جنگيم ي كه اقدام مسلحانه نكنيد با شما نميزمانالمال و تا بيت
  .ادامه دادند

يك فرد دارد، و از  معموالًعي كه سه حق ذكرشده اشاره است به حقوق اجتما
زيرا  .است است مورد تصريح قرارگرفته جهت كه از ساير حقوق مهمتر بوده آن
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وآمد در  وكار و رفت توان گفت: حق استفاده از مساجد را دارند ولي حق كسب نمي
المال اشاره است به كليه امكانات عمومي كه  بيت .شهرها و اماكن ديگر را ندارند

ما عرصه عريضي دارد كه  زمانار دولت اسالمي قراردارد، اين عنوان در در اختي
عدم اقدام مسلحانه و » ...ي كه با ما هستيدزمانتا «و مقصود از اين كه  .روشن است

از مخالفان جدي و متشكل  زمان باشد، زيرا آنان در آن تجاوز به حقوق ديگران مي
  .حضرت بودند

 ـ هاي خود از ميان حقوقي كه مردم طبههمچنين حضرت در يكي ديگر از خ
اند:  در قبال حاكميت دادند به سه حق مهم اشراه كرده ـ اعم از موافق يا مخالف

لكم، و  ةالناس ان لي عليك حقاً و لكم علي حق، فاما حقكم علي فالنصيحـ ايها«
لبالغه، ا (نهج» توفير فيئكم عليكم، و تعليمكم كيالتجهلوا، و تأديبكم كيما تعلموا...

  )۳۴خطبه
حق نصيحت و خيرخواهي حاكميت، و باالبردن درآمد و بهره افراد از 

المال و آموزش و پرورش، سه حق شاخص و نمونه است كه شايد از  بيت
، و اگر حاكميت سه حق آيد ميشمار  مهمترين و باالترين حقوق افراد جامعه به

  .گردد ي فراهم ميفوق را تأمين نمايد زمينه تأمين ساير حقوق اجتماع
است به  اشاره» تأديبكم«اشاره است به عرصه آموزش و تعليم، و » تعليمكم«

عرصه پرورش، و مفهوم نصيحت و خيرخواهي شامل همه چيزهايي است كه به 
  .رشد و كمال و ترقي مادي و معنوي يك ملت مربوط است

  
  ]حقوق زندانيان سياسي[

اينجانب در پاسخ   حقوق مخالف سياسي در رابطه زندان و دادگاه، چهاردهم ـ
بعضي امور مربوط   هاي زندانيان سياسي ملي مذهبي به به سؤاالت شرعي خانواده

  نوع زندان وجوددارد: طور كلي در اسالم سه به ١.ام به زندان در اسالم اشاره كرده
عنوان حد، مانند زنداني نمودن آمر به قتل، دزد در مرتبه سوم  زندان به ـ۱

آن گفته  برايي كه شرايطحد در دومرتبه قبل، و زن مرتد با  اجرايدزدي پس از 
  .است شده
 شرايطعنوان تعزير نسبت به جرائم خاصي كه حاكم شرع واجد زندان به ـ۲
وچون هدف اصلي در تعزيرات،  .ايدتواند مجرم را با شالق يا زندان تعزير نم مي

كردن مجرم بايد اين هدف را  اصالح و تنبه مجرمان است، شالق زدن و زنداني
                                                           

 
  .۴۱۳-۴۳۰، صفحة ۱۸/۲/۱۳۸۰، ۵۱، چاپ دوم، قسمت ۱۳۸۱ها، قم،  . کتاب ديدگاه۱
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صورت بايد به امور ديگري كه در اصالح او مؤثر است  تأمين نمايد، درغير اين
  .تعزير گردد

فوق(حد و تعزير) بايد پس از ثبوت جرم توسط محكمه  زندان در دو مورد
صدي مجتهد آگاه و عادل باشد، پيش از آن زنداني نمودن متهم صالح به ت

  .وجه مشروع نيست هيچ به
تحقيق و  براينمودن متهم قبل از ثبوت جرم  زندان اكتشافي، يعني زنداني ـ۳

شود قدر متيقن از اين نوع  چه از روايات و فتاوي فقها استفاده مي كشف جرم، آن
صادق(ع) نقل  در روايتي معتبر از حضرت امام باشد، زندان اتهام مربوط به قتل مي

آيام، فان جاء  ةالدم ستـ ةان النبي(ص) كان يحبس في تهمـ«است كه فرمودند:  شده
  )۱۲۱،ص۱۹ج،ةالشيعـ (وسائل» اولياء المقتول بثبت، واالخلي سبيله

النّاس را  و شايد بتوان حكم اتهام تجاوز به حقوق مهمه ديگر از قبيل حقوق 
از اين روايت استنباط نمود، در  ـ از نظر اهميت در حد قتل باشد چه نانچ ـ نيز

  .باشد صورتي كه شبهه و خوف فرار متهم وجود داشته
هاي غيرمسلحانه عليه حاكميت  اما زنداني نمودن مخالفان سياسي كه با شيوه

اي  پيامبراكرم(ص) و حضرت امير(ع) سابقه زمانكنند، در  فعاليت سياسي مي
هاي  است، و با آن كه از ناحيه منافقين و يا خوارج غير از انتقاد، كارشكني هنداشت

ي كه زمانگرفت، ولي تا  زيادي عليه پيامبر(ص) و حضرت امير(ع) صورت مي
  .آمد عمل نمي شد، برخوردي با آنان به هاي از طرف آنان انجام نمي اقدام مسلحآن

كند  اقتضا مي ةالبرائـ ةنيز اصالـو اساساً اصل اولي تسلط انسان بر خويشتن، و 
كه نتوانيم آزادي كسي را بدون مجوز و دليل قطعي شرعي محدود و سلب نماييم، 

شد قدر متيقن از آن در غير حد و تعزير، اتهام قتل يا حقوق  گونه كه گفته و همان
نمودن استيفاء آن  مهم ديگري است كه در حد اتهام خون باشد و بدون زنداني

توان سلب نمود،  موارد نيز نهايت حقي كه مي گونه اينو در  .كن نباشدحقوق مم
باشد، اما ساير  خاطر عدم فرار مي همان آزادبودن متهم در مدت كشف جرم به

حقوق اجتماعي مربوط به مال و عرض و اهل و خانواده، يا كار و شغل و ساير 
  .شود امورات متهم و حتي حضور در نمازجمعه بايد کامالً مراعات

باشد،  بنابراين مخالف سياسي تا زماني كه وارد عرصه محاربه و افساد و بغي نشده
باشد و اگر  كردن و سلب آزادي او دليلي ندارد. بلكه از مصاديق بارز ظلم مي زنداني

نحوي كه نيازي به تحقيق و اكتشاف نباشد ـ مثل آن  هاي مذكور شد به وارد عرصه
نه محاربه و يا بغي قرارگرفت، و يا در حالت طبيعي و عمالً در معركه قتال و در صح كه

صورت حكم  آزادي و بدون اكراه و ترس اقرار به بغي يا محاربه نمايد ـ در اين
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  شود، و زندان در حكم او وجودندارد. محارب و باغي بر او جاري مي
ر د ـ نظير اتهام قتل بدانيم را آنو  ـ و اگر اتهام محاربه يا بغي براو وارد شود

نمودن او، چنين زنداني ازقبيل زندان اكتشافي  صورت بر فرض جواز زنداني ناي
و در اين مدت كه وي در زندان  .است و مقدار آن نبايد از مقدار نياز بيشتر باشد

هركس «برد اقرارشرعي از او امكان ندارد، زيرا امام صادق(ع) فرمود:  سر مي به
تهديد، و يا درحالي كه او را عريان  درحال ترس و يا در زندان، يا دراثر

، ۱۸الشيعه، ج (وسائل» .باشند به چيزي اقرارنمايد، نبايد براو حد جاري شود نموده
خوردن و يا در زندان به  هركس دراثر ترساندن يا كتك«) همچنين فرمود: ۴۹۷ص

) روايات ۴۶۶ص۲االسالم، ج (دعائم» .شود چيزي اقرارنمايد براو حد جاري نمي
  .است است كه در كتاب دراسات بيان شده ي نيز در همين راستا وارد شدهديگر

در اين روايات اختصاص به حد مصطلح ندارد و شامل تعزير » حد«تعبير به 
بدون تعارض با شهادت دوعادل ديگر، و نيز  ـ شود، و اگر دوشاهد عادل نيز مي

دادند، حكم بغي و به بغي يا محاربه شهادت  ـ بدون خدشه متهم در عدالت آنان
در طول مدت بازداشت اكتشافي شهادت  چه چنانمحاربه جاري خواهدشد، و 

ما متعارف است  زماناينكه در  .نحوي كه ذكرشد محقق نشود بايد متهم آزادشود به
ها  ها بلكه سال هاي خيالي ماه ها يا تهمت كه بندگان خدا را به مجرد برخي سوءظن

مبناي عقلي و شرعي ندارد و ظلم است نسبت به او و  دارند هيچ در زندان نگه مي
  .باشد و برخالف مصالح عاليه كشور نيز مي .خانواده او

و رعايت تمام حقوق اجتماعي زنداني ـ بجز حق آزادي ـ اختصاص به نوع 
عنوان حد يا تعزير نيز جاري  سوم زندان (اكتشافي) ندارد، بلكه در زندان به

ق اجتماعي تمام حقوقي است كه هراجتماع ـ برحسب شود. و مقصود از حقو مي
دهد، همچون حق مالقات با خانواده و  هاي مختلف ـ به افراد جامعه خود مي زمان

وكار و تنظيم امور مربوط به آن، تعليم و تعلم، گرفتن وكيل  دوستان، ادامه كسب
ود براي هر امري و ازجمله دفاع از خود، حفظ بهداشت و سالمت جسم وجان خ

  و نظير اينها.
بخش  اميد است خداي بزرگ و مهربان توفيق تعلم و عمل به احكام حيات

  .اسالم عزير را به همه ما عنايت فرمايد
  اهللا و بركاته ةوالسالم عليكم و رحمـ

   ۲۳/۴/۱۳۸۰ـ ۱۴۲۲الثاني ربيع۲۲
  ةالمقدسـ قم

 حسينعلي منتظري



 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش چهارم:حقوق زنان
  
  و حقوق زنان ينيد يروشنفکر. ۱۰
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  نوشتار دهم
  
  
  

 ١زنانروشنفکري ديني و حقوق 
  
  

شده و هنوز هم  از مباحثي است كه در مورد آن بسيار سخن گفته زنانبحث حقوق 
 ،زنانحل مشكل در حوزه حقوق  برايرسد  نظر مي به .فراوان دارد  جاي سخن

در  .است هنوز آب نشده ها آن يخ .موانع متعدد پيشيني را از سر راه برداريم  بايد مي
جامعه ما هم مشكل عرفي در اين زمينه وجود دارد و هم مشكل ديني و مذهبي، 
 .احتماالً دوستان ديگر به مسائل و مشكالت عرفي در اين زمينه اشاره خواهندكرد

ديدگاه  اگر بدون تعارف و مجامله بخواهيم صحبت كنيم،   ،زناندر حوزه حقوق 
نو انديشي ديني و «باتوجه به عنوان بحث كه  .ئل نيستقا زنانخاصي به حقوق 

تعرف االشياء «از باب  .هم مطرح بشود بايد بحث مقابل آن است مي» زنانحقوق 
پرسيم قراراست كدام  شوند) مي اضدادشان شناخته مي (امور با شناخت »باضدادها

  ؟اي اثبات گردد انديشه نقد شود و چه انديشه
را داريم و هكذا انديشه بنيادگرا را » انديشه سنتي«ي ما در مقابل نوانديشي دين

چه بايد بيش از همه  كه البته انديشه بنيادگرا در جامعه ما چندان بنيادي ندارد و آن
است تا انديشه » انديشه سنتي»  كرد و به تأمل پيرامونش پرداخت، بدان توجه

در انديشه سنتي  .شوند يدر غالب مسائل هم اين دو انديشه با هم خلط م .بنيادگرا
 زنانبررسي كنيم و هم حقوق  را ناقبل از اسالم در اير زنانبايد هم حقوق  ما مي

                                                           
 
، ماهنامه ۱۳۸۲ شهريور ۱۵و  ۱. تحرير دو سخنراني در جبهه مشارکت ايران اسالمي، تهران، ۱

  .۹-۱۷، صفحه ۱۳۸۲، پيش شماره اول، آذر آئينفرهنگي، اجتمائي و سياسي 
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سرزميني كه پيامبر(ص) مبعوث شدند از چه  ازجمله در حجاز،  .بعد از اسالم را
چه ما امروز با آن  آن قوقي شدند؟ح چه دارايحقوقي برخوردار بودند و بعد از آن 

گرفته از سه فرهنگ دين ما اسالم و عرف  اي است ريشه اث فرهنگيمواجهيم مير
در جامعه فعلي تركيبي  زنانيعني حقوق  .ايراني و برخي مقتضيات جهان مدرن

  .امروزي و مدرن مؤلفهبومي و ملي و  مؤلفه ديني، مؤلفهاست از اين سه 
يا مجازات اسالمي يا قانون اساسي را بررسي كنيم به   شك اگر قانون مدني، بي

رسيم كه سهم حقوقي ديني و احكام و تكاليف مذهبي در زمينه  اين نتيجه مي
اگر اشكاالتي  .تر از آن دو بخش ديگر است تر و پررنگ بسيار برجسته ، زنانحقوق 

اتفاق  يب بهرسد اكثريت قر نظر مي به  باشد، امروز ايران مي زنانهم متوجه حقوق 
قوانين موضوعه ايران بيش از آنكه از  .اش است ها، متوجه بخش مذهبي و ديني آن

اگر  .مبتني بر حقوق سنتي ديني و احكام شرعي است  شده، ديد نياكان ما نوشته
درباره جايگاه زن در اسالم فراوان  .پرداخت ها بايد به نقد اين  اشكاالتي باشد،
گويد جايگاه زن جايگاه  كس نمي هللا در جامعه ما هيچبحمدا .است سخن گفته شده
ها هم كه مثالً پيوستن ايران به كنوانسيون رفع اشكال  ناحتي هم .رفيعي نيست
فراوان ـ ال اقل به زبان ـ دم   نفي، حرام و خالف شرع دانستند، را زنانتبعيض عليه 

  .زنند از اكرام و احترام به حقوق زن مي
برخي : دو مبنا دارد  شود، امي كه به زن گذاشته ميرسد احتر مي نظر به
از اين ديدگاه  .نفع زن است به  شود، تبعيضي كه در حق زن روا مي  پندارند، مي

 شود، ما مشاهده مي حقوق موضوعه مرد در و  هاي حقوقي كه بين زن تفاوت
در ناموس تغيير   ،ها هاي فطري، ذاتي و الهي هستند و هرگونه تغييري در آن تفاوت 

شود و نهايت احترام به  مي  طبيعت، در سرشت خلقت و در دين خدا محسوب
پندارند اگر ما اين  مي .دانند رعايت همين حقوق و تكاليف شرعي مي را نابانو

از ديدگاه انديشه سنتي  .است احقاق شده زنانحقوق   كنيم، ضوابط را رعايت
از نوعي قداست برخوردار   است، ما رسيده زنانهاي فقهي كه به  ها و قالب صورت
 ها اند و لذا رعايت آن همه از امور منصوص و از احكام ثابت شريعت ها اين .هستند

  .رعايت دين خدا و شريعت پيامبر(ص) است
  

  مقتضاي عدالت در حقوق زنان
طايفه عدليه هستيم و در بين مذاهب كالمي اسالمي   پرسيدني است ما كه جزء

صفت عدالت بيش از همه صفات  برايعدالت خداوند هستيم و چون  معتقد به
اقتضاي عدالت در احكام   ايم، ديگر خداوند اهميت قائليم، مشهور به عدليه شده
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فرق عدليه با اشاعره اين است كه اشاعره معتقد بودند هرچه از   شرعي چيست؟
ين الهي و جانب خدا نازل شود، همان عين عدالت است و بدون تشريح و تبي

عدالت ديني است  .عدالت توسط عقل انساني قابل ادراك نيست  خارج از شريعت،
بايد عدالت را تعريف  و تعريف عدالت را بايد از شارع پرسيد و خدا و رسول مي

تر از آن است   عقل ما حقير كنند واال ما توان درك عدالت را توسط عقلمان نداريم، 
بايد همه  از اين رو مي .د را در همه ابعاد درك كندكه بتواند مالك احكام خداون

يعني  اند،  احكام شرعي عادالنه باشند و كليه احكام نيز در عصر نزول چنين بوده
 .است دانسته ه كليه احكام را در مقايسه با ديگر احكام عادالنه ميزمانعقل عرفي آن 

عادل است ما دين او  در مقابلش عدليه كساني بودند كه معتقد بودند خداوند چون
توانيم عدالت را تعريف كنيم و چون دين را و  ماقبل دين مي ما يعني .پذيريم را مي

اقدام به پذيرش اين دين يعني اسالم  بينيم،  خدا را آكنده از عدالت و انصاف مي
  تنها خداوند عادل است، بودن اين است كه نه اين سرلوحه برنامه عدليه .كنيم مي
بايد تك تك  بلكه مي است،  طور كلي بر محور عدالت سرشته شده سالم بهتنها ا نه

احكام اسالم نيز عادالنه باشد چرا كه از خداوند فعل و حكم ظالمانه صادر 
اگر قرارباشد حكمي جاودانه باشد بايد اين صفت عدالت را همواره با  .شود نمي

يد عادالنه باشد يعني در هر با زنانامروز نيز احكام حوزه  .باشد خود همراه داشته
اگر چنين  .ي در مقايسه با ديگر احكام مشابه باز صفت عدالت برقرار باشدزمان

است يعني هر حكمي از احكام شرعي و در حوزه بحث ما هر حكمي از احكام 
اگر قرار است عدالت را عقل انساني درك  .بانوان، امروز نيز بايد عادالنه تلقي شود

صورت اين  در اين  است سيره عقال حاكم بر حوزه عدالت باشد، اگر قرار  كند،
فارغ از اينكه اين حكم توسط   بودنش، اش، فارغ از شرعي احكام را فارغ از گوينده

خدا صادرشده يا توسط رسول صادرشده يا توسط يك گوينده عادي صادر 
  .است، اين حكم في حد نفسه بايد قابل دفاع باشد شده

اري به ارزيابي في حد ذاته احكام شرعي ندارد و احكام را انديشه سنتي ك
 را آنچون خدا و رسولي  .دانند عادالنه مي  چون گوينده، قايل و واضع عادل دارند،

اما از ديدگاه اسالم نوانديش بسياري از  .راه ندارد ها اند كه خطا و اشتباه در آن گفته
  شود، فارغ از انتسابشان به شارع عادالنه ارزيابي نمي زناناحكام سنتي در حوزه 

 .كند موصوف به عدالت ارزيابي نمي  را بنگرد، ها طرف وقتي آن يعني يك ذهن بي
» حقوق بشر و روشنفكري ديني«در بحث  .دينداران بايد به اين ابهام پاسخ دهند

 و مرد نيست، طور كلي انديشه سنتي قائل به تساوي حقوقي زن دادم كه به نشان
 ها تفاوت حقوقي زن و مرد يكي از ضروريات انديشه سنتي است و اگر كسي آن 
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صرفاً برگرفته  ها اين تفاوت .است از پارادايم انديشه سنتي خارج شده  را نفي كند،
مانده از اولياء دين و كالم  از ذهن علما و فقها نيست و حتي در متن روايات باقي

خواهد به تساوي  امروز اگر كسي مي .توان يافت آن مي برايخدا هم مستنداتي 
بايد چه انقالب  بايد توجه كند كه اگر ديندار است مي  حقوقي زن و مرد قائل باشد،

عظيم فكري در خودش ايجاد كند تا بتواند به گزاره ساده تساوي حقوقي زن و 
اد مصطلح با ضوابط اجته زنانناتواني مصطلح در احقاق حقوق  .مرد نائل شود

اين را شفاف، صريح و قاطعانه  .توان به تساوي حقوقي زن و مرد دست يافت نمي
يعني علم اصول   درنيايد، يعني اگر كسي از پارادايم اجتهاد سنتي به .كنم عرض مي
اصالحات بسيار كوچك و  .اش همين است نتيجه  بپذيرد،  چنان كه هست، فقه را آن

 برايوي و شرط ضمن عقد برخي امتيازات را جزئي ممكن است در حد حكم ثان
اما واقعاً  .شود هاي ازدواج مشاهده مي چه در عقدنامه ه آنيشب .كرد بانوان تحصيل

چارچوب فقه سنتي است و ما اگر بخواهيم به آن  اين نهايت و سقف كوشش در
خوب چه  .است بسته ها در بسياري از موارد دست  شيوه وفادار باقي بمانيم،

ناكامي و ناتواني اجتهاد مصطلح حاكم بر  .گويم البته اين را تنها من نمي  كرد؟بايد
خميني  اهللا آيتمرحوم   ترين فقيهي كه در عصر ما بيان كرد، ها را شايد قوي حوزه
حق بر اين ضعف بنيادين فقه سنتي در عين دفاع از آن، انگشت  ايشان به .بودند
  .نهادند

رفت از اين مشكل چيست؟ يعني مائيم و اين  ناكنون پرسيدني است راه برو
وفادار  زمانبه اسالم عزي  حفظ بكنيم، را ناخواهيم ايمانم ما مي .انديشه سنتي

درعين حال انديشه سنتي را در بسياري از موارد با عقالنيت امروز معارض   بمانيم،
امروز با عقل عرفي اگر به سراغ انديشه سنتي برويم بسياري از احكام را  .يابيم مي

يعني  .يابيم هاي مشابه مرجوح مي حل غير عقاليي و در مقايسه با راه  غير عادالنه،
سه  .است حداقل اين اتهامات به اين انديشه وارد شده .يابيم رجحان نمي داراي

نزول احكام ديني يعني در عصر نزول  زمانمعتقدم در  ضابطه دائمي احكام شرعي
تك  تك  است، سه ويژگي اصلي داشته، شده هر حكم شرعي كه وضع مي  و بعثت،

روز عقاليي محسوب  اند، اوالً درعرف آن احكام اين سه ويژگي را داشته
پذيرفتند، چون في حد نفسه  نه به اعتبار اينكه پيامبر فرموده مي  است، شده مي

نه چون  .گذارم فتند، اين امر مهمي است كه رويش انگشت ميپذير درست بود مي
كرد  پذيرم، وقتي به خودش رجوع مي اين شخص مقدس چنين فرموده است مي

مقايسه  .توان سخن گفت ديد عجب حرف حسابي است، بهتر از اين نمي مي
پس دومين ويژگي احكام شرعي برتري  .ديد برتر است كرد با مذاهب ديگر، مي مي
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برتري نسبت به مذاهب، مكاتب و  .ي مشابه بودها حل نسبت به راه اه آن
وقتي حقوق زن در اسالم را با حقوق زن در جاهليت مقايسه  .ي ديگرها حل راه
تك احكام وقتي با حقوق زن در  در تك  ديدي كه اسالم برتر است، كردي، مي مي

قوق برتر است و باالخره ديدي اين ح كردي مي رم و يونان باستان مقايسه مي  ايران،
 ررا د ها عرف عصر نزول آن .ستها بودن آن مهمترين ويژگي احكام شرعي عادالنه

  .كرد انصاف و دادگري ارزيابي مي نهايت عدالت، 
  

  تحوالت سيرة عقال در حوزة حقوق زنان
يعني تا حدود صدسال  .است امروز در هر سه زمينه تطوراتي صورت گرفته

 .بود ر جوامع اسالمي جهان و مقتضياتش چندان عوض نشدهپيش در ذهن و ضمي
در اين صد سال اخير حداقل در ايران با افكاري مواجه شديم در جوامع اسالمي و 

توانيم بگوييم كه  نمي  شد، شيعي كه امروز به اين سادگي هر حكمي كه به ما عرضه
هركدام  .برتر استاست، عادالنه يا  روش عقاليي امروز پذيرفته شده  اين حكم به

از ما به خودمان اگر مراجعه كنيم، مثالً حكمي مانند سنگسار اگر به گوشمان خورد 
كند؛ آيا اين شيوه مجازات برترين شيوه مجازات  اين نكته در ذهنمان خلجان مي

آيا اين شيوه عادالنه است؟ يقين دارم در   است، آيا اين شيوه شيوه عقاليي  است؟
هكذا در زمينه اين كه بانوان  .است ها خلجان كرده ين پرسشتك شما ا ذهن تك

يعني زن در  .بينيم كه زن موجب است و مرد قابل در ازدواج مي .حق طالق ندارند
خروج از آن جز در  برايورود به اين قرارداد خانوادگي حق برتر را دارد، اما 

موارد عسر و حرج آن هم از طريق قاضي و دادگاه و جز با بذل مهريه يا چند برابر 
بهاي زن  توان از اين كه خون چگونه مي .است آن در خلع و مبارات دستش بسته

صد در ي كه مرز دانشجويان دختر از شصتشرايطبهاي مرد است در  نصف خون
  كل دانشجويان گذشته دفاع كرد؟

اجتهادي در مباني و فروع   به استنباطي دوباره محتاج است، زناناحكام حوزه 
بايد با  كتاب و سنت را مي .و متناسب با ضوابط عقاليي و مدارك اصيل عدالت

اي  در جامعه زنانطرح مسئله حقوق  زنانسئله حقوق م .اين عينك بازخواني كرد
اگر ما حقوق  .كل حقوقي دارندكند كه بانوان در آن جامعه مش داللت بر آن مي

هر  .كرد كه مردان هم مشكلي داشتند كرديم داللت بر آن مي مطرح مي را نامرد
شودكه نارسايي و تبعيضي در بحث  قشري وقتي به طرح حقوقشان پرداخته مي

مثالً اخيرا در مورد حقوق كارگران و حقوق كودكان  .حقوقيشان پيش آمده باشد
به  .خورد چشم مي ت كه در اين نواحي مشكالتي بهاس مشخص .است بحث شده
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ن كسي كه وارد اين وادي برايبنا .اند واسطه به طرح بحث در آن زمينه پرداخته اين
است كه  خواهد صحبت كند پيشاپيش پذيرفته مي زنانشود و در مورد حقوق  مي

جه اي از مباحث حقوقي خودشان در اين جامعه با مشكالتي موا بانوان در پاره
  .هستند

ايران  زنانتر بخواهيم صحبت كنيم اين مشكل هم در ناحيه حقوق  اگر دقيق
ايراني با مشكل مواجه است  زنانحقوق  .مسلمان زناناست و هم در ناحيه حقوق 

در جامعه ما مبتني بر حقوق ديني و احكام  زنانويژه آنكه بسياري از حقوق اين  به
ديني و تكاليف شرعي اسالم مشكلي باشد  لذا اگر در ناحيه احكام .شرعي است

است و امروز با قوانيني مواجه هستيم كه  ت كردهسراياين مشكل به حقوق ملي هم 
منتهي وجود مشكل در حقوق  .شود در بسياري موارد غير عادالنه است ادعا مي

ما بيش از هر چيز بايد كوشش كنند كه  زناندختران و  .همگان باور ندارند را زنان
بودن احكام  چون بسياري ظالمانه .اثبات كنند در ناحيه حقوقشان مشكلي هست

اين گروه بر آن باور هستند كه مشكل در ديد و منظر بانوان  .حقوقي را باور ندارند
ر كنند يا كساني كه مدعي هستند د پندارند بانوان اشتباه مي بر اين اساس مي .است

گونه  بشويند و به را نابايد چشمش ها مي آن ،اشكالي هست زنانناحيه حقوق 
  .ن ما راه درازي درپيش داريمبرايبنا .ديگري به مسائل بنگرند

بايد كوشش كنيم بخشي از جامعه خود را متقاعدكنيم كه در اين ناحيه با  مي
تي جامعه بايد متقاعدشوند بخش سن اين بخشي كه مي .مشكالتي مواجه هستيم

ويژه در  كم گرفت، به اي نبايد دست بخش سنتي را در هيچ جامعه .است
است قوانين را از ديدگاه و  اين بخش اقتدار فراواني دارد و توانسته .ايران جامعه

 زنانطور عام،  به زنانبر قشر  عالوه تجدد تعارض سنت و .منظر خود سامان دهد
اين مشكل از  .كنند احساس مشكل مي متشرع و مسلمان ما هم در ناحيه حقوقي

در ديگر جوامع  زنانروست كه احكام ديني مرتبط با خود را با احكام و قوانين  آن
رسند كه چندان مطلوب  كنند و در اين مقايسه احياناً به نتايجي مي مقايسه مي

 .رسند كه برخي از اين قوانين مرجوح است نه راجح به اين نتيجه مي .نيست
 .اين احكام نسبت به قوانين مشابه در ديگر جوامع برتري و رجحان نداردبعضي از 

  .رسد نظرشان مي اشكاالتي در اين احكام به
بسا در درك و استنباط اين احكام قصور  است كه چه انديشه نوگرا بر اين باور
است اما از ناحيه ديگر بانوان ما مسلمان هستند و  يا اشتباهاتي صورت گرفته

پرستند به آخرت  خدا را مي .خود نيز وفادار باقي بمانند آييند به دين و خواهن مي
گانه اصلي ديني  هاي سه نااعتقاد دارند به رسالت پيامبران ايمان دارند و با اين ايم
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هم زندگي  زمانالواقع در اين  خواهند در اين عصر خود هم زندگي كنند و في مي
هاي  هاي ديني با داده تعارض گزاره ،شود مياين تعارضي كه االن مشاهده  .كنند مي

بخشي  تواند در يك مجموعه متعارض زندگي آرام كس نمي هيچ .عصرجديد است
شود و همواره  شود تنش دروني ايجاد مي اصطكاك رواني ايجاد مي .باشد را داشته

هر اقدامي كه بخواهد انجام بدهد دلهره دارد كه مبادا اين اقدام خالف دين و 
چه كه به نام دين و شرع به او  منافي شرع باشد و از سوي ديگر بعضي از آن

اين تصويري كنم  فكر مي .كند كه صحيح نيست است نيز احساس مي معرفي شده
هر مادري با دختر  .باشد ي است كه شاهد نداشتهيها  هناكه ذكركردم در كمتر خ

باشد و  باشد يا پدري با فرزند خودش خلوت كرده جوان خودش سخن گفته
تصويري دو سويه،  .كند تواند اين تصوير را مشاهده باشد مي صميمانه صحبت كرده

خواهد در اين  كند از سوي ديگر مي حفظخواهد دين و ايمان خود را  سو مي از يك
  .ديگر سازگاري ندارد هم زندگي كند و لوازم اين دو با دوران

اگر كسي هر دو طرف را درست  .اين ناسازگاري بسيار ژرف و عميق است
 .است گرفته داند كه مشكل عميقي در پيش روي ما قرار بشناسد آن وقت مي

شناسند يا  تر مقتضيات جهان مدرن را ميهاي ما كم دشواري در اين است كه سنتي
شناسند و متجددان كمتر از سنت و فرهنگ و دين جامعه خود اطالع  نمي اصالً

ام و  گويد من سي سال است روزنامه نخوانده كنيد فقيهي كه مي فرض .عميق دارند
 است كسي كه روزنامه نخوانده به راديو و تلويزيون هم كمتر گوش كرده قاعدتاً
القاعده هرگز به  ديده) و علي ها هم احياناً موارد خالف شرع مي كه در آن(چرا 

خواهد درباره  است حاال مي است، ماهواره هم نديده اينترنت هم مراجعه نكرده
كند نظربدهد، واقعا نظر چنين رجالي به چه ميزاني از  دنيايي كه در آن زندگي مي

پندارد وقتي كه به جامعه و جهان  يتواندباشد؟ مطلبي كه او عقاليي م اعتبار مي
عنوان امري عقاليي  بينيم كمتر خردمندي چنين امري را به كنيم مي عرضه مي

ما امروز با چنين مشكالتي مواجه هستيم يعني افراد متجدد و سنتي زبان  .پذيرد مي
مهم نيست كه  .كنند در دو دنياي کامالً متفاوت زندگي مي .فهمند هم را اصوالً نمي

لحاظ  مهم اين است كه به .زندگي كنيم زمانا هر دو به لحاظ تقويم در يك م
  .هاي يكديگر را منتقل كنيم فرهنگي بتوانيم حرف

تنها از اين سوست؛ از سوي ديگر با روشنفكراني مواجه هستيم  دشواري ما نه
كردند  هاي ما مقتضاي جهان مدرن را درك كه سنت خود را نشناختند يعني نه سنتي

سنتي كه اينجا به  .اند ه بسياري از روشنفكران ما نسبت جامعه خود را درك كردهن
سنت مقابل  .اش نيست معناي ديني سنت به .بريم سنت كنار كتاب نيست كار مي
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 را آناگر  .امر بسيار مهمي است ت،فرهنگ جامعه اس سنتي كه پايه .تجدد است
عكس خود تبديل   بسا به آن جامعه بسازيم چه براياي  دقيق نشناسيم هر نسخه

هايي مواجه هستيم كه متناسب با زيست محيط و فرهنگ ما  امروز با نسخه .شود
اما وقتي  .جهان جديد را درك كرده ،فرد در فضاي ديگري تنفس كرده .نيستند

خاطر نشناختن سنت بومي جامعه خود،  كند به با جامعه ما منطبق را آنخواهد  مي
كند كه با فرهنگ و سنت مردم کامالً ناسازگار  اموري را تجويز مي .كند تباه مياش

جاي اينكه قدمي در  شود و به شود حساسيت اهالي برانگيخته است و باعث مي
ما با اين  .شود شود، به مشكالت جامعه افزوده مي حل مشكالت جامعه برداشته راه

 .ناشناخته زمان گرايان ه و سنتمشكل مواجهيم، يعني روشنفكران سنت ناشناخت
  .گيرد اين دو طرفي است كه االن طيف ما را دربر مي

پندارند هم به مقتضاي جهان معاصر آشنا  در اين ميانه كساني هستند كه مي
رسد رسالت  نظر مي ها به اين .شناسند هستند و هم سنت جامعه خود را مي

يعني كساني كه هم اين  اشند.ب داشتهتري نسبت به دو قشر قبلي برعهده  سنگين
شناسند و دركنار آن  ترين مؤلفه اين فرهنگ كه دين باشد را مي فرهنگ و هم مهم

رنسانس در  دوراندانند كه بعد از  مي .كنند دانند كه در چه جهاني زندگي مي مي
اين  .اين مطلب، مطلب كوچكي نيست .است اروپا عقالنيت جهاني عوض شده

يد در جامع االزهر يا در حوزه علميه نجف اشرف يا در حوزه مطلب را اگر توانست
وقت بخش اعظم مشكالت  آن ،يدنشانكنيد و بر كرسي ب كنيد، اثبات علميه قم بيان

شود كه چهارصد سال پيش غلط  مطالبي امروز صحيح شمرده مي .است حل شده
ود ش شد و برعكس مطالبي امروز ضد ارزش و خالف عرف شمرده مي دانسته مي

عقالنيت امروز  .كردند شد و همگان از آن دفاع مي كه در گذشته ارزش شناخته مي
گوييم  نمي .است با عقالنيت ديروز در بسياري موارد زمين تا آسمان تفاوت كرده

اين را  .است گوييم بسياري از چيزها عوض شده است اما مي همه چيز عوض شده
امروز بسياري از  .شناسد نمي ار  نامكو  زماناگر كسي باور نكند يعني مقتضيات 

اين مطالبات  .كنند از ويترين ديني خود خارج مي را آنمسائل هست كه دينداران 
 .كس به آن اعتراضي نداشت ديدند هيچ مي را آنديروز در ويترين دينداران بود همه 

شود  وقتي ابراز مي .شوند شود پنهان هايي است كه كوشش مي اما امروز گزاره
مذاق عمومي نسبت به خيلي مسائل  .بيان كرديم را آنشويم كه چرا  شماتت مي
  .گونه چشايي نداشت اين مذاق ديروز اين .است عوض شده

سال پيش در تمام دنيا  ۱۵۰بردگي تا  .اش مسئله بردگي است مثال بسيار ساده
شتند و به ذهن احدي خطور آن رساله نو تأييديعني فالسفه در  .بود تأييدمورد 
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مروز در قرن بيست ويكم يكي از بندهاي مهم ااما  .كرد كه اين كار زشت است نمي
شمرده  ها اين كار امروز اقبح قبيح .داري است اعالميه جهاني حقوق بشر الغاي برده

خوب حال  .كه فلسفه افالطون و ارسطو آكنده از اين مسائل است درحالي .شود مي
هاي  گيرد تصميم هايي كه مي ن تغييرهاي فرهنگي را نشناسد تصميماگر كسي اي

و مكان يعني دقيقاً شناخت اين بخش  زمانشناخت مقتضيات  .بود جايي نخواهد به
هاي اين بخش از عقالنيت مشخص باشد كه ديروز چه  يعني شاخص .از عقالنيت

  .است و امروز چگونه است بوده
  

  عوامل تحول در حقوق زنان
با اين مقدمه به مقدمه اختصاصي  زنانض سنت و تجدد در برخي حقوق تعار
در گذشته و امروز متفاوت است و  زنانشوم كه نگاه به مسئله  منتقل مي زنانبحث 
 .در گذشته مباحث و ابعادي داشت و امروز مباحث و ابعادي ديگر زنانحقوق 

مقدس مراجعه (اين گذشته فقط مختص به جوامع اسالمي نيست) چه به متون 
توانيم  مي ها كنيم چه به متون روايي و ادبيات ملل، عناصر مشتركي را در همه آن

رنسانس زن  دورانقبل از  .پس مسئله اختصاص به اسالم و ايران ندارد .ببينيم
عنوان موجودي  پذير و فرودست و به شد و آسيب موجود درجه دوم محسوب مي

پاسداري مردانه از  سايهگرفت و اگر  كه همواره بايد در چتر حمايتي مرد قرارمي
 زناندست راه شده و مانند گوهري به شد مانند گلي پژمرده مي سر زن برداشته

اين  .پدر، برادر، شوهر و پسر .تحت پاسداري مردانه باشد همواره لذا بايد .افتاد مي
از اين كه در جايي زني فرمانروا  .شود جوامع مشاهده مي روندي است كه در اكثر

در آن جوامع هم اين مسائل بسيار  .باشد نبايد فكركنيم اين جامعه استثناست شده
 .در متن جوامع را مدنظر گرفت زنانبايد زندگي  .اند زودگذر بوده و قاعده نشده

شد  مي يت ويژه دادهكه به قدرت فيزيكي اهم است بودهي دورانقبل از تجدد  دوران
كنيم يك عنصر  هاي گذشته نگاه اگر به جنگ .زد و زور بازو در آن حرف اول را مي

شده  در قصه طالوت و جالوت كه در قرآن هم به آن اشاره .اصلي قدرت بدني بود
ها هم در گذشته بدني  تنبيه .است زمامداري توانايي بدن عنوان شده شرايطيكي از 

مشخص است در  .نيستند شده اصالً شناخته زمان نآدر  رواني هاي بوده و مجازات
زند؛ زن در آن جامعه چندان  اي كه قدرت فيزيكي حرف اول را مي جامعه

  .جايگاهي ندارد
ل مختلف دالي در گذشته به است. بودهعامل ديگر مسائل اقتصادي و معيشتي 

ست كه وقتي كسي ا طبيعي است. بودهمين معيشت خانواده نوعاً متوجه مردان أت



    ۲۹۵   روشنفکري ديني و حقوق زنان ����       

لذا اگر  ..دست بگيرد تواند زمام خانواده را به كند مي درآمد خانواده را تأمين مي
  .بود نفقه برعهده مرد است رياست خانواده هم برعهده مرد خواهد
مجموعاً اين  است. بودهدر كنار عامل اقتصادي و فيزيكي، عوامل ديگري هم 

است ذهن شما متوجه يك متن  (بالفاصله ممكن .است ه ناقصزنانتلقي كه عقل 
گذشته را سراغ داريد كه  زمانديني يا منسوب به دين شود اما كدام ادبيات 

انديشيده كه زن در موقعيتي  گونه مي نينديشيده باشد؟) فرهنگ گذشته اين گونه اين
يي را اعتبار بخواهند استثنا هاي بسيار كم است كساني با قرينه ممكن .فرودست است

كنم هر محقق  تبديل به قاعده كنند اما فرودستي زن در فرهنگ گذشته را فكرمي
در جهان  .اما مقتضاي جهان جديد چيز ديگري است .القاعده بيابد منصفي علي

بر جنسيت، نژاد و رنگ  در گذشته عالوه .جديد جنسيت عامل تبعيض نيست
سياه است پس حقوق كمتري اين انسان «يعني  .پوست و دين هم عامل تبعيض بود

در بسياري از  .بود و نيازي به استدالل هم نداشت بسيار طبيعي» دارد
 .خورد چشم مي هاي فارسي ما هم جاپاي اين تبعيض قومي و نژادي به المثل ضرب

ال فخر للعربي علي العجمي و ال لالسود علي االبيض اال «اما اسالم آمد وگفت: 
شد  بود كه باعث كرد و همين ژادي و رنگ پوست را نفييعني امتيازهاي ن» بالتقوي

 آيينهاي متفاوت  افراد مختلف از مليت» اهللا افواجا يدخلون في دين«كرور كرور 
دفعه به  بالل حبشي، سلمان فارسي، صهيب رومي، چگونه يك .محمدي را بپذيرند

 ،ن دينكنند در اي احساس مي .كنند رسند؟ احساس تساوي و عدالت مي جا مي يك
كند ايمان و  چه خداوند به آن توجه مي نژاد و رنگ بر انسانيت مقدم نيست و آن

 .حتي زن و مرد در روز جزا پيش خداوند هيچ تفاوتي ندارند .عمل صالح ماست
كنيم كه خداوند در روز  از اول تا آخر قرآن اگر نگاه كنيم يك مورد هم پيدانمي

عمل عامل منكم من ذكر او انثي بعضكم من  اني ال اضيع« .جزا تبعيضي قائل شود
مذكر باشيد  .كنم كدام از شما را ضايع نمي من عمل هيچ) «۱۹۵(آل عمران/  »بعض

 .مالك در قيامت تقواست نه چيز ديگري .به اين قاعده آمره قرآني است» يا مونث
است و همه  بودن انسان معيار ارزش شده جديد اين است كه انسان زمانمقتضاي 

تبعيض حقوقي  ءكند اين را منشا ها ايجاد مي موري كه احياناً تفاوت در انسانا
  .اند ندانسته

 .است بودن الزمه يك جامعه سالم بردگي امكان الغا دارد اما مردبودن و زن
اي متشكل از زن و مرد پويش و  اي مطلوب نيست، جامعه مردانه جامعه  جامعه

اما حرف در اين است كه آيا  .پس اين اختالف بايد باشد .شكوفايي دارد
 ءتواند منشا هاي بيولوژيك و فيزيولوژيك و بدني مي ها و تفاوت اختالف
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كند  تواند اثبات شناختي و فلسفي مي هاي حقوقي شود؟ كدام دليل معرفت تفاوت
ا هم زن و مرد چون به لحاظ فيزيولوژيك با هم متفاوتند پس حقوقشان هم بايد ب

 .هاي مختلف هم داريم هاي بدني را در نژادها و رنگ متفاوت باشد؟ ما اين تفاوت
در آلمان تقدم  .فهمند ها مي باره كه سفيدها بيشتر از سياه شده در اين  ها نوشته كتاب

بود اما امروز همه ما  نماي بسياري تبليغ شده نژاد ژرمن بر ديگر نژادها در كتب علم
هاي  نظر من مسئله به همين اندازه در مورد تفاوت به .خنديم ها مي به اين حرف

هاي برخاسته از نژاد و رنگ باعث تفاوت  اگر تفاوت .است جنسي هم بديهي
ي هرکسشود؟  چه دليل تفاوت جنسي باعث تفاوت حقوقي مي شوند به حقوقي نمي

شرعي است نه  است اي كه اينجا ارائه شده ادله .كند  كند داليلي دارد اقامه فكر مي
لذا انسان امروز معتقداست زن و مرد اگر  .دليل عقلي در اين زمينه نداريم .عقلي

بروند و هريك  توانند همانند هم پيش مي باشند داشتههاي مساوي  هر دو فرصت
اي كه  االن در جامعه ما همين چنددهه .شكل طبيعي مسير خود را طي خواهدكرد به

هاي دانشگاهي گوي سبقت را  ست در بسياري از رشتها به دختران فرصت داده شده
توان  چگونه مي گويد عقل زن از مرد كمتر است؟ چه كسي مي .اند از پسران ربوده

اند بگويند  حفظ تعادل مجبور شده براياثبات كرد؟ آنقدر آش شور شده كه  را آن
 ۵۰تر از آيا اگر بيش .پذيريم ها نمي در برخي رشته را نادرصد دختر ۵۰بيش از 

درصد دختران  ۵۰القاعده است اما اگر بيش از  شوند اين علي رصد پسران قبولد
  شوند خالف قاعده است؟ قبول

هاي شرعي وقتي پيش روي دختر  است كه اين گزاره قسمت دوم سخن من اين
ها با مقتضيات دنياي  كند كه برخي از اين گيرد احساس مي مي و زن مسلمان قرار

خواهد  گيرد يعني هم مي مي يستند، درنتيجه در يك دوگانگي قرارجديد سازگار ن
خواهد اين قواعد حقوقي را معقول  كند هم در عين حال مي دين و ايمانش را حفظ

 .شود اگر در اين احكام ترديدي ايجادشد بايد مطرح .كند بيابد، در نتيجه ترديد مي
نسبت به برخي از اين احكام حال به ديده ترديد  من بود اما درعينؤتوان م مي

ش برايمگر ابراهيم خليل در قصه معاد از خداوند نطلبيد كه معاد را  .نگريست
م نشانكرد:  اي؟ ابراهيم عرض خداوند از او پرسيد مگر ايمان نياورده .دهد نمايش

لذا اگر بانوان ما از احكام مختلف شرعي » ليطمئن قلبي« .شود بده تا قلبم مطمئن
درخواست  اتفاقاً .اند كنند، هرگز خالف شرع مرتكب نشده سؤالنان قلب اطمي براي

 تا بتوانيم .بپرسيد، بطلبيد تا درهاي علمي بحث بازشود .من پرسش بيشتراست
  .كنيم مشكالت را با كمك يكديگر حل
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  دو سيماي متفاوت از زن در متون اسالمي
در اين دو سه دهه اگر بخواهيم به دور از كليات با هم سخن بگوييم (چون 

ها را بسيار رعايت  است كه اسالم ارزش زن فراوان در اين بحث گفته شده
چشم  كنم) در ادبيات ديني ما دو سيما از زن به را تكرارنمي ها است من آن كرده
 .است زن انساني متفاوت اما همپاي مرد  يك سيما كه بيشتر قرآني است، :خورد مي

آيات متعددي است كه  .دشو ماي اول مشاهده نميهيچ صفت فرودستي در اين سي
زن «كند كه  احساس نمي ها ها آشناست و اصالً در آن هر مسلماني قاعدتاً با آن

از دنده چپ مرد است  .است مرد آفريده شده برايتر از مرد است و  يينپا
بلكه انساني همانند » ...است عقلش كمتراست ايمانش كمتراست و اش كم دنده يك
تساوي  ۳۵مثالً در سوره احزاب آيه  .مپاي مرد است با وظايف خاص خودشو ه

  شود: كامل با عدالت تمام مشاهده مي
ان المسلمين و المسلمات و المومنين و المومنات و القانتين و القانتات و «

الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات و الخاشعين و الخاشعات و 
و الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و  المتصدقين و المتصدقات

  »الحافظات و الذاكرين اهللا كثيراً و الذاكرات اعداهللا لهم مغفره و اجراً عظيما
كند و يا  مي هيچ تبعيض و تفاوتي ذكر چندين صفت مشابه زن و مرد را بي

» المنكروالمومنون و المومنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن «
ازمنكر همپاي هم  معروف و نهي به زن و مرد در باالترين فريضه اجتماعي يعني امر

است كه عليه آنان هم  همان چيزي زنان براييا در حقوق اقتصادي  .اند خطاب شده
اين سيما يك سيماي انساني است كه » لها ماكسبت عليها ما اكتسبت« .هست

همه كوشش من تقويت اين سيماي اصيل و  امروزه ما با آن هيچ مشكلي نداريم و
  .و از منظر قرآني (ص)يعني سيماي زن از نظر محمد .مطلوب است

اين سيما از زن يك چهره  .اما سيماي دوم بيشتر سيماي شرعي و فقهي است
انسان فرودست يعني  .كند پذير و نيازمند پاسداري مرد ارائه مي فرودست و آسيب

انسان  .است) كار نرفته م كه در فرهنگ فارسي كم بهدرجه دوم (اصطالح ضعيفه ه
پذير يعني گوهري است كه همواره بايد در داخل صدف قراربگيرد و اگر آن  آسيب

آن  .اين سيما بسيار آشناست .شود صدف كنار رود اين گوهر بالفاصله فاسد مي
ا هست ي كه در سنت ديني مزنانديديم يا حتي  کريم قرآناي كه از مريم در  چهره

وجه   هيچ زينب كبري عيناً سيماي اول است و به فاطمه زهرا و  مثل خديجه كبري،
نظر من رسوب عرف جهان  اين سيماي دوم به .به يادآورنده سيماي دوم نيست

اين دقيقاً سازگار با آن فرهنگي است كه االن توصيفش را  .گذشته در دين ماست
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رقي نيست بلكه فرهنگي جهاني اين فرهنگ فقط عربي و ايراني و ش .كردم
اين نگرش را  زنانجايي را سراغ داريد كه در گذشته نسبت به  است. بوده

  .است باشد؟ در اروپاي قرون وسطي وضع چندان بهتر از اين نبوده نداشته
حقوق جزايي و حقوق اساسي اگر بررسي كنيم مشاهده   ، در حقوق مدني

است با كدام يك از اين  موجود ارائه شده كنيم آن سيمايي كه در فقه و شريعت مي
ذكرش چندان شيرين نيست ولي دردشناسي مقدمه درمان  ؟دو سيما سازگاراست

چه در فقه و شريعت آمده همه  كنم من معتقد نيستم آن در ابتدا ذكرمي .است
سره سفيد  كنيم يك غرب مشاهده مي زنانچه در حقوق  سره سياه است و آن يك
نجابت و عفافي كه در فرهنگ ديني و ملي ماست با يك دنيا هم  .است
خواهم به نواقص حقوقي  اما در كنار اين نگاه مثبت مي .كردني نيست عوض

اي از احكام سيماي  نمونه .آن پيدا كنيم براياي  كنم تا راه چاره خودمان هم اشاره
 .تقسيم است بلمجموعه احكام شرعي ما در مورد بانوان به دو بخش قا دوم زن

گزارشگر  ،دهد بخشي از احكام كه به لحاظ كمي اكثريت احكام را تشكيل مي
يعني داللت بر حقوق مساوي و عادالنه و انساني  .سيماي اول زن در اسالم است

 هايي كه خبر از تبعيض و منظر فرودستي ندارد، همانند مرد با لحاظ تفاوت ؛كند مي
حقوق تجارت و برخي مباحث حقوق   حكام عبادي،گونه احكام را در ميان ا اين 

  .توان يافت مدني مي
اما بخشي ديگر از احكام داللت بر سيماي دوم زن دارند و مبتني بر تفاوت و 

اين گونه احكام را در ميان مباحث  .تبعيض حقوقي و منظر درجه دوم به زن دارند
 .است مشاهده حقوق اساسي و بسياري فصول حقوق مدني قابل  حقوق جزايي،

چه تاكنون  بايد از منظري ديگر با آن توان و مي رسد بخش اخير را مي نظر مي به
ها نيز احكامي متناسب با  كرد كه در اين زمينه شده نگريست و كوشش نگريسته

به بيان ديگر معتقدم اجتهاد بنيادي  .كرد سيماي اول كه سيمايي انساني است ارائه
احكام از احكام جاودانه و هميشگي  گونه اين .است زمدر اين قسمت از احكام ال

ي و مكاني عصر زمانديني نيستند بلكه از احكام موقت و متناسب با مقتضيات 
 گر سيماي دوم زن يعني زن به به برخي از اين احكام كه حكايت .اند نزول بوده

  كنم: مي  اختصار اشاره  عنوان موجود فرودست هستند، در ضمن سه بخش به
  

  حقوق مدني زنان بخش اول:
در هفت  زناناز زاويه مورد بحث يعني سيماي فرودست  زنانحقوق مدني 

حقوق مادر، جواز تنبيه   زندگي زناشويي، دوران  مسئله قابل بحث است: ازدواج،



    ۲۹۹   روشنفکري ديني و حقوق زنان ����       

  .زن از سوي شوهر، جدايي و ارث
ازدواج نياز به  برايپسر  در مسئله ازدواج نكاتي قابل طرح است از جمله:

كنند كه دختر در  تحصيل اذن پدر ندارد اما بسياري از علماي ما احتياط مي
چه اشكالي دارد اگر اذن احتياطاً  .كند نخستين ازدواج خود بايد اذن پدر را تحصيل

پسر هم الزم باشد؟ دختر چقدر كمتر از پسر است؟ هر دو در آن  براياست  الزم
بودن مالك است هر دو در عنفوان جواني  گر احساساتيا .احساساتي هستند شرايط

دختران   كه نيست،  ،اگر اذن حقوقي الزم نيست .عواطفشان بر عقلشان برتري دارد
  .هم مانند پسران مستقالً مجاز به ازدواج هستند

در  .نكته دوم در مورد جواز ازدواج كودكان با اذن پدر يا جد پدري است
كردند كه مجوز  قبل از رسيدن به سن بلوغ ازدواج مي فرهنگ گذشته دختر يا پسر

همه  برايامروز تصور اين مسئله  .اين ازدواج از طرف پدر يا جد پدري بود
اند و بعد از  است كه بگوييم كودك نابالغي را به ازدواج ديگري درآورده مشكل

را يكي اين كه چ :جا دو نكته مطرح است اين.باشد بلوغ هم حق اعتراض نداشته
بسا در مسئله  اذن مادر شرط نيست؟ (هم در مورد قبلي و هم در اين مورد) چه

ازدواج توصيه  زمانكدام يك از ما در  .ازدواج مادران بصيرتر از پدران هم هستند
كنم اگر اين مطلب  فكر نمي تر از توصيه پدرمان گرفتيم؟  ييناپ را نامادرم
بر  عالوه .دان قرص و محكم نيستهم چن ادله آن .شود شود دين خدا عوض عوض

دانند يا حداقل بسيار در آن  لحاظ حقوقي باطل مي آن امروز ازدواج صغيره را به
ازدواج بلوغ است و توانايي ازدواج از هر حيثي  شرايطيكي از  .كنند شبهه مي

  .پسر برايدختر چه  برايچه  ...توانايي گرداندن يك خانواده و  جمله جنسي، من
نكته امكان ازدواج موقت مرد مسلمان با زن اهل كتاب است در حالي سومين 

 (چه دائم چه موقت) .كه ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان مطلقاً ممنوع است
(به ازدواج دائم) و  تا چهار همسر زمانتوانند در يك  گونه مردان مي همين

ان استمتاع از كنيزان هرتعداد (در ازدواج موقت) اختياركنند و در گذشته امك به
رسد هرگونه عدول از  نظر مي به .حدوحساب را نيز بايد بر اين دو افزود طور بي به

اضطراري کامالً مشخص و معين  شرايطبايد به  مي راان  همسري در مرد نظام تك
 شرايطعنوان نظام متعادل و سالم در  همسري را به محدودكرد و نظام خانوادگي تك

  .رسميت شناخت هعادي و طبيعي ب
در زندگي زناشويي اين نكات قابل طرح  زناندر مسئله دوم يعني حقوق 

اي  اين رياست از نظر عده .نكته اول بحث رياست مرد بر خانواده است است:
واليت مطلقه است و همانند يك حكومت استبدادي حرف اول و آخر حرف مرد 
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ناشزه شده و احكام  .اي خالف كند جايش در جهنم است است و اگر زن ذره
چه اشكالي دارد كه ما زندگي خانوادگي را كه با رضايت  .ناشزه بر او جاري است

زن و مرد آغازشده با رضايت طرفين ادامه دهيم؟ در عقد شرعي زن موجب است 
اما وارد زندگي كه  .شود يعني زن طرف اول و مرد طرف دوم واقع مي .و مرد قابل

چرا؟ يعني  .هيچ نقشي در سرنوشت خانواده نداردشوند ديگر رضايت زن  مي
خواهد سكان خانواده را به دست بگيرد نبايد با تحصيل رضايت  مردي كه مي

همسرش چنين كند؟ چه اشكالي دارد بگوييم امور خانواده با مشورت يكديگر 
مشورت كنيد و خالفش عمل  زنانبرويد با «وقت اگر كسي گفت  سامان بيابد؟ آن

اين شيوه مواجهه با  زمانگوييم اين متعلق به فرهنگ گذشته است و  مي» كنيد
توان به نتيجه  كرد هم مي مشورت زنانتوان با  امروز هم مي .است بانوان گذشته

  .مشورت اطمينان داشت و به آن عمل كرد
گويند زن اجازه ندارد بدون اذن شوهر از خانه خارج  است كه مي مورد دوم اين

رعايت حقوق شوهر  برايقاعدتاً اين  .كند قوق شوهر را رعايتحتي اگر ح .شود
 برايوقتي مرد در خانه نيست چه ايرادي دارد زن با رعايت عفاف و نجابت  .است

شود؟ اگر اعتماد متقابل باشد همه مسائل حل  تحصيل يا اشتغال از خانه خارج
تواند مفسده برانگيز  اگر خداي ناكرده فردي ناباب باشد در خانه هم مي .است

تواند داخل جامعه هم شود و هيچ خللي به او وارد  باشد و اگر فردي پاك باشد مي
  است. بودهنگاه آسيب پذير به زن اينجا هم دخيل  .نشود

تگاه چه اشكالي دارد اقام .مسئله سوم تبعيت زوجه از زوج در اقامتگاه است
  براساس رضايت طرفين تعيين شود؟

اطاعت  .نكته چهارم وجوب تمكين مطلق زن از مرد در حوائج جنسي است
شك نياز جنسي  بي .باشد ي و هر مكاني مگر زن عذر شرعي داشتهزمانمطلق در هر 

چه اشكالي دارد كه تمكين از  .اختصاص به مرد ندارد و در زن هم وجوددارد
اي دوطرفه تكميل شود؟ روابط زناشويي از صورت  هطرفه به شيو صورت يك

زن  برايطرفه به گونه رضايت دو طرفه اصالح شود و  خشك تكليف حقوقي يك
بيني  توان حقوقي مساوي با مرد پيش نيز در اين مورد فراتر از مسماي چهارماه مي

  .طرفه را به تمكين مشروط طرفيني تغيير داد كرد و تمكين مطلق يك
دو حق در خانواده  .رم حقوق مادران در ارتباط با فرزندان استمسئله چها

ي زمانواليت يعني فرزندان تا  .يكي حق واليت و ديگري حضانت .است موجود
 با مرد و جد گيري مطلقاً مورد تصميم در اين ؟ها با كيست كه صغيرند اداره آن
عنوان  كيلي را بهحتي اگر پدر يا جد پدري از دنيا رفتند و .است پدري شمرده شده
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ش بر تصميم مادر فرزند مقدم رأيوصي انتخاب كردند وصي پدر يا جد پدري 
طور مساوي با پدر و مادر  چه اشكالي دارد واليت نسبت به فرزندان به .است

است وقتي فردي به  چطور .باشد؟ مگر دادگاه احراز عدم صالحيت هريك را بكند
بار  .مادر :فرمايد مي ؟سي را بيشتر اكرام كنيمپرسد چه ك رود و مي ديدار پيامبر مي

مادر و بار چهارم  :فرمايد مي ؟پرسد بار سوم مي .مادر :فرمايد مي ؟پرسد دوم مي
قدر در ذهن و ضمير پيامبر ارزش و اعتبار دارد  خوب مادري كه آن .پدر :فرمايد مي

  صالحيت واليت بر فرزندانش را ندارد؟
خصوص اگر شيرخوار باشد) تا  ي طفل(بهدر مورد حضانت يعني نگهدار

سالگي و پسر تا دوسالگي با  شده حضانت طفل دختر تا هفت گفته .بزرگ شود
بعد از اين سنين هم برعهده  .باشد مادر است درصورتي كه ازدواج مجدد نكرده

حاال پسر دوساله اگر از مادرش جدا شود چقدر عادالنه است؟  .بود پدر خواهد
توانيم بگوييم هردو تا سن بلوغ در اختيار مادر صالح باشند مگر  حداقل اين را مي

  .پسند كه مادر صالحيت نگهداري فرزند را ندارد دادگاه احراز كند به داليل محكمه
اگر زني يكي از  شود گفته مي .مسئله پنجم تنبيه زن از سوي شوهر است

مثل وجوب تمكين (است خانواده تعيين شده عنوان رياست مرد بر حقوقي كه به
تنبيه دو مورد دارد: زباني و  .مطلق از مرد) را رعايت نكند مستوجب تنبيه است

دادن شوهر به زن است و مراد از تنبيه  مراد از تنبيه زباني ناسزاگفتن و فحش .بدني
رسد هردو حكم  نظر مي به .است ز موعظه و دوري از بسترزدن زن بعد ا بدني كتك

ها امروز منتفي است  ي است كه تحقق آنشرايطاز احكام موقت و مقيد به قيود و 
 .تكليف، جواز تنبيه بدني و زباني زن قابل دفاع نيست شرايطو با انتفاء حكم و 

از جانب مي كَد حباي زن انساني است همانند مرد و درصورت عدم توافق مي
توان با زور و  كند و اگر اقدامش به نتيجه نرسيد نمي طرفين به رفع اختالف اقدام

  .ضرب زندگي خانوادگي را تداوم بخشيد
دانيم زندگي  مي .مهمترين نكته آن طالق است .مسئله ششم بحث جدايي است

رسد الزمه سيماي قرآني زن،  نظر مي به .خانوادگي با رضايت طرفين آغاز شده
هم با رضايت   رت عدم رضايت، جدايي آنصوداوم آن با رضايت طرفين و درت

اينكه طالق را ايقاعي مردانه بدانيم بدون نياز به اذن و رضايت و  .طرفين باشد
خلع و مبارات نيز اگرچه به تقاضاي زوجه  .مل استأاطالع زوجه قابل ت حتي

هكذا  .يشتر از مهريه به مردشود اما پس از پرداخت مهريه يا ب مي ترتيب اثر داده
چه اشكالي دارد فعل مباح اما مبغوض  .رجوع نيز فعلي مردانه است نه طرفيني

  طالق همانند نكاح با رضايت زن و شوهر محقق شود؟
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 .ارث دختر نسبت به پسر نصف است .و باالخره هفتمين مسئله ارث است
با اين تفاوت   ست،مساوي نصف ا شرايطگونه ارث زوجه نسبت به زوج در  همين

نسبت  .برد نه از اموال غيرمنقول ازقبيل زمين كه زن از اموال منقول و ابنيه ارث مي
توان  نمي .يك به پنج است شرايطارث مادر نسبت به پدر يك به دو و در برخي 

يكي  .كرد حل زنانتبعيض در ناحيه ارث را در تمام فروض با مهريه و نفقه به نفع 
كنند و ديگري اينكه اگر اين تقابل واقعي  در مورد دختراني كه هرگز ازدواج نمي

  مساوي در ارث دست شرايطتوانست با عدم قبول مهريه و نفقه به  زن مي  بود،
هرحال اگر زن و شوهر در تأمين حوائج اقتصادي خانواده هردو سهيم  به .يابد

هرچند اسناد مسئله ارث از  .مل كردتوان درباره تساوي در ارث تأ باشند مي
  .تر است و تغيير در اين ناحيه دشوارتر است مستندات مسائل پيشين محكم

اشكال از  .رسد اين احكام همگي مشروطند و دائمي نيستند نظر مي هرحال به به
مطالبي كه  .ايم عدم بصيرت ما بوده كه با همه اين احكام معامله احكام ثابت كرده

از احكامي كه جزو پيام جاودانه دين  است بوده (ص)رسول زمانمطابق عرف 
رويم؟ چون بسياري از مسائل  اما چرا از اول سراغ عقل نمي .است، متمايز است

امروز  .كه برخي از مسائل امروز هم آشكار نيست چنان هم ،است آشكار نبوده قبالً
بسا افرادي تسليم  هبود چ اگر وحي نمي .بازي امري معقول است جنس گويند هم مي
اما امروز همه موحدين از مسلمان  .گفتند اين يك امر اختالفي است شدند و مي مي

يا گفته  .گويند اين امر خالف شريعت الهي است و مسيحي كاتوليك و يهودي مي
اما مسلمان،  .شدن است مدرن شرايطشود روابط آزاد جنسي قبل از ازدواج از  مي

 براي را آنمطابق وحي الهي مخالف اين امر هستند و  مسيحي كاتوليك و يهودي
ما عقل و وحي داريم و مجموع  .دانند مضر مي سالمت جامعه و خانواده شديداً

  .درك مسائل است براياي قوي  هردو ضابطه
  

  بخش دوم: حقوق جزايي زنان
طور نيست كه زن و مرد هردو در اقتصاد  آيا اين .مورد اول ديه زن و مرد است
بهاي زن و مرد را  توان خون توان پنداشت كه مي خانواده شريك هستند؟ آيا نمي

حلهايي از قبيل ديه مسلمان  يكسان فرض كرد و درعين حال ديندار هم بود؟ آيا راه
درهم ديه مرد اهل  ۸۰۰(يعني  دوازدهم است و غيرمسلمان كه چيزي نزديك يك

تفاوت  نتيجه رسيدند كه دولت مابهدرهم مرد مسلمان) االن به اين  ۱۰۰۰۰ ،كتاب
آيا  .شود تا وهني به اسالم وارد نشود خود متكفل مي را غيرمسلمانديه مسلمان و 
هم وارد عمل شود؟ زن كه كمتر از غيرمسلمان  زنانتواند در مورد ديه  مجلس نمي
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ش به سررسيده و بايد فكري اساسي زمانكردن اين مسائل  پينه وصله هرچند .نيست
   .كرد

يك پسر  .تفاوت سن مسئوليت كيفري در دختران و پسران است  نكته دوم:
آيا بين بلوغ  .ساله بزرگسال۹شود اما يك دختر  مي  چهارده ساله كودك محسوب

دختران است) با  برايسال  جسماني (كه آن نيز در اين جامعه حدود سيزده
در دختر و پسر سن توان  آيا نمي  مسئوليت كيفري تناسب مستقيم برقرار است؟

  سال قرار داد؟ مسئوليت كيفري را مثالً هجده
 اًزنان مطلقدر بسياري امور شهادت  .نكته سوم: تفاوت شهادت زن و مرد است

در  .طالق و رؤيت هالل  دعاوي غير مالي،  قبول نيست ازقبيل اكثر حدود شرعي،
د حتماً شهادت چند باي پذيرفته نيست و مي زنانبسياري امور هم شهادت استقاللي 

 ...زن منضم به شهادت حداقل يك مرد شود ازقبيل دعاوي مالي و ازدواج و ديه و
پرسيدني است اين تبعيض  .درهرحال شهادت دو زن معادل شهادت يك مرد است

در  را  زنانشهادت   توان آيا امروز مي  است؟ خاص گذشته نبوده شرايطمختص 
از  ار  ناتوان محدوديت شهادت بانو آيا نمي  يكن دانست؟ لم بسياري امور كان

   احكام موقت و مشروط شرعي دانست؟
در سيماي دوم يعني زن فرودست، قضاوت زن  .نكته چهارم: قضاوت زن

توان از  در حاليكه در سيماي اول، يعني سيماي انساني زن مي .مطلقاً پذيرفته نيست
  .كرد همانند مردان دفاع زنانحق قضاوت 

  
  سوم: حقوق اساسي زنانبخش 

هاي كليدي اداره  از پذيرفتن سمت زنان اما درمورد حقوق اساسي(سياسي)
گرفتن  آن) يعني شرط برعهده  دبانهؤ( به شكل م سياسي جامعه معاف هستند
جمهور شده اما  (زن معاون رئيس .مردبودن است ...رهبري، رياست جمهوري و

هايي  العمل از برخي محافل مذهبي عكس وقتي قراربود چنين شود .است وزير نشده
ها همه مبتني بر  ) اين.جمهور مجبورشد به معاون وزير اكتفا كند بروزكرد كه رئيس

ظاهراً قصه ملكه سبا هم در  .منظر گذشته است كه زن ظرفيت عقلي و علمي ندارد
را  اين نكته .است يان نرسيدهااست! يا آن قصه به سمع مبارك بعضي آق مدهاقرآن ني

اگر قرآن مطلبي را  .كند اهللا در تفسير سوره سبا استناد مي سيدمحمدحسين فضل
حاال هر دليلي كنار اين قضيه  .است پذيرفته را آنذكركند و گزارش منفي نكند يعني 

اثبات  برايمرحوم محمد مهدي شمس الدين كتابي نوشته  .شود بگذاريم مردود مي
» ةالسلطـ لتولي ةالمرأ ةاهليـ« .را دارد اينكه زن صالحيت احراز مقام سياسي
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ي را كه وارد فكرده و ادله عر زمامداري) با ادله ديني هم اثبات براي(قابليت زن 
  .را رد كرده است ،است دين شده

رهبري .۱ توانند برعهده بگيرند عبارتند از: نمي زنانگويند  پنج مقام ديني كه مي
 .امامت جماعت. ۵ .امامت جمعه.۴ .تقليدمرجعيت .۳ .قضاوت.۲ .و امارت سياسي

چرا؟ اگر زني توانايي اجتهاد  .تواند مرجع باشد تواند مجتهد باشد اما نمي زن مي
نتوانند به او رجوع كنند؟ كدام  زنانداشت چرا ديگران به او رجوع نكنند؟ چرا 

معه كند؟ امام جماعت و امام ج پسند از اين مسائل دفاع مي پسند و شرع دليل عقل
ي كه زمان(امام جماعت درصورتي كه مأموم مرد باشد) اگر  .توانند باشند هم نمي

، چه آيد مياي هم پيش ن كشيم و مسئله اي مي كنند پرده به مردي اقتدا مي زنان
زن امام جماعت  و يا زن در محراب عميق بايستد اي بكشيم اشكالي دارد كه پرده

  باشد؟
كرديم نه به  نفسه نگاه ا به احكام شرعي فياگر م سه شرط احكام ثابت ديني

يعني نگفتيم چون خدا و رسول فرمودند پس درست است و اگر   اعتبار قائلشان،
(تنها يك  .است توانستيم از حكم بدون ارجاع به قائل دفاع كنيم آن حكم ماندني

اند پس درست است و آن هم  توانيم بپذيريم چون خدا و پيامبر گفته جاست كه مي
 گونه ايندانيم چرا بايد يك ماه روزه بگيريم و چرا  ما نمي .در احكام تعبدي است

حل  راه  نماز بخوانيم جز اينكه خدا فرموده است) اما آيا همه احكام تعبدي هستند؟
اين مشكل اين است كه بگوييم در ادبيات ديني ما دوگونه احكام است يكي 

ت مثل احكام اقتصادي، يعني زن اگر گر آن سيماي اول زن اس احكامي كه گزارش
و احكامي كه متعلق به  .امروز تجارت كند مرد حق دخالت در مال او را ندارد

  .سيماي دوم زن است
بودن و  عادالنه  بودن، نزول احكام و قوانين بايد سه شرط عقاليي زماناما در 

وجود ها  برتربودن نسبت به ساير احكام و قوانين در ديگر مكاتب و فرهنگ
طور نبود كه چون پيغمبر آدم خوبي است پس  اين .شود باشد تا پذيرفته داشته

اين سه  .قابل پذيرش بود زمانبلكه احكام طبق عرف آن  .حرفش را پذيرفتند
ها ويژگي دائم و  اين .نزول احكام شرعي معتبر نيست زمانويژگي فقط در 

خواهد شرعي بماند  يعني هر حكم شرعي اگر مي .استمراري احكام شرعي است
هر حكمي از احكام شرعي كه چنين باشد ادامه  .باشد ويژگي را داشته ۳بايد اين 

باشد  هايش را از دست داده خواهد داشت و هر حكمي كه يك يا برخي از ويژگي
اما  .تاس اعتبار آن به سر رسيده زمانو  است بودهشود بر اينكه حكم متغير  قرينه مي

 .شك عالمان بصير دين بي  تواند احراز كند كه حكم متغير است؟ چه كسي مي
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 .طور نيست كه امروز من تا حكمي را نپسنديدم بگويم اين حكم منتفي است اين
هركدام از اين احكام نياز به بحث علمي دارد تا اثبات كنيم  .شود بايد بحث علمي

 .حل بهتري نسبت به آن وجوددارد راه اين حكم غيرعادالنه است و غيرعقالني و
بودن حكم  همه احكام ثابت خواهندبود مگر دليل بر مشروط و موقت

مطرح » روشنفكري ديني و حقوق بشر«(تفصيل اين بحث را در بحث .شود اقامه
  .ام) كرده
در اسالم معاصر از منظر  زنانبود كه به حقوق  طور خالصه اين سخن من به   

با اين  .تر است سنتي ديني هيچ دليلي نداريم كه منظر .ن نگاه كردتوا ديگري هم مي
توان با حفظ ثابتات ديني در دنياي معاصر  شود و مي منظر ايمان ديني تقويت مي

  .زندگي كرد
  

  پرسش و پاسخ
سؤال: ديدگاه عقالي صدر اسالم با عقالي دوران مدرن در مورد زن چه 

و برتربودن نسبت به عرف و سنت تاريخ   ست؟بودن چي تفاوتي دارد؟ مبناي عادالنه
  شود آيا نياز به پيامبر جديدي داريم؟ گذشته ما مطرح است پس آينده ما چه مي
ودن ب نزول بايد سه شرط عادالنه زمانجواب: همه احكام شرعي در 

ها را  بودن و برتربودن نسبت به احكام مشابه در ديگر اديان و فرهنگ عقاليي
هرحكمي كه اين سه شرط را  .نزول نيست زمان براياين شرط فقط  .باشند داشته
از  شرايطماند ولي اگر هركدام از اين سه شرط يا همه آن  باشد شرعي مي داشته

  .است شود به اين كه حكم موقت بوده و دائمي نبوده ميان برود قرينه مي
بودن،  قالييع شرايط دارايكند كه همه احكام  ديدگاه نوانديشي ديني اقتضا مي

مشخص است حكمي كه  .بودن باشند برتربودن نسبت به ساير احكام و عادالنه
اگر اشكالي هست اين  است. بودهشده نسبت به ضوابط عصر نزول عقاليي  وضع

 گرايان سنت .است كه براساس ضابطه عقالي عصر ما قابل قبول و عقاليي نيست
به  .نيز عقاليي است زمانده در اين نزول عقاليي بو زمانگويند هرچيزي كه در  مي

داري هم  گذشته برده طور مثال در به .توان گرفت اين ديدگاه اشكاالت متعددي مي
عقاليي بوده هم عادالنه و شيوه اسالم هم در سلوك با بردگان در مقايسه با ديگر 

حكم به  زمان  كدام از فالسفه و عقال هم در آن و هيچ است بودهرويكردها برتر 
درواقع كار  .طور نيست حاضر اين زماناما در  .بودند الغاي مطلق بردگي نداده

اصلي عالمان دين اين است كه پيام اصيل دين را از عرفيات گذشته جداكنند اگر 
ما در متن دينمان گوهرهاي ناب فراوان  .بود ن نكنيم محكوم به حذف خواهيميچن
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و  زمان خداوند و پيامبر اوست فراشود آن گوهرهاي ناب كه پيام اصيل  يافت مي
شود جزو اين  مواردي كه امروز به اسالم اشكال مي .مكان جاودانه هستند فرا

شود مربوط به احكامي است كه متناسب به  بخش نيست و اشكاالتي كه مطرح مي
قداست صرفاً  .نزول هيچ قداستي ندارد زمانعرف  است. بودهنزول  زمانعرف 

وقتي كه برخي مجتهدان بزرگ معاصر مانند مرحوم  .مختص پيام اصلي دين است
و مكان در اجتهاد خودش  زمانفرمودند كه مجتهد بايد به عرف  خميني مي اهللا آيت

فرض كنيم كه پيامبر در عصر  .برم خوب من اين را به گذشته مي  توجه كند،
گرفت يا نه؟ آيا  ضيات آن روز را درنظر ميخواست اجتهاد كند بايد مقت خودش مي

حكم شرعي وضع  زمانامكان داشت بدون درنظرگرفتن مقتضيات آن مكان و 
  آيا ممكن است با مردم عرب زبان به غير زبان و فرهنگ عربي صحبت كند؟  كند؟
پيامبر به  .امكان نداشت  مكن بود در آن فرهنگ به غير آن فرهنگ رفتاركرد؟مآيا 

اين ما هستيم كه امروز بايد احكام ثابت  .بود قالي عصر خود سخن گفتهزبان ع
  .جداكنيم زمانپيامبر را از حواشي عرفي آن 

از پيام جاودانه  را  زماناست كه عرفيات آن  ما از علما اين زنانانتظار جامعه 
 همه اين احكام معامله احكام ثابت را  مجتهدان ما امروز با مجموعه .دين جداكنند

است كه همه احكامي كه در كتب فقهي  نوانديشي ديني حرفش اين .كنند مي
 زمانو برخي از اين احكام متناسب با عرف  است احكام ثابت اسالمي نيستند آمده

صورت ديگري  شدند قطعاً به مبعوث مي اند و اگر پيامبر امروز نزول وضع شده
است كه در  ي اينزمانخرالآهاي جامعه  در احاديث ما از ويژگي .گفتند سخن مي
ده نكه از ظلم آك ند درحاليك را پر از عدل مي نامهدي موعود جه ،زمان ظهور

مگر يكي از مصاديق عدالت به عقل بشري معاصر اين نيست كه زن و  .است شده
و نكته ديگر اين كه  .كرد مرد بايد مساوي باشد؟ اين را انسان ديروز درك نمي

فهماند  خواند و مي اي مي گونه به را  آنآورد همان قر يد نميدين جد زمانقطعاً امام 
است آيا امكان ندارد يكي از مواردي  پندارند كتاب جديدي نازل شده كه مردم مي

دالت باشد كه اساس حقوق بشر كند اهميت به ع كه مهدي موعود به آن توجه مي
  است؟

ها اين  حرف اصلي آن .انديشد ما بايد تفكر سنتي را درك كنيم كه چگونه مي
كنند امروز وقتي  توانند احكام شرعي را درك گويند آدميان مطلقاً نمي است كه مي

كرديم و اين بخش از احكام را  گويند ما درك مي زنانشود  اين اشكاالت مطرح مي
گونه كه بلندگوهاي رسمي  اگر بسياري از ما اسالم را به اين .غيرعادالنه يافتيم

ما به اعتبار سنگسار و شالق و  .پذيرفتيم يافتيم اين دين را نمي مي ،كنند معرفي مي
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ما به اعتبار عدل علي و رحمت محمد و  .ها نبوده كه اسالم را پذيرفتيم اين تبعيض
چه كه ما را در دين  امروز آن .ايم اسالم شده ياربصيرت فاطمه و آزادگي زينب پذي

  .ن عرضيات و حواشي عرفيدارد همان پيام جاودانه است نه آ نگه مي
سؤال: در طول تاريخ اسالم احتماالً مسائل مختلفي وارد اسالم شده مثالً 

اما اگر طبق گفته شما آن روز زنان و  ؛اضربوهن كه وارد اسالم شده كه هيچ
اما در  ،كشتند و اسالم آمد و گفت حداقل كتكشان بزنيد نكشيدشان را مي نادختر

شود اضربوهن را به معناي رهاكردن  آن صحبت ميمورد حضرت موسي كه در قر
  چرا؟ ،گيرند نه كشتن مي

ل زدن با دست، با زدن چيزي به چيزي است، ازقبيمعناي لغوي ضرب  جواب:
ان اسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً «در داستان حضرت موسي  عصا و با شمشير.

روانه کن و براي آنان بندگان مرا شبانه «) يعني ۷۷(سورة طه، آيه » البحر يبساً في
بردن است.  معناي راه به» االرض الضرب في«کالً ». راهي خشک در دريا بشکاف

والالتي تخافوهن نشوزهن فعظوهن واهجروهن «سورة نساء ۳۴متفاهم عرفي آية 
ي كه از تمكين زنانسازگار با معناي لغوي است. » المضاجع واضربوهن في

حكامي دارند در درجه اول موعظه است در درجه اند ا كردند و ناشزه شده نافرماني
اضربوهن در اينجا به معني زدن  .زدنكردن در بستر و در درجه سوم  دوم دوري

اي برکنارگذاشتن معناي حقيقي و ارادة معناي مجازي  هيچ قرينه .است نه رهاكردن
رسد اين است كه  نظر مي مشكلي كه در فهم اين آيه به رسد. نظر نمي نيز به

كردند كه يكي از مواردي كه  باطتنور اسط ذشتگان براساس انديشه سنتي اينگ
اند  البته برخي هم احتمال داده .رفتن ندارد همين مورد است كردن نياز به دادگاه تنبيه

 رايجاما اين  .شوهر است ،مجري حكم ،دادگاه بايد رفت و بعد از حكم قاضي
  .ماند مرد بايد ديه بپردازدباما اگر اثر زدن مرد روي بدن زن باقي  .نيست

داللت بر  کريم قرآناست كه صرف بودن مطلبي در  اما ديدگاه ديگر اين
مثل  ؛آيات تاريخي هم كم نيست کريم قرآندر  .كند بودن آن حكم نمي جاودانه

ن احكام ترديدي اي .است مواردي كه در مورد تاريخ زندگي پيامبر در قرآن آمده
دست ما  گونه كه بوده نازل شده و به نيست كه اوالً كالم خداست و همين

تنها مسئله اين است كه بدانيم كه كدام حكم دائم است و كدام حكم  .است رسيده
بودن آن هيچ خللي وارد  ضمناً ثابت يا متغيردانستن حكم در اصالت قرآني .متغير
احكام هم  گونه اينكنيم كه  گاه اذعان مي شد آن اگر اين نكته پذيرفته .كند نمي

گونه  باشد اين وجود داشته شرايطاند و تا آن  نزول وضع شده زمانمتناسب با 
بودن  بودن قرآن به معني حاوي احكام جاودانه جاودانه .احكام جاري خواهندبود
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  .تاريخي و موقت نيست  اين امر منافي باورداشتن احكام منسوخ، .است
: اگر يك حكم تغيير پيداكرد دامنه تغيير به همه احكام شرعي سرايت سؤال

كه آيا  شود پس بايد جلوي هرگونه تغييري ايستاد؟ ديگر اين كند و اين سيال مي مي
  بهتر نيست فقه را كنار بگذاريم و به سراغ سيره عقال برويم؟

ازشود كه به شكل يقيني احر بودن است مگر اين جواب: اصل در احكام ثابت
هاي  حل بودن و برتربودن نسبت به راه كه حكمي خالف اصل عدالت، عقاليي

عقل  برايمحدوده بحث ما احكام غير عبادي و احكامي است كه  .مشابه است
ما ادعا نكرديم كه همه احكام قابل فهم است ولي هرجا  .امكان درك آن وجوددارد

كه اين فهم حاصل شد و عقال به اين نتيجه رسيدند كه غير عادالنه است در 
شود و درنتيجه حكم منتفي  صورت اين حكم موقت و مشروط اعالم مي آن
ها اعالم نظر  شرطي كه علما قبل از رسيدن به بحران در اين زمينه به .گردد مي
درهرحال احكام اعتقادي ثابت هستند مثل اعتقاد به  .بود ايند، مشكلي نخواهدنم

خدا و قيامت و نبوت و مسائل عبادي مثل نماز و روزه و حج و انفاق هم ثابت 
در حوزه معامالت  .در احكام اخالقي نيز احكام ثابت فراوان است .مانند باقي مي

شكل از زن و مرد از ثابتات اسالم نيز برخي احكام همانند ازدواج و خانواده مت
چيزي كه ما در دين داريم كهنه نيست ما احكام مترقي فراوان داريم  تمام آن .است

شود با مهريه و نفقه  هم اگر تبعيضي در ناحيه ارث مشاهده مي زنانحتي در حوزه 
نفع مردان بيش  ولي موارد تبعيض به .شود مرتفع مي زنانها در مورد  برخي تبعيض

مثل  ؛چيزي كه ثبات دارد غايات عالي دين است آن .است زناننفع  ز تبعيض بها
ي كه در راه رسيدن به اين زمانو احكام تا … كرامت انسان، تقوي و عدالت و

كنند معتبرند و وقتي كه به يقين اثبات شد كه برخالف عدالت  غايات حركت مي
ام شرعي همه طريقي هستند احك اهللا خميني آيتنظر مرحوم  به .شود است نسخ مي

پس احكام شرعي طريقيت دارند نه موضوعيت يعني  .بسط عدالت در جامعه براي
اگر به اين نتيجه رسيديم كه برخي احكام ديگر  .رسيدن به يك غايت برايطريقند 

  .رسيدن به غايت متعالي دين انتخاب كرد برايراه بايد در آن موارد راه ديگري را 
رود كه اسالم در مواجهه  ه تذكردادم دقت نشود خوف آن مياگر به مواردي ك

عالمان بصير و  وظيفة در اين زمينه مهم .با مشكالت معاصر به ناتواني متهم شود
شدن  درگير بحران ،ها ير است و بدون اقدام عاجل آنطشناس جداً خ زمانمجتهدان 

اسالم  از«مقاله چه به اجمال در اينجا متذكرشدم دوسال پيش در  آن .حتمي است
فع را  آنام اميدوارم مطالعه  طور مشروح بحث كرده به »تاريخي به اسالم معنوي

  شاءاهللا ان .برخي ابهامات ناشي از اجمال اين بحث مهم باشد
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ضمناً فقه عبادات توسط سيره عقال قابل کشف نيست. درغيرعبادات نيز در 
آنکه سيرة عقال در برخي امور قرون متمادي فقه هادي عملي انسان بوده پيش از 

فقه و شريعت  ،منعقدشده باشد، امروز نيز در مسائل متعددي ازجمله امور خانواده
تواند  تواند جانشين فقه شود اما مي پاسدار اخالق و انسانيت است. سيرة عقال نمي

  معياري براي پااليش و بازخواني احکام غيرعبادي فقه باشد.
توان استنباط كرد، وقتي در آيات قرآن،  كجا مي سؤال: سيماي قرآني را از

  است؟ روايات و احاديث در مورد سيماي دوم فراوان گفته شده
درمورد قرآن ما دو دسته  .جواب: اين بحث كليات يك تحقيق مفصل است

غالب آيات مستند در سيماي اول زن آيات  .آيات مدني  آيات داريم: آيات مكي،
آيات  .پيامبر در مقام معرفي و تبليغ آئين خويش بودند ي كهزمانمكي هستند يعني 

تنهايي  پيامبر به .ي بود كه متناسب با اداره جامعه احكامي الزم بودزمانمدني 
توانست جامعه  آمد نمي اگر خداوند به كمكش نمي .توانايي اداره جامعه را نداشت

تناسب  لذا به .دينه استبسياري از آيات مدني ناظر به اداره م .كند آن روز را اداره
 .كند مكاني را بايد بيشتر رعايت  ي،زمان شرايطشود  كه به اداره مدينه نزديك مي اين

هاي اعتقادي  آيات مكي بيشتر به پيام .برخالف آيات مكي كه آيات دسته اول است
و اخالقي وگوهر ثابت دين اختصاص پيداكرده اما آيات مدني صبغه حقوقي دارند 

درباره  .مكاني عصر نزول هستند ـ يزماندليل متناسب با مقتضيات  همين و به
  .است تفاوت آيات مكي و مدني تحقيقات بسياري صورت گرفته

البته  .سيماي اول را سيماي قرآني ناميدم چون معتقدم پيام اسالم همان است
اندازه هيچ وجه به  سيماي دوم هم جاپاي كوچكي در قرآن دارد كه به  در كنار آن،

االحكام قرآن حدود پانصد آيه است كه هشتاد آيه  مجموع آيات .سيماي اول نيست
 زنانآيه مربوط به  ۸۰بخش كوچكي از اين  .آن درمورد مسائل غير عبادي است

وقت اين حجم را مقايسه كنيد با آن مقداري كه در معرفي سيماي اول  آن .است
در  .البته مراد اين نيست كه سيماي دوم هيچ مستندي ندارد .است كار برده به

االحكام غير  اما در روايات فقهي و آيات ،خورد چشم مي روايات ما هر دو سيما به
پرسند  اين كه مي .االحكام نيست اما همه قرآن آيات .عبادي سيماي دوم غالب است

پيام جاودانه پيامبر  مگر قرآن متعلق به همه اعصار نيست؟ پاسخ مثبت است قرآن
كند چه راهي را بايد پيش  خواست به پيامبرش كمك اما اگر خدا مي .ماست
تدبير مدينه به پيامبر وحي  برايجز وحي؟ چه اشكالي دارد خداوند   گرفت؟ مي

خاص  زماناست ناظر به … كرده باشد؟ مگر آياتي كه درمورد جنگ بدر و احد و
پس  .آيه منسوخ هم آيه قرآن است  وخ نداريم؟مگر در قرآن ناسخ و منس نيست؟ 
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اما پيام الهي قرآن  .باشد تواند توجيه كامل ديني داشته همه نكاتي كه ذكركردم مي
حال با اشتمال بر آيات منسوخ و  المجموع پيام جاودانه است و درعين حيث من

  .موقت هم منافاتي ندارد
و در طول هزارسال گذشته  دهيد جديد است سؤال: آيا نظري كه شما ارائه مي

حال درمورد نقض سه شرط  حال علماي اسالم چنين نظري نداشتند. آيا تا به تا به
  است؟ درباره حكمي اجماع صورت گرفته

توان مراجعه  جواب: سابقه اين نظريه در كتب فقهي و ديني وجوددارد كه مي
در سده  .بود واهدهم جديد خ حل آن اما اين مسئله جديد است و درنتيجه راه .كرد

اين موارد مربوط به بعد از  .است علماي ما مطرح نبوده برايگذشته كه اين مسائل 
سؤال  صورت سنتي هميشه مورد جز برخي مسائل كه به به .مشروطه است

  .مثل مسئله ديه و ارث ،است بوده
ومرج ايجادنشود بايد عرف علمي و  اين كه هرج براياما درمورد سه شرط 

شناسان و مجتهدان بصيرند كه بايد اين  ن سه شرط را احرازكند و اسالمديني اي
در  .رود تدريج به پيش مي اما باالخره همه چيز به .تشخيص را برعهده بگيرند

مالصدرا آراء وي آنقدر جديدبود كه حتي شاگردان و  زمانچهارصدسال پيش 
با گذشت صدوپنجاه سال تازه علما  .شيوه ايشان رفتار نكردند دامادش هم به

كنند كه  امروز علماي حوزه علميه قم افتخارمي .گويد فهميدند مالصدرا چه مي
درهرحال بحث علمي مثل آب  .براساس حكمت متعاليه است نشانتفسير قرآ

بيست سال پيش درمورد موسيقي در ايران  .كند دركوير است كه راه خود را باز مي
پس ما بايد صبور باشيم و مباحث را از مسير  .گويند وز چه ميگفتند و امر چه مي

  .علمي خارج نكنيم
سؤال: نسبت بين عقل و وحي و اينكه اگر عقل بر كتاب و سنت ارجحيت 

  .را توضيح دهيد ،كنيم د چرا از ابتدا عقل را حاكم نميارد
 .كند اما همه جا را درك نمي .جواب: عقل هرجا درك كند دركش حجت است

ما خدا را هم با عقل خود درك  .عقل حجت ذاتي است .شواري اينجاستد
ما حجيت حجج الهي يعني پيامبران و ائمه را نيز با عقل خود درك  .كنيم مي
حجت ») ع«(روايت امام صادق  است خداوند دو حجت برما فرستاده .كنيم مي

 .كنيم ك ميهم با عقل خود در را ناما حجت ظاهري مثل پيامبر .باطني عقل است
عقل چه كسي   آخرت چگونه است؟ .كند اما اين عقل همه چيز را درك نمي

اي  داد ما هيچ نكته تواند درك كند؟ اگر خداوند توسط پيامبرش به ما خبر نمي مي
كند ضرورت  تواند ثابت اجماالً تنها چيزي كه عقل مي .دانستيم درباره آخرت نمي
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عالوه همه مسائل با عقول  به .ي نقلي استبقيه مباحث همگ  معاد است والغير،
شوند  تدريج ادراك مي هدر طول قرون و اعصار ب .شوند باره درك نمي انساني به يك

درنظر  ار  ناتواند تنها نخبگ خداوند نمي .مردم هم در ادارك عقلي تفاوت دارند
آيا اگر پيامبري نيامده بود  .خداوند بايد متوسط مردم را مخاطب قراردهد .بگيرد

اما  .اولياي الهي ممكن است  يم؟دش ميبه همان نتيجه آمدن پيامبر نائل 
رستگاري و نجات  براياي تعداد كمي از اين افراد هستند و اكثر مردم  درهرجامعه

  .نيازمند راهنمايي پيامبران هستند
شاد به حكم عقل است ار كه بسياري از مطالبي كه در متن دين آمده ديگر اين

حكم مولوي از طرف موال انشاء  .احكام ارشادي هستند نه مولوي گونه اين .است
خواهند ما را راهنمايي كنند به اموري كه رسيدن  شود ولي با احكام ارشادي مي مي

 .شود است و با اين حكم ارشادي حكم عقلي تأكيد مي به آن با عقلمان امكان داشته
كه وحي  ديگر اين .شناختيم ري رموز خداشناسي را هم نمياگر وحي نبود ما بسيا

هاي اخالقي را  دليل ارزش  اگر وحي نباشد به چه .باالترين پشتيبان اخالق است
اگر آخرت را برداريم و ناظر قدسي را برداريم به قول تولستوي   كرد؟ بايد رعايت

ت و لذا اگر فقه پندارند تنها هنر دين در فقهش اس برخي مي .است هركاري مجاز
بودن دين به ايمان به خدا و  است ولي دين شود دين ازدست رفته ييناكمي باال و پ

هاست كه دين را سراپا  اين .روز جزا و اخالق و عبادت و عمل صالح است
گويد  عقالنيت راديكال معاصر مي .شود داشته كه البته بدون وحي حاصل نمي نگه

 گراياناخباريون و اشاعره و برخي ظاهر .دارد عقل انسان توان درك هرچيزي را
يك از مسائل را ندارد و همه احكام تعبدي  گويند كه عقل انسان توان درك هيچ مي

عقل انسان توان درك بسياري از  .هستند و من معتقدم نه آن افراط و نه اين تفريط
پوشي  لحاظ اهميت قابل چشم حال در برخي امور كه به امور را دارد و درعين

  .نيستند به وحي الهي نيازمند است
بودن كه مشخصه  رسد دو شرط اول يعني عقاليي و عادالنه نظر مي سؤال: به

محورند. پس چرا عقالي  ديني و عقل همه برون  تعيين وضعيت شرط سوم هستند،
  ديني بايد محور پذيرش اين شروط باشند؟

است و عقل  و اثبات شدهكه بسياري امور درحال حاضر بديهي  سؤال ديگر اين
گوييد ما  كه شما مي ها مخالفتي ندارد. مثل برابري زن و مرد و اين در برابر آن

چه كه  است كه آن برخي چيزها را از ويترين دين بايد مخفي كنيم خود نشانگر اين
گوي عصر جديد نيست. پس چرا بايد توسط فقهاي  موجود است در فقه ما پاسخ

  د؟ديني تشخيص داده شو
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هم  گرايان سنت براياگر بديهي است آيا  .كنم دوم شروع مي سؤالجواب: از 
 .او اثبات شود برايگذار شما اين بداهت را قبول ندارد بايد  بديهي است؟ قانون

قدر  شما بايد معرفت را آن .كند شناسي كفايت نمي امروز ذكر بداهت در معرفت
  .ب را درك كنندعمومي كنيد تا ديگران هم مثل شما وضوح مطل

فقط دو  جاست هرسه شرط (نه بسيار خوب و به سؤالاول: اين  سؤالاما پاسخ 
ه و زمانلذا اطالع از دانش عصر و تسلط بر عقل  .اند ديني شرط) از حيثي برون

اما  .است شرايطتخصص در حداقل يكي از علوم بشري الزمه احرازكنندگان اين 
 برايشرط ضروري ديگر  .است نه كافي  آگاهي كامل از سيره عقال شرط الزم

آشنايي عميق با   شده تسلط اجتهادي بر احكام ديني، طه يادبااحرازكنندگان سه ض
گانه بر احكام ديني هم  تطبيق ضوابط سه .احكام شرعي و تعاليم ديني است

طلبد و هم دانش تخصصي و اجتهادي  اطالعات تخصصي از ضوابط عقاليي را مي
دست  شود كه نتيجه مطلوب به ن هريك از اين دو دانش باعث ميفقدا .ديني را
يان به اين معارف مخفي افي است كه از چشم ناآشنياردرمعارف ديني ظ .نيايد
شود  عالوه دانش اجتهادي از دين و شريعت در احرازكنندگان باعث مي به .ماند مي

و متشرعان تلقي به قبولي شود و اطمينان  مؤمنانكه دستاورد اين پژوهش در ميان 
در  .است اي تخطي نشده شود كه از اصول و ضوابط ديانت و شريعت ذره حاصل

ا از آنج  توان در يك گزاره ديني بدون دانش ديني اظهارنظر نهايي كرد، مجموع نمي
ي را دارا هستند تخصص و تسلط نحياوعقاليي و  هاي غير عبادي دو بعد كه گزاره

نياز  است و تخصص در يك جانب ما را از دانش جانب ديگر بي هردو زمينه الزمدر
  .كند نمي
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  در آخرت  زنانحقوق 
  ١)کالمي (مطالعة قرآني

  
  

از حقوق مساوي مردان برخوردارند يا تفاوت و تبعيض جنسي  زنانآيا در قيامت 
در قالب عدالت استحقاقي جاري است؟ آيا جنسيت در ثواب و عقاب و زندگي 
جاويد اخروي دخالت دارد يا ايمان و عمل صالح بدون لحاظ جنسيت مسير 

 شود و مردان مي زنانزند؟ آيا فضل الهي يكسان شامل حال  حيات خالد را رقم مي
شوند؟ آيا  يا مردان با استناد به استحقاق ذاتيشان از فضل الهي بيشتر برخوردار مي

هاي مادي و معنوي رستگاران بدون لحاظ جنسيت شامل  هاي بهشتي و لذت نعمت
ها و لذّات آن  شود يا بهشت هيأتي مردانه دارد و نعمت و مردان مي زنانحال 

تبع مردان و در درجه  به زناناست و  براساس ذائقه و تمايالت مردان تنظيم شده
  گردند؟ دوم برخوردار از نعم الهي مي

تشريح  تبيين و .هايي از اين دست است اين مقاله در پي پاسخگويي به پرسش
در آخرت از ديدگاه اسالمي با توضيح نقش جنسيت در  زنانجايگاه و موقعيت 

  .است مر مقدماتي الزماما قبل از پرداختن به اصل بحث، تذّكر چند ا .قيامت
  

  مقدمه
در دنيا  زناندر آخرت؟ و چرا در دنيا نه؟! مگر حقوق  زنان حقوق اول: چرا

                                                           
 

 ، فصلنامه علمي پژوهشي دانشکده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس،مدرس علوم انساني. ۱
  .۸۹- ۱۱۰، صفحه  ۱۳۸۴بهار ،۴۱شماره 
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ايم؟ اصوالً با اين همه مشكالت و معضالت  است كه به آخرت پرداخته استيفا شده
در دنيا چگونه نوبت به بحث از زن و آخرت رسيده است؟ آيا با  زنانحقوق 

مباحث نسيه  گونه اينپرداختن به  زنانحث نقد مبتال به حقوق توجه به اولويت مبا
هاي موجود نيست؟ به بيان ديگر ضرورت بحث  و انتزاعي نوعي فرار از واقعيت

  در اين زمينه گفتني است: .خود محتاج تبيين است
حدنفسه قابل بحث است و فارغ از  در آخرت في زناناوالً: جايگاه و حقوق 

در مطالعة آيات و  .لحاظ علمي و معرفتي مطرح است لي آن بهنتايج و تأثيرات عم
خورد  چشم مي مسائلي جدي و ابهاماتي به زنانروايات مرتبط با آخرت در حوزة 

انتظار آن بود كه علوم كالم يا  .كه نيازمند حل يا حداقل ايضاح و تشريح است
 .اند نهادهاها را و آنهردليلي  مسائل بپردازند كه به گونه اينتفسير به حل و بحث 

مباحث را به  گونه اين، زنانعرضة سؤاالت و مطالبات جديد در عرصة مسائل 
  .سازد ها را ناگزير مي كند و بحث از آن  علوم كالم يا تفسير تحميل مي

هاي  شود با ارزش ثانياً: در هر دين و مذهبي تصويري كه از آخرت ارائه مي
از بررسي و تحليل آن وضع  .بت مستقيم داردمطلوب آن دين و مذهب در دنيا نس

اگر  .توان ضوابط و معيارهاي دنيوي را ارزيابي كرد راحتي مي مطلوب اخروي به
توان به چگونگي  ، از مطالعة محصوالت و نتايج آن مي»دنيا مزرعة آخرت است«

در آخرت وجودي تبعي و عرضي و درجة  زنان برايديني كه  .برد اين مزرعه پي
در دنيا  زنان براياي  سايهائل است، طبيعي است كه وضعيتي فرودست و دوم ق

ارزيابي جايگاه  برايدر آخرت راهنمايي نيكو  زناندرحقيقت وضعيت  .توصيه كند
  .دنيوي آنان است

 زنانعبارت ديگر حقوق دنيوي  ثالثاً: تحليل انتقادي حقوق زن در اسالم و به
گرفته و مربوط به عرفيات  زماناحكام متغير و ديني از   در اسالم و اصالح انديشة

برآن چنين مباحثي  عالوه .آمدن فضايي امن و سالم است ماضي نيازمند فراهم
ها  اي است كه بدون پذيرش آن محتاج تمهيد مقدمات و پذيرش مباني و اصول پايه

  .در اين راستا نگارش يافته است »در آخرت زنان«بحث  .برد جايي نمي بحث راه به
در آخرت از ديدگاه اسالم است و در اين ميان اتكاء  زناندوم: حوزة بحث، 

كريم،  در آخرت از ديدگاه قرآن زنانبه عبارت ديگر  .كريم است اصلي بر قرآن
 .روش بحث پسيني است، نه پيشيني .ايم هرچند از تعاليم سنت نيز غافل نبوده

بايد باشند و چنين جايگاهي را  نهگو ايندر آخرت  زنانجاي اينكه بگوئيم  يعني به
از چنين  زنانكه  آيد ميدست  ايم از مطالعات آيات به بايد دارا باشند، گفته

وچرا روا  عبارت ديگر در مفاد آيات تأمل و چون به .جايگاهي برخوردار خواهندبود
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  چنان آن .دست آوريم هاي قرآني را به ايم پاسخ ايم و كوشش كرده ايم، پرسيده داشته
مفسران مطرح نبوده لذا به طرح بحث  برايسؤاالت چندان  گونه اينكه خواهد آمد 

 زناننگاهي به ادبيات مطالعات  .اند نهادهاها را مسكوت و اند و آن نپرداخته
بحثي تازه است و تاكنون كمتر مورد  »در آخرت زنان«دهد كه بحث  مي نشان

   .افزايد اين هم بر دشواري بحث مي .ستا عنايت و تحقيق پژوهشگران واقع شده
يكي، دخالت جنسيت  .سوم: دخالت جنسيت در آخرت به دو صورت ممكن است

نكه در آخرت جنسيتي مطرح باشد و در آ دنيوي در ثواب و عقاب اخروي، بي
 .در اين مرحله تأثير جنسيت در معاد روحاني قابل بحث است .قيامت زن و مردي

بودن در دنيا تأثيري در معاد  است آيا جنسيت دنيوي يا زن سؤال اين قسمت چنين
  روحاني و ثواب و عقاب اخروي دارد يا نه؟

هاي جنسي در معاد  معناي تفاوت ديگري، دخالت جنسيت در حيات اخروي به
و  زنانهاي حقوقي زن و مرد در دنيا، آيا  يعني فارغ از تفاوت .جسماني است

شوند يا اينكه  و امتيازات متفاوتي برخوردار مي از حقوق .ديگر سرايمردان در 
 :مندي از حقوق و امتيازات مادي دخالتي ندارد؟ واضح است اوالً جنسيت در بهره

بدون باور به معاد جسماني و تحقق بدن انساني در قيامت چنين بحثي امكان 
الت زيرا در بحث اول سخن از دخ .ندارد، و ثانياً اين بحث غير از بحث اول است

جنسيت دنيوي در ثواب و عقاب اخروي است بدون اينكه در قيامت زن و مرد و 
بدن مادي دركار باشد و در بحث دوم سخن از دخالت جنسيت در آخرت است 

و مردان در قيامت بدون درنظرگرفتن جنسيت  زنانيعني تفاوت حقوق و امتيازات 
  .دنيوي

مقام اول: بررسي تأثير  .كرد اهيمبر اين اساس ما بحث را در دو مقام برگزار خو
جنسيت دنيوي در حيات اخروي و مقام دوم: بررسي تأثير جنسيت اخروي در 

الجمله مورد اشاره برخي مفسران قرارگرفته،  ثواب و عقاب، اگرچه بحث اول في
هاي بحث، نگارنده از انتقادات  با توجه به دشواري .اما بحث دوم بديع و تازه است

  .كند ها و نقائص استقبال مي و تذكر كاستي
  

  بخش اول: بررسي تأثير جنسيت دنيوي در حيات اخروي
دهد كه ضابطة حتمي و تغييرناپذير ثواب و  مي نشانمطالعه دقيق آيات قرآن 

 .است و جنسيت كمترين تأثيري در اين زمينه ندارد» ايمان و عمل صالح«عقاب، 
حتي  .بودن مانع بهشتي شدن است نه مردبودن شرط ورود به بهشت است و نه زن

يابي به سعادت اخروي  نبودن كمترين اولويتي در دست مذكربودن يا مؤنث
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تر در زمينة دستيابي به سعادت جاويد، عدالت به  به زبان دقيق .شود محسوب نمي
زن و مرد در امكان خوشبختي  .اسالمي حاكم است  معناي تساوي مطلق بر انديشة

حسن «ضابطة جاري و معيار عمومي  .و معاد روحاني كمترين تفاوتي باهم ندارند
مراد از حسن فعلي ارتكاب عمل صالح و كردار نيكو  .است» فعلي و حسن فاعلي

  .است و مراد از حسن فاعلي ايمان و باور به خداوند و آخرت است
صراحت، شفافيت و وضوح  ايم كه به يدهآيه را برگز در اين ارتباط هفت 

تساوي زن و مرد را در حيات اخروي و عدم تأثير جنسيت دنيوي در قيامت را 
  كنيم: ابتدا اين هفت آيه را مرور مي .كنند اثبات مي

و من يعمل من الصالحات من ذكر او انثي و هو مؤمن فاولئك «ية اول: آ
و هركس از زن و مرد كه ) «۱۲۴ساء، آيه(سورة ن »يدخلون الجنّه و اليظلمون نقيرا

شود و به اندازة ذرة ناچيزي نيز  كارهاي شايسته كند و مؤمن باشد، وارد بهشت مي
  .»رود به آنان ستم نمي

انثي و  من عمل سيئه فاليجزي اال مثلها و من عمل صالحاً من ذكر او«ية دوم: آ
) ۴۰سورة غافر، آيه »(هر مؤمن فاولئك يدخلون الجنّه يرزقون فيما بغير حساب

كاري  هرکسهركس كار ناپسندي مرتكب شود، جز بمانند آن جزا نيابد و «
شوند،  شايسته انجام دهد، اعم از مرد يا زن و مؤمن باشد، اينانند كه وارد بهشت مي

  .»يابند حساب روزي مي جا بي و در آن
نهار خالدين االوعد اهللا المؤمنين و المؤمنات جنات تجري من تحتها «ية سوم: آ

فيها و مساكن طيبه في جنّات عدن و رضوان من اهللا اكبر ذلك هو الفوز 
مؤمن وعدة  زنانخداوند به مردان مؤمن و ) «۷۲توبه، آيه   (سورة»العظيم
است كه جويباران از فرودست آن جاري است، كه جاودانه در  هايي را داده نابوست

از (اي در بهشت عدن، و خشنودي الهي برتر  هاي پاك و پسنديده خانه )نيز(آنند و 
  ».بزرگ است است، اين همان رستگاري )همه چيز

من عمل صالحاً من ذكر او انثي و هو مؤمن فلنحيننه حياه طيبه و «ية چهارم: آ
هركس از مرد و ) «۹۷ية آ(سورة نحل،  »لنجزينّهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون

داريم  اش مي اي زنده به زندگاني پاك و پسنديده زن كه كار نيك كند و مؤمن باشد،
  .»پردازيم مي را آناند، پاداشش چه كرده و به بهتر از آن

نهار خالدين ليدخل المؤمنين و المومنات جنّات تجري من تحتها اال«ية پنجم: آ
فيها و يكفّر عنهم سيئاتهم و كان ذلك عنداهللا فوزاً عظيما، و يعذّب المنافقين و 

السوء و   ةالمنافقات و المشركين و المشركات الظانّين باهللا ظن السوء عليهم دائر
) ۶و  ۵(سورة فتح، آيات »غضب اهللا عليهم و لعنهم و اعدلهم جهنّم و ساءت مصيراً
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هايي كه جويباران از فرودست  نامؤمن را به بوست زنانتا سرانجام مردان مؤمن و «
از ايشان بزدايد و  را ناودانه در آنجا هستند سيئاتشآن جاري است درآورد، كه جا

منافق و مردان  زناناين نزد خداوند رستگاري بزرگي است و تا مردان منافق و 
مشرك را كه دربارة خداوند بد انديشند، عذاب كند، گردش بد  زنانمشرك و 

دوزخ را  شانبرايروزگار بر آنان باد و خداوند بر آنان خشم گرفته و لعنت آورده و 
  .»است و بد سرانجامي است آماده ساخته

يوم تري المؤمنين و المؤمنات يسعي نورهم بين ايديهم و بايمانهم «ية ششم: آ
نهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم، بشريكم اليوم جنّات تجري من تحتها اال

قيل ارجعوا يوم يقول المنافقون و المنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم 
وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه و ظاهره من قبله 

مؤمن را  زنانروزي كه مردان مؤمن و ) «۱۳و  ۱۲(سورة حديد، آيات  »العذاب
شتابد، امروز بشارت شما  بيني كه نورشان پيشاپيش آنان و در سمت راستشان مي

جويباران جاري است و جاودانه در آن هستند، باغهايي است كه از فرودست آن 
خاطر ما  گويند به مؤمنانروزي كه مردان منافق به  .اين همانا رستگاري بزرگ است

درنگ كنيد تا از نورتان روشني فراگيريم، گفته شود پس پشت خويش بازگرديد و 
ن سوي آ  از درون .شود كه دري دارد نوري بجوئيد، سپس ميان آنان ديواري زده

  .»سوي آن عذاب است رحمت است و از برون
ان المسلمين و المسلمات و المؤمنين و المؤمنات و القانتين و « ية هفتم:آ

القانتات و الصادقين و الصادقات و الصابرين و الصابرات و الخاشعين و الخاشعات 
و المتصدقين و المتصدقات و الصائمين و الصائمات و الحافظين فروجهم و 

(سورة  .»ت والذاكرين كثيراً و الذكرات اعداهللا لهم مغفره و اجراً عظيماالحافظا
فرمانبر، و مردان و  زنانمسلمان، مردان و  زنانگمان مردان و  بي) «۳۵احزاب، آيه 

 زنانفروتن، و مردان و  زنانشكيبا، و مردان و  زناندرستكار، و مردان و  زنان
ي كه زنانپاكدامن، و مردان و  زنانمردان و دار، و  روزه زنانبخش، و مردان و  صدقه

ِشان آمرزش و پاداشي بزرگ  همگي برايكنند، خداوند  مي خداوند را بسيار ياد
  .»آماده ساخته است

  گانه مترتب است به قرار زير است: نتايجي كه بر آيات هفت
كيفر كردار ناپسند بيش از آن نيست، اما پاداش كردار پسنديده افزون بر آن  .۱
  .است
بر كردار پسنديده، ايمان است، ايمان به خدا و روز  شرط رستگاري عالوه .۲
  .جزا
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گيرد و به اندازة ذرة ناچيزي به  مي محاسبة اعمال آدميان به عدالت صورت .۳
  .رود كسي ستم روا نمي

  .گذرد هاي صاحبان ايمان درمي يئات و لغزشخداوند از س .۴
حساب، تحصيل رضوان الهي كه برتر از  در وصول به بهشت، روزي بي .۵

ها، برخورداري از نور الهي  بهشت اوست، حيات طيبه، بخشش از سيئات و لغزش
مؤمن و مردان مؤمن هيچ  زناندر ظلمات قيامت، و مغفرت و اجر الهي بين 

  .تفاوتي نيست
منافق و مشرك با  زنانبرخورداري از عذاب، غضب الهي و جهنّم بين  در .۶

  .مردان منافق و مشرك هيچ فرقي نيست
و مردان  زناندر ثواب و عقاب اخروي عدالت به معناي تساوي مطلق بين  .۷
زن و مرد همانند  .است و جنسيت دنيوي كمترين دخالتي در معاد ندارد برقرار

همانند يكديگر  .شوند محاسبه مي» يمان و عمل صالحا«يكديگر از زاوية دقيق 
همانند هم مستوجب عذاب  .گردند مشمول رحمت و غفران و بخشش مي

شوند، همانند هم برخوردار از رستگاري و سعادت، نور و بهشت، رضوان و  مي
اين انسان  .گويي در اين عرصه اصوالً جنسيتي در كار نيست .گردند حيات طيبه مي

 .گيرد مي دون لحاظ جنسيت مورد محاسبه و ثواب و عقاب اخروي قراراست كه ب
معناي تساوي   در قيامت از تبعيض جنسي كمترين خبري نيست و عدالت به

  .طور مطلق برقرار است جنسي به
  

  بخش دوم: بررسي تأثير جنسيت اخروي در برخورداري از ثواب و عقاب
شك  د جسماني در كار نبود، بياگر معاد منحصر به معاد روحاني بود و معا

اين بحث فرع بر پذيرش و باور معاد جسماني  .جنسيت اخروي اصوالً مطرح نبود
تذكير و تأنيث از عوارض بدن انساني است، والّا نفس و روح آدمي مذكر و  .است

دهد كه از  مي نشانبررسي آيات قرآن  .ويژه در نبود بدن جسماني مونّث ندارد به
يا تفاوت جنسي در ناحية عقاب، عذاب و جهنّم بحثي به ميان مسئله جنسيت 

لذا  .كه در ناحيه ثواب و بهشت آيات متعددي مطرح است است، درحالي مدهاني
 .شود بررسي تأثير جنسيت اخروي به حوزة برخورداري از ثواب منحصر مي

جنسيت اخروي در دو موضع قابل مطالعه است: يكي ادامه جنسيت دنيوي در 
و مردان در آخرت و  زنانآخرت، يعني محشورشدن آدميان در قيامت در قالب 

شوند و  عنوان پاداش همنشين واصالن به بهشت مي ديگري موجودات بهشتي كه به
اوت بحث در اين دو با توجه به تف .كند ها نقش اصلي را ايفا مي جنسيت در آن
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  كنيم: طور مجزّا دنبال مي موضع، ما نيز بحث را در اين دو موضع به
  

  موضع اول: ادامه جنسيت دنيوي در بهشت
  :در تداوم جنسيت دنيوي درآخرت سه دستة آيات قابل ذكر است

  رفتن نسبت و خويشاوندي در محشر ازبين دستة اول:
در روز محشر، اهوال قيامت و در اين دسته از آيات محشورشدن آدميان 

در اين حاالت خويشاوندي و نسب  .شود مراحل قبل از محاسبه تصوير مي
دشواري و صعوبت وقايع آن روز به ميزاني است كه آدمي از  .شود گسسته مي

) مادران نوزادان ۳۳ـ۳۷(عبس .گريزد برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانش مي
كنند و نوزاد را رهاكرده  باردار وضع حمل مي زناننهند يا  مي وا را ناش شيري
) در آن روز مجرم حاضر است فرزندان و همسر و برادر و ۱ـ۲(حج .گريزند مي

) باالخره ۷ـ۱۸(معارج.خاندان و همة مردم را قرباني كند تا از عذاب رهايي يابد
  است: باره را ارائه كرده اين آيه قاعدة كلي در اين

گاه  آن) «۱۰۱(مومنون  »فال انساب بينهم يومئذ و اليتسائلون الصور فاذا نفخ في«
برقرارنماند و از  نشانكه در صور دميده شود، در آن روز پيوند و خويشي در ميا

چه بحث جنسيت و تداوم دنيوي  در اين دسته از آيات اگر .»وجو نكنند هم پرس
در  .شود ده نميآن در آخرت مطرح است، اما اثري از تبعيض و تفاوت جنسي دي

كس  گريزند و هيچ دنبال سرنوشت خويش مي اهوال قيامت، زن و مرد همسان به
كس امتيازي در كار  هيچ برايروز در امان نيست و  چه زن چه مرد از فزع آن

  .نيست

  دستة دوم: تداوم همسري صالحان در بهشت
اگر اعضاي  .تواند در بهشت تداوم يابد خويشاوندي صالحان در دنيا مي

باشند و در محاسبه اخروي  اي همگي توفيق ايمان و عمل صالح را يافته خانواده
زن و شوهري كه تقوي  .شوند باشند، با يكديگر به بهشت وارد مي سربلند شده
باشند در بهشت نيز توفيق ادامه  بندگي خداوند را رعايت كرده شرايطپيشه كرده، 

توانند جاودانه در كنار  ـ خواهندداشت و مي زوجيت و همسري را ـ اگر بخواهند
  .مند شوند هم از نعمات بهشتي بهره

  .در اين زمينه چند آيه قابل ذكر است
جنّات عدن يدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذرياتّهم «ية اول: آ
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عدن)  هاي از بهشت() ۲۳(رعد »يدخلون عليهم من كل باب ةـوالمالئك
هم خودشان و هم كساني از پدران و مادران و همسران و زاد و كه ( دارندبرخور

شوند، و فرشتگان از هر دري بر آنان وارد  وارد آن مي )كوكارندرودشان كه ني
  .»شوند مي

ادخلوا الجنه انتم و ازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب «ية دوم: آ
) ۷۰ـ۷۱(زخرف »نتم فيها خلدونو اكواب و فيها ما تشتهيه اال نفس و تلّذاالعين و ا

هاي زرين و  نانه در بهشت درآئيد، بر گرد آنان سينياشما و همسرانتان شادم«
ها خواهد و ديدگان پسندد،  ها را به گردش درآورند و در آنجا هرچه دل زه كو
  .»هست و شما در آنجا جاودانه هستيد 

اي آسان  محاسبهية نهم سوره انشقاق نيز بازگشت اصحاب يمين پس از آدر 
  .است سوي خانواده در حال سرور و شادماني ترسيم شده به

دهد كه اوالً: مراد از ازواج در هر دو  مي نشانويژه آيه دوم  تأمل در اين آيات به
چرا كه حورالعين به بهشت  .آيه همسران صالحِ زميني صالحان است نه حورالعين

ي دخول در بهشت، زمان ثانياً: عالوه بر هم .شود، او از لوازم بهشت است داخل نمي
ثالثاً: به  .همنشيني زن و مرد صالح در بهشت در تداوم زوجيت دنيوي مطرح است

تمايل زن و مرد به ادامه همنشيني و  »ما تشتهيه اال نفس و تلّذ االعين«قرينه 
  .بود نه تداوم قهري زوجيت زوجيت مالك عمل خواهد

ظالل  شغل فاكهون هم و ازواجهم في الجنّه اليوم فيان اصحاب «آيه سوم: 
گمان  بي) «۵۶ـ ۵۷(يس  »االرائك متكئون لهم فيها فاكهه و لهم ما يدعون علي

ساران بر  سايهدر  نشاناند، ايشان و همسرا بهشتيان امروز در كاري خوش و خرم
نان هر چه آ برايهاست و  آنان ميوه برايجا  اند، در آن ها تكيه زده روي اورنگ

  .»طلب كنند آماده است
درباره مراد از ازواج اصحاب بهشت در اين آيه دو احتمال است، يكي 

شان در بهشت نيز تداوم يافته است و  در دنيا كه همنشيني مؤمنانهمسران صالح 
بهشتي،  زنانديگري: حورالعين و  .گيرد مي ن احتمال در اين موضع قراربرايبنا
توفيق  نشاني كه يا اصوالً در دنيا ازدواج نكرده بودند يا همسراانمؤمنويژه درباره  به

ن احتمال اين آيه در موضع دوم قرار خواهد برايبنا .اند ورود به بهشت را نيافته
  .گرفت

لهم فيها ازواج «صالح  مؤمناناز جمله نعم  کريم قرآنآيه چهارم: در سه آيه 
آيات  گونه اين) اگرچه در ۱۵ل عمران/و آ ۵۷، نساء/۲۵(بقره .است ذكر شده »مطهره

در دنيا باشند كه در آخرت  مؤمناناحتمال اينكه اين ازواج مطهره همان همسران 
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به صفت مضاعف طهارت معنوي و مادي نائل شده باشند، اما ظهور اين عبارت در 
اند و از لوازم بهشت محسوب  حور العين است كه از دنيا به بهشت وارد نشده

  .بود آيات مربوط به موضع دوم خواهد گونه اينبنابر احتمال اظهر  .شوند مي
و مردان  زنانهرحال در اين دسته آيات نيز هيچ تفاوت و تبعيضي بين  به

نيست و در تداوم همنشيني دنيوي در آخرت براساس تمايل زن و مرد عمل 
  .شود و تساوي كامل حقوقي برقرار است مي

  
  چه دل بخواهد در بهشت نبودن هر آ دسته سوم: فراهم

هاي ناپسند نفس  مؤمن كه در دنيا تقوا پيشه كردند و بر خواهش زنانمردان و 
مهارزدند و رعايت ضوابط الهي را بر لذات دنيوي مقدم داشتند، در بهشت از يك 

چه بخواهند و نفسشان تمنا كند و آرزو و اراده  آن .شوند امتياز ويژه برخوردار مي
در آنجا آنان از هر لذّتي در باالترين سطح و بدون  .شود فراهم ميشان برايكنند 

چه لذّات معنوي ازقبيل تقرب به حضرت حق و  .مندند  هيچ محدوديتي بهره
چه  آن« .كوالت و مشروبات و منكوحاتأل مرضوان الهي، و چه لذّات مادي از قبي

از دو ناحيه اطالق دارد يكي از ناحيه خواهند يعني » اراده شود و نفس بخواهد
شده يعني  مريد و نفس بهشتي، چه مرد باشد و چه زن، و ديگري از ناحيه خواسته

چه  شده جز آن كه به اين مرحله عالي واصل است آن مطلوب بهشتي، البته واضح
بودن انواع لذاّت حالل نياز به  با فراهم طلبد و اصوالً مرضي خداوند است، نمي
هرحال عدم اختصاص اين امتياز بهشتي به مردان  به .مطالبة لذات حرام نيست

  .گردد نيز مي زنانمسلم است و يقيناً اطالق آن شامل حال 
  شوند: آيات اين دسته به سه گروه تقسيم مي

  .چه طلب كنند بودن هرآن گروه اول: آماده
  .»است چه طلب كنند آماده آنان هرآن برايو ) «۵۷(يس / »ونو لهم مايدع«

   .»چه بطلبيد هست شما هرآن برايو در آنجا ) «۳۱(فصلت/ »و لكم فيها ماتدعون«
  .چه بخواهند بودن هرآن گروه دوم: فراهم

نهار لهم فيها مايشاؤون كذلك جنّات عدن يدخلونها تجري من تحتها اال«
، كه آينده هاي عدن كه به آن در همان بهشت) «۳۰ـ۳۱(نحل »يجزي اهللا المتقين

شان هست، برايجويباران از فردوست آن جاري است، در آنجا هرچه خواهند 
  .»دهد گونه به پرهيزكاران پاداش مي خداوند بدين

در آيات  .است نيز تكرار شده ۱۶در سوره فرقان آيه  »لهم فيها مايشاؤون«تعبير 
 براي( است ادا شده »ربهم لهم مايشاؤون عند«ر ه با تعبيشوري اين نكت ۲۲زمر و ۳۴
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 ۳۵آنان هر چه بخواهند در نزد پرودگارشان هست) و باالخره در سوره ق آيه 
(در  »لهم مايشاؤون فيها و لدينا مزيد«كند:  نعمت را بر بهشتيان تمام مي گونه اين

تنها هرچه  يعني نهتر هم هست)  ست هر چه خواهند و نزد ما افزونرا  ناآنجا ايش
  .گذاريم اند نيز در اختيارشان مي چه نطلبيده دهيم بلكه آن ها مي بخواهند به آن
  )چه دلشان بخواهد آن  هر(گروه سوم: 

چه دلشان  و ايشان در آن) «۱۰۲(انبياء  »ما اشتهت انفسهم خالدون و هم في«
  »بخواهد جاودانند

 برايو در آنجا ) «۳۱(فصلت  »دعونو لكم فيها تشتهي انفسكم ولكم فيها ما ت«
و فيها ما تشتهيه االنفس و « »چه بطلبيد هست هايتان بخواهد و هرآن ل شما هرچه د
  »و در آنجا هر چه دلها خواهد و ديدگان ببينند هست) «۷۱(زخرف  »تلذّاالعين

(هر  »ما يدعون، مايشاؤون و باالخره ما تشتهيه االنفس و تّلذ االعين«ر سه تعبي
چه دلها بخواهد و ديدگان بپسندد)  چه بخواهند، هر آن چه طلب كنند، هر آن نآ

ويژه تعبير اخير كه ظاهر در  شود، به اطالق دارد و يقيناً شامل لذّات مادي هم مي
بر  عالوه .و يكي از مصاديق بارز لذاّت مادي لذّات جنسي است .لذّات مادي است

رستگار را  زنانديگر نيز مطلق است و مردان و گانه از حيث  اين اطالق، تعابير سه
توان اختصاص به  از مذكربودن ضمير يا موصول هرگز نمي .شود هردو شامل مي

اين نكته در تمام  .كرد، اختصاص به مردان نيازمند تصريح است استفاده را نامرد
كه در  كنندة اين واقعيت است كه آنان اين آيات بيان .مباحث قرآني جاري است

ها عمل خواهدكرد و  دنيا به ميل خداوند عمل كردند، در آخرت خداوند به ميل آن
اين يك قاعده كلي است و هيچ  .در اين ارتباط بين زن و مرد هيچ تفاوتي نيست

  .تابد تفاوت و تبعيض جنسي را برنمي
هرحال سه دسته از آيات موضع اول در باب ارائه جنسيت دنيوي در بهشت  به

رفتن نسب و خويشاوندي در حشر، تداوم همسري صالحان در بهشت و  در از بين
چه دل بخواهد در بهشت، تساوي كامل جنسي  بودن هرآن باالخره فراهم

  .و مردان در كار نيست زنانبرقراراست و كمترين تفاوت و تبعيضي بين 
  

  يافتگان به بهشت موضع دوم: موجودات بهشتي همنشين راه
اند، قرآن خبر  يافته و مردان صالحي كه از زمين به بهشت الهي راه زنانبر  عالوه

يافتگان به بهشت  دهد كه همنشين و در خدمت راه از دو نوع موجود بهشتي مي
بهشتي كه سرآمد جمال و كمالند و ديگري پسران نورس بهشتي  زنانهستند: يكي 

ود بهشتي بحث را در تناسب اين دو موج ما نيز به .اند كه خدمتكار و ساقي بهشت
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  .كنيم دو مبحث دنبال مي
  

  مبحث اول: زنان بهشتي
  برشمرده آنان راگفته و صفات جمال و كمال  باره به تفصيل سخن قرآن در اين

، ۱۵عمران/ ، آل۲۵(بقره/ .است ياد كرده »ازواج مطهره«رها با تعبي گاهي از آن .است
  .چه در ظاهر و چه در باطن هاي پاكيزه، پاكيزه از هرنقصي ) جفت۵۷نساء/

با حوريان  آنان راكند و  استفاده مي »و زوجنّا هم بحور عين«ي از تعبير زمان
) حور جمع حوراء است، ۲۰، طور/۵۴گردانيم(دخان/ چشم همسر مي درشت

اش  اش بسيار سياه و حدقه معناي زني كه سفيدي چشمش بسيار سفيد، سياهي به
سان العرب) عين (به كسر عين، بر وزن چين) هايش نازك باشد(ل مدور و پلك

يه از زن زيباي احورالعين در مجموع كن .درشت جمع عيناء است يعني زن چشم
شده جز درمورد  در قرآن فعل تزويج همواره متعدي بنفسه استعمال .بهشتي است

ها  يعني برخالف ديگر تزويج .است تزويج حورالعين كه با باء متعدي شده
يه از تفاوت آن با نكاح متعارف دنيوي ا، كن»وجنّا هم حوراًز«نشده گفته

  .است(مفردات الراغب)
است:  بهشتي ارائه شده زنانحمن در دو موضع صفات ديگري از در سوره الر  

فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم والجان فباي آالء ربكما تكذّبان «اول: 
فروهشته  چشم ها (حوريان) در آن )۵۸تا  ۵۶ت(آيا »كانهن الياقوت و المرجان

پس كدامين  .است هستند كه پيش ازآن هيچ انسان و هيچ جنّي با آنان آميزش نكرده
  .»كنيد؟ گويي آنان ياقوت و مرجانند انكار مي را ناهاي پروردگارت نعمت

فيهن خيرات حسان فباي آالء ربكما تكذّبان، حور مقصورات في الخيام «دوم: 
ها  در آن ) ۷۴تا ۷۰ت(آيا »الء ربكما تكذّبان، لم يطمثهن انس قبلهم و الجانفباي آ
كنيد؟  انكار مي را ناهاي پروردگارت خويان زيباروست، پس كدامين نعمت نيك

انكار  را ناهاي پروردگارت ها، پس كدامين نعمت نشين در خيمه حوريان پرده
  .»است آنان آميزش نكردهكنيد؟ پيش از آنان هيچ انسان و هيچ جني با  مي

نشين در  پرده» (الخيام مقصورات في«چشم،  يا فروهشته »قاصرات الطرف«تعبيرات 
لم «تعبير  .يه از اكتفا به شوهر و نهايت عفاف و نجابت حوريان استاها) كن خيمه

 »راتخي«. اشاره به دوشيزگي و بكارت آنان دارد »يطمثهن انس قبلهم و الجان
تمثيل به  .حاكي از جمال ظاهري آنان است »حسان«معنوي و  ناظر به كماالت

  .قدري حوريان است ياقوت و مرجان اشاره به درخشندگي و جذابيت و گران
  شود:  بهشتي ارائه مي زناندر سوره واقعه در دو موضع صفات ديگري از اين 
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) ۲۴تا  ۲۲(آيات  .»و حورعين كامثال اللؤلو المكنون جزاء بماكانوا يعملون«اول: 
اند، اين پاداش كاري است كه  درشت كه همانندان مرواريد نهفته و حوريان چشم«

  .»اند كرده
فرش مرفوعه انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكاراً عربا اترابا الصحاب «دوم:
آفريديم آفريدني، و  را ناواالمرتبه، ما ايش زنانو ) «۳۸ تا ۳۴(آيات  .»اليمين
  .»ايم، همسر دوست و همسن و سال، مختص اصحاب يمين ان داشتهش دوشيزه

رفعت  .يه از با ارزشي و نجابت آنان استاهمانندي حورالعين، با مرواريد نهفته كن
به خود  را ناخداوند ايجاد حوري .مقام اعم از كمال معنوي و جمال ظاهري است

 .دارد زميني برمي انزنبهشتي با  زناندهد و اين پرده از تفاوت خلقت  نسبت مي
آدميان زميني مخلوق خداوندند اما از صلب پدر و بطن مادر، اما حوريان مخلوق 

دوشيزگي صفت استمراري حوريان است، نه  .مستقيم يا ابداعي خداوند هستند
اند و  حوريان شوهردوست .اند صفت ابتدايي آنان، پس از هر همنشيني باز دوشيزه

  .ان جوانيهمگي همسن و سال، در عنفو
) ۳۳كند (آيه ياد مي »كواعب اترابا«چنانكه در سوره نباء از حوريان با صفات  آن

سوره  ۵۲تعبير همسالي در آيه  .يه از نوجواني حورياناكن» هاي همسال نتاو نارپس«
 گونه ايناز آنان  ۴۹و ۴۸و باالخره در سوره صافات آيات .است ص نيز تكرار شده

و نزد ايشان  »قاصرات الطرف عين، كانهن بيض مكنونو عند هم «كند:  ياد مي
از  .اند هاي شترمرغ نهفته چشمند، گويي ايشان بيضه ديدگان درشت فروهشته

بهشتي برشمرده و گاهي مكرراً  زنان براي کريم قرآنمجموعه شانزده صفتي كه 
  كه: آيد ميدست  است، به تذكر داده

  .زميني در خلقت متمايزند زنانبهشتي از  زنان .۱
  .در نهايت كمال و رفعت مقام و نجابت و عفاف هستند .۲
  .به غايت با جمال و زيبارويند .۳
  .اند در عنفوان جواني .۴
  .دوشيزگي صفت استمراري آنان است .۵
  .شوند آنان پاداش خداوند به مردان مؤمن صالح محسوب مي .۶
  

  مبحث دوم: پسران نورس بهشتي
 »ولدان«و  »غلمان«بار سخن از  يحات حاالت بهشتيان در قرآن، سهدر توض

كنند همانند ساقي  پسران نورسي كه به راه يافتگاه به بهشت خدمت مي .است آمده
   .يك مجلس مهماني باشكوه
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و برگرد آنان ) «۲۴(طور »و يطوف عليهم غلمان لهم كانّهم لُولُو مكنون«اول : 
  .»اند دند كه گويي مرواريد نهفتهگر شان مي نان (خدمتكار)اجو

(واقعه  »يطوف عليهم ولدان مخلّدون باكواب و اباريق و كاس من معين«دوم: 
ها و  ها، ابريق گردند، همراه با كوزه نان برگرد آنان مياجاودانه جو) «۱۷ـ۱۸
  .»هايي از شراب جاري جام

(انسان  »منثوراو يطوف عليهم ولدان مخلّدون اذا رأيتهم حسبتهم لولواً «سوم: 
گردند كه چون بنگريدشان، پنداريشان كه  و پسراني جاودان برگرد آنان مي) «۱۹

  .»اند مرواريد پراكنده
غلمان جمع غالم و ولدان جمع ولد به معناي پسران نورس است كه وظيفة 

عهده دارند،  يافته به بهشت را به  هرا ناگري مرد خدمتكاري و به شكل خاص ساقي
غلمان و  .مانند و دائماً خدمتكارند و در اين سن و سال جاودانه ميخوبرويند 

به عبارت ديگر اين  .ولدان خدمتكار مرداني هستند كه حورالعين را همنشين دارند
و هرگز باالستقالل خدمتكاري  .اند يافته به بهشت هرا نانان نورس خدمتكار مرداجو
نان همچون حورالعين ابر اينكه اين نوجو .عهده ندارند يافته به بهشت را به هرا  زنان

 آنان رابلكه برخي روايات  .، سندي در دست نيستباشند داشتهخلقتي متمايز 
  .)۵/۲۹۱(بحاراالنوار  .كند فرزند برخي زمينيان معرفي مي

يافته به بهشت  هرا  نان چه حورالعين و چه غلمان و ولدان پاداش مردبرايبنا
  .است
  

  بررسي و تأمل
يافتگان به بهشت)  به تأمل دربارة (موجودات بهشتي همنشين راهاكنون 

  .بهشتي) متمركز است زنانواضح است كه ثقل بحث در مبحث اول ( .پردازيم مي
احتمال اينكه اين ازواج مطهره  »لهم ازواج مطّهره«ية آاگرچه در مورد سه 

 زنانيات همان همسران صالح زميني مردان صالح باشند مطرح بود، اما ديگر آ
  .زميني است زنانها با  بهشتي صريح در تغاير آن

كريم از نعمت  يافته به بهشت به تصريح قرآن هرا  ناهرحال در اين موضع مرد به
يافته به  هرا  زنان برايكه معادل چنين موقعيتي  حال آن .حورالعين برخوردارند
اي به نعمت وجود مردان بهشتي  يعني كمترين اشاره .است بهشت ترسيم نشده

به عبارت ديگر لحن قرآن در اين  .صالح در دست نيست زنان برايعنوان پاداش  به
تشويق ايشان  برايبه مطالبات و اميال مردان پرداخته است و  .زمينه مردانه است

ر نظر بدوي د .است لذت جنسي را با اشاره به برخي ابعاد آن در بهشت وعده داده
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و مردان برقرار بود ـ  زنانـ برخالف مواضع پيشين كه تساوي مطلق جنسي بين 
پرداختن به مطالبات مردانه و  .در اين موضع با نوعي تبعيض جنسي مواجهيم

  .هزنانغفلت از مطالبات 
مخاطب و مقصود از بهشت مرد است و زن « اند: تا آنجا که برخي پنداشته
 .) نيست و حضورش ملحق به شهوات مرد استچيزي جز جسمش (مقصود

بهشت محکوم به سلطه لسان و تمايالت شهواني مرد است و زن چه در دنيا و چه 
  )۱۵۴، صالقرآن الجنس فيمحمود،  (ابراهيم ».اي دارد در آخرت حضوري حاشيه

آثار گذشتگان و معاصران حداقل چهار پاسخ به مشکل تبعيض  از تتبع در
بل استخراج است، اگرچه بعضي از اين نکات مستقيماً درپاسخ جنسي در آخرت قا

  اند: به سؤال يا مشکل فوق مطرح نشده
  

  پاسخ اول:
زيباي بهشتي  زنانمشکل از واژه حورالعين برخاسته، اما حورالعين به معناي 

 .است اي به مردان مؤمن صالح داده نشده ن چنين وعدهآنيست و اصوالً در قر
بر  .چشم چشم درشت سياه زناناست نه  »انگور سفيد«معناي صحيح حورالعين «

زوجنا هم «به نادرست با افزودن دو نقطه » روحنا هم بحور عين«اين اساس، 
) مؤيد معناي ۲۰۰۰لوگزنبرگ،( ».است ) قرائت شده۲۰طور/،۵۴(دخان/» بحورعين

م) است که ۳۰۶ـ۳۷۳سوري (افرام » درباره بهشت«انگور سفيد از حورالعين کتاب 
سه قرن قبل از ظهور اسالم به زبان سرياني تأليف شده و در آن به توصيف بهشت 

هاي بهشت در اين  بسياري از اوصاف و نعمت هاي آن پرداخته است و و نعمت
چشم  سيه زنانجاي  کتاب با بهشت قراني تشابهي باورنکردني دارد، فقط به

در تحول معناي  )۱()۱۹۹۸براک، ( .است دهآم ديده نعمت انگورسفيد درشت
است: يکي اينکه الفاظ  بهشتي دو احتمال داده شده زنانحورالعين از انگور به 

ن آکتاب افرام در توصيف انگورهاي بهشتي منشأ تکوين مفهوم حورالعين در قر
نکه واژه حورالعين از زبان و متون سرياني وارد يا رديگ )۲()۱۹۴۸بک، ( .است شده
ن معنايش انگور سفيد بوده، اما بعدها در تاريخ آنزول قر زمانن شده، و تا آقر

بر اين منوال  .)لوگزنبرگاست ( تفسير و حديث مفهومي جديد بر آن تحميل شده
  .شود مشکل تبعيض جنسي در آخرت کامالً حل مي

  
  نقد پاسخ اول:

  اين پاسخ به مشکالتي جدي مبتال است:
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واژه حورالعين نيست تا با اثبات تغيير معناي آن مشکل اوالً: مشکل منحصر در 
زنانه به صفات متعدد » حورالعين«توصيف  .تبعيض جنسي از اساس حل شود

کاراً، خيرات حسان، مقصورات في الخيام، لم بکواعب اترابا، جعلناهن ا :قبيل(از
وجه  است به هيچ ن آمدهآيطمثهن انس قبلهم و الجان) که در آيات مکرري از قر

  .قابليت انطباق با معناي انگور پيشنهادي را ندارد
ني با بهشت توصيف شده درکتاب آثانياً: صرف شباهت ديگر صفات بهشت قر

کند که در موارد غير مشابه کتاب متأخر از کتاب متقدم وام  افرام سوري اثبات نمي
 ي وها ناشي از شباهت فراوان بلکه وحدت بهشت مسيح اين شباهت .است گرفته

  .بهشت اسالمي است
توان پذيرفت که  چگونه مي .افتد ثالثاً: تحول در معاني لغات يکباره اتفاق نمي

فهميدند و ناگهان  قبل از نزول قرآن همگان از حورالعين معناي انگورسفيد را مي
 زنانبه اشتباه يا بدخواهي از حورالعين  مسلمانانهمه عالمان مسلمان و تمامي 

 دليل و است و ادعايي بي اين ادعاي گزاف فاقد مستندات الزم .دبهشتي درک کردن
  )De Blais, 2003, 92-97)(۳. (غيرعلمي بيش نيست

  
  پاسخ دوم:

صالح است چه مرد وچه زن، و از جمله  مؤمنانتمام  برايهاي بهشتي  نعمت
حورالعين زوج انسان مؤمن در بهشت است، يعني  .است» حورالعين«ها  اين نعمت
مؤمن در بهشت حورالعيني از جنس مخالف خود دارند که  زناناز مردان و هريک 

بهشتي توهم  زناناينکه از حورالعين  .برند شوند و از او لذت مي با او مأنوس مي
جز  اي شده و چاره در جامعه مردساالر نازل کريم قرآنشده، ناشي از آن است که 

است که زبان، فرهنگ و  واضح گفتن به زبان و فرهنگ مردم نبوده، و نسخ
گذارد و هيچ پيامبري جز به زبان  حوادث تاريخي ضرورتاً بر کالم وحياني تأثير مي

نگفته واال از مسلمات قرآني است که انسان با دميدن روح الهي خلق  قومش سخن
اختالف جنسي بين زن و  .است و اين روح الهي اختصاصي به مردان ندارد شده

بدن  .ماند نمي دنيوي است و پس از مرگ اثري از آن باقيمرد اختالفي مادي و 
شود و با خروج روح از بدن، ديگر نه مذکر است نه  انسان پس از مرگ خاک مي

به بهشت  ـ دانيم نمي را آنکه تفصيل ـ  گاه که روح او با هيأت خاصي مؤنث، و آن
کند،  ق مينام حورالعين خل هاو ب برايوارد شد، خداوند در بهشت جنس ديگري 

، مردان بهشتي و حورالعين اسم جنس اين زنان برايبهشتي و  زنانمردان  براي
 الحقوق؛ ،، المفاهيمةالمرأ(القبانچي،  .انسان صالح مؤمن است برايمخلوق بهشتي 
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  )۵۴ـ ۵۵ص 
  

  نقد پاسخ دوم:
که پاسخي صريح و مستقيم به مشکل تبعيض جنسي در آخرت  ـاين پاسخ 

  دو مقدمه کالمي و ادبي است و هردو مقدمه ناتمام است:مبتني بر  ـاست 
داش اما مقدمه کالمي: اينکه به انسان مؤمن صالح فارغ از جنسيتش پا

شود، مسلم است، اما اينکه اين انسان مؤمن صالح به بدن جسماني عنصري  مي داده
 .است شود با ادله عقلي قابل اثبات نيست و مستند آن ادله نقلي مذکر يا مؤنث مي

مردان مؤمن  برايمؤمنه صالحه (همانند حورالعين  زنان براياما همسران بهشتي 
اين مقدمه بيش از  .ويژه فاقد مستند قرآني است صالح) فاقد هرگونه مستند نقلي به

آنکه پسيني و برخاسته از آيات قراني باشد، پيشيني و مبتني بر پيش فرض فلسفي 
لحاظ قرآني يا حداقل در  مطلوب و قابل دفاع است، اما به هرچندخاصي است که 

  .ماند مي ادبيات موجود اسالمي قابل اثبات نيست و در حد ادعايي بدون دليل باقي
عنوان  هاما مقدمه ادبي: اطالق حورالعين بر موجودات بهشتي اعم از زن و مرد ب

ه به لحاظ لغوي نه پاداش اخروي مؤمنين و مؤمنات اوالً فاقد دليل است، چرا ک
کند، بلکه دقيقاً از صفات  و مردان داللت مي زنانمذکر است و نه بر صفت مشترک 

کواعب : از قبيل(که صفات متعددي  ثانياً دليل بر خالف آن است، چرا .ه استزنان
کاراً، خيرات حسان، مقصورات في الخيام، لم يطمثهن انس قبلهم باتراباً، جعلناهن ا
) همگي ....هن الياقوت و المرجان، قاصرات الطرف، فرش مرفوعه،و ال جان، کان

  .وجه قابل انطباق بر مردان نيستند هيچ اند و به هزنانصفات 
اين تأويل اگرچه در مورد زوج اخروي  .شده به تأويل اشبه است توجيه ياد

د (ازواج مطهره) انسان صالح اعم از زن و مرد قابل پذيرش است، اما يقيناً در مور
  .کند حورالعين پذيرفتني نيست و مشکل را حل نمي

  
  پاسخ سوم:

ه به مذاق عرب جاهلي و عصر نزول زنانواژه حورالعين داللت بر جذابيت 
 برايبسيار بعيد است که قرآن در مقام بيان ابعاد زيبايي (استاندارد) جهاني  .دارد
باره به ذائقه  در اينبيان قرآني  .باشد در تمامي اعصار و ازمنه بوده زنانتمام 

کار  تنها در آيات مکي به» حورالعين«واژه  .شنوندگان عصر خاصي محدوداست
آيات مکي متعلق به  .است رفته و هرگز حتي در يک آيه مدني استعمال نشده

محدوديت مخاطبان قرآن در اعراب حجاز است، حال آنکه آيات مدني  دوران
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اند و منحصر  م قرآن به شدت افزايش يافتهي است که شنوندگان پيادورانمتعلق به 
جاي  در آيات مدني به .گيرد شوند، بلکه مخاطبان متنوعي را در برمي به عرب نمي

ازواج يعني همسران چه مرد و  .است استعمال شده» ازواج مطهره«حورالعين واژه 
 نزنامردان مؤمن صالح  برايمؤمنه صالحه مردان مطهر و  زنان براييعني  .چه زن
ضمناً از جمع بودن ازواج در ازواج  .است اي در آخرت درنظر گرفته شده مطهره

دست  مطهره بر خالف برداشت غالب مفسران جواز تعدد زوجات در آخرت به
 براييعني  بودن مؤمنين است، بودن ازواج در مقابل جمع ، بلکه جمعآيد مين

هر مؤمن  براي(است  بيني شده ي مؤمن صالح همسران مطهري پيشها انسان
» ازواج مطهره«صالحي چه مرد چه زن يک همسر مطهر نه بيشتر) واضح است که 

توانند همان همسران  مي» ازواج مطهره«ويژه آنکه  نيست، به» حورالعين«معادل 
  )۴(.اند، نه اينکه لزوماً غيرايشان باشند دنيوي باشند که به بهشت اذن ورود يافته

  
  نقد پاسخ سوم:

که همانند پاسخ قبلي پاسخي صريح و مستقيم به مشکل تبعيض اين پاسخ 
ه به مشکل است و حاوي برخي نکات زنانجنسي در آخرت است، نخستين پاسخ 

  قابل دفاع است، اما درعين حال در آن مناقشاتي روا است:
استعمال نشده و هر سه » حورالعين«اوالً: اگرچه در آيات مدني واژه مرکب 

) اما چهارمين ۲۲، واقعه /۲۰، طور/ ۵۴ات مکي است (دخان/استعمال آن در آي
حور مقصورات في «کار رفته  سوره الرحمن به ۷۲استعمال آن بدون عين در آيه 

بودن آن است، اما قول اصح  سوره الرحمن اگرچه اقوالي دال بر مکي .»الخيام
ترتيب  بودن آن است، چرا که روايات و تعليالت ضعيفه در برابر روايات مدني

 ۱، جالقرآن في علوم التمهيدنزول متفق عليها توان مقاومت ندارند (معرفت، 
عالوه اگرچه  به .و هفتمين سوره به ترتيب نزول است ) سوره الرحمن نود۱۵۱ص

، نساء/ ۱۵، آل عمران/ ۲۵کار رفته (بقره/  در آيات مدني به» ازواج مطهره«عبارت 
) و حاوي ازواجکم و ۱۳۶ص ۱پيشين،جت، معرف)، اما دو آيه زير مکي است (۵۷

هم و ازواجهم «)، ۷۰(زخرف/ » ادخلوا الجنه انتم و ازواجکم تحبرون«ازواجهم: 
شک اين ازواج نيز مطهرند، اگرچه  ) بي۵۶(يس/ » في ظالل علي االرائک متکئون

لذا نه حور به آيات مکي منحصر  .است صفت مطهر در اين دو آيه تصريح نشده
  .کار رفته است زواج منحصراً در آيات مدني بهاست و نه ا

کار رفته باشد و ازواج  ثانياً: بر فرض که حور يا حورالعين تنها در آيات مکي به
شود،  باشند، مشکل حل نمي يا ازواج مطهره نيز تنها در آيات مدني استعمال شده
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ند و در باش زيرا اگر آيات مکي حورالعين به آيات مدني ازواج مطهره نسخ نشده
لي برخوردار باشند، حورالعين خاص ئظرف اعتبار آيات دسته دوم از اعتبار دال

بود و عام به خاص  است و ازواج مطهره (بنا بر وحدت مقصود) عام خواهد
بودن مدلول آيه است نه  بودن دليل موقت نه مکي .تخصيص خواهد خورد

حتي بنابرنظر برخي معاصرين مسئله کامالً  .بودن مدلول حکم بودن دليل ثابت مدني
ي زمان برعکس نظر امينه ودود است: يعني آيات مکي در مقام بيان پيام کلي و فرا

مند تأسيس حکومت در مدينه  زماناسالم هستند و آيات مدني دال بر آيات 
به هر حال قبول اينکه  .)۲، فصل(محمود محمد طه، الرساله الثانيه من االسالم

مورد نظر اعراب عصر نزول است و جذابيت عمومي  زنانبيانگر » العينحور«
(اما نسخي  ندارند پذيرش وجود آياتي با مدلول موقت و در نهايت منسوخ

  .قرآن است متفاوت با نسخ با كتاب و سنت) در
  

  پاسخ چهارم:
بهشت « از ديدگاه عارفان  .از مباني عرفاني و فلسفي است اين پاسخ متخذ

چه نفس تمايل  جسماني عبارت است از صور ادراکي قائم به نفس خيالي از آن
برد که ماده و مظهري جز نفس ندارد و فاعل و موجد قريب  دارد و از آن لذت مي

هار و ابنيه و ناچه در بهشت است از اشجار و  تمام آن .ها جز نفس نيست آن
کند  ادراک و ايجاد مي را آن، حياتي که با حيات نفس که غرفات حياتي ذاتي دارند

هاست، چرا که ادراک و فعل در آنجا  يکي است، ادراک اين صور عيناً ايجاد آن
تعالي است و مشيت او نيز عيناً  در بهشت فعل مؤمن عين فعل حق .يکي است

است  چرا که چنين کسي به مقام رضا و عبوديت رسيده .همان مشيت خداوند است
  )۳۸۱(ابن عربي، الفتوحات، باب » ...خواهد خواهد نمي چه خدا مي يعني جز آن

در اشاره به حورعين: چون ديده بصيرت مرد موقن به « از ديدگاه حکيمان:
 و«ون قادر شود وار بر مطالعه ملکوت هر دو کُ ابراهيم شود و كحل توفيق گشاده

واردان » کون من الموقنينکذلک نري ابراهيم ملکوت السموات و االرض و ي
کنند و در يک ذره از ذرات کائنات  مي حضرت عزت را که از پرده غيب ظهور

که  محاله چنانکند و ال دهند، مشاهده مي نور تجلي جلوه مي واسطه بهخويشتن را 
چه  گفته آمد هريکي به نيکوترين صورتي از صور مخلوقات ممثل شوند، مانند آن

و چون تمتع از آن مشاهده جز » فتمثل لها بشراً سويا«که  است در قصه مريم آمده
به فيضان اثري از عالم وحدت که مقتضي ازدواج ذات و صورت باشد با يکديگر 
به وجهي که مفضي به اتحاد بود، صورت نبندد، پس با هر يکي از آن صور که به 
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زوجنا هم «منزله يکي از آن حوران بهشت باشد از اين ازدواج حاصل گردد و 
و به آن سبب که چهره اين پردگيان از ديده اغيار و اهل تضاد مصون » بحور عين

عالم  ،که نامحرمان عالم باشند، و به حکم آن» حور مقصورات في الخيام«است، 
اند و چه آن قوم که به باطن عالم  ظاهر عالم ملک بازمانده تكثر را چه آن قوم که به

» لم يطمثهن انس قبلهم وال جان«ناممکن است  ملکوت محجوب شده وصل ايشان
باشند و به سبب آنکه معاودت آن حالت هر نوبت موجب التذاذي بود زيادت از 

کارت و  نوبت اولي مانند محبوبي مفقود که بعد از مقاسات طلب بازيافته شود به
 ،آغاز و انجام (نصيرالدين طوسي،» .غرابت آن لذات هر نوبت متجدد شود

  )۶۹ـ۷۰ص
حورالعين يعني ذوات نفسانيه نوريه « و باالخره از ديدگاه حکيمان متعاليه:

کامل  را آنتحت مراقبت عقلي، چرا که نسبت نفس به عقل که با افاضه و تشويق 
قصور و ولدان و شراب و  :يي ازقبيلها پاداش ...کند، نسبت حوا به آدم است مي

وم و معارف، زيرا علوم و معارف فواکه و حورالعين جزاي اعمال است نه جزاي عل
اعلي و مجاورت حق و مطالعه  ءغايتي جز خودشان ندارند، يعني اتصال به مال

 ۳۹ ص ۷ج ،الکريم تفسيرالقرآن(صدرالمتألهين، » وجه کريم ملکوت و دوام نظر به
  )۴۴ و

 برايبهشت محسوس  .ما دو بهشت داريم: بهشت محسوس و بهشت معقول«
مراد از بهشت  .مقربين يعني عليون برايهشت معقول اصحاب يمين است و ب

» محسوس عالم صوري حسي مشتمل بر صور حسيه مجرد از ماده است
شان فراهم برايطلبند  چه مي بهشتيان آن) «۳۲۱ ص ۹ ج ،اسفار (صدرالمتألهين،

تکبير خداوند، و  آنان بر چند مرتبه اند: برخي متنعم به تسبيح و تقديس و .است
انواع مأکوالت و مشروبات و نکاح  :ازقبيل مندند، نعم محسوس بهره ر ازبرخي ديگ

 ».برد ي به ميزان همتش لذت ميهرکسحورالعين و استخدام غلمان، درآنجا 
نشئه آخرت نشئه متوسط بين مجردات عقليه و جسمانيات « )۳۱۹ـ۳۲۰(پيشين،ص
(پيشين » .شود مي محسوب صور محسوس آن عالم در اين عالم خيال .مادي است

هايش از محسوسات است اما طبيعي مادي  بهشت اعمال و نعمت) «۳۳۵ص
اش عين محسوسيت آن  نيست، بلکه صورش صور ادراکي است که وجود عيني

اين ديدگاه عرفاني فلسفي  .)۳۸۲(پيشين ص» .نشئه بهشت نشئه نفوس است .است
  توان در نکات زير به زبان ساده تلخيص کرد: را مي
خواهد،  چه مي يابد که آن صالح در بهشت اخروي به قدرتي دست مي انسان ـ۱
  .آفريند مي
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   .گيرد اين آفرينش توسط قوه خيال نفس انساني صورت مي ـ۲
اند: صالحان مقرب جز معنويات و روحانيات  صالحان بر دو مرتبه ـ۳

اصحاب يمين محسوساتي از قبيل مأکوالت و مشروبات و  .درخواستي ندارند
  .کنند ات طلب ميمنکوح
  .حورالعين مطلوب اصحاب يمين است نه صالحان مقرب ـ۴
ي جسماني اگرچه محسوس است، اما مادي نيست، نوعي تمثل ها خواسته ـ۵

براين اساس که خواهش نفساني توسط قوه خيال ايجاد  .است، ساخته قوه خيال
 .د توانايندشک فرقي بين زن و مرد نيست، هردو بر مشتهيات نفس خو شود، بي مي

اگرچه مقربين جز مقام قرب حق نطلبند، اصحاب يمين که به آن مقام اعلي واصل 
کند،  ي جسماني دلخوشند و هريک جنس مخالف طلب ميها اند به خواهش نشده

جفت بهشتي را، و هر دو نيز از خيال خود لذت تام  زنانمردان حورالعين را و 
است اما مادي نيست، صورت مثالي  برند، اين مخلوق خيالي اگرچه محسوس مي

  .مريم برايدارد همانند تمثل جبرئيل 
  

  نقد پاسخ چهارم:
  در ذيل پاسخ چهارم اين نکات قابل ذکر است:

شده هرگونه تبعيض جنسي در آخرت ازميان  اوالً: بنابر مباني عرفاني فلسفي ياد
از اين حيث اين  .شود معناي تساوي مطلق حکمفرما مي خيزد و عدالت به برمي

اگرچه بيان عارفان و حکيمان بياني مردانه است، اما اين  .پاسخ، پاسخي موفق است
  .سادگي قابل رفع است اشکال صوري به

سو غالب مخاطبان  روست که از يک ثانياً: ذکر حورالعين در ظاهر قرآن از اين
مواره در در تمامي ازمنه درنهايت غايتي جز اصحاب يمين ندارند و مقربون ه

ي ها اند، و از سوي ديگر در اين مخاطبان غالب در عصر نزول دغدغه اقليت محض
نبوده و همواره به تبع  هرگز صراحتاً مطرح زنانبوده و مطالبات  مردانه مسلط

است، اما اين به  است و کتاب نيز به لسان قوم نازل شده شده مطالبات مرد مطرح مي
مشابهي برخوردار نباشند، اين نعمت به شکل  از نعمت زنانآن معني نيست که 
 آنالبته واضح است که اين پاسخ باطني مشکل ظاهر قر .است جزئي تصريح نشده

نوعي تأويل و عدول از ظاهر و  را آنو متکلمان و فقيهان  سازد ميمرتفع ن را
تحليل انتقادي  .شمارند تمسک به قوه خيال را خروج از ضوابط معاد جسماني مي

  .طلبد مناقشه مقال و مجال ديگري مياين 
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  تأملي ديگر
ه در زنانهاي  فارغ از چهار پاسخ فوق در علّت نپرداختن كتاب الهي به نعمت

  ذكرشود:  بهشت چه بسا نكات زير
خوش ندارند  زنان .ه باعث عدم تذكر اين موارد استزناناول: حجب و حياي 

   .شود ندهرا ناامور بر زب گونه اين
هاي مختلف،  ها پس از آن، در جوامع و فرهنگ عصر نزول و قرندوم: در 

هرگز استقالالً و منفرداً مطرح نبوده، و  زنانمردساالري حاكم بوده و مطالبات 
ي طبيعي شرايطدر چنين  .است شده مرد مطرح مي سايههمواره به تبع و در ظّل و 

به  زنانبوده كه از اميال و مطالبات مردان در آخرت بحث شود و اميال و مطالبات 
بحث از حقوق زن و جايگاه و مطالبات وي از مباحث جديد  .شود ادههناغفلت و

كردن  مطرح .است و در فرهنگ عصر نزول نبايد انتظار چنين مباحثي را داشت
  .استچنين انتظاراتي غفلت از جغرافياي سخن 

(احزاب  »ال يستحي من الحق«به تصريح قرآن  .ل پذيرفتني نيستل اواما تعلي
نگاهي به جزئيات مباحث قرآن  .كند ) خداوند از گفتن حق شرم نمي۵۴

بسا سخن  گفته كه چه دهد، خداوند در بسياري از امور از تفاصيلي سخن مي نشان
است، در پرده قابل اشاره  اگر لذات جنسي صالحان بهشتي حق .متعارف روا ندارد

مردان ذكر شده، امكان ذكرش ـ  براي، و اگر زنان برايمردان چه  براياست چه 
  .لذا اين توجيه پذيرفتني نيست .رفت نيز مي زنان برايبا همان ادب قرآني ـ 

م در بدو نظر پذيرفتني است، اما اين توجيه لوازمي دارد از جمله ل دوتعلي
داقل برخي آيات قرآن و پاسخگونبودن اين دسته از آيات مندبودن ح زمانپذيرش 

در آخرت همانند مردان  زناننپرداختن به تفصيل مطالبات  .يزمانديگر  شرايطدر 
جذّابيت  .زا است ، اما اين امر امروز مشكلاست بودهدر عصر نزول بالاشكال 
اگر رضوان و  .است زنانمردان به مراتب بيش از  برايبيانات قرآني دربارة بهشت 

مادي و لذائذ   پاافتادة مراتب مهمتر از نعم پيش جوار قرب و نعم روحاني به
كه در  آنان .و مردان نيست زنانجسماني و جنسي است، در اين ناحيه تفاوتي بين 

روند مشكلي  مي حوزة معارف و اعتقادات كه حوزة تعقل است متعبدانه پيش
كنند و با نعمت عقل خداداد به  كه دعوت قرآني تعقّل را اجابت مي ندارند، اما آنان

كند: چرا  شان اين پرسش ساده بروز ميبرايدهند  گري و تأمل مي خود اجازة پرسش
رانده  كتاب خدا به مذاق انسان ديروز تنها از مطالبات جزئي مردان در آخرت سخن

مروز را در همپايگي زن و مرد در تفصيل جزئيات آخرت مورد و مطالبات انسان ا
اينكه گفته شود حكمت ارادة الهي بر ما مخفي است، انسان  .است عنايت قرار نداده
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معناي اين سخن جاري نبودن ادعاي متكلّمانه اعجاز  .كند گر را قانع نمي پرسش
عا مقال و مجال تحليل انتقادي اين مد .خالد حداقل در اين بخش از آيات است

  .طلبد ديگري مي
چه رافع مشكل در واقعيت امر است، قاعدة كلي و عمومي قرآني است كه  آن

مطلق  »ما تشتهي االنفس، مايشاؤون، مايدعون«تفصيل به آن اشاره شد  قبل از اين به
يافته  هرا  زنانشود، و  نيز شامل مي را زناناست و اختصاصي به مردان ندارد و يقيناً 

هاي الهي از جمله نعمت نيكوترين همسر برخوردارند و از  به بهشت از تمام نعمت
منصفانه بايد  هرچند .از حقوقي همانند برخوردارند زناناين زاويه مردان و 

شده و از  جانب مطالبات مردان پرداخته پذيرفت كه در ناحيه ذكر تفاصيل تنها به
عبارت ديگر تساوي  به .است مدهان نيميا در بهشت كمترين سخني به زنانمطالبات 

در قاعده كلي و تفاوت در بيان جزئيات و تفاصيل، بيان نعم مردانه و سكوت در 
  .هزنانناحيه نعم 

  
   نتيجه

  زنان در آخرت در تمام موارد از حقوقي مساوي و مشابه با مردان برخوردارند. 
عذاب و غضب و از جمله در شرايط رستگاري، محاسبة اعمال، برخورداري از 

حساب، تحصيل رضوان الهي كه برتر از بهشت  جهنّم، وصول به بهشت، روزي بي
الهي در  ها، برخورداري از نور اوست، حيات طيبه، بخشش از سيئات و لغزش

حشر،  رفتن نسب و خويشاوندي در ظلمات قيامت، مغفرت و اجر الهي، ازبين
چه دل بخواهد در  بودن هرآن فراهمتداوم همسري صالحان در بهشت، و باالخره 

بهشت. در اين موارد تساوي كامل جنسي برقرار است و كمترين تفاوت و تبعيضي 
  بين زنان و مردان در كار نيست.

فراهم بودن «رغم تساوي كامل زن و مرد در قاعدة كلي  تنها در يك مورد علي
هاي مردانه  نعمت ، در جزئيات و تفاصيل آن، تنها»چه دل بخواهد در بهشت هرآن
  .است مدهاميان ني ه در آخرت سخني بهزنانهاي اختصاصي  شده و از نعمت مطرح

 
  يادداشتها

نيا، مرتضي؛ مسألة   ياست: کريم . آراء لوگزنبرگ و افرام سوري از مقاله ذيل گزارش شده۱
لوگزنبرگ، قرائت آراي ي و سرياني در زبان قرآن، نقد و معرفي کتاب کريستف متأثير زبانهاي آرا

؛ مجلة نشردانش، سال بيستم، شمارة ۲۰۰۰، نسريان قرآن: جستاري در ايضاح زبان قرآن، برلي
  شرح ذيل است: مشخصات دوکتاب موردبحث به .۱۳۸۲چهارم، زمستان 
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  نوشتار دوازدهم
  
  
  

  ١داري در اسالم معاصر برده مسألة
  
  

داري از اواسط قرن نوزدهم ميالدي آغاز شد و  نهضت الغاي برده: ضرورت بحث
كن كرد تا آنجا كه امروز در افكار  را در جهان ريشه ـ به معناي سنتي ـبرده 

داري امري مذموم، قبيح، ظالمانه و غيرعقاليي  عمومي و عرف عقال برده
داري (به همة معاني آن اعم از سنتي و جديد) از ضوابط  شده، نفي برده محسوب

فارغ از اي وجود ندارد تا  معني، ديگر برده يك به .شود حتمي حقوق بشر شناخته مي
مسألة «دليل  اما به سه .باشد دربارة احكام آن بحث شود زاوية تاريخي الزم

  نيازمند بحث و مطالعه است:» داري در اسالم معاصر برده
به عبيد و اماء (غالم و كنيز) اشاره  کريم قرآناول: در آيات متعددي از 

ا مملوكان كم در سنت پيامبر(ص) و سيرة ائمه(ع) نيز مباحث مرتبط ب .است شده
هاي دائمي و كتابي با داعية  پرسند ديني با ادعاي خاتميت و ارائة اسوه مي .نيست

(حداقل مطابق عرف معاصر) مانند  جاودانگي چگونه از يك امر قبيح و غيرعادالنه
  كند؟ باالخره با اين آيات و روايات چه بايد كرد؟ داري دفاع مي برده

صر اعم از فيلسوف، فقيه، مفسر و محدث به دوم: برخي از علماي مسلمان معا
اجماعي مطابق  را آنكنند و  داري مذكور در متون اسالمي دفاع مي صراحت از برده

                                                           
 
المللي حقوق بشر(مباني نظري حقوق بشر)، دانشگاه  دومين همايش بين. قرائت شده در ۱

، آفتاب)؛ ماهنامه ۴۷۷-۵۰۲، صفحه۱۳۸۴،مجموعه مقاالت همايش(۱۳۸۲ارديبهشت  ۲۸ مفيد، قم،
  .۸۰-۸۹، صص ۸۲، ارديبهشت ۲۵سال سوم، شمارة 
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ها و تدبيرها  در اسالم چاره«عنوان نمونه:  به .نمايند حكم عقل معرفي مي
معنا نيست كه بردگي  شده تا نظام بردگي برچيده شود، ولي اين به آن انديشيده

ها بر كفار مسلط  نااگر در جنگ مشروع مسلم .لقاً در اسالم محكوم استمط
پيروز، حكم برده را  مسلمانانها را اسير بگيرند، اسير كافر دردست  بشوند و آن

امروز هم اگر چنين جنگي اتفاق بيفتد،  .دارد و احكام بردگي بر او ثابت است
باشد و الزم  ي برچيده شدهطور كل نيست كه بردگي به گونه اين .حكم همين است

 .البته بردگي آن روز براساس تبعيض نژادي بود .باشد كه كتاب عتق شسته شود
اما اگر امر دائر شود  .فروختند انداختند و مي سياهان و مردم ضعيف را به دام مي

تر است؟  كنند، كدام انساني خورده را بكشند يا اسيرش بين اينكه دشمن شكست
(اما)  .پا خواهندكرد ه اگر او را آزاد بگذارند باز همان فتنه را بهدشمني كه اسيرشد

باشد  شود، ولي اگر برده رويش بسته مي اگر وي را بكشند ادامة حيات و بازگشت به
 درآيد.اي  صورت انسان شايسته شود و به ممكن است تدريجاً در داراالسالم تربيت

است و ما از آن دفاع  يرفته شدهالجمله در اسالم پذ هرحال مسألة بردگي في به
) اين ديدگاه در تعارض كامل با ضوابط حقوق بشر ۱۳۷۲يزدي،  (مصباح» .كنيم مي

  .تحليل انتقادي اين آرا بحث ديروز نيست، بحث روز است .است
ها و  ها، كنوانسيون كلية ميثاق ـاز جمله ايران  ـسوم: اكثر كشورهاي مسلمان 

اند كه تمام  اند و متعهد شده داري را پذيرفته ي الغاي بردهالملل هاي بين نامه مقاوله
داري  انديشي دربارة تعاليم ديني دربارة برده چاره .كن كنند داري را ريشه مظاهر برده

داري از لوازم تحكيم مباني حقوق بشر در جوامع  و پاسخ به عالمان مدافع برده
  .اسالمي است
سر  گويي و ادعاهاي گزاف دربارة سازگاري دين با حقوق بشر به كلي دوران

اي جز اين نداريم كه تن به مطالعات موشكافانة پسيني  امروز چاره .است آمده
طور شفاف و روشن موضع  موردي احكام ديني با مواد حقوق بشر دهيم و به

باشيم دورزدن  مطمئن .مسائل مدرن مشخص كنيم گونه ايندر قبال  را ان دار دين
  .الوقت حالل مشكل نيست مسائل، سكوت، توقف و دفع

داري در اسالم معاصر، اين مطالعه  فارغ از فوايد ذاتي و باالصالة بحث از برده
ارزيابي  براياين مطالعة موردي ميزان خوبي  .يك فايدة جنبي و بالعرض نيز دارد
هاي اين مسأله به  پاسخ .استويژه فقه اسالمي  توانمندي انديشة اسالمي معاصر به

ت سرايبرانگيز اسالمي معاصر  شود و به ديگر مسائل چالش اين مسأله منحصر نمي
ناكامي حتي در  .ارزش اين فايدة جنبي كمتر از آن فوايد اصلي نيست .كند مي

  .آميز است ساز و مخاطره كل انديشة اسالمي مشكل برايهمين يك مسأله 
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ي كه زماندر ظرف  .نيستيم» بردگي در اسالم« در اين مجال در مقام بحث
و مورد پذيرش سيرة عقال بوده توجيه آن چندان  رايجبرخي از اقسام بردگي 

داري در اسالم معاصر است، يعني دقيقاً  بحث ما دربارة معضل برده .دشوار نيست
در سدة اخير (قرن چهاردهم هجري شمسي، از ربع دوم قرن چهاردهم هجري 

داري را  اوايل قرن بيستم ميالدي) در عصري كه عرف عقال مطلق برده قمري و از
  .داند غيرعادالنه و ضدبشري مي

در  .تر از گذشته است از سوي ديگر، مفهوم برده و شخص تحت انقياد وسيع
بسياري مصاديق از موارد ملحق به  زنانحقوق كار، حقوق كودكان و حقوق 

ناوين ملحق به بردگي نو تا يك قرن قبل بسياري از ع آيد. ميحساب  بردگي به
موضوع بحث اين مقاله بحث از آن چيزي است كه  .مشمول اين حكم نبودند

چه در عرف  كند، نه همة آن انديشة اسالمي به آن عبد و امه يا مملوك اطالق مي
تا تكليف بردگي سنتي (كه به بردگي  .شود مي  حقوقي امروز بردگي محسوب

توان از بردگي نو  المي بسيار نزديك است) مشخص نشود نميمصطلح در متون اس
  .بحث مستوفي (حداقل در گسترة انديشة اسالمي) ارائه كرد

با وجود قرابت فراوان ديدگاه مذاهب مختلف اسالمي در امهات بحث بردگي 
جهت تعميق  ايم: يكي به به چنددليل بحث را بر ديدگاه اسالم شيعي متمركز كرده

هايي در اين زمينه منتشر  نگاري اينكه از ديدگاه اهل سنت تك بيشتر، ديگر
طور مستقل كمتر مورد مطالعه قرارگرفته، سوم اينكه  )، اما ديدگاه شيعه به۱شده(

داري در عصر ما و جامعة ما از مسائل مبتالبه  تحليل انتقادي ديدگاه مدافع برده
  آيد. ميحساب  به

بخش اول گزارشگر احكام بردگي در  .تاس اين مقاله از سه بخش تشكيل شده
بخش دوم به مقايسة  .داري اسالم معاصر است، يعني توصيف ديدگاه مدافعان برده

اين احكام با اسناد حقوق بشر اختصاص دارد و باالخره در آخرين بخش به تحليل 
داري در اسالم معاصر  انتقادي دو ديدگاه کامالً متعارض در زمينة برده

  .تپرداخ خواهيم
با توجه به قلت شديد مطالعات موردي در اين زمينه، اميدوارم اين قدم كوتاه 

 بهره نظران بي يد و از انتقادات و پيشنهادات صاحبآكار ق حل مشكل بهدر طري
  .نماند 
  

  بخش اول: احكام بردگي
هاي رق، رقبه، مملوك، مملوكه، مولي، عبد و امه در عربي با كلمات برده،  واژه
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هاي حر، حره عربي و آزاد فارسي  غالم و كنيز در فارسي مترادفند و با واژهبنده، 
شود  مي   مراد از برده، انساني است كه ملك انسان ديگر محسوب .در تضاد هستند

  .شود و اختيارات ناشي از حق مالكيت كالً يا جزئاً دربارة او اعمال مي
ت و آزادي مطابق پس حري .مملوكيت است  اصل در مسأله، حريت يا عدم

چه نيازمند دليل و اثبات است، رقيت و بردگي  آن .خواهد اصل است و دليل نمي
همة  .)۷، تسهيل المسالك ۱۳۶/  ۲۴، جواهرالكالم ۱۱۷/  ۶(مفتاح الكرامه  .است

  .آدميان آزادند، مگر خالف آن اثبات شود
، جنگ و جنسيت، مذهب، سن رشد .شوند ها به انحاء مختلف تقسيم مي انسان

ششمين تقسيم آدميان، تقسيم به آزاد و برده  .ها هستند علم از ضوابط اين تقسيم
اين تقسيم همانند ديگر تقسيمات  .اند يا عبد و امه ها يا حر و حره انسان .است

  .حكايت از اختالف در حقوق و تكاليف شرعي دارد
اند، اما  ت كردهبسياري از علماي معاصر در آثار خود دربارة احكام بردگي سكو

برخي  .ها نكات متعددي در زمينة بردگي قابل استخراج است در البالي آثار همين
 آرايما مجموعة احكام بردگي را از  .اند باره سخن گفته نيز به صراحت در اين

كنيم: اسباب  صريح علماي معاصر استخراج كرده در ضمن سه فصل گزارش مي
  .االخره اسباب رفع بردگيبردگي، حقوق و احكام بردگان و ب

  
  فصل اول: اسباب بردگي

در مجموع  .خواهد بنابرقاعدة اصالت حريت، رقيت سبب معتبر شرعي مي
ها فرد مملوك  شده كه با تحقق هر يك از آن بردگي ارائه برايهفت سبب شرعي 

  .شود غير شده، حقوق انسان حر از او ساقط و تكاليف برده بر او بار مي
  

  ارت در جنگسبب اول: اس
دست مسلمين اسير  به مسلمانانبا غير مسلمانانتمام كساني كه در جنگ 

مرداني كه پس از پايان جنگ به  .شوند شوند، شرعاً برده و مملوك محسوب مي مي
شوند: آزادي بالعوض،  يند مشمول يكي از سه حكم ميآ درمي مسلماناناسارت 

حاكم  .مسلمان و استرقاق سرايبا ا آزادي درعوض دريافت فديه يا در قبال مبادله
گيرد و درصورت اختيار استرقاق يا دريافت عوض  باره تصميم مي اسالمي در اين

  .شود مي  مالي، مورد از مصاديق غنيمت محسوب
مجرد استيالي فاتحان  شده، غنيمت جنگي بوده به و كودكان سرزمين فتح زنان

از كلية غنايم منقول (اعم از  .نديآ يمسلمان بر آنان مملوك و برده به حساب م
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مقتضاي  امر به چه را ولي ياي اموال و آناالملوك و صف اشياء و افراد) ابتدا قطايع
گيرد، پس از  عنوان فيء به امام تعلق مي اش صالح بداند جداكرده به واليت مطلقه

م مانده بين مجاهدان يعني سربازان حاضر در جنگ تقسي ها، باقي برداشتن خمس آن
نحوي كه هر سرباز، مالك سهمي از غنايم از جمله غالمان و كنيزان  به .شود مي
شرط اصلي بردگان در اين مورد كفر اصلي اسير است اعم از كافر حربي  .شود مي

ن مسلمان از برايبنا .و اهل كتاب مادامي كه معاهد، مستأمن يا وفادار به ذمه نباشند
اسير پس از اسارت مسلمان شد، اين تغيير دين اما اگر  .شود اين طريق مملوك نمي

(منهاج  .ماند شود و كماكان برده باقي مي باعث الغاي بردگي و رفع استرقاق نمي
  )۱۲۰ ـ ۱۲۸/  ۲۱؛ جواهر ۳۸۰و  ۳۷۹، ۳۷۳/  ۱الصالحين 

حكم بردگي تنها منحصر به حاضران در ميدان جنگ يا نظاميان نيست، بلكه 
م از نظامي و غيرنظامي، زن و مرد، كودك و كهنسال كه كليه ساكنان دارالحرب اع

  .اند مشمول حكم فوق هستند تحت استيالي مسلمين قرارگرفته
با غيرمسلمين است و  مسلمانانهاي  اسارت منجر به بردگي نتيجة مطلق جنگ
حتي مشروط به حضور پيامبر(ص)  .منحصر در جهاد ابتدايي يا جهاد دفاعي نيست

حضور اگر بدون اذن ايشان جهاد  زمانتنها در  .ذن ايشان هم نيستيا امام(ع) يا ا
باشد، غنايم حاصله متعلق به امام  باشد و استيذان هم ميسر بوده انجام شده

هاي  احتياط، تصرف در غنايم كلية جنگ غيبت بنابر زمانهرحال در  به .بود خواهد
غنيمت  قصد كشورگشايي و تحصيل مسلمين با غيرمسلمين حتي اگر به

؛ ۳۶۷/  ۲(العروه الوثقي  .باشد، پس از اخراج خمس مجاز و مشروع است درگرفته
  )۲)(۲۲؛ مستند العروه الوثقي، كتاب الخمس ۳۵۲/  ۱تحرير الوسيله 

طريق تحصيل  و اكثر بردگان از اين است بودهجنگ مهمترين سبب بردگي 
  در اين زمينه نكات ذيل قابل توجه است: .اند شده

بردگي از طريق جنگ منحصر به نظاميان و حاضران در ميدان جنگ اول: 
است  نيست و تمام ساكنان دارالحرب را كه تحت استيالي مسلمين قرارگرفته

  .گيرد دربرمي
دوم: حدود چهارپنجم بردگان از طريق جنگ، ملك خصوصي سربازان 

قرار  ها در اختيار شخص حاكم و منصب امامت پنجم آن شوند و بيش از يك مي
شوند نه مملوك دولت و  عبارت ديگر اكثر بردگان مملوك اشخاص مي به .گيرند مي

  .حكومت
شوند و پس از پايان  امر مملوك مي جنگي مذكر با اختيار ولي سرايسوم: ا
  .ماند عنوان اسير باقي نمي يك از آحاد دشمن به جنگ هيچ
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هايي كه  جنگغنايم  .چهارم: بردگي منحصر به جهاد و جنگ مشروع نيست
و كودكان به اسارت  زنانگرفته، ازجمله مردان،  خارج از ضوابط شرعي انجام

ويژه در عصر غيبت تفاوتي با غنايم جهاد و  گرفته شده، پس از پرداخت خمس، به
  .جنگ مشروع ندارد

) جنگ تنها ۳۴۵/  ۶برخالف نظر برخي از علماي بزرگ معاصر (الميزان 
بردگي در متون  برايطرق ديگري نيز  .م نيستطريق مشروع بردگي در اسال

  .خورد چشم مي شرعي به
  

  سبب دوم: استرقاق از طريق تغلب
از راه  ـاعم از ساكن دارالحرب يا خارج از آن  ـاگر افرادي از دارالحرب 

سرقت، خيانت، نيرنگ، غارت، اسارت و زور از جانب غيرنظاميان يا از جانب 
شوند و به داراالسالم  ر و درمجموع بدون جنگ ربودهنظاميان اما بدون اعمال زو

شوند و پس از پرداخت خمس آنان،  آورده شوند، در حكم غنيمت محسوب مي
 .ها مباح است ها جايز و خريدوفروش آن شده، تصرف در آن محسوب ايندهملك رب

از  مسلمانانصورت بگيرد، خريد  مسلمانانحتي اگر اخذ اين افراد توسط غير
گان كافر حتي با علم به اينكه مأخوذ از طريق زور و سرقت و خارج از ربايند

، جواهر ۵۹/  ۲) ۳االسالم( عراي(ش .تملك كافر درآمده، مجاز است جنگ به
  )۶۶/  ۲) ۶الصالحين( ، مهناج۳۶۸/  ۲) ۵، العروه الوثقي(۲۲۹/  ۲۴) ۴الكالم(

) ۷ج الصالحين(جواز استرقاق ازطريق غيرجنگ مدلول روايات متعدداست(مهنا
نبودن فرد ربوده  ) شرط استرقاق در اين طريق همانند طريق اول، مسلمان۳۷۴/  ۱

كارگرفتن  توجه در اين طريق اينكه اگرچه به نكتة قابل .شده در اول بردگي است
سرقت و خدعه خالف شرع، ممنوع و حرام است، اما حرمت  :هايي ازقبيل روش

احترام است، نه مطلقاً، لذا چون كافر حربي فاقد  اين احكام در محدودة اموال قابل
لحاظ شرعي  هروجهي صحيح و مجاز است و به احترام شرعي است، استنقاذ آن به

كند، بلكه انتقال آنان  بر آن صدق نمي ...سرقت حرام، خدعه حرام، خيانت حرام و
واضح است كه بردگي از  .بسا باعث استبصار و هدايت آنان شود به داراالسالم چه

  .شود و كودكان مي زنانطريق تغلب و زور بيشتر نصيب 
  

  سبب سوم: استرقاق از طريق خريدن از اولياء
زن،  :هردليلي حاضر به فروش اعضاي خانوادة خود ازقبيل اگر كفار حربي به

خواهر، دختر يا كودك خود هستند، خريد آنان جايز است و بعد از خريد، آنان 
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هستند و استنقاذ  مسلمانانچرا كه كفار حربي فيء  .شوند خريدار محسوب ميكنيز 
در حقيقت مالكيت از استيالي مسلمان بر كافر  .هروجهي جايز است آنان به
گونه  همين به .شده نه از بيع، زيرا واضح است كه چنين بيعي فاسد است حاصل

ار حربي به اسارت براساس اجماع و اخبار ابتياع افرادي كه گمراهان از كف
اگرچه مملوكان  .شود گيرند جايز است و آثار ابتياع صحيح بر آن مترتب مي مي

ها حق خمس است، اما  طريق دوم و سوم يا به امام(ع) تعلق دارند يا حداقل در آن
 ان راغيبت ائمه(ع) استثنائاً به شيعيان خود رخصت تصرف در كنيز زماندر 
  )۲۸۷/  ۳۰) ۸(جواهرالكالم( .اند داده

  
  سبب چهارم: سرايت رقيت از طريق والدين به فرزندان

اگر پدر و مادر به يكي از طرق معتبر مملوك شده باشند، تمام فرزندان آنان كه 
ن رقيت و برايبنا .شوند، مملوك و برده خواهند بود مملوكيت متولد مي زماندر 

 زمانآوردن والدين در  ماسال .كند ت ميسراي نشانبردگي از طريق والدين به فرزندا
فرزندان بردگان نماء ملك هستند و  .ت رقيت به فرزندان نيستسرايرقيت مانع از 

و  ۶۶/  ۲، منهاج الصالحين ۱۳۶/  ۲۴(جواهرالكالم  .گيرند به مالك برده تعلق مي
ن چنين برايبنا .بود ) البته اگر يكي از والدين حر باشد، فرزند او نيز حر خواهد۳۱۳

شوند  شوند، بلكه برخي از مادر برده متولد مي ها آزاد متولد مي كه همة انساننيست 
  .(بردة مادرزاد)

  
  سبب پنجم: رقيت از طريق اقرار

شرطي  به .شود اگر فرد عاقل بالغ مختاري به بردگي اقرار كرد، از او پذيرفته مي
/  ۲۴(جواهر الكالم  .كه مشهور به حريت نبوده نسب او نيز شرعاً معلوم نباشد

مورد تفاوتي بين مسلمان و  در اين .)۳۱۳و  ۶۷/  ۳، منهاج الصالحين ۱۵۰
حتي مهم نيست انگيزة  .سو و مرد و زن از سوي ديگر نيست غيرمسلمان از يك

  .فرد از اقرار به رقيت و بردگي فقر است يا غير آن
  

  سبب ششم: رقيت لقيط دارالكفر
شد كه تولدش از مسلمان يا ذمي  سرپرستي يافت اگر در دارالكفر كودك بي
) البته اگر حفظ چنين ۲/۱۳۶است (منهاج الصالحين  ممكن نباشد، استرقاق او جايز

گرفتن سرپرستي وي است، چنين امري واجب كفايي  عهده كودكي متوقف بر به
  .بود خواهد
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  سبب هفتم: خريد از بازار غيرمسلمين
گفته برده  گانة پيش از طرق ولو غير از طرق ششاگر فردي مطلقاً به هر طريقي 

باشد، خريد او  باشد و در بازار غيرمسلمين در معرض فروش گذاشته شده شده
توسط مسلمان مشروع و جايز است و سئوال از طريق بردگي او الزم نيست، حتي 

باشد كه فرد از طريق غيرجنگ و با زور يا سرقت يا فروش  اگر خريدار علم داشته
طرف شوهر يا پدر يا برادر به ملكيت درآمده، خريد او جايز و تصرف در آن  از

در مجموع در خريد برده از سوق غيرالمسلمين استفسار و احراز  .مشروع است
مشروعيت سبب رقيت الزم نيست و با يقين به اينكه سبب از اسباب شرعيه نبوده 

مسلمان باشد و شرعاً حتي اگر مملوك  .بازخريد و تصرف در مملوك مجاز است
با اين سبب بردگان  .شود نه اقامه كند، مشمول جواز فوق مينتواند بر آزادي خود بي

جايزالتصرف و  مسلمانانباشند توسط  هر طريقي مملوك و رق شده تمام جهان به
گانة پيشين احداث  اين سبب اگرچه مانند اسباب شش .الملكيه خواهندبود مشروع

المسلمين و داراالسالم از آن  جواز انتقال بردگان به سوق كند، اما رقيت نمي
  .يد كه در حكم احداث رقيت شرعي استآدست  به
  

  دربارة اسباب سبعة بردگي نكات زير يادكردني است:
داشته و  ها و اديان سابقه اول: تمامي اين اسباب در ديگر جوامع و فرهنگ

) لذا احكام بردگي از ۹(.است ودهشده نب يك از طرق ياد اسالم مؤسس و مبتكر هيچ
شود، بلكه همگي از احكام امضايي شرع  احكام تأسيسي اسالم محسوب نمي

  .يندآ حساب مي به
يك از اسباب فوق اختصاصي به يك مذهب خاص از مذاهب  دوم: هيچ

اسالمي نداشته، بلكه برخي مذاهب اسالمي كه در طي قرون متمادي زمام حكومت 
كرده و نظر  تر از تشيع عمل اند در زمينة اسباب بردگي موسع تهدست داش را نيز به

  )۵۲۲/  ۱۰و ابن قدامه  ۱۲۶ ـ ۱۴۱عنوان نمونه ماوردي  (به .اند داده
گانه، سنت و روايات منقول از  سوم: مستند شرعي تمامي طرق هفت
يك از اسباب بردگي مستند قرآني  پيامبر(ص) يا ائمه(ع) و اجماع فقهاست و هيچ

نگفته اگرچه دربارة اسارت  يعني قرآن نفياً و اثباتاً دربارة اسباب بردگي سخن .ندارد
ويژه اسباب آزادي  سو و ازسوي ديگر حقوق و احكام بردگان و به جنگي از يك

  .گفته و واضح است كه بين اسارت جنگي و بردگي تفاوت است آنان فراوان سخن
يعني  .امكان تحقق ندارند مسلمانانچهارم: اسباب بردگي بدون پشتوانة قدرت 

المللي، ابرقدرت يا قدرت محسوب  ي كه مسلمين در معادالت سياسي بينزماندر 
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يابد يا  يازيدن به اين اسباب تقليل مي شوند، به ميزان ضعفشان امكان دست نمي
افتد معادلة مقابله  چه در عمل اتفاق مي ي آنشرايطدر چنين  .شود اصالً واقع نمي

  .درپي دارد مسلمانان راشدن  ، بردهمسلمانانكردن غير اقدام به برده .ثل استم به
  

  فصل دوم: حقوق و احكام بردگان
وي دارد و  مراد از حقوق بردگان تكاليفي است كه مولي و مالك برده نسبت به

مقصود از احكام بردگان تكاليفي است كه بردگان در قبال صاحب خود موظف به 
  .انجام هستند

  
  ول: حقوق بردگانا

ن مخارج غذا، لباس و مسكن برده برايبنا .عهدة مالك اوست نفقة برده به ـيك 
برده كفاف مخارج او را ندهد،  درصورتي كه كسب و كار .بر ذمة موالي اوست

/  ۲، ۱۴۷۷عهدة مولي است (منهاج الصالحين، مسأله  تأمين كسري هزينه شرعاً به
۲۸۸(  

عبارت ديگر  به .خود را به امور خالف شرع واداركند ندارد بردة مولي حق ـدو 
روايت مشهور  .غالم و كنيز خارج از حيطة شرع مجاز به اطاعت از مولي نيستند

) ۵۰۰ص  ۱۶۵البالغه، حكمت  (نهج» ال طاعه لمخلوق في معصيه الخالق«نبوي 
حوزة  .مستند اين حق برده است» مخلوق در معصيت خالق قابل اطاعت نيست«
لذا رعايت ضوابط شرعي در  .احات شرعي قلمرو اطاعت برده از مولي استمب

  .جميع موارد از حقوق برده است
نشده، برده از حقوق  بردگان وضع برايدر مواردي كه شرعاً حكم خاصي  ـسه 

ن حكم برايبنا .مساوي و مشابه با ديگر آدميان يعني احرار برخوردار است
  .محتاج اثبات شرعي است نه برعكس اختصاصي و متفاوت دربارة برده

مولي حق ندارد كودك را از مادر كنيزش قبل از استغناء از وي جدا  ـچهار 
شيرخوارگي و قبل از  زمانن در براي) بنا۷۰/  ۲، ۳۰۶كند (منهاج الصالحين، مسأله 

  .سن تمييز، فروش بردة صغير مجاز نيست
اگر بردة غيرمسلمان، اسالم  .شود كافر ابتدائاً مالك بردة مسلمان نمي ـپنج 

آورد، مالك كافر موظف است او را به مسلمان بفروشد و قيمتش را دريافت 
  )۶۷/  ۲، ۲۸۸(پيشين، مسأله .كند

است كه مولي بردگان خود را ودايع خداوند شمرده، با آنان با  شايسته ـشش 
الت را نسبت به ايشان انصاف و عد .رفق و مدارا و لطف و مساوات رفتار كند



 ���� داري در اسالم معاصر  مسألة برده   ۳۴۹    

رعايت كند، از ظلم و جور بپرهيزد و از محبت و عفو فروگذار نكند(اخالق 
  .)۲۴۰ ـ ۲۴۴ناصري، 
  

  دوم: اهم احكام بردگان
برده، غالم و كنيز ملك موالي خود هستند و مالك شرعاً مجاز است  ـيك 

يك از تصرفات مولي  در هيچ .داند در ملك خود تصرف كند هرگونه صالح مي
برده در حوزة مباحات موظف است رضايت مولي را  .وك شرط نيسترضايت ممل
چه مولي  كرده بخورد و بياشامد، آن چه مولي تعيين برده موظف است آن .تأمين كند
گونه كه مولي  داده ساكن شود، آن كرده بپوشد، در آنجا كه مولي اسكانش مشخص

خواهد سخن بگويد و رفتار  ميگونه كه او  د و آنرايد يا بپيآراي طلبد خود را بي مي
  .) جز اين نيست۷۵(نحل » عبداً مملوكاً ال يقدر علي شيء«ية شريفة آاطالق  .كند

هر طريقي از طرق  اگر به .برده بدون اذن مولي فاقد حق مالكيت است ـدو 
همراه داشته، يا به ارث به او  آغاز بردگي مالي به زمانمالي به برده برسد، مثالً در 

گيرد، مگر آنكه  يا به او هبه شود، همة اين اموال به مالك وي تعلق مي رسيده،
، منهاج الصالحين ۱۷۰ ـ ۱۸۶/  ۲۴(جواهرالكالم  .مولي چيزي را به او تمليك كند

۲  /۶۹(  
برده حق ندارد به كاروكسب مورد عالقة خود بپردازد، بلكه اجباراً  ـسه 

درآمد كسب و  .دهد رده انجامك ش تعيينبرايموظف است كاروكسبي كه مالكش 
  .رسد مزد كار برده به مالك او مي

اگر  .)۲۷۵/  ۲غالم و كنيز بدون اذن مولي حق ازدواج ندارند (منهاج  ـچهار 
البته در  .بود عهدة مولي خواهد مولي به غالمش اجازة ازدواج داد، مهريه و نفقه به

صورتي كه همسر غالم، كنيز مالك ديگري باشد، مهرية كنيز به مالك او تعلق 
  .گيرد، نه به خود كنيز مي

شدن، عقد ازدواجشان بدون  مجرد رقيت و مملوك متأهل به زنانپنج: مردان و 
  .شود ولو به بردگي موالي واحدي درآمده باشند نياز به طالق فسخ مي

ن برايبنا .به بردة مؤنث در حكم ازدواج با وي است مالكيت مرد نسبت ـشش 
، العروه الوثقي ۲۷۵/  ۲(منهاج  .هرگونه استمتاع جنسي مرد از كنيزانش جايز است

) در اين روابط جنسي اوالً رضايت زن مطلقاً الزم نيست، ثانياً الزم نيست ۸۰۳/  ۲
ك هم باشد، اين كنيز مسلمان يا از اهل كتاب باشد، حتي اگر كنيز كافر و مشر

واحد  زمانثالثاً: در استمتاع از كنيز برخالف نكاح دائم در  .روابط مجاز است
اما هرگونه ارتباط جنسي زن با غالمانش  .يه نيستاسقف عددي چهار الزم الرع
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بدون ازدواج ممنوع است و بردگان مذكر نسبت به مالك مؤنث نامحرم محسوب 
  )۸۰۴/  ۲(العروه الوثقي  .شوند مي

به  ـحتي بدون رضايت وي  ـاينكه حق دارد كنيزش را  بر مولي عالوه ـهفت 
 ۲زوجيت غالم خود يا غالم غير (با اذن مالك وي) يا حري درآورد (العروه الوثقي 

)، مجاز است مملوك مؤنث خود را بدون ازدواج و حتي بدون رضايت وي ۸۴۱/ 
» تحليل«در اين عمل كه به آن .لو يكي از غالمانش قراردهددر اختيار مرد ديگري و

با  .شود، تعيين مدت و ذكر مهريه الزم نيست و تنها اذن در انتفاع است گفته مي
اينكه موردي از سوي مولي استثنا  تحليل كلية استمتاعات جنسي مجازاست مگر

  )۲۷۷/ ۲) ۱۰ين(، منهاج الصالح۸۴۸/ ۲، العروه الوثقي ۳۰/۳۰۷(جواهر  .باشد شده
با اذن يا دستور مولي ازدواج غالم با زن حره و ازدواج كنيز با مرد حر  ـهشت 
ديد مولي در زوجيت غير است، هرگونه  ي كه كنيز به صالحزماندر  .مجاز است

  )۲۷۷/  ۲(منهاج  .استمتاع جنسي مولي از وي ممنوع است
است و   مولي واجب فروش، تزويج و تحليل بر زمانكنيز در  براياست ـنه 

  )۶۷/  ۲(منهاج  .هر و حداكثر چهل و پنج روز استك طمدت آن ي
يعني  .مولي حق دارد ازدواج غالم و كنيز خود را بدون طالق فسخ كند ـده 

) عدة ۸۴۸/ ۲(العروه الوثقي .ها امركند كه ازهم جداشوند كند به آن كفايت مي
اه و پنج روز (نصف عدة حره) طالق كنيز مزوجه دو طهر و عدة وفات وي دو م

  )۲۹۸/  ۲(منهاج  .است
كنيز چه در نماز و چه در غير نماز واجب نيست سر و مو و گردن  ـيازده 

 ۱منهاج الصالحين  ۱۴۲/  ۱، تحريرالوسيله ۵۵۱/  ۱(العروه الوثقي  .خود را بپوشاند
  .و دختران حره با كنيز متفاوت است زنانن حجاب براي) بنا۱۳۶/ 

مولي حق دارد فرزندان بردگان خود را پس از رسيدن به سن رشد و  ـه دوازد
  .تمييز از پدر و مادرشان جدا كرده و حتي به فروش برساند

حق دارد  ـاعم از مرد و زن، مجتهد و عامي، عادل و فاسق  ـمولي  ـسيزده 
كار خود مطلق حدود شرعي را  بدون مراجعه به قاضي در مورد بردة خالف

تواند  است كه مولي مي ) واضح۳۸۷/ ۲۱(جواهر  .و او را مجازات كند اجراكند
  )۵۵(تكمله منهاج الصالحين  .مملوك خود را تعزيركند

الجمله نصف آن  تر از حد انسان آزاد و في حد شرعي برده خفيف ـچهارده 
 .مثالً حد بردة زناكار اعم از محصن و محصنه پنجاه ضربه شالق است .است

  .)۳۶ج الصالحين (تكمله منها
شرطي كه از دية حر تجاوز نكند، در غير  دية برده قيمت آن است، به ـپانزده 
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  .اين صورت پرداخت زائد بر دية حر واجب نيست
قصاص نفس و عضو تساوي از حيث حريت و رقيت  شرايطيكي از  ـشانزده 

ند، اگر شو اي را به قتل برسانند قصاص نمي اي عمداً برده اگر حر يا حره .است
پردازد، به شرطي  مولي قاتل را عفو نكند، قاتل قيمت بردة مقتول را به مواليش مي

اي را عمداً به قتل  اي حر يا حره اما اگر برعكس برده .كه از دية حر تجاوز نكند
 .رسانيد، ولي دم بين كشتن برده به عنوان قصاص و استرقاق وي مخير است

  )۶۸(تكمله منهاج الصالحين 
برد (والء عتق)، اما بردة  ي ارث ميشرايطاش با  : مولي از بردة آزاد شدههفده

  )۳۷۴/  ۲(منهاج الصالحين  .برد آزادشده مطلقاً از مواليش ارث نمي
هاست كه از  چه ذكر شد همة تكاليف و احكام بردگان نيست، مهمترين آن آن

اين احكام  .است هگرفت كنارهم قرار شده و در البالي آثار علماي معاصر گردآوري
  .كند گزيدة سيماي كامل بردگي را نزد قائلين آن ترسيم مي

  
  فصل سوم: اسباب رفع بردگي

اسباب بردگي به  .بردگي از امور ذاتي نيست و با اسباب خاصي قابل رفع است
مراد از اسباب قهري تحقق اموري  .قهري، الزامي و اختياري قابل تقسيم است

انجامد، بدون اينكه به رضايت  خود به آزادي برده مي يخود است كه شرعاً و به
اسباب الزامي اموري هستند كه با تحقق  .باشد خود برده يا اذن مولي نياز داشته

با اينكه در  .است يك يا چند برده در راه خدا آزادكند ها بر مكلف شرعاً واجب آن
، فقط عدد و شوند، در اسباب الزامي هاي مشخصي آزاد مي اسباب قهري برده

است، اما اينكه  هايي كه بايد آزاد شوند مشخص شده عمومي برده يا برده شرايط
مكلف اين الزام شرعي را اجابت كند يا نه، يا اينكه اين يا آن برده را آزاد كند، 

ها  هايي هستند كه با پيمودن آن اسباب اختياري راه .همگي در اختيار مكلف است
حدنفسه  اين اسباب همگي في .شود ان وي تأمين مياز سوي مولي آزادي بردگ

شوند و امكان بازگشت به بردگي  ها بردگان آزاد مي مستحب هستند، اما با تحقق آن
در اسباب  .اسباب اختياري شامل ايقاع و عقد شرعي هستند .بود نيز نخواهد

 .اختياري عقدي رضايت برده نيز به آزادي و درخواست و تعهد وي شرط است
  كنيم: گانه رفع بردگي اشاره مي اختصار به اسباب سه به

  
  اول: اسباب قهري رفع بردگي

هيچ انساني مالك پدر، مادر، اجداد، فرزندان  سبب اول: مالكيت خويشاوندان.
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عالوه مردان مالك محارم خود از قبيل خواهر، خاله،  به .شود و نوادگان خود نمي
خويشاوندان رضاعي حكم خويشاوندان  .دشون عمه، دخترخواهر و دختر برادر نمي

افتاد، بالفاصله اين  هرصورتي چنين مالكيتي اتفاق اگر به .نسبي را دارند
 .)۳۱۳و ۶۷/ ۲(منهاج الصالحين  .شوند خود آزاد مي خويشاوندان مملوك خودبه

مجرد مرگ  به ـام ولد  ـاست  كنيزي كه از موالي خود صاحب فرزند شده
 .شود قاعدة فوق بالفاصله آزاد مي رسد و بنابر فرزند خود ميمواليش، به ارث به 

  )۲۷۶/ ۲(پيشين 
گيرشدن برده به آزادي  نابينايي، جذام و زمينسبب دوم: نقص عضو جدي. 

خود آزاد  ثله شود، نيز خودبهاگر برده توسط مولي تنكيل و يا م .انجامد وي مي
  )۱۹۱و ۱۸۹/ ۳۴(جواهر  .شود مي

اي در دارالحرب مسلمان شود و قبل از موالي غيرمسلمان  هسبب سوم: اگر برد
  )۱۹۰/  ۳۴(پيشين  .شود مي خود به داراالسالم وارد شود، آزاد محسوب

اگر مولي جزئي از بردة خود را آزاد كند، آزادي با  .تسرايسبب چهارم: 
  )۳۴/۱۵۲(پيشين  .شود ت كرده و كالً آزاد ميسرايي به تمام برده شرايط
  

  سباب الزامي رفع بردگيدوم: ا
تخفيف يا رفع عقاب  برايگناهكار شرعاً ملزم است  .سبب اول: كفارات

خصال كفاره عبارتند از: آزاد كردن يك برده  .اخروي برخي گناهان كفاره بپردازد
شدت و   با توجه به .گرفتن و اطعام شصت مسكين در راه خدا، دو ماه متوالي روزه

مكلف  .شود: كفارة مخيره كفاره بر سه قسم تقسيم ميشده  ضعف گناهان انجام
خواري عمدي هر روز از ماه  كفارة روزه .كند يكي از سه مصداق كفاره را اختيار مي

مكلف موظف به اداي خصال اول  .كفارة مرتبه :دوم .رمضان از اين قبيل است
انجام  يعني آزادكردن برده و درصورت عجز روزه و درصورت عدم امكان اطعام را

بودن  يعني الزامي .سوم: كفارة جمع .كفارة قتل غيرعمد از اين قبيل است .دهد مي
 .كفارة قتل عمد مؤمن از اين قبيل است .انجام هرسه خصال كفاره باهم

  .)۳۲۱/ ۲الصالحين ، منهاج۱۲۵/ ۲(تحريرالوسيله 
 بردگان ،يكي از اصناف مستحقين زكات .الرقاب در زكات سبب دوم: سهم في

با زكات بردگان مكاتب عاجز از اداي مال كتابت، بردگان تحت شدت،  .هستند
بردگاني  .شوند شده در راه خدا آزاد مي خريداري نشانبلكه مطلق بردگان از مالكا

، ۳۳۹و ۱/۳۳۷(تحريرالوسيله  .بايد مسلمان باشند شوند مي كه با زكات آزاد مي
  )۳۳/ ۳الزكاه  كتاب
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 .فراواني در آزادي بردگان در جامعة اسالمي داردماليات شرعي زكات سهم 
حكايت از تمايل شديد شارع به » الرقاب في«يافتن بخشي از زكات به  اختصاص

المال  شده و بيت حدي كه آزادي بردگان عبادت شمرده آزادسازي بردگان دارد، به
  .گيرد مي در خدمت آن قرار

با خدا عهدكرد يا قسم  اگر كسي نذركرد يا .نذر و عهد و قسم :سبب سوم
اي در راه خدا  شرط تحقق امري مباح برده جالله يادكرد كه در پي رفع حاجتي يا به

آزاد كند، مطلقاً يا پس از تحقق شرط عمل به نذر يا عهد يا قسم يعني آزادكردن 
  .است برده بر وي الزم

  
  سوم: اسباب اختياري رفع بردگي

ثواب  دارايآزادكردن بردگان در راه خدا از مستحبات اكيده،  .سبب اول: عتق
) عتق از جمله ۸۷/ ۳۴(جواهر .فراوان اخروي و شديداً مورد تشويق شارع است
عتق  .شود محقق مي» تو آزادي«ايقاعات شرعي است و با انشاء عبارت كوتاه 

ولي محقق ترين راه آزادي بردگان است و صرفاً با اراده و اقدام منجز م ساده
  )۳۱۳/ ۲(منهاج  .شود مي

اگر مولي آزادي برده را به بعد از وفات خود معلق كند، با  .سبب دوم: تدبير
  .) تدبير نيز از ايقاعات شرعي است۳۱۴/  ۲(پيشين  .شود مرگ مولي برده آزاد مي
كتاب يا مكاتبه عقدي است كه بين مولي و برده منعقد  .سبب سوم: مكاتبه

راينكه برده با اذن مولي كاركند و در سررسيدهاي معين اقساط قيمت ب شود مبني مي
ميزاني كه از قيمت  در مكاتبة مطلقه به .خود را به مولي بپردازد و درنهايت آزادشود

اما در مكاتبة مشروطه برده تنها  .شود شده، وي به همان كسر آزاد مي برده پرداخت
) درصورتي كه بردة ۳۱۵/ ۲شين(پي .خواهدشد درصورت اداي قيمت كامل آزاد

ماندة قيمت از سهم  ماندة قيمت خود عاجز ماند، باقي مكاتب از پرداخت باقي
. شرطي كه مؤمن باشد شود، به شده، وي آزاد مي الرقاب زكات پرداخت في

  )۳۳۷/ ۱(تحريرالوسيله 
  

  در خاتمة بخش اول تذكر چند نكته ضروري است:
گذشته ندارد و درصورت  زمانتصاص به يك از اسباب بردگي اخ اول: هيچ

  .امكان اجرا دارد نشانامروز نيز از سوي معتقدا مسلمانانقدرت خارجي 
دوم: با وجود تأكيد فراوان و تشويق بسيار آزادي بردگان، اسباب الزامي رفع 

 شده لذا با احكام ياد .كن كند داري را ريشه بردگي به ميزاني نيست كه بتواند برده
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  .بردگي چندان غيرطبيعي نيست استمرار 
 :خورد، از جمله چشم مي داري به هاي فراواني كه در برده سوم: با وجود جاذبه

نيروي كار فراوان تقريباً مجاني يا بسيار ارزان، امكان استمتاعات جنسي بسيار 
  .داري است گسترده، تمايل طبيعي جامعة برخوردار از اين امكانات به ادامة برده

ن بخش كوشيديم بدون هرگونه داوري، ديدگاه مشهور در انديشة ما در اي
  .اسالمي معاصر را در باب بردگي ترسيم كنيم

  
  بخش دوم: مقايسة احكام بردگي در اسالم معاصر با اسناد حقوق بشر

است ابتدا به اسناد  پيش از داوري دربارة احكام بردگي در اسالم معاصر الزم
اشاره كنيم، سپس آن احكام را با اين اسناد مقايسه كنيم حقوق بشر درزمينة بردگي 

  .ها با يكديگر مشخص شود سازگاري آن تا سازگاري يا عدم
  

  فصل اول: اهم اسناد حقوق بشر دربارة بردگي
قبل از اعالمية  .نهضت الغاي بردگي از اواسط قرن نودهم ميالدي آغاز شد

داري به تصويب  ر لغو بردهجهاني حقوق بشر، ازجمله مهمترين اسنادي كه د
المللي راجع به تأمين حمايت مؤثر عليه معامله  نامة بين مقاوله«رسيده است 

قرارداد «پاريس،  ۱۹۰۴مصوب » كارانه موسوم به خريدوفروش سفيدپوستان جنايت
المللي  قرارداد بين«، ۱۹۲۱مصوب » و كودكان زنانالمللي الغاي خريدوفروش  بين

  .ژنو قابل ذكر است ۱۹۶۲مصوب » فروشي منع بردگي و برده
  است: تصريح شده ۱۹۴۸در اعالمية جهاني حقوق بشر مصوب 

يند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم آ دنيا مي : تمام افراد بشر آزاد به۱ماده 
  .برابرند

هرشكلي  داشت و دادوستد بردگان به توان در بردگي نگاه : احدي را نمي۴مادة 
  .كه باشد، ممنوع است

فروشي و عمليات و ترتيباتي كه مشابه  قرارداد تكميلي منع بردگي و برده«در 
شده،  ژنو) آزادي حق ذاتي هر فرد بشري دانسته ۱۹۵۶(مصوب » بردگي است

فروشي  هاي جديدي كه در امحاء بردگي و برده ضمن استقبال از پيشرفت
تيبات نظير بردگي فروشي و رسوم و تر كند كه بردگي و برده شده اذعان مي حاصل

منظور تشديد اقدامات ملي و  است، لذا به هنوز در كلية نقاط جهان از ميان نرفته
فروشي رسوم و ترتيباتي را در زمرة بردگي  المللي در راه الغاء بردگي و برده بين

بردگي حال يا وضع كسي است كه «موجب مادة هفتم اين قرارداد  به .كند معرفي مي



 ���� داري در اسالم معاصر  مسألة برده   ۳۵۵    

و منظور از » شود از حق مالكيت كالً يا جزئاً نسبت به او اعمال مياختيارات ناشيه 
شخص تحت انقياد كسي است كه درحال يا وضع ناشي از ترتيبات و رسومي از 

اي اشخاص  والدين يا قيم يا بستگان يا شخص يا عده«باشد:  اين قبيل قرار داشته
خص ديگري وعده باشد، به ش ديگر زني را بدون اينكه وي حق استنكاف داشته

دهند يا به زوجيت او درآورند و در ازاي اين امر مبلغي وجه نقد يا جنس دريافت 
  ».كنند

) كه در زمرة ۱۹۶۶المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب  در ميثاق بين
توان  كس را نمي هيچ«شده كه:  المللي حقوق بشر است، تصريح نافذترين اسناد بين

هرنحوي از انحاء ممنوع  و خريدوفروش برده بهبردگي  .در بردگي نگاه داشت
كس به انجام  هيچ .توان در بندگي (غالمي) نگاه داشت كس را نمي هيچ .است

  .)۸(مادة » ...اعمال شاقه يا كار اجباري وادار نخواهد شد
انسان آزاد  ـالف «است:  ) نيز آمده۱۹۹۰در اعالمية اسالمي حقوق بشر (قاهره 

تواند او را برده قراردهد يا او را پست و ذليل كند يا  كس نمي شود و هيچ متولد مي
 برايكشي قراردهد و هيچ عبوديتي جز  او را منكوب سازد يا او را تحت بهره

اعتبار اينكه  استعمار به انواع گوناگونش و به ـ) ب ۱۱(.خداي سبحان وجود ندارد
كه از آن رنج هايي  شود و ملت بدترين نوع بردگي است، شديداً تحريم مي

همة دول  .يافته و سرنوشت خويش را تعيين كنند كشند حق دارند از آن رهايي مي
و ملل نيز موظفند از اين گروه در مبارزه عليه نابودي هر نوع استعمار و اشغال 

ها نيز حق حفظ شخصيت مستقل و سلطة خود بر منابع و  همة ملت .ياري كنند
  (مادة يازدهم)» .هاي طبيعي را دارند ثروت
  

  فصل دوم: مقايسة احكام بردگي با اسناد حقوق بشر
المللي  مقايسة احكام بردگي در قرائتي خاص در اسالم معاصر با اسناد بين

گذارد كه اين دو در تعارض مستقيم با يكديگرند و  حقوق بشر ترديدي باقي نمي
  .شود پذيرش يكي تنها با نفي ديگري جمع مي

تمام افراد بشر آزاد «بشر در الغاي بردگي اين است كه  مهمترين اصل حقوق
(مادة يك اعالمية جهاني » يند و از لحاظ حيثيت و حقوق باهم برابرندآ به دنيا مي

  شده از اسالم معاصر: حقوق بشر) حال آنكه در قرائت ياد
  .شوند اند، برده متولد مي برده بوده نشاناوالً: كودكاني كه والدي

انسان حر با انسان  .لحاظ حقوق و حيثيت باهم مساوي نيستند ن بهثانياً: آدميا
برده در اين موارد از حقوق بسيار كمتري  .مملوك در موارد متعددي تفاوت دارد
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 .تر از انسان حر و كمي باالتر از حيوان برده موجودي است پست .برخوردار است
طلقاً با خواست و تمايالت بايد خود را م كند، بلكه مي برده به ميل خود زندگي نمي

  شود، اما بدون اذن مولي مالك دستمزد  به كار اجباري گماشته مي .مولي منطبق كند
 .تواند بدون مراجعه به دادگاه او را مجازات كند مولي مي .شود كار خود نمي

 برايدارد بدون رضايت وي در او تصرف جنسي كند يا او را  مالك مذكر كنيز حق
  دست مولي  ازدواج و طالق برده به .در اختيار مرد ديگر قراردهداستمتاع جنسي 

با چنين  .شود دست غيربرده كشته شود، قاتلش قصاص نمي اگر به .است
  احكامي، 

  .برده قطعاً از حقوق انساني محروم است
ارة شده از اسالم معاصر درب تفاوت منظر اسناد حقوق بشر و احكام قرائت ياد

  داد: نشان ر جدول صفحة بعدتوان د بردگي را مي
دهد كه ناسازگاري ديدگاه مشهور اسالمي  مي نشانمطالعة اين جدول تطبيقي 

تر از آن است كه احتياجي به توضيح و اثبات  معاصر با اسناد حقوق بشر واضح
اينكه برخي مالكان متشرع و خداترس از برخي  .باشد  باشد يا قابل توجيه داشته

شود اختيارات شرعي  استفاده نكنند، باعث نمي نشاندگاحقوق خود نسبت به بر
بايد درنظر  در وضع قانون همة جوانب را مي .گستردة مالكان برده را ناديده بگيريم

مورد به مورد اسباب  .استفاده را پيشاپيش مسدود كرد گرفت و امكان هرگونه سوء
  .بردگي و احكام و تكاليف بردگان با اسناد حقوق بشر در تعارض مستقيم است
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  بخش سوم: اسالم معاصر و مسألة بردگي

  احکام اسالم معاصر (قرائت مشهور)  المللي حقوق بشر اسناد بين  رديف
  شود. از والدين برده، برده متولد مي  آيند. تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي  ۱
حيثيت و حقوق با هم تمام افراد بشر از لحاظ   ۲

  برابرند.
ها، با احرار در بسياري از حيثيات، حقوق  برده

  و احکام متفاوتند.
  شوند. به هفت طريق افراد آزاد برده مي  هيچ طريقي برده کرد. توان به انسان را نمي  ۳
تا زماني که يکي از اسباب رفع بردگي حاصل   توان در بردگي نگاه داشت. کس را نمي هيچ  ۴

  باشد، بردگي فرد تداوم خواهد داشت. نشده
دادوستد بردگان با رعايت موازين شرعي آزاد   هرشکلي ممنوع است. دادوستد بردگان به  ۵

  است.
اي برخوردارند و قطعاً  اسراي جنگي از حقوق ويژه  ۶

  شوند. نمي برده محسوب
تمامي ساکنان دارالحرب که به استيالي سپاه 

از نظامي و غيرنظامي،  است، اعم اسالم درآمده
ميشوند و بين  مرد و زن و کودک برده محسوب
  شوند. سربازان، والي و دولت تقسيم مي

همة افراد بشر از حق مالکيت برخوردارند و   ۷
  گيرد. اجرت کارشان به خودشان تعلق مي

شود و  برده تنها با اذن مولي مالک چيزي مي
  اجرت کار او متعلق به مالکش است.

هرکس حق دارد سبک زندگي، مسکن و کار خود   ۸
را آزادانه انتخاب کند و ديگران حق ندارند چيزي 

  را به او تحميل کنند.

رضايت برده در سبک زندگي، مسکن و کار او 
الزم نيست. او در تمامي موارد تابع مولي است 
و مجبور است نظر او را در حيطه شرع تأمين 

  کند.
کانون خانوادة ديگري را کس حق ندارد  هيچ  ۹

متالشي کند، فرزند را از والدينش جدا کند و زن و 
  شوهر را بدون رضايت آنها از يکديگر جدا نمايد.

سالگي از  مولي حق دارد کودک را پس از هفت
فروش رساند. مولي حق  مادرش جدا کرده و به

دارد ازدواج غالم و کنيز خود را بدون طالق و 
خ نمايد. ازدواج افراد بدون رضايت آنان فس

شدن خود به خود فسخ  متأهل پس از برده
  شود. مي

توان به زور از ازدواج منع کرد يا  هيچکس را نمي  ۱۰
به ازدواج با فرد خاصي مجبور کرد. ازدواج بدون 

  رضايت طرفين مجاز نيست.

تواند  دست مولي است.او مي ازدواج برده کالً به
بخواهد درآورد يا از آنها را به زوجيت هرکه 

ازدواج با فرد موردنظر برده جلوگيري کند يا 
  اصوالً نگذارد آنها ازدواج کنند.

استمتاع جنسي از دختران و زنان بدون رضايت   ۱۱
آنان ممنوع است. هيچکس حق ندارد زن يا 
دختري را براي استمتاع جنسي در اختيار مرد 

  ديگري بگذارد.

ث در حکم ازدواج دراختيارگرفتن يک بردة مؤن
با وي است. مالک برده مؤنث حتي بدون 
رضايت وي حق هرگونه استمتاع جنسي از او 

تواند کنيز خود را بدون  را دارد. مولي مي
ازدواج و براي استمتاع جنسي به مرد ديگري 

  تحليل کند. 
جاي قاضي و دادگاه ديگري  هيچکس حق ندارد به  ۱۲

  را مجازات کند.
غيرمجتهد و غيرعادل) حق دارد بردة مولي (ولو 

خود را تعزير نمايد و حدود شرعي را 
  درصورت لزوم براو جاري نمايد.

مردم درمقابل قانون مساويند و با ارتکاب جرم   ۱۳
  مشابه، از مجازات يکساني برخوردارند.

الجمله نصف مجازات افراد  مجازات برده في
 خاطر کشتن عمدي آزاد است. افراد آزاد به

واسطه  شوند، اما بردگان به بردگان قصاص نمي
  شوند. قتل عمدي افراد آزاد، قصاص مي

هرکس حق استراحت، فراغت، تفريح، زندگي   ۱۴
  وزش و پرورش دارد.آمخصوصي و 

برده بدون اجازه مولي از حق استراحت، 
فراغت، تفريح، زندگي خصوصي و آموزش و 

  پرورش برخوردار نيست.
در ادارة حوزة عمومي جامعة  هرکس حق دارد  ۱۵

  خود شرکت کند.
هرگونه دخالت برده در حوزة عمومي بدون 

  اذن مولي ممنوع است.
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  مسلمان معاصر در برابر سه گزارة مسلم و قطعي قرار دارد:
 آراياحكام بردگي به طور گسترده در متون اسالمي، كتاب، سنت و  ـالف 

  .فقهي و اخالقي مطرح است
  .اين احكام در تعارض كامل با اسناد حقوق بشر است ـب 
داري را در همة اشكال آن  نهضت حقوق بشر در قرن اخير اوالً: برده ـج 
ن اكنون سئوال اي .است كن كرده داري سنتي را از جهان ريشه كرده، ثانياً برده ممنوع

) ۱۲بايد برخوردكند؟( چگونه ميبردگي  است كه مسلمان معاصر با مسأله
گيري دربارة آن  اي در كار نيست تا موضع ترين پاسخ اين است كه امروز برده ساده

عبيد و اماء و احكام مرتبط با آن از حيطة احكام  گر مسألهبه زبان دي .الزم باشد
اكثر عالمان  .است و لزومي به صرف وقت در اين زمينه نيست مبتالبه خارج شده

داري از كنار مسأله  اند با سكوت و نپرداختن به احكام برده ن معاصر كوشيدهمسلما
اش سخن بگويند و به مشكالت  نكه نفياً و اثباتاً دربارهآ سالم خارج شوند، بي

  .عديدة مسأله پاسخ گويند
برخي از  .اندازد اين شيوه حالل مشكل نيست و تنها جواب را به تأخير مي

مباحث قرآني مباحث  مسلمانانبه اعتقاد  .است رآن آمدهاحكام بردگان در متن ق
طور طبيعي با  عالوه بسياري از مباحث ديني به به .هاست ناها و همة مك زمانهمة 

مباحث كفارات، زكات، خمس، قصاص، ديات،  :بحث برده ممزوج است ازقبيل
 هيچ فقيهي بدون تعيين موضع قطعي دربارة برده .بيع، نكاح، طالق و جهاد

بودن يا  سالبه به انتفاع موضوع .شده اجتهادكند تواند در مباحث ياد نمي
  .كند نبودن، ضرورت يك بحث علمي را زايل نمي مبتالبه

داري در بين عالمان معاصر مسلمان دو موضع قابل  برده در مواجهه با مسأله
 عنوان يكي از مسائل داري به برده رش اصل مسألهموضع اول: پذي .تفكيك است

عنوان يك موضع ديني  داري به موضع دوم: نفي مطلق برده .ديني حتي در عصر ما
  دوران.در اين 

پردازيم، سپس مستندات  در اين بخش نخست به تبيين و نقد ديدگاه اول مي
دهيم و درنهايت به تبيين ديدگاه  بررسي قرارمي داري را مورد قرآني و روايي برده

  .دوم مبادرت خواهيم كرد
  

  اول: تحليل انتقادي ديدگاه مشهورفصل 
يك: متأسفانه ديدگاه مشهور در انديشة اسالمي كه در تداوم گذشته همچنان از 

خود دست  رأيكند، كمتر به تبيين و توجيه  داري در چارچوب شرع دفاع مي برده



 ���� داري در اسالم معاصر  مسألة برده   ۳۵۹    

كالم «هاي استداللي در اين زمينه رسالة كوتاه  ترين توجيه از جمله قوي .است زده
سيدمحمدحسين طباطبايي، مفسر و حكيم بزرگ معاصر » الرق واالستعباد في

  )۳۳۸ ـ ۶/۳۵۷) (الميزان في تفسيرالقرآن، ۱۳(.است
  

  تحليل ديدگاه مشهور
نظر ايشان رقيت از طريق اسارت در جنگ مطابق فطرت و مبتني بر دليل  به

  به شكل زير قابل تلخيص و گزارش است: رأياين  .عقلي است
ت و بندگي انسان نسبت به خداوند از حيث معناي تحليلي مأخوذ از عبودي ـ۱
  .عقال در باب بندگي انسان نسبت به انسان در جوامع بشري است رأي
ها  خواهد ماسواي خود حتي ديگر انسان انسان مستخدم بالطبع است و مي ـ۲

دة اين استخدام از طريق غلبه و مالكيت و به ارا .را به استخدام خود درآورد
ن سنت استعباد و برايبنا .دهد خوددرآوردن نفوس، اعراض و اموال ديگران رخ مي
خود قائل است، مبتني  براياسترقاق بر حق اختصاص و تملك مطلق كه انسان 

  .است
طور طبيعي اقدام  ها به عمدة كساني كه انسان به غلبه، تملك و بردگي آن ـ۳
  اند: كند، سه طائفه مي

فاتح غالب در حق دشمن مغلوب، قتل، اسارت و بردگي  .دشمن متجاوز ـاول 
  .داند را مجاز مي
  زنان.واليت پدر بر كودكان صغير و خويشاوندان مذكر نسبت به  ـدوم 
  .مغلوب بدهكار نسبت به غالب طلبكار ـسوم 

اسالم از سه سبب عمدة بردگي، واليت و تغلب را از اساس لغوكرده، اما  ـ۴
است و آن جنگ كفاري است كه به  با قيودي پذيرفته سبب اول يعني جنگ را

با يكديگر  مسلماناناما در جنگ  .اند محاربة با خدا و رسول و مؤمنين اقدام كرده
  .اسارت و بردگي در كار نيست

دليل بردگي كافر حربي اين است كه چنين فردي عضو جامعة انساني  ـ۵
فرد خارج از دين  .مند باشد رهشود تا از حقوق و مزاياي اجتماعي به محسوب نمي

آنكه خود را  .و حكومت ديني و عهد و ذمة ديني خارج از جامعة بشري است
بردگي  .االحترام كرده، سپاه اسالم حق دارد او را اسير كرده به بردگي بگيرد مسلوب

شود، منطبق بر حكم فطرت  وجه تسليم حق نمي فرد محارب با دين كه به هيچ
  .قطعي است

شود كه حكمت و موعظه و جدال احسن به  ي آغاز ميزمانجنگ با كفار  ـ۶
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صورت اگر در  باشند، در اين باشد و با اتمام حجت، كفار هدايت نشده جايي نرسيده
باشند كشته  افرادي كه وارد معركة جنگ شده زمرة معاهدان و اهل ذمه هم نبودند،

 .شوند دكان و سالمندان كشته نميو كو زنانشوند، اما مرداني كه تسليم شوند و  مي
پس از پايان جنگ و غلبة سپاه اسالم، كلية اموال و نفوسي كه تحت سيطرة 

  .بود خواهد مسلماناندرآمده، متعلق به  مسلمانان
است،  رفتاري مولي با بردگان خود كرده اسالم توصية فراوان به خوش ـ۷

در اسالم بين حر و عبد تفاوتي  تا آنجا كه حقيقتاً .همانند يكي از اعضاي خانواده
از ضروريات سيرة اسالمي است كه عبد  .نيست، جز ضرورت اذن از مولي در عبد

اسالم سفارش اكيدي به عتق و آزادي بردگان  .متقي بر موالي حر فاسق مقدم است
تدابيري از قبيل  .كرده كه باعث تقليل دائم تعداد بردگان در جامعة اسالمي است

آزادي  براين يكي از خصال كفارات و اجازة اشتراط و تدبير و مكاتبه عنوا عتق به
  .بردگان و برچيدن بساط استذالل و بردگي است

الغاي بردگي در جهان  برايدر قرن نوزدهم  مسلمانانكوشش طوالني غير ـ۸
به لغو بردگي از طريق واليت و تغلب مرتبط است، اما استرقاق از طريق اسارت 

  .است ها نبوده پذيرش اسالم است، هرگز مورد بحث آنجنگي كه مورد 
ها مخالف صريح فطرت مشروع  ن اوالً: نامحدود دانستن آزادي انسانبرايبنا ـ۹
ثانياً حق استعباد و بردگي دشمن دين حق و محارب جامعة اسالمي مطابق  .است

 شود و به داخل جامعة از چنين افرادي آزادي عمل سلب مي .شريعت فطري است
گردند با پذيرش بردگي مطابق آداب ديني تربيت  شوند و مكلف مي ديني جلب مي

  .تدريج آزاد و به جامعة احرار ملحق شوند شوند تا به
رد دول کبروكسل با توجه به عمل ۱۸۹۰قرارداد لغو بردگي ازقبيل قرارداد  ـ۱۰

بازي با فاتح امضاكننده در پايان جنگ جهاني دوم نسبت به دول مغلوب ازقبيل 
هرحال اينكه مبدأ لغو بردگي  به .الفاظ و پذيرش عملي روش اسالم در مسأله است
  .تساوي حقوقي آحاد انساني است، پذيرفته نيست

كردن  فلسفة اينكه برده بدون اذن مولي فاقد حق مالكيت است، نقش برآب ـ۱۱
جامعة  تخريب برايهاي دشمنان محارب و نابودكردن بنية اقتصادي آنان  توطئه

ها كه از حق  آن .استيال بر ايشان است زماناسالمي با نظر به تشريع در آغاز 
  .مالكيت محرومند، توان و قدرت محاربه و مخاصمه را نخواهند داشت

بسا با  صورت چه شود، در غير اين آوردن برده باعث زوال رقيت نمي اسالم ـ۱۲
  .عليه اسالم مشغول شوندقبول ظاهري اسالم و خروج از رقيت به تجهيز قوا 

شوند در  اگرچه فرزندان كفار حربي و نوادگان آنان كه بعداً متولد مي ـ۱۳
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واسطة  اند، اما آنان قرباني پدران خود هستند و به جنگ عليه اسالم شركت نداشته
  .است نشانطوق رقيت و بردگي بر گرد نشانگناه پدرا
لحت جامعة اسالمي بداند، مص به ان رااگر حكومت اسالمي آزادي بردگ ـ۱۴

جويي كند،  تواند ازطريق خريداري بردگان و آزادي آنان و مانند آن چاره مي
  )۳۵۸و  ۶/۳۵۳(پيشين .امر به نسخ احكام الهي منجرنشود حل ولي شرطي كه راه به

  
  نقد ديدگاه مشهور

نظر اين حكيم و مفسر قرآن اوالً اسارت كفار حربي تنها طريق معتبر  دو: به
گيري  ثالثاً جهت .فطرت و قابل دفاع است بر ثانياً اين طريق مبتني .ردگي استب

رابعاً  .سوي تربيت اسالمي بردگان و آزادي تدريجي بردگان است اسالم به
آزاد كند،  ان راتواند عمالً همة بردگ درصورت احراز مصلحت حكومت اسالمي مي

  .را نسخ كندتواند احكام الهي (از جمله حكم بردگي)  ولي نمي
اگرچه اين عالم رباني سعي بليغي در توجيه عقالني حكم قرآني استرقاق كرده 

حساب  ترين مدافعات از بردگي محاربين به و بيانات وي در اين زمينه جزء قوي
  خورد: نكات متعددي از خلل و مناقشه به چشم مي رأي، با اين همه در اين آيد مي

ريشه  ند با بندگي انسان نسبت به انسان از يكاول: بندگي انسان نسبت به خداو
در اولي مولي موجودي متعالي، معبود،  .نيستند تا با نفي يكي، ديگري منتفي شود

عرض مملوك كه  معشوق و غايت كمال انسان است و در ديگري موجودي هم
فاقد هرنوع رجحان ذاتي است و تنها از باب زور و غلبه به چنين مالكيتي نائل 

  .ستا شده
دوم: اسباب بردگي در اسالم منحصر به اسارت جنگي نيست و شش سبب 
مشروع ديگر از روايات و اقوال فقها قابل استخراج است كه در بخش اول به 

گانه فطري نيست و با توجيهات سبب اول  يك از اسباب شش هيچ .تفصيل گذشت
  .قابل دفاع نيست

هيچ تالزم  .قطعي نيستسوم: استرقاق اسير جنگي منطبق بر حكم فطرت 
  .عقلي بين اسارت جنگي و بردگي در كار نيست

هردليل حاضر به قبول اسالم نيست، اما عليه  چهارم: غيرمسلماني كه به
عضوي از جامعة بشري است و از حق حيات  .است نيز وارد جنگ نشده مسلمانان

  .و آزادي برخوردار است
و  زنانويژه  از ميدان جنگ به پنجم: اسارت و بردگي افراد غيرنظامي خارج

  .كودكان و سالمندان قطعاً برخالف عقل سليم و فطرت است
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رفتاري با بردگان ترديدي نيست،  هاي فراوان اسالم به خوش ششم: در توصيه
اما اين احكام استحبابي درمقابل حقوق گستردة مولي بر برده و احكام متعدد 

ي چنداني ارايل مورد اشاره قرارگرفت كالزامي بردگان كه در فصل دوم از بخش او
اعتبار يك نظام حقوقي به احكام الزامي آن  .ندارد و تنها در موالي متقي نافذ است

  .شود سنجيده مي
بر حكم فطرت قطعي است، چرا اسالم با  هفتم: اگر استرقاق كفار حربي منطبق

ت؟! با اين همه هيچ هاس دنبال تقليل دائم بردگان از طريق آزادي آن اسباب متعدد به
دليلي بر تفوق اسباب رفع بردگي بر اسباب بردگي و درنتيجه تقليل دائم بردگان 

  .در دست نيست
تصويب مجامع  قرن بيستم به چه در ويژه آن هشتم: اسناد حقوق بشر به

است تمامي صور بردگي را الغا كرده و اختصاصي به انواع خاصي  المللي رسيده بين
  .اند و قطعاً بردگي از طريق جنگ را منع كرده از بردگي ندارد

ويژه از حيث رقيت و حريت  ها به نهم: ترديد يا انكار تساوي حقوقي انسان
  .نيازمند دليل معتبر است

ويژه در غير نسل اول بردگان، غيرقابل توجه  دهم: عدم زوال رقيت با اسالم به
  .و غيرقابل دفاع است
  .به گناه اجداد منطبق بر فطرت و عقل نيستكافر حربي  هيازدهم: رقيت ذري

عنوان حكم حكومتي مجاز است، به بهانه  دوازدهم: اگر آزادي تمام بردگان به
اينكه موقتاً مصلحت در آزادي آنان است، اگر به اين نتيجه رسيديم كه استرقاق 
آدميان مخالف عدالت و سيرة عقال و مصلحت دائمي در ترك آن است، چرا نتوان 

شده  كاشف از آنكه حكم استرقاق از آغاز موقت وضع .به نسخ آن داد حكم
نه دائم و از احكام متغير و موسمي اسالم بوده نه از احكام ثابت و دائمي  است بوده

  شرع؟
 تأييديك از اسباب بردگي ازجمله جنگ را  هرحال عقل و فطرت هيچ به
ردگان نيز مطابق عقل و يك از احكام و تكاليف ب كند، بر همين منوال هيچ نمي

  .كنند آري عقل و فطرت از تمامي اسباب رفع بردگي استقبال مي .فطرت نيست
  

  داري فصل دوم: بررسي مستندات ديني برده
داري را درضمن دو بحث قرآني و روايي مورد  مستندات ديني مسأله برده

  .دهيم بررسي قرار مي
  کريم و مسأله بردگي اول: قرآن



 ���� داري در اسالم معاصر  مسألة برده   ۳۶۳    

است؟ آيا استرقاق  گانه بردگي را امضا كرده يك از اسباب هفت كدام کريم قرآن
يك از احكام و تكاليف بردگان در قرآن  جنگي مستند قرآني دارد؟ كدام سرايا

در قبال اسباب رفع بردگي چيست؟ آيا تقسيم  کريم قرآناست؟ موضع  آمده
ي و نفي مطلق قرآن است؟ آيا زوال بردگ تأييدها به آزاد و برده مورد  انسان

  منافاتي دارد؟ کريم قرآناسترقاق با تعاليم 
در  کريم قرآنداري در اسالم بدون مطالعة ديدگاه  برده دربارة مسأله هر بحثي

داري است  اي از سئواالت دربارة برده سئواالت فوق نمونه .بود اين باره ابتر خواهد
دربارة  کريم قرآنموضع  .طلبند معاصر قرار دارد و پاسخ مي مسلمانانكه فراروي 

  داري به شرح زير قابل گزارش است: برده
  
اصوالً قرآن  .است نكرده تأييديك از اسباب بردگي را امضا يا  هيچ کريم قرآن ـ۱

ن برايبنا .است شود نفياً و اثباتاً بحث نكرده از مبدأ بردگي و اينكه چگونه برده گرفته
قرآن حتي از استرقاق  .قرآني نداردگانة بردگي مستند  يك از اسباب هفت هيچ

  .يا امضا كند تأييد را آناست، چه برسد به اينكه  جنگي بحث نكرده سرايا
فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب «ية بحث اسير جنگي چنين است: آمهمترين 

الرقاب حتي اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فامامناً بعد و اما فداًء حتي تضع الحرب 
لو يشاء اهللا النتصر منهم و لكن ليبلو بعضكم ببعض و الذين قتلوا اوزارها ذلك و

پس چون با كافران (حربي) روبرو ) «۴(محمد  »في سبيل اهللا فلن يضل اعمالهم
به زانو درآوريد (و در دست شما  ان رابزنيد تا آنكه ايش ان راهايش شديد، گردن

از آن يا منت نهيد (و  سخت استواركنيد و پس ان راگاه بندهايش اسير شوند) آن
بدون فديه آزادشان كنيد) يا فديه بستانيد (و در مقابل عوض آزادشان كنيد)، تا 

چنين است (حكم الهي) و اگر  .(اهل) كارزار بارهاي (سالح) خود را فروگذارد
كشيد، ولي (چنين نكرد) تا بعضي از شما را  خواست از ايشان انتقام مي خداوند مي

اند، هرگز(خداوند)  ازمايد و كساني كه در راه خدا كشته شدهبه بعضي ديگر بي
شده،  حل ارائه در اين آيه دربارة اسير جنگي دو راه» .تباه نخواهدكرد ان رااعمالش

يكي آزادي بالعوض و ديگري آزادي با عوض ازقبيل مبادله با اسيران مسلمان يا 
حل سومي به نام استرقاق نه در متن آيه آمده نه  اما راه .دريافت غرامت و مانند آن

 کريم قرآناز آيه قابل استنباط است، بلكه قطعاً استرقاق اسير جنگي قابل استناد به 
  )۱۴(.آري اين حكم مستفاد از سنت و روايات است كه خواهدآمد .نيست
  
 کريم آنقرآزادي بردگان يا اسباب رفع بردگي مورد بحث و عنايت  ـ مسأله۲
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رسميت شناخته شامل دو سبب اختياري  شده و چهار محور زوال بردگي را به واقع
  و دو سبب الزامي به شرح زير:

و تو چه ) «۱۱ـ ۱۲(بلد» و ما ادريك ما العقبه، فك رقبه«تشويق به عتق: ـ الف 
  ».داني عقبه چيست؟ آزادسازي برده

ماملكت ايمانكم فكاتبوهم ان والذين يبتغون الكتاب م«تشويق به مكاتبه: ـ ب 
و كساني از ملك ) «۳۳(نور » علمتم فيهم خيراً و آتوهم من مال اهللا الذي آتيكم

ها خيري سراغ داريد،  هايتان كه قصد بازخريد خويش را دارند، اگر در آن يمين
كمك به بازخريدشان) از مال الهي (سهمي از  برايبازخريد كنيد و به آنان ( آنان را
  ».كه به شما بخشيده است، ببخشيدزكات) 
انما الصدقات للفقراء والمساكين و العاملين آزادي بردگان از طريق زكات:  ـج 

عليها و المؤلفه قلوبهم و في الرقاب و الغارمين و في سبيل اهللا و ابن السبيل فريضه 
 يان واتهيدستان و بينو برايزكات فقط ) «۶۰(توبه  »من اهللا و اهللا عليم حكيم
شدگان و بردگان و وامداران و هزينه در راه خدا و در  كارگزاران آن و دلجويي

از منظر » .اي الهي است و خداوند داناي فرزانه است ماندگان است و فرضيه راه
  .)۱۷۷آزادي بردگان است (بقره  برايكردن  هاي ابرار هزينه قرآني يكي از ويژگي

: قرآن كفاره سه گناه را آزادي برده عنوان خصال كفارات آزادي بردگان به ـد 
(نساء  »و من قتل مؤمنا خطاً فتحرير رقبه مؤمنه«قتل خطايي:  ـاست: اول  قرار داده

مؤمني را به خطا بكشد بر اوست كه (به كفاره) بردة مؤمني را آزاد  هرکس) «۹۲
  .)۳سوم: كفارة ظهار (مجادله  .)۸۹دوم: كفارة قسم (مائده » .كند

  
مجموعاً به ده حكم از احكام بردگان  کريم قرآن .احكام بردگان در قرآن ـ۳

  اشاره كرده است:
و اعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئاً و بالوالدين « .لزوم احسان به بردگان ـيك 

احساناً و بذي القربي واليتامي و المساكين و الجارذي القربي و الجار الجنب و 
و خداوند را ) «۳۶(نساء  »ل و ما ملكت ايمانكمالصاحب بالجنب و ابن السبي

او شريك نياوريد و به پدر و مادر و به خويشاوندان و  برايبپرستيد و چيزي را 
مانده و  يان و همساية خويش و همساية بيگانه و همنشين و در راهايتيمان و بينو

  ».برده خود نيكي كنيد
 .الح و مؤمن با اذن مالكشانآزاد به ازدواج با بردگان ص مؤمنانتشويق  ـدو 

وال تنكحوا المشركات حتي يؤمن و المه مؤمنه خيرما من مشركه ولو اعحبتكم وال «
(بقره  »تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم
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مشرك را به همسري خود درنياوريد، مگرآنكه ايمان آورند و كنيزي  زنانو ) «۲۲۱
ان مسلم زنانيد و (آ شما را از او خوش هرچنداز زن آزاد مشرك، مؤمن بهتراست 

اي مؤمن بهتر از  ) به همسري مشركان درنياوريد، مگرآنكه ايمان آورند و بردهرا
  ».يدآشما را از او خوش  هرچندمرد آزاد مشرك است، 

و من لم يستطع منكم طوال ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت «
تياتكم المؤمنات و اهللا اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن ايمانكم من ف

باذن اهلهن و آتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غيرمسافحات و ال متخذات 
آزاد  زنانباشد كه با  از شما كه توانايي مالي نداشته هرکسو ) «۲۵(نساء  »اخدان

كند و  ؤمن ازدواجهايتان از كنيزان م كند (بهتراست) با ملك يمين مؤمن ازدواج
همه از يكديگريد، پس با اجازة سرپرستشان با  .خداوند به ايمان شما داناتر است

كه)  وجه پسنديده به ايشان بدهيد (درحالي به ان راآنان ازدواج كنيد و مهرهايش
طوركلي به  به کريم قرآن» .گيران نهاني نباشند پاكدامنان غيرپليدكار باشند و دوست

است:  همسر اعم از آزاد و برده تشويق فراوان كرده و افراد بي ناناازدواج جو
وانكحوا االيامي منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم اهللا «

همسران خويش و بردگان و كنيزان  و بي) «۳۲(نور  »من فضله و اهللا واسع عليم
باشند، خداوند از بخشش  صالح خود را به همسري (ديگران) دهيد و اگر تهيدست

  ».گرداند و خداوند گشايشگر داناست توانگر مي آنان راخويش 
و التكرهوا فتياتكم علي البغاء ان اردن « .نهي از واداشتن كنيزان به فحشا ـسه 

تحصناً لتبتغوا عرض الحيوه الدنيا و من يكرههن فان اهللا من بعد اكراههن غفور 
ويژه) اگر عزم پاكدامني دارند، به فحشا وادار  (به راان و كنيزانت) «۳۳(نور  »رحيم

اجباركند، بداند كه خداوند با  ان راايش هرکسدست آوريد و  نكنيد كه مال دنيا به
  ».توجه به اكراهشان، آمرزگار مهربان است

فاذا احصن فان اتين بفاحشه « .مجازات فحشا در كنيز نصف حره است ـچهار 
گاه چون (كنيزان)  آن) «۲۵(نساء  »نات من العذابفعليهن نصف ما علي المحص

ازدواج كردند، اگر مرتكب ناشايست (زنا) شدند، مجازات آنان به اندازة نصف 
  ».آزاد مقرر است زنانمجازاتي است كه بر 

يا ايها الذين آمنوا « .است در قصاص تساوي در حريت و رقيت الزم ـپنج 
 مؤمناناي ) «۱۷۸(بقره  »حر و العبد بالعبدكتب عليكم القصاص في القتلي الحر بال

است كه آزاد در مقابل آزاد و برده  بر شما در مورد كشتگان قصاص مقرر گرديده
  .واسطة قتل برده قابل قصاص نيست پس آزاد به .»در مقابل برده (قصاص شود)

شوند و الزم  مسلمان نسبت به ايشان محرم محسوب مي زنانكنيزان ـ شش 
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) ۳۱(نور .كنند حجاب شرعي را رعايت نشانمسلمان در برابر كنيزا زناننيست 
  )۵۹(احزاب . مؤمنه آزاد هستند زنانضمناً مخاطب حجاب شرعي نيز ظاهراً 

وقت  ورود به خوابگاه مالكان متأهلشان در سه براياست كنيزان  الزمـ هفت 
  )۵۸(نور  .خاص استيذان كنند

فان « .مالك مجاز است براياستمتاع جنسي از كنيزان همانند همسران   ـ هشت 
ترسيد كه مبادا (با  و اگر مي) «۳(نساء  »خفتم االتعدلوا فواحده اوماملكت ايمانكم

و الذينهم «» چهار زن) عادالنه رفتار نكنيد، فقط به يك تن يا كنيز اكتفا كنيد
مانكم فانهم غيرملومين فمن ابتغي لفروجهم حافظون االعلي ازواجهم اوما ملكت اي

) كساني مؤمنان) «(۲۹ ـ ۳۱، معارج ۵ ـ ۷(مؤمنون  »وراء ذلك فاولئك هم العادون
كه در اين  نشانيا كنيزا زنانشانورزند مگر درمورد  (هستند) كه پاكدامني مي

كه از اين فراتر رود، اينانند كه  هرکسصورت نكوهيده نيستند، پس 
  )۱۵»(.تجاوزكارند

و المحصنات من « .جواز استمتاع مالك از كنيز شوهردارش بعد از استبراء ـه ن
شوهردار (بر شما حرام  زناناستمتاع از) ) «(۲۴(نساء » النساء االماملكت ايمانكم

كه ارتباط  زنانماقبل آن چهارده صنف از  هيآدر اين آيه و » .است) مگر كنيزتان
عنوان ملك يمين) ممنوع است  اج و چه بهجنسي با آنان مطلقاً (چه از طريق ازدو

و علي هذا يكون قوله « .شوهردار هستند زنانچهاردهمين صنف،  .اند معرفي شده
 ـعلي ماورد في السنه  ـاالما ملكت ايمانكم رفعا لحكم المنع من محصنات االماء 

ان لمولي االمه المزوجه ان يحول بين مملوكته و زوجها ثم ينالها عن استبراء ثم 
رسد اوج مالكيت و حضيض  ) به نظر مي۲۶۷/  ۴(الميزان » يردها الي زوجها

  .مملوكيت در اين آيه قابل رؤيت باشد
درضمن مثال به عدم مالكيت برده اشاره  کريم قرآن .عدم مالكيت برده ـده 

ضرب اهللا مثالً عبداً مملوكاً اليقدر علي شيء و من رزقناه منا رزقاً «كرده است: 
(نحل  »حسنا فهو ينفق منه سراً و جهراً هل يستوون الحمدهللا بل اكثر هم اليعلمون

اي مملوك كه قدرت بر هيچ كاري ندارد و بين  زند بين برده خداوند مثلي مي« )۷۵
ايم و او از همان پنهان و  يدهكسي كه ازسوي خويش به او روزي نيكويي بخش

 نشانبخشد، آيا اين دو برابرند؟ سپاس خداوند را، آري بيشتري آشكار مي
  )۱۶»(.يابند درنمي

  كند: گانه بردگان در قرآن ما را به دو نكته راهنمايي مي مالحظة دقيق احكام ده
استفادة مالك از ابعاد مختلف برده مطلق نيست و محدود به ضوابط  ـاول 

  .عي استشر
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  .است محدودة شرعي استفادة مالك از ابعاد مختلف برده بسيار گسترده ـدوم 
  
ها  اري و مطالعة آند هبرد  در مسأله کريم قرآناكنون با استقصاي كامل آيات  ـ۴

ضمن سه محور كلي اسباب بردگي، اسباب رفع بردگي و احكام بردگي نتايج زير 
  قابل ذكراست:

است كه آدميان  است و پذيرفته بردگي را امضا كرده مسألهالجمله  قرآن في ـاول 
شوند و بردگان در بسياري موارد از حقوق كمتري از  به آزاد و برده تقسيم مي

  .آزادگان برخوردارند
يعني نحوة  .است مطرح نشده کريم قرآنبحث اسباب بردگي مطلقاً در  ـدوم 

عالوه هيچ تأكيدي بر حفظ نظام  شده، به شدن آدميان در قرآن مسكوت گذاشته برده
سو آزادكردن بردگان  از آن .شود بردگي و هيچ تشويقي برگرفتن برده مشاهده نمي

  .است شدت مورد تشويق قرآن و در زمرة عبادات محسوب شده به
 هخارجي همواجهة قرآن با قضي نحوه آيات مرتبط با بردگي مجموعه ـسوم 

ياي خارجيه، ااز قض .مند و موقتند زمانياي خارجيه اقض .دهد مي نشانداري را  برده
به اين مهم دوباره بار خواهم  .ياي حقيقيه و ثابت قابل استنباط نيستااحكام قض

چه در باب قرآن و بردگي حائز نهايت اهميت است روح كلي تعاليم  آن .گشت
مورد شناسي قرآني است كه مغفول افتاده و در فصل اخير مقالة  اسالمي و انسان

  .اشاره قرار خواهدگرفت
  

  داري در روايات دوم: مسأله برده
تمامي مسائلي كه درضمن سه محور اسباب بردگي، اسباب رفع بردگي و 

تعداد اين  .احكام و تكاليف بردگان در بخش اول گزارش شد، مستند روايي دارد
فني، در  رايجروايات اگرچه به فراواني روايات عبادات نيست، اما مطابق ضوابط 

ها از پيامبر(ص) يا  اطمينان به صدور آن ،لحاظ سندي ها روايات معتبر كه به بين آن
شده را  نيز توانايي اثبات مسائل ياد ،لحاظ داللت شود و به مي امام(ع) حاصل

  .، كم نيستباشند داشته
اما مستند  .داري اشاره كنيم مجال آن نيست كه به تمامي روايات بحث برده

عنوان نمونه ذكر  ويژه در محور اسباب بردگي را به را به آنمترين مسائل روايي مه
  كنيم: مي

اذا وضعت «بن زيد از امام صادق(ع):  ة: معتبره طلحـاسترقاق اسيران جنگي ـ۱
الحرب اوزارها واثخن اهلها فكل اسير اخذ علي تلك الحال فكان في ايديهم 
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لهم، و ان شاء فاداهم انفسهم و ان شاء فاالمام فيه بالخيار ان شاء من عليهم فارس
، ۲۴۵حديث  ۶/۱۴۳، تهذيب ۱حديث  ۳۲/ ۵(كافي  »استعبدهم فصاروا عبيدا

 ان راگاه كه جنگ بارش را نهاد و دشمن آن) «۲۰۰۰۷حديث  ۱۵/۷۲الشيعه  وسايل
افتاد،  مسلمانانحال دردست  به زانو درآورد (جنگ تمام شد) هر اسيري كه در آن

گذارد و آزادشان كند و اگر  ها منت اختيار دارد، اگر بخواهد بر آن امام در او
درمقابل اخذ فديه آزادكند (مبادلة اسير يا دريافت غرامت) و اگر  را آنبخواهد 

آزادي بالعوض و در » .ها را به بندگي بگيرد و درنتيجه برده شوند بخواهد آن
شق اخير يعني استرقاق اسير  )، اما۴مقابل عوض اسيران مستند قرآني دارد (محمد 

  .بر اين روايت و روايات مشابه آن است مبتني
بردة فروش از امام  : معتبره رفاعهجواز استرقاق غيرنظاميان خارج از جنگ ـ۲

قلت له ان القوم يغيرون علي الصقالبه و الروم (النوبه) فيسرقون اوالدهم «كاظم(ع): 
الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون الي بغداد الي من الجواري و الغلمان فيعمدون الي 

التجار، فماتري في شرائهم و نحن نعلم انهم مسروقون انما اغار عليهم من غير 
البأس بشرائهم، انما اخرجوهم من دار الشرك الي «؟ فقال: »حرب كانت بينهم

 ۱۵/۱۳۱، وسايل ۲۹۷حديث  ۶/۱۶۲، تهذيب ۹حديث  ۵/۲۱۰ (كافي .»داراالسالم
ها  گروهي به اسالوها و رومي) «۲۳۵۹۶حديث  ۱۸/۲۴۴و  ۲۰۱۴۵حديث 
اخته  ان راربايند، پسر از دختر و پسر مي نشان رازده، فرزندا ها) شبيخون (زنگباري

دربارة  .فرستند سوي تاجران بغداد مي عنوان برده) به ها را (به كنند، سپس آن مي
ها و كنيزها از  انيم كه اين غالمد دهيد، در حالي كه ما مي نظر مي خريداري اينها چه

اند؟ فرمود:  اند و بدون اينكه جنگي درگرفته باشد، غارت شده قومشان دزديده شده
عنوان برده مملوك شما  ها به ها اشكالي نيست (و با خريداري، آن در خريداري آن

از دارالشرك به داراالسالم  آنان رانيست كه  است و جز اين شوند) اين مي
  ».اند درآورده
عبداهللا لحام از امام صادق(ع) دربارة  :استرقاق از طريق خريدن از اولياء ـ۳

 ».البأس«؟ فقال:»فيتخذها«خرد:  مردي كه از يكي از مشركان دختر يا زنش را مي
، وسايل ۲۸۰و  ۲۸۲حديث  ۳/۸۳، استبصار ۷۰۲و  ۷۰۵حديث  ۸/۲۰۰(تهذيب 

  .فرمود: مانعي ندارد ) آيا حق تصرف در او را دارد؟۲۴۶و  ۱۸/۲۴۷
سنان از امام  بن معتبره عبداهللا :الحريه رقيت از طريق اقرار و اصالت ـ۴

الناس كلهم احرار اال من اقر علي نفسه بالعبوديه و «صادق(ع): امام علي(ع) فرمود: 
 ۱۹۵/ ۶(كافي  ».هو مدرك من عبد او امه و من شهد عليه بالرق صغيراً كان او كبيراً

، ۸۴۵حديث  ۸/۲۳۵، تهذيب ۳۵۱۵حديث  ۳/۱۴۱الفقيه  اليحضره ، من۵حديث 
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 .) مردم همگي آزادند، مگر اينكه كسي خود به بردگي اقرار كند۲۳/۵۴وسايل 
كه بالغ است چه غالم، چه كنيز و (مگر اينكه) كسي به رقيت او شهادت  درحالي

  .اعم از اينكه كودك يا بزرگسال باشد .دهد
روايت  :ازدواج و تصرف برده در اموالش بدون اذن مولي صحيح نيست ـ۵

اليجوز للعبد تحرير و التزويج و ال اعطاء من ماله «عبداهللا سنان از امام صادق(ع): 
  .)۲۶۶۶۳حديث  ۲۱/۱۱۳، وسايل ۱حديث  ۵/۴۷۷(كافي  »اال باذن مواله

د و مادر كنيز آزاد فرزند پدر آزا« نشان:ت بردگي از والدين به فرزنداسراي ـ۶
 ۳/۲۹۱بود (فقيه  اگر يكي از والدين آزاد باشند، فرزندشان آزاد خواهد .است

ابواب نكاح عبيد و اماء) مفهوم آن اين  ۳۰باب  ۲۱/۱۲۱، وسايل ۱۳۸۱حديث 
  .بود يك از والدين آزاد نباشند، فرزندشان مادرزاد برده خواهد است كه اگر هيچ

اذا احل الرجل «فضيل بن سيار از امام صادق(ع):  حديث :جواز تحليل كنيز ـ۷
) اگر مالك ۱۲۵/  ۲۱وسايل  ۱حديث  ۴۶۸/  ۵(كافي  »الخيه جاريته فهي له حالل

ش حالل برايبرادر (ايمانيش) تحليل كرد، (تصرف او در كنيز)  برايكنيزش را 
  .است
قول روايت محمد بن مسلم: از امام باقر(ع) از  :مالك و كنيز شوهردار ـ۸

فرمود، هو  .) پرسيدم۲۴والمحصنات من النساء االماملكت ايمانكم (نساء «خداوند 
ان يأمر الرجل عبده و تحته امته، فيقول له: اعتزل امرأتك و ال تقربها، ثم يحبسها 

(كافي  .عنه حتي تحيض ثم يمسها، فاذا حاضت بعد مسه آياه ردها عليه بغير نكاح
حديث  ۲۳۲/  ۱، تفسير العياشي ۱۴۱۷حديث  ۳۴۶/  ۷، تهذيب ۲حديث  ۴۸۱/  ۵
من ابواب نكاح العبيد و االماء: كيفيه تفريق الرجل  ۴۵باب  ۱۴۹/  ۲۱، وسايل ۸۰

كند كه از همسرش  بين عبده و امته اذا اراد وطيها) مالك به بردة متأهل امر مي
(پس  كند تا حيض ببيند، دوري گزيند و با او نزديكي نكند، سپس زن را حبس مي

كند و بعد از حيض بعدي زن را بدون ازدواج (مجدد)  شدن) با او مواقعه مي از پاك
  .گرداند به شوهرش بازمي

ابوالصباح كناني از امام  :ها به دست مالك است نه خودشان طالق برده ـ۹
اذا كان العبد و امرأته لرجل واحد، فان المولي يأخذها اذا شاء واذا «صادق(ع): 
مقدمات الطالق و  ۴۳باب  ۹۸/  ۲۲، وسايل ۱حديث  ۱۶۸/  ۶كافي ( ».شاءردها
باشند، اگر مالك  داشتهي كه غالم و كنيز به مالك واحدي تعلق زمان .ه)شرايط
  .شكند كند و اگر نخواست مي حفظ مي ان رااست ازدواجشخو

پرسد آيا  محمد بن مسلم از امام باقر(ع) مي :نيزانک جواز عدم پوشش سر ـ۱۰
 ۳۹۴/  ۳(كافي  ».ليس علي االمه قناع«در نماز سرش را بپوشاند؟ فرمود: كنيز 
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ابواب لباس مصلي) بر كنيز مقنعه و روسري  ۲۹باب  ۴۰۹/  ۴، وسايل ۲حديث 
بايد در نماز سرش را  پرسد آيا كنيز مي حماد لحام از امام صادق(ع) مي .الزم نيست

ديد كنيزان در نماز مقنعه  ي كه ميزمانپدرم (امام باقر(ع))  .فرمايد: نه بپوشاند؟ مي
ال، قد كان ابي اذا « .زد تا زن آزاد از كنيز تمايز داده شود ها را مي اند، آن پوشيده

ع رايالش (علل ».رأي الخادم تصلي و هي مقنعه ضربها، لتعرف الحره من المملوكه
  )۵۵۶۲حديث  ۴۱۱/  ۴، وسايل ۴۵حديث  ۳۱۸، محاسن ۳۴۶

زراره از امام صادق(ع): قال رسول اهللا(ص):  :تشويق به آزادكردن بردگان ـ۱۱
/  ۶(كافي  »من اعتق مسلماً اعتق اهللا العزيز الجبار بكل عضو منه عضواً من النار«

ي كه هرکس) ۹/  ۲۳، وسايل ۷۶۹حديث  ۲۱۶/  ۸، تهذيب ۲حديث  ۱۸۰
بردة آزاد شده عضوي از  مسلماني را آزاد كند خداوند عزيز جبار به ازاي هر عضو

  .او را از آتش (جهنم) آزاد خواهد كرد
ابوذر غفاري از رسول اهللا(ص) دربارة  :لزوم رفتار انساني با بردگان ـ۱۲
ه تحت يده فليطعمه مما اخوانكم جعلهم اهللا تحت ايديكم، فمن كان اخو«بردگان: 
، ۶۲۵(محاسن  ».به فليعنهسه مما يلبس و ال يكفه ما يغلبه فان كلفه ما يغليأكل و ليل

باب العشره مع المماليك و الخدم) بردگان برادران شمايند كه  ۱۴۱/  ۷۴بحار 
است، كسي كه برادرش زير دست اوست،  ها را زيردستتان قرار داده خداوند آن

پوشد  چه كه خود مي ناخورد به او بخوراند و از هم چه كه خود مي نابايد از هم مي
چه به آن توانايي ندارد او را وادار نسازد، پس اگر چنين كرد  بر آنبه او بپوشاند و 
  .او را ياري كند

روايت اسحاق بن عمار از امام صادق(ع): قال رسول  :فروشي كراهت برده ـ۱۳
 ۳۶۱/  ۶، تهذيب ۵حديث  ۱۱۴/  ۵(كافي  ».شر الناس من باع الناس«اهللا(ص): 
، وسايل ۱حديث  ۵۳۰ع رايل الش، عل۲۰۸حديث  ۶۲/  ۳، استبصار ۱۰۳۷حديث 

بدترين مردم كسي «ابواب مايكتسب به) پيامبر(ص) فرمود:  ۲۱باب  ۱۳۶/  ۱۷
  .فروشي از مشاغل مكروه است نخاسي يعني برده» .فروشد است كه مردم را مي

  
  از مطالعة مجموعة روايات مرتبط با بردگي نتايج زير قابل ذكر است:

بردگي و احكام بردگي در روايات امضا اسباب بردگي، اسباب رفع  ـيك 
  است. بودهو عمل پيامبر(ص) و ائمه(ع) در عصر خود  تأييداست و مورد  شده

ه تعديل شده و زمانچه توسط اولياء دين امضا شده در مقايسه با عرف  آن ـدو 
  .است هايي پذيرفته شده با محدوديت

بردگي در روايات ها و توسعة اسباب رفع  تشويق به آزادكردن برده ـسه 
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  .چشمگير است
تعداد روايات اسباب بردگي در مقايسه با ديگر مسائل فقهي جداً اندك  ـچهار 
  .روايات مستند احكام بردگي نيز فراوان نيست .شمار است و انگشت
شود كه كالم  اي يافت نمي يك از روايات مرتبط با بردگي قرينه در هيچ ـپنج 

  .باشد اولياي دين ناظر به حكمي ثابت و دائمي
  

  فصل سوم: عدم مشروعيت بردگي در اسالم معاصر
امري نامشروع و حرام  دورانقول دوم رقيت و بردگي را به حكم اولي در اين 

 .نيست تا قابل خريد و فروش و تصرف باشدانسان مطلقاً قابل مملوكيت  .داند مي
اعتقاد به هيچ عقيده و مذهبي مجوز مملوكيت صاحب آن عقيده و مذهب نيست، 

شود كه عامل به عنوان مجازات، برده  همچنان كه اقدام به هيچ عملي باعث نمي
 .شده و احدي حق ندارد او را برده و مملوك كند انسان آزاد آفريده .ورق شود

بودن بردگي از جمله حقوق ذاتي انسان از آن حيث كه انسان  و نامشروع رقيت عدم
باشد و به هيچ وجه من الوجوه قابل سلب نيست، حتي خود انسان حق  است مي
استرقاق جرم است و همة كساني كه به نحوي از انحاء به  .ساقط كند را آنندارد 

  .كنند، مجرمند بردگي اقدام مي
  

  دوازده نکته
  بتني بر پذيرش نكات ذيل است:فوق م رأي
و متداول در اقصي نقاط  رايجرقيت و بردگي تا چند قرن پيش از رسوم  ـيك 
عقال رقيت و  .تقسيم آدميان به آزاد و برده امري پذيرفته شده بود است. بودهجهان 

خالف عدالت و  را آنشمردند و  امري قبيح و مذموم نمي انسان رامملوكيت 
رقيت شامل حال آدميان ضعيف و  دوراندر آن  .ردندك انصاف حساب نمي

مثل  استرقاق اسير جنگي نوعي مجازات بود و از باب مقابله به .فرودست بود
از رسوم بسيار قوي و  دورانرسم رقيت و بردگي در آن  .گرفت مي صورت
  است. بودهدار اجتماعي  ريشه

بردگي به شدت نافذ ي ظهور كرد كه در آن رقيت و زماناسالم در ظرف  ـدو 
 .كن كردن آن محال يا به غايت دشوار بود و ستبر بود، به حدي كه حذف و ريشه

از  .هايي امضا كرد اسالم رقيت را با تعديل احكام و محدوديت شرايطدر آن 
زادي عبيد آسو اسباب بردگي و استرقاق را محدود كرد و از سوي ديگر عتق و  يك
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د تشويق فراوان قرار داد و اسباب رفع بردگي را و اماء را عبادت شمرده، مور
بردگان، حداقلي از حقوق را قائل شد  برايتوسعة فراوان بخشيد و از جانب سوم 

ها را نداشتند و به سلوك انساني و توأم با محبت با  كه مالكان حق نقض آن
ام مجموعة احكام ديني در باب رقيت و بردگي از احك .مملوكان تأكيد فراوان كرد
 .شود رقيت از ضروريات دين و مذهب محسوب نمي .امضايي هستند نه تأسيسي

از  .بلكه فرعي از فروع فقهي است .از اصول عقايد يا مسائل اعتقادي نيز نيست
رقيت حكمي وضعي است كه برخي احكام  .احكام توقيفي و تعبدي هم نيست

احكام معامالت است و  اي از احكام رقيت شعبه .شود تكليفي نيز بر آن مترتب مي
اين احكام در عصر نزول تا بيش از يك  .اي بر عرف است احكام معامالت حاشيه

  .است شده ه، عادالنه و عقاليي محسوب ميزمانهزاره پس از آن سازگار با عرف 
كليه تعاليم اسالمي به عنوان دين فطرت در عصر نزول، چه در اصول  ـسه 

اخالقي و چه در احكام و تكاليف عملي عادالنه  ايماني و اعتقادي چه در ضوابط
و به همين دليل از سوي اقشار مختلف مردم  است بودهو سازگار با سيرة عقال 
 زمانبودن منحصر به  دو شرط عادالنه و عقاليي .است گرفته مورد استقبال قرار مي

تداوم و استمرار ديانت نيز  دوران شرايطحدوث و آغاز رسالت نيست، بلكه 
بايد  ي و مكاني نيز حكم ديني ميزمانبه اين معنا كه در ديگر ظروف  .هست

اند و نبود  تا آنجا كه اين دو صفت الزمة احكام اسالمي .عادالنه و عقاليي باشد
هر حكمي كه در ظرفي از ظروف به  .ها حاكي از عدم مشروعيت حكم است آن

قاليي نباشد، در آن ظرف يقين (نه به ظن و وهم و گمان و تخمين) عادالنه و ع
  )۱۷(.مشروع نيست
بلكه از امور  .عدالت و عقاليي بودن، ديني يا متأخر بر دين نيستند ـچهار 

بايد  اين دين است كه مي .گيرند مقدم بر دين و در سلسلة علل احكام ديني قرار مي
(معتزله نزاع مهم عدليه  .عادالنه و عقاليي باشد، نه اينكه عدالت و عقل ديني باشند

آدميان با اتكاء به فطرت پاك خود  .انجامد و اماميه) با اشاعره به چنين نتايجي مي
  .كنند كه عادالنه و عقاليي باشد ديني را انتخاب مي

فهم آدميان به ويژه عرف عالمان از عدالت و عقاليي بودن امور در طول  ـپنج 
ضوابط عدالت و عقاليي  .است ثابت نبوده و دستخوش تحول و تكامل شده زمان

بسياري از مصاديق را انسان امروز و باالخص  .است تر شده تر و عميق بودن دقيق
 .دانست داند، در حالي كه در گذشته عادالنه و منصفانه مي عرف عقال عادالنه نمي

 .دانست تابد كه در گذشته صحيح و بايسته مي سيرة عقال امروز اموري را برنمي
بسا در گذشته از اموري غفلت كرده باشد و امروز  به رشد است، چهفهم انساني رو 
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البته اين به معناي تغيير يا تحول مطلق  .كند به تجربه گذشتة خود را نيز نقد مي
اي پسيني نه پيشيني و موجبة جزئيه  چه آمد، گزاره آن .معارف و علوم انساني نيست

  .نه كليه است
جويي و ارائة طريق و عرضة  وه بر چارهاسالم به عنوان دين خاتم عال ـشش 
و مكان نزول چشم  زمانتواند از حل مسائل  شمول نمي شمول و جهان زماناحكام 

ن طبيعي است كه در ميان مجموعة برايبنا .ها ساكت بماند بپوشد و نسبت به آن
واضح  .احكام اسالمي، احكامي موسمي، موقت و مختص آن عصر و مصر باشد

تفكيك احكام  .معناي آن نيست كه همة احكام شرعي از اين قبيلند است كه اين به
پژوهان  ثابت و دائم از احكام موقت و موسمي وظيفة اصلي مجتهدان خبير و دين

كه فقيه بصير به يقين دريافت كه حكمي از احكام شرع،  زماندر هر  .فقيه است
كمي از احكام كند كه چنين ح ديگر عادالنه و عقاليي نيست، كشف از آن مي

اين  .اعتبار آن به سر آمده و ديگر مشروعيت ندارد دورانموقت و موسمي بوده و 
به معناي نسخ مصطلح احكام نيست، چرا كه وضع و نسخ احكام تنها در يد خدا و 

نرسد كه حالل ثابت الهي را حرام  را آن رسول(ص) است و ديگران حتي مجتهد
اعتبار يك حكم موقت  زماناما كشف اَمد و  .كنندكنند يا حرام ثابت الهي را حالل 

ضمناً احكام موقت و موسمي شرعي  .شرعي از وظايف مجتهدان و فقيهان است
  .شود منحصر در احكام حكومتي و اوامر سلطاني پيامبر(ص) و ائمه(ع) نمي

به منظور رعايت غايت احتياط در زمينة حفظ احكام ثابت الهي، اصل  ـهفت 
موقت و موسمي بودن و اختصاص  برايعي ثبوت و دوام است و در احكام شر

اگر بر موقت بودن حكمي  .بايد اقامة دليل كرد و مكان خاص مي زمانحكم به 
از جمله مهمترين ادلة  .بود دليل معتبر اقامه نشد، حكم به دوام و ثبوت باقي خواهد

يقيني  و مكان خاص احراز زمانموقت و موسمي بودن و اختصاص حكمي به 
  .ديگر است زمانعادالنه نبودن و عقاليي نبودن يك حكم در 

نيست كه عقل انساني از درك مطلق مصالح و مفاسد  گونه اين ـهشت 
معناي اين  .احكامي شرعي در باب معامالت به ويژه احكام امضايي آن ناتوان باشد

ه سخن سخن ادعاي درك تمامي مصالح و مفاسد در همة احكام شرعي نيست، بلك
گونه كه عمالً اصوليان  است، يعني همان شده الجمله در احكام ياد در درك في

  .اند برخالف اخباريان و اهل حديث سلوك كرده
داري از جمله بارزترين مسائلي  مسألة رقيت و مملوكيت انسان و برده ـنه 

ي انزماگر  .است است كه در قرون اخير سيرة عقال دربارة آن به كلي دگرگون شده
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كردند، امروز  بزرگترين فيلسوفان از قبيل افالطون و ارسطو از آن دفاع مي
 را آنشود و  داري و رقيت در تمامي اشكال آن از سوي عقال محكوم مي برده

داري را  عرف عقال هرگز برده دوراندر اين  .كنند ظالمانه و غيرمنصفانه ارزيابي مي
سيرة عقال امروز رقيت و  .پندارد برخالف حقوق بشر مي را آنتابد و  برنمي

طلبي و تجاوزگري انسان به  امري قبيح، مذموم و ناشي از زياده انسان رامملوكيت 
برتر از عقيدة او  انسان راعرف عقال امروز  .داند حقوق مسلم ديگر آدميان مي

رغ از عقيده و مذهب تمامي آدميان فا برايداند و با اعتقاد به حداقلي از حقوق  مي
امكان  ناپذير و عدم و نژاد و جنسيت و رنگ و موقعيت اجتماعي، به آزادي سلب

شود، حتي اگر خود بخواهد،  هيچ انساني مملوك نمي .دهد مي انسان رايمملوكيت 
داشتن هيچ عقيده و مذهبي يا دست يازيدن به هر نوع عملي مجوز مملوكيت 

ت يا دائم يك انسان به واسطة ارتكاب برخي سلب آزادي موق .شود انسان نمي
  .جرائم به حكم قانون هرگز به معناي اجازة مملوكيت و رقيت مجرم نيست

با زوال سيرة عقال كه مبناي اصلي حكم امضايي رقيت و مملوكيت در  ـده 
، طبيعي است كه اين حكم نيز به عنوان يك حكم موقت و موسمي است بودهاسالم 

است و در  اعتبار آن به سر آمده دوران، حكمي موقت كه اَمد و شرعي شناخته شود
داري، رقيت و مملوكيت انسان  فاقد اعتبار و مشروعيت است، يعني برده دوراناين 

 برايمشروعيت وهني  اين حرمت و عدم .در اين ظرف غيرمشروع و حرام است
رقيت و مشروعيت و حليت رقيت در گذشته نيست، چرا كه يك موضوع همانند 

ي متفاوت ممكن است دو حكم متفاوت زمانمملوكيت انسان در دو ظرف 
ه خود به امضاي زمانعرف عقاليي  تأييدي كه مورد شرايطرقيت در  .باشد داشته

كه در سيرة عقال قبيح و مذموم و  شرايطشارع رسيده، حالل بود و رقيت در اين 
دليلي بر امضاي ثابت و هيچ  .شود، حرام و نامشروع است مي ظالمانه محسوب

همة احكام امضايي مشروط به تداوم عدالت و  .دائمي حكم رقيت در دست نيست
گيري شرع انور در مسألة رقيت به تقليل و  راستي اگر جهت .عقاليي بودن است
كني بنيادي رقيت و  جهاني مهياي ريشه شرايط، امروز كه است بودهحذف تدريجي 

داري ترديد كنيم و غايت نهايي رسول  رقيت و برده داري است، چرا در لغو برده
  رحمت(ص) را محقق نسازيم؟

رسد روح تعاليم اسالمي و اهداف متعالي شريعت نيز با لغو  به نظر مي ـيازده 
داري سازگار است و رقيت از احكامي عرضي بوده كه  كني برده رقيت و ريشه

كند، بلكه با  نت وارد نمياي به اركان شريعت و ذاتيات ديا حذف آن هيچ خدشه
شناسي  در انسان .كند گري مي چنين پااليشي جمال تدين بيش از پيش جلوه
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هاي  بزرگترين ظرفيت داراي) و ۱۶۵، انعام ۳۰اسالمي، انسان خليفة خداست (بقره 
و لقد كرمنا « .)۷۲) او امانتدار خداوند است (احزاب ۳۱ ـ ۳۳علمي است (بقره 

في البر و البحر و رزقنا هم من الطيبات و فضلناهم علي كثير بني آدم و حملنا هم 
بر  آنان راآدم را كرامت بخشيديم و  همانا ما بني) «۷۰(اسراء  »ممن خلقنا تفضيالً

آدميان » .خشك و تر مسلط كرديم و بر بسياري از مخلوقات خويش برتري داديم
تقوا است نه به اعتبارات ) در اسالم برتري به ۱اند (نساء  از نفس واحدي خلق شده

يا ايها الناس انا خلقناكم من « .زودگذر دنيوي از قبيل ثروت و مالكيت و مولويت
ذكر و انثي و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند اهللا تقيكم ان اهللا عليم 

 ايم و شما اي مردم، همانا ما شما را از يك مرد و زن آفريده) «۱۳(حجرات  »خبير
گمان  بي .ايم تا با يكديگر انس و آشنايي يابيد را به هيأت اقوام و قبايلي در آورده

ترين شما در نزد خداوند، پرهيزكارترين شماست كه خداوند داناي آگاه  گرامي
سعادت اخروي به ايمان و عمل صالح است و حريت و رقيت در آن » .است

حات انا النضيع اجر من احسن ان الذين آمنوا و عملوا الصال«دخالتي ندارد: 
آنان كه ايمان آورده، عمل صالح مرتكب شدند، ما پاداش آنكه ) «۳۰(كهف »عمالً

  ».كنيم را نيكو عمل كرد ضايع نمي
ال فخر لعربي علي العجمي و ال لالبيض علي االسود اال «پيامبر(ص) فرمود: 

از ديدگاه » .تقواعرب بر عجم و سفيد بر سياه افتخاري ندارد جز به « »بالتقوي
هاي شانه با هم مساويند و امام علي(ع)  پيامبر اسالم(ص) مردم همانند دندانه

، ص ۳۱البالغه، نامه  (نهج »التكن عبد غيرك قد جعلك اهللا حرا«فرموده است: 
لغو كامل بردگي در » .اي انسان بنده غير خود مباش، خدايت آزاد آفريد) «۴۰۰

باالتر » اصر و اغاللي«راستي چه  .گيرد مي ) قرار۱۵۷ف راستاي اهداف پيامبر (اعرا
  از بردگي؟
داللت بر اين دارد كه  کريم قرآناي در  چه بسا توهم شود ذكر مسأله ـدوازده 

اوالً قرآن ناسخ و منسوخ دارد و ذكر  .مورد از احكام ثابت و دائمي ديني است
اً ذكر مسائل تاريخي چه ثاني .است منسوخ در كتاب قبيح نيست و مجاز شمرده شده

 رايج کريم قرآندر مورد اقوام و انبياء پيشين و چه در مورد پيامبر اسالم(ص) در 
 .كند ية قرآن بودن را ساقط نميآاست و اختصاص مضموني به گذشته صالحيت 

يك از اسباب بردگي در قرآن  ثالثاً هيچ .باب عبرت از گذشته مفتوح است
قرينة  دوراننه نبودن و عقاليي نبودن بردگي و رقيت در اين رابعاً عادال .است مدهاني

احكام  .قطعيه بر عدم مشروعيت رقيت در همين ظرف است نه در ظروف گذشته
 .نه زماناند و خارج از اين  بردگي در ظرف اعتبار اين حكم موقت مشروع بوده
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ام موقت خروج از اصيل مهم اصاله الحريه تنها با دليل معتبر ممكن است و احك
  .خارج از ظرف اعتبارشان توان خروج از اين اصل را ندارند

  :ها نوشت پي
  االسالمي لوهبه الزحيلي. االسالم الحمد شفيق، و آثار الحرب في الفقه عنوان نمونه الرق في به .۱
و اما اذا كان الغزو بغير اذن االمام(ع) فان كان في زمان الحضور و امكان االستيذان منه « .۲

فالغنيمه لالمام(ع) و ان كان في زمن الغيبه فاالحوط اخراج خمسها من حيث الغنيمه خصوصاً اذا 
و غيره يحب كان للدعاء، فما يأخذه السالطين في هذه االزمنه من الكفار بالمقاتله معهم من المنقول 

العروه الوثقي، كتاب » فيه الخمس علي االحوط و ان كان قصدهم زياده الملك ال للدعاء الي االسالم
واضح است كه وجوب خمس بر مالي دليل  الخمس، فصل فيما يجب فيه الخمس، االول، الغنائم.

  بود. تصرف بلكه مشروعيت مالكيت در مال مخمس خواهد ةـاباح
ذ من دارالحرب بغير اذن االمام يجوز تملكه في حال الغيبه و وطي االمه السابعه، مايؤخ« .۳

  »ويستوي في ذلك ما يسبيه المسلم و غيره و ان كان فيها حق لالمام او كانت لالمام.
ما يؤخذ من دار الحرب اومن اهلها في غيرها بغير اذن النبي(ص) او االمام القائم مقامه من « .۴

ا اونحو ذلك بسرقه اوخيانه او خدعه او اسر او قهر من سرايو اشجار و اموال و اعراض و اراضي 
خذه كالمأخوذ باذنه الطالق مادل من كتاب و سنه غير جيش اوجيش من غير قهر اوغير ذلك، فهوال

و اجماع علي جواز اغتنام مال الكفار و سبيهم، بل ظاهرهما كونهم و ما في ايديهم من المباحات 
  »وزها و يستولي عليها و انما يلزم فيه الخمس كساير الغنائم.التي يملكها من يح

اذا غار المسلمون علي الكفار فاخذوا اموالهم فاالحوط بل االقوي اخراج خمسها من حيث « .۵
  ».كونها غنيمه ولو في زمن الغيبه فاليالحظ فيها مؤونه السنه و كذا اذا اخذوا بالسرقه و الغيله

ي بيع الحيوان. يجوز استرقاق الكافر االصلي اذا لم يكن معتصماً بعهد الفصل الثالث عشر: ف« .۶
او ذمام سواء كان في دارالحرب ام كان في داراالسالم و سواء كان بالقهر و الغلبه او بالسرقه ام 

  ».بالغيله
الروايات المتعدده الداله علي جواز االسترقاق حتي في حال غيرالحرب، منها معتبره «...  .۷
  ».ه النخاسرفاع

الحرب من ازواجهن و غيرهم و كذابناتهم و غيرهن  االزواج من اهل و يجوز ابتياع ذوات« .۸
المرتب علي ذلك باالستيالء حقيقه البه  المسلمين يجوز استنقاذه بكل وجه فالملك اجماعاً النهم في

هم ولالخبار فيترتب عليه ضروره كونه بيعاً فاسداً و كذا يجوز اجماعاً ابتياع مابسبيه اهل اضالل من
الخمس للرخصه  الملك و غيره والجميع لالمام(ع) او فيه حق الوطي الصحيح من حل حينئذ آثاراالبتياع

  )».۱۴۵ ـ ۱۵۵، ص۱۶الخمس (ج منهم(ع) لشيعتهم كي تطيب مواليد هم كما اوضحنا ذلك في كتاب
. دربارة ۹ ـ ۲۷دربارة بردگي در ديگر جوامع بنگريد به احمد شفيق، الرق في االسالم، ص  .۹

بردگي در  بردگي در عرب جاهلي رجوع كنيد به جوادعلي، تاريخ العرب قبل االسالم؛ دربارة
 تورات، العهد القديم، االصباح العشرون من تثنيه االشتراع؛ دربارة بردگي در انديشة مسيحي: العهد

  الجديد، االصحاح السادس من رساله بولس الي اهل افسس.
: لوحلل امته لغيره حلت له و لوكان مملوكه و اليشترط فيه تعيين مده و ال ۱۳۳۸ ةـمسأل« .۱۰

ذكرمهر و ال نفقه لهاعليها و السلطان له عليها و ليس هو عقد نكاح و التمليك انتفاع و ال تمليك 
داخل في ملك اليمين، بان يكون المراد منه مايعم ذلك فتجري عليه  منفعه بل هو اذن في االنتفاع
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  »احكامه الثابته له بما هو عام.
يولد االنسان حراً و ليس الحد ان يستعبده او يذله او يقهره او يستغله و ال عبوديه لغير اهللا « .۱۱
   ».تعالي

است:  گونه ترجمه شده غلط اينکامالً  ۱۱فارسي اعالمية فوق، بند الف مادة  ةمتأسفانه در ترجم
كس حق به بردگي كشيدن يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهره  شود، هيچ انسان آزاده متولد مي«

كه مفهوم آن اين است كه خداي تعالي » كشيدن يا به بندگي كشيدن او را به غير خداي تعالي ندارد
ه كشيدن يا به بندگي كشيدن انسان را حق به بردگي كشيدن، يا ذليل كردن يا مقهور كردن يا بهر

داري با مجوز شرعي آزاد  داري بدون مجوز شرعي ممنوع است و برده دارد و به بيان ديگر برده
  است.

مناسب است به عنوان نمونه به كوشش برخي دانشمندان مسلمان معاصر براي پاسخگويي  .۱۲
بندگي در «ش):  ۱۳۵۲ن شعراني (متوفي ميرزا ابوالحس«داري در اسالم اشاره كنم:  به معضل برده

شريعت اسالم مجاز است، اما منحصر به آنكه در جهاد شرعي از كفار اسير گيرند و در اين زمان كه 
امام عليه اسالم غايب است موضوع بردگي فعالً منتفي است، چون جهاد بايد با حضور امام باشد. 

با يكديگر مصالحه كنند و جنگي نباشد تا نيز اعالميه حقوق بشر در جايي است كه همة مردم 
  .۱۸۶نثر طوبي، صفحه » باشند. حاجت به دفاع داشته

به استثناي توجيه عقلي، سيدمحمود طالقاني صاحب پرتوي از قرآن نيز به همين شيوه  .۱۳
  .۳۵۰تا  ۳۱۲سلوك كرده است: اسالم و مالكيت، صفحه 

و  ۸۵، بقره ۲۶، احزاب ۷۰و  ۶۷د از: انفال ديگر آيات بحث اسارت جنگي در قرآن عبارتن .۱۴
  يك كمترين داللتي به استرقاق اسير جنگي ندارند. ، كه هيچ۸دهر 

سورة احزاب به طور خاص احكام پيامبر(ص) در اين زمينه  ۵۲و  ۵۰در آيات  .۱۵
  است. شده مطرح

  است. شده نكات ديگري در اين زمينه مطرح ۲۸و روم  ۷۶و  ۷۱در آيات نحل  .۱۶
  ام.  مطرح كرده» از اسالم تاريخي به اسالم معنوي«اين مسأله را به طور مشروح در مقالة  .۱۷
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  ١در اسالم معاصر مسلمانانحقوق غير
  
  

در جوامع  انغيرمسلمانمسئله حقوق «يکي از مسائل فراروي اسالم معاصر 
شود که در شريعت اسالمي بين حقوق  مسئله از آنجا آغاز مي .است» اسالمي

از سوي ديگر  مسلمانانآدميان از يک سو و دين و وضعيت سياسي آنان در قبال 
که از زاويه اول يعني دين، ما حداقل با  به اين معني .نسبت مستقيم برقرار است

، حقوق اهل کتاب (پيروان کتب آسماني مسلمانانسه گونه حقوق مواجهيم: حقوق 
  .از قبيل تورات و انجيل) و حقوق کافران

حداقل  مسلماناندر قبال  غيرمسلمانو از زاويه دوم يعني وضعيت سياسي فرد 
آميز و احترام متقابل که غالباً  دو وضعيت قابل تصور است: يکي وضعيت مسالمت

انجامد و ديگري وضعيت مخاصمه و محاربه که به  به انعقاد قرارداد و معاهده مي
  .شود جنگ و نزاع مسلحانه منجر مي

بر اين اساس عالم به سه بخش داراالسالم، دارالحرب و دارالعهد تقسيم 
ر اکثريت هستند، يا د مسلمانانها  هايي است که در آن بخش اول سرزمين .شود مي

يي است که به ها بخش دوم سرزمين .آن سرزمين تحت سيطره ايشان است
معاهده  مسلمانانيي که با ها و بخش سوم سرزمين اند. کردهاعالم جنگ  مسلمانان

  .هستند مسلمانانو در حال مراودات اقتصادي، فرهنگي و سياسي با  اند کردهامضا 
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دهند،  تشکيل نمي مسلمانانواضح است که لزوماً همه ساکنان داراالسالم را 
بلکه از صدر اسالمي جمعي از يهوديان، مسيحيان و زرتشتيان در کنار مسلمان 

کنند منحصر به اين سه  ي که در داراالسالم زندگي ميانغيرمسلمان اند. کردهزندگي 
واقع شود  مسلمانانطرف معاهده با  ي که بتواندغيرمسلمانشوند، هر  دين نيز نمي

مقابل دارالعهد در طرف  که آنچنان .امکان زندگي در داراالسالم را خواهد داشت
ها  سرزمين گونه ايني در مسلمانانچه بسا  .شود نمي مسلماناننيز منحصر به غير

در دارالحرب کمي دشوار است،  مسلماناناگرچه فرض زندگي  .زندگي کنند
  .ستمحال ني هرچند

قابل اغماض  رگانه جهان، ما با دو اقليت غي به هر حال در اين تقسيم سه
در ادبيات  .مسلمان در داراالسالم و اقليت مسلمان در دارالعهدمواجهيم: اقليت غير

با عناوين شرعي اهل ذمه، معاهد و مستأمن ياد  غيرمسلماناسالمي از اين اقليت 
قرارداد ذمه امضا  مسلمانانبا حاکم اهل ذمه اهل کتابي هستند که  .شود مي
از امکان زندگي توأم » جزيه«اي به نام  باشند و در قبال پرداخت ماليات ويژه کرده

معاهد کافري است که با حاکم  .شوند برخوردار مي مسلمانانبا امنيت در ميان 
مستأمن  .شود قراردادي امضا کرده و مطابق مفاد قرارداد با وي رفتار مي مسلمانان
ي است که طي عقدي موقت غالباً کمتر از يک سال جهت آشنايي با غيرمسلمان

  .است سفر کرده مسلمانانتعاليم اسالمي به سرزمين 
رغم برخورداري از بسياري حقوق از جمله حق حيات، امنيت،  اهل ذمه علي

 مالکيت، تجارت، سلوک مذهبي، تربيت ديني فرزندان، حفظ معابد و آزادي کامل
در حريم خصوصي، از برخي حقوق محرومند از قبيل تبليغ مذهبي در ميان 

ي انغيرمسلمان .، تظاهر به امور مغاير شريعت اسالمي، احداث معابد جديدمسلمانان
، اما با پذيرش قراردادي ديگر معاهد محسوب اند کردهکه قرارداد ذمه را امضا ن

هرچه در مقايسه با کفار حربي  .وندش شوند، غالباً از حقوق کمتري برخوردار مي مي
  .مندند از حقوق فراواني بهره
ي اسالمي به ويژه اهل ذمه از ها ساکن در سرزمين مسلماناندرباره حقوق غير

عالوه در کتب فقهي باب  شده، به صدر اسالم تاکنون کتب و رسائل مستقلي نوشته
خود رساله بلندي ها  است، که فهرست آن ها اختصاص يافته مفصلي به احکام آن

اسالمي مسئله حقوق  الملل بيننان نيز تحت عنوان حقوق احقوقد .خواهد شد
مورخان شيوه  .اند در جامعه اسالمي مورد بحث تخصصي قرار داده مسلمانان را غير

کارنامه سلوک عملي  اند. کردهي ديني مطالعه ها با اقليت مسلمانان راسلوک 
ي اسالمي در مقايسه با شيوه سلوک ها در سرزمينساکن  مسلمانانبا غير مسلمانان
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در  .ها کارنامه در مجموع موفق و قابل دفاعي است در ديگر سرزمين انغيرمسلمان
حل شريعت  مرور کنم، معتقدم راه ان رااين مقاله بر آن نيستم که کار گذشتگ

  است. بودهي خود موجه زماندر ظرف  انغيرمسلماناسالمي درباره حقوق 
   

  انغيرمسلمانبندي احکام شرعي  طبقه
ي که در پي پاسخگويي آن هستم اين است که آيا احکام شرعي سؤال

احکام اهل ذمه از احکام ثابت و دائمي شريعت است که  :ازقبيل انغيرمسلمان
االجرا است؟ يا اينکه از احکام مقيد و مشروط شرعي است که  درهرحال الزم

آن است و مهمترين شرط در  شرايطها متوقف بر تحقق  وجوب عمل به آن
قدرت فائقه جهاني يا  مسلماناني که شرايطن در برايبنا .است مسلمانانبودن  قدرت
 گونه ايناحکام منتفي به انتفاء شرط است؟ يا اينکه اصوالً  گونه ايناي نيستند  منطقه

ا به ه که ظرف اعتبار آن .شوند مند شرعي محسوب مي زماناحکام از احکام متغير و 
طور  شوند، به اين معني که به سرآمده و در زمره احکام منسوخ شريعت شمرده مي

و با تغيير آن  است بودهي مکاني خاصي زمان شرايطها متناسب با  کلي تشريع آن
  ر است؟خاص اين احکام نيز قابل تغيي شرايط

به لحاظ نظري به هر يک از اين سه برداشت قائل باشيم، ترديدي نيست که 
حتي معتقدان به نظريه اول  .فعلي همه اين احکام قابل عمل نيست شرايطدر  مالًع

اي جز رضايت به تعطيل برخي از اين احکام  (احکام دائمي و ثابت شرعي) چاره
اي که اين مقاله در مقام تبيين و  زمينه .معتبر بدانند ها را مطلقاً هرچند آن .ندارند

الذکر است، به  که ترکيبي از سه ديدگاه فوقاثبات آن است ديدگاه چهارمي است 
در کتاب خدا و سنت پيامبر اسالم(ص) و سيره  مسلماناناين معنا که احکام غير
از يک سنخ نيستند، بلکه بر ،کنيم تعبير مي» شريعت اسالمي«متشرعه که از آن به 
  م اند:سه قسم قابل تقسي

اصول و مباني حقوق « توان با تعبير قسم اول: احکام ثابت و دائمي که مي
  .ها ياد کرد از آن» انغيرمسلمان

  مسلمانانقسم دوم: احکام مقيد و مشروط به اقتدار 
سرآمده و منسوخ  هها ب مندي که ظرف اعتبار آن زمانقسم سوم: احکام متغير و 

  .شوند محسوب مي
فرق قسم دوم و سوم در اين است که قسم دوم درظرف تحقق شرط قابل اجرا 

  .اعتبار قسم سوم به پايان رسيده است دورانو معتبر است، حال آنکه 
  در اسالم معاصر بر دو بخش است:  مسلمانانتر احکام شرعي غير به بيان دقيق
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  .که ثابت و دائمي است مسلمانانبخش اول: اصول و مباني حقوق غير
احکام مشروط و متغيري که بر اساس آن اصول و مباني ثابت  :بخش دوم

شوند که متوقف  هاي جامعه اسالمي شمرده مي شوند و در زمره سياست مي طراحي
است و شکل ثابت و هميشگي  مسلمانانبر رعايت مصالح عمومي و منافع ملي 

  .مهم يافتن و استخراج آن اصول و مباني ثابت است .ندارد
اند که تمامي احکام عصر نزول در زمره احکام ثابت و  پنداشته مسلماناني برخ

که پيامبر(ص)  اند کردهآنان از اين نکته بديهي غفلت  .ي شرعي استزمانفرا
ي و فرامکاني و دائمي دين، مکلف به زمانبر وظيفه تبيين و ابالغ احکام فرا عالوه

چه مرتبط با بخش دوم از سوي  آنو  است بودهسامان و تدبير مسائل عصر خود نيز 
در برخي مواقع پيامبر  .وي صادرشده حکم متغير و موقت است نه ثابت و دائمي

آمده، و مسئله تنها با ابالغي وحياني قابل حل  به تنهايي از پس حل مشکل بر نمي
تواند حاوي بعضي احکام متغير و  بر اين اساس برخي آيات قرآن مي است. بوده

در متن روايات از قبيل احکام  انغيرمسلمانبه هر حال اکثر احکم  .موقت باشد
االغلب در  علي مسلمانانمشروط و متغير است و اصول و مباني حقوق غير

  .است و گاهي در سنت پيامبر(ص) مورد تصريح قرارگرفته کريم قرآن
  

  انغيرمسلماناصول و مباني حقوق 
نظر از نژاد، رنگ، جنس،  آدم صرف در اسالم بني .اصل اول، کرامت ذاتي انسان

و لقد «مستند اين اصل اصيل آيه  .کرامت ذاتي است دارايحسب، دين و عقيده 
 .باشد مي» به تحقيق ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم« )۱۷/۷۰» (کرمنا بني آدم

يه است، حداقل حقوقي که رعايت آن االرع شک اين تکريم منشاء حقوق واجب بي
مشمول  مسلمانانهمانند  مسلمانانن غيربرايبنا .است اد آدميان الزمتک آح تک براي

  .گردند اين اصل مي
اصل دوم، تکثر اديان و اختالف مردم در دين واقعيتي است که به مشيت 

و ن آزاد و مختارند ها در انتخاب دي از ديدگاه اسالمي انسان .است خداوند رخ داده
اگر قراربود همه مردم مسلمان  .سلمان گردانيدتواني به زور و اجبار م احدي را نمي

است و مصلحت و خير را در  کرد، حال آنکه نکرده باشند خداوند خود چنين مي
مستند اين اصل مهم آيات  .تکثر اديان و اختالف مردم در امر دين يافته است

و قل الحق من ربکم فمن شاء فليؤمن و من «است، از آن جمله:  کريم قرآنمتعدد 
و بگو سخن راست و درست از پروردگار شماست پس هر ) «۱۸/۲۹» (ء فليکفرشا

و لو شاء ريک لجعل «و نيز: » که بخواهد ايمان بياورد و هر که بخواهد کافر شود
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خواست  و اگر پروردگار تو مي) «۱۱/۱۱۸» (و ال يزالون مختلفين ةواحد ةالناس امـ
يوسته در اختالف و جدايي بود ولي پ همه مردم را يک امت و يک دين کرده

و لو شاء ربک آلمن من في االرض کلهم جميعا أ فانت «و باالخره: » .خواهندبود
ينه آخواست هر  و اگر پرودگار تو مي) «۱۰/۹۹» (تکره الناس حتي يکونوا مؤمنين

آوردند، پس آيا تو مردم را به  سره ايمان مي شان يک هرکه در زمين است همگي
الزمه اين اصل پذيرش حقوق پيروان ديگر » من شوند؟ؤتا م ناخواه وامي داري

 .اديان است
 .اصل سوم، مسلمان مکلف به محاسبه و بازخواست از دين ديگران نيست

سو در آخرت رخ خواهندداد، از سوي ديگر  حساب و بازخواست و جزا از يک
زيم شود ما مجا که پنداشته اين .داور آن خداوند است، نه انسان جايزالخطا

دين مورد خطاب و عتاب قراردهيم، جا پاي خداوندنهادن  واسطه به رمسلمانان راغي
مسلمان معتقداست که در زمينه امر دين داوري  .دنياآوردن است و آخرت را به

اين اصل مسلم قرآني در  .عادالنه از سوي خداوند در آخرت محقق خواهدشد
و ان جادلوک فقل اهللا اعلم بما «له: از جم .است کيد قرارگرفتهأآيات متعدد مورد ت

و اگر ) «۶۸ـ  ۲۲/۶۹» (تعملون، اهللا يحکم بينکم يوم القيامه فيما کنتم فيه تختلفون
کنيد داناتر است، خداوند در روز  چه مي با تو جدل و ستيزه کنند بگو خدا به آن

در موضع » .کرديد، داوري خواهدکرد چه اختالف مي رستاخيز ميان شما در آن
کند که بر ايمانت استقامت کن و  ديگري از قرآن خداوند به پيامبرش يادآوري مي

» بيننا و بينکم، يجمع بيننا و اليه المصير ةلنا اعمالنا و لکم اعمالکم، ال حجـ«بگو: 
را کارهاي ما و شما را  خداوند پروردگار ما و پروردگار شماست، ما) «۴۲/۱۵(

خدا ميان ما گرد آرد هنگام  .اي نيست چ ستيزهميان ما و شما هي .کارهاي شماست
 .»سوي اوست هرستاخيز، و بازگشت همه ب

موظفند با  مسلمانان .آميز و احترام متقابل اصل چهارم، همزيستي مسالمت
اقدامي  مسلمانانديگران در صلح و آرامش باشند و مجاز نيستند با کساني که عليه 

افراد و ملل  گونه اين، بلکه موظفند با وارد مخاصمه و کارزار شوند اند کردهن
اين اصل که سرلوحه سياست  .دوستي کنند و نيکي ورزند و با انصاف عمل نمايند

است به صراحت  مسلماناني اسالمي و اصل اوليه سلوک با غيرها خارجي سرزمين
 :است کيد قرارگرفتهأمورد ت کريم قرآندر 

ال ينهاکم اهللا عن الذين لم يقاتلونکم في الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان «
تبرو هم و تقسطو الهيم ان اهللا يحب المقسطين؛ انما ينهاکم اهللا عن الذين قاتلوکم 
في الدين و اخرجوکم من ديارکم و ظاهروا علي اخراجکم ان تولوهم، و من 
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کردن و  وند شما را از نيکيخدا) «۸ـ۶۰/۹» (يتولهم فاولئک هم الظالمون
نمودن با کساني که در دين با شما کارزار نکردند و شما را از خانمانتان  دادگري

جز اين نيست  .دارد، همانا خداوند دادگري را دوست دارد بيرون نراندند باز نمي
از  کردن با آنان که در دين با شما کارزار کردند و که خدا شما را از دوستي

دارد و هر که با  کردنتان همپشتي نمودند، باز مي راندند و بر بيرون بيرونخانمانتان 
  .»آنان دوستي بدارد، پس اينانند ستمکاران

نيکي و انصاف و دوستي با  مسلمانانبا غير مسلمانانن ضوابط مواجهه برايبنا
اين  .ظالم و متجاوز است مسلمانانجو و قطع رابطه با غير مسلمانان مسالمتغير
آميز و احترام متقابل  منطبق با ضوابط عقاليي همزيستي مسالمت ر قرآن دقيقاًدستو

  .است الملل بيندر حقوق 
 .بر مبناي قرارداد مسلمانانبا غير مسلمانانبودن کليه روابط  اصل پنجم، مبتني

بايد بر اساس قرارداد  هاي ديني مي ي اسالمي با اقليتها روابط سرزمين
يک قرارداد است که بين » ذمه«لذا در ادبيات ديني  .باشد هالطرفين تنظيم شد مرضي

غير اهل کتاب  مسلمانانگونه با  همين .شود منعقد مي مسلماناناهل کتاب و حاکم 
گويند و به غيرمسلمان طرف  به آن معاهده مي شود که صرفاً نيز قراردادي منعقدمي

د موقتي بين غيرمسلمان و در استيمان نيز عق .شود اطالق مي» کافر معاهد«قرارداد 
  .بود محترم خواهد مسلمانانهمه  برايشود که  مسلمان منعقد مي

هر سه عقد از جانب طرف مسلمان عقد الزم و از طرف غيرمسلمان عقد جايز 
طرفين  .تواند اين عقد را فسخ کند خواست مي زمانيعني غيرمسلمان هر  .است

معاهده هستند که طرف مقابل به تعهدات خود عمل  اجرايي ملزم به زمانعقد تا 
لذا اگر حکومت اسالمي در تامين امنيت اهل ذمه ناموفق باشد، طرف  .کرده باشد

مسلمان راست که طرف غي واضح .غيرمسلمان حق دارد از پرداخت جزيه امتناع کند
 .در انعقاد يا عدم انعقاد اين قرارداد و مفاد آن آزادي کامل دارد

در آيات  کريم قرآندر  .به عهد يکي از ضروريات شريعت اسالمي استوفاي 
طور خاص بر وفاي عهد و  کيد شده و بهأها ت نامتعددي بر وفاي عقود و پيم

تصريح  اند کردهها قرارداد را نقض ن مادامي که آن مسلماناناحترام قرارداد با غير
، به مؤمناناي ) «۵/۱» (ا بالعقوديا ايها الذين آمنوا اوفو«عنوان نمونه:  به .است شده

فاتموا الهيم عهدهم الي مدتهم » «.کنيد وفا نمائيد عهدها و قراردادهايي که منعقد مي
نان خود را تا پايان مدتش به اتمام اپيم قرارداد هم) «۹/۴» (ان اله يحب المتقين

لهم ان ما استقما لکم فاستقيموا ف» «.دوست دارد ان رابرسانيد، خداوند پرهيزکار
استقامت  نشانپيمان شما بر پيما تا هنگامي که مشرکين هم) «۹/۷» (يحب المتقين
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خاطر آنان در پيمان پايداري کنيد، خداوند افراد متقي را  هورزند شما نيز ب مي
  .»دوست دارد

الطرفين، چه با  بر قرارداد مرضي مسلمانانبا غير مسلمانانمبتني بودن رابطه 
از مرزهاي  مسلمانان خارجهاي اسالمي و چه با غير ل سرزمينهاي ديني داخ اقليت

 الملل بينهاي اسالمي، اصلي عقاليي و سازگار با ضوابط معاصر حقوق  سرزمين
 .واضح است که هر دو طرف مصالح و منافع خود را در قرارداد لحاظ کنند .است

مکاني يکسان ـ ي زمانمختلف  شرايطو بديهي است که مفاد چنين قراردادي در 
 .بود نخواهد

يکي از اصول حاکم بر روابط  .اصل ششم، اصل مقابله به مثل با رعايت عدالت
يعني مسلمان يا حکومت اسالمي  .مثل است اصل مقابله به مسلمانانبا غير مسلمانان

اي رفتار  هاي غيراسالمي به گونه يا حکومت مسلمانانحق دارد در مواجهه با غير
اصل مقابله به مثل اصلي عقاليي و  .است ل با وي رفتار کردهکند که طرف مقاب

است از جمله:  ن اصل عقاليي صحه گذاشتهبر ايقرآن در مواضعي  .بازدارنده است
» فمن اعتدي عليکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليکم و اتقوا ان اهللا مع المتقين«
همان ميزان) به او پس کسي که به ستم به شما دست دراز کرد (به ) «۲/۱۹۴(

و ان عاقبتم فعاقبوا » «.دست دراز کنيد و از خدا پروا کنيد خدا با پرواپيشگان است
و اگر کسي به شما ) «۱۶/۱۲۶» (بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين

ستمي رسانيد، به همان ميزان مقابله به مثل کنيد و اگر شکيبايي کنيد البته شکيبايي 
 .»ام) بهتر است(از انتق

 .است اما قاعده مقابله به مثل در اسالم با قاعده عدالت محدود و مقيد شده
مثل از چهارچوب عدالت خارج  کردن قاعده مقابله به موظفند در پياده مسلمانان

وال يجرمنکم « رعايت کنند: نشوند و همواره قسط و عدالت و انصاف را دقيقاً
والبته نبايد عداوت « )۵/۸۹» (ا هو اقرب للتقويشنئان قوم علي أالتعدلوا اعدلو

گروهي شما را بر آن دارد که از طريق عدالت خارج شويد، عدالت ورزيد که 
هر دو قاعده مقابله به مثل و عدالت، عقاليي و » .تر است عدالت به تقوي نزديک

  .گيرد مي برون ديني هستند و مسلمان و غيرمسلمان يکسان در شمول آن قرار
  
  مختلف در شرايط انغيرمسلمانوق حق

 براياي  رسد هيچ قالب از پيش تعيين شده با توجه به اصول فوق به نظر مي
در  مسلماناناست طبيعي است که مصالح  ها تجويز نشده ها و مکان زمانهمه 
نيز به  مسلمانانکه منافع غير همچنان .ي مکاني يکسان نيستزمانمختلف  شرايط
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 .اي در ضعف اند و دوره در قدرت مسلماناني زمان .همين سان متغير است
ن مقرراتي از برايتوان با نسخه واحدي اين روابط را در هم پيچيد؟ بنا چگونه مي

قبيل جزيه و کم و کيف آن و ديگر جزئيات قرارداد ذمه در کتب فقهي همگي 
و مکان وضع اين مقررات بوده و هيچ دليلي بر تسري آن به  زماناحکام خاص 

تمامي ابعاد قرارداد اعم از ذمه و  .ي و مکاني در دست نيستزمان شرايطديگر 
است و حاکم منتخب بر اساس  مسلمانانمعاهده به دست حکومت منتخب 

 .کند صالحديد و مصالح و منافع جامعه خود قرارداد ذمه يا معاهده را منعقد مي
هاي ديني در  شود يا نشود، اقليت اينکه جزيه باشد يا نباشد، معبد جديد ساخته

خدمت زير پرچم شرکت کنند يا نکنند، و جز اينها همگي از احکام متغير است، و 
  .شوند اه دائمي و ابدي محسوب نميهيچگ
هاي اسالمي  است و آن شيوه سلوک با اقليت عالوه عامل ديگري نيز در کار به

هاي  هاي اقليت حاکم اسالمي ميزان حقوق و آزادي .هاست در ديگر سرزمين
هاي ديني  هاي شيوه سلوک با اقليت ها يکي از مالک اسالمي را در ديگر سرزمين

ها چرا که حتي اگر ديگران با  البته يکي از مالک .داند در سرزمين خود مي
 مسلمانانبا خشونت و خارج از ضوابط انساني برخورد کردند اسالم به  مسلمانان

  .دهد اجازه خروج از چهارچوب عدالت را نمي
دهد که احکام اجتماعي اسالمي با  مي نشانچه گذشت به خوبي  تأمل در آن

ي و زمان شرايطتوان بدون لحاظ کردن  است و نمي مرتبط زمانسياسي آن  شرايط
به زبان ديگر با رعايت اصول و مباني، اكثر  .ها را اجرا کرد مکاني، چشم بسته آن

مکاني  ـ يزمان شرايطاحکام معامالت (غير عبادات) در شريعت اسالمي با لحاظ 
اجتهاد  اين انعطاف به .مختلف دارند شرايطانعطاف الزم را در  اند و وضع شده

  .کند مختلف اعطا مي شرايطاسالمي معاصر پويايي الزم را جهت مواجهه با 
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 نوشتار چهاردهم
  
  
  

  ١در تعاليم اسالمي اجتماعي تأمين
  
  
هاي  به منزله حمايتي است كه جامعه در قبال پريشاني اجتماعي تأمين«: مقدمه

قطع يا كاهش شديد درآمد ناشي از  واسطه بهاجتماعي و اقتصادي پديد آمده 
افتادگي,  هاي ناشي از كار, بيكاري, از كار بيماري, بارداري, حوادث يا بيماري

هاي درمان، نگهداري خانواده  سالمندي و فوت و همچنين ناشي از افزايش هزينه
توان پذيرفت كه  ) بر اين اساس مي۱»(.دهد مندي) به اعضاي خود ارائه مي (عائله

) اعالميه حقوق ۲»(.بود اجتماعي ميسر نخواهد عدالت اجتماعي بدون تأمين تحقق«
است:  ها به رسميت شناخته را از جمله حقوق اساسي انسان اجتماعي تأمينبشر, 

اجتماعي  هاي تأمين هركس به عنوان يك عضو جامعه حق برخورداري از حمايت«
المللي, حقوق اقتصادي,  را دارد و مجاز است از طريق مساعي ملي و همكاري بين

اجتماعي و فرهنگي خود را كه الزمه رشد و نمو آزادانه شخصيت اوست, با 
  )۳»(.آورد رعايت تشكيالت و منابع هر كشور به دست

بر اساس تجارب حاصله در اين زمينه در  اجتماعي تأمينها و راهبردهاي  روش
اي است كه  ول, نظام بيمهبندي است: گروه ا سده اخير به دو گروه اصلي قابل دسته

بر مشاركت مالي كارگر, كارفرما و كمك دولت استوار بوده و نيروي شاغل جامعه 
  خورد: به چشم مي اجتماعي تأميندر اين گروه سه راهبرد  .را تحت پوشش دارد

                                                           
 

پژوهشي مؤسسة عالي پژوهش تأمين  شوراي، نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي گزارش. ۱
  .۱۳۷۷اجتماعي، تهران 
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اجتماعي كه متضمن مشاركت اجباري افراد جامعه تحت  هاي اول, راهبرد بيمه 
افتادگي,  حمايت به صورت پرداخت حق بيمه و شامل بيمه بازنشستگي, از كار

  .بيكاري, فوت و درمان است
ر مشاركت افراد هاي احتياط, كه مانند راهبرد قبلي مبتني ب دوم, راهبرد صندوق

تحت پوشش است با اين تفاوت كه افراد تحت پوشش آن به اندازه مشاركتي كه 
  .گردند مند مي اند, از خدمات آن بهره يه صندوق داشتهادر تشكيل سرم

سوم, راهبرد طرح مسئوليت كارفرما كه با توجه به آن كارفرما مسئوليت 
شود و  مقابل كارگران متعهد ميهاي اجتماعي را در  مستقيم پرداخت مزاياي بيمه

  .است نسبت به دو راهبرد قبلي از اهميت و رواج كمتري برخوردار بوده
پذير جامعه, از كارافتادگان و  گروه دوم: نظام حمايتي است و همه اقشار آسيب

در اين گروه دو  .شود و متكي بر اعتبارات دولتي است شامل مي ان راسرپرست بي
گيرد: اول, راهبرد مساعدت اجتماعي كه در آن هر  ي جاي مياجتماع راهبرد تأمين

بروز وقايع خاص استحقاق دريافت  زمانفرد اعم از شاغل و غيرشاغل, در 
از:  اين وقايع عبارتند .هاي مالي از محل درآمدهاي عمومي دولت را دارد كمك

دمات دوم, راهبرد خ .سرپرستي سالمندي, بيماري, از كارافتادگي, بيكاري و بي
هاي  است كه به داليل جسمي و رواني نيازمند حمايت اجتماعي مختص افرادي

سرپرست, معلوالن جسمي و ذهني,  باشند و شامل نگهداري افراد بي گوناگون مي
نيازمندان (خدمات بهزيستي)  برايهاي شغلي و مهارتي  بازپروري و ايجاد زمينه

, نظام ديگري به نام نظام امدادي اي و حمايتي هاي بيمه در كنار نظام .گردد مي
زدگان و ديگر سوانح طبيعي را  زدگان, قحطي رساني به زلزله مطرح است كه كمك

  )۴(.است اجتماعي بيرون نبه عهده دارد و اصطالحاً از شمول نظام تأمي
الذكر اين سؤاالت قابل طرح  ها و راهبردهاي فوق با توجه به اصالحات, روش

اجتماعي چگونه  خاتم اديان الهي به مقوله تأمين اسالم به عنوان .است
است؟ مباني و اصول تحقق تأمين اسالمي از منظر اسالمي چيست؟ در  نگريسته

تحقق  برايها, راهبردها و راهكارهايي  احكام شرعي و فقه اسالمي چه روش
ها و  ها و راهبردها با روش است؟ اين روش بيني شده پيش اجتماعي تأمين

هايي  ها و چه تفاوت و متعارف در ديگر كشورها چه مشابهت رايجراهبردهاي 
اجتماعي از منظر ديني چه كساني هستند؟ منابع  ندارد؟ مشمولين تأمي

اجتماعي چه كساني هستند, دولت, ثروتمندان, مشاركت خود افراد يا منابع  تأمين
ديني است يا از زمره غير الزاميات  اجتماعي از امور الزامي نزيرزميني؟ آيا نظام تأمي

اجتماعي  يد؟ تعاليم ديني چه نقشي در تحقق تأمينآ و احياناً مستحبات به شمار مي
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هاي مشابه آن, اين مقاله به  دارد؟ جهت پاسخگويي به سؤاالت فوق و پرسش
  .است رشته تحرير درآمده

بر(ص) و امامان و روايات معتبر پيام کريم قرآنمراد از تعاليم اسالم, آيات 
در احكام و آراء اختالفي, بر ديدگاه تشيع تكيه شده و در موارد اختالفي  .است

  .است فقهاي شيعه نظر مشهور منعكس شده
در بخش دوم  .است اجتماعي در اسالم معرفي شده در بخش اول, مباني تأمين

جتماعي ا تأمين رايجدر فقه اسالمي كه با مقوله   شده بيني نظامات مختلف پيش
در بخش سوم آن دسته از  .شود تناسبي دارد, گزارش و توصيف و تحليل مي

اجتماعي كه در نظامات سنتي فقه اسالمي مطرح نبوده, از  تأمين رايجهاي  روش
  .گيرد مي منظر ديني مورد بحث قرار

  در اسالم اجتماعي تأمينبخش اول: مباني 
مومي است كه اساس و شالوده مراد از مباني, اهداف, اصول و قواعد كلي و ع

و با اتكاء به اين مباني  آيد ميبه شمار  اجتماعي تأميناحكام و قوانين ديني 
شود و  تعيين مي اجتماعي تأمينهاي ديني در حوزه  گذاري ها و سياست گيري جهت

است يعني در مسائل  در مواردي كه از جانب دين حكم الزامي صادر نشده
اين  .خواهدبود اجتماعي تأمينهنماي وضع قوانين الزم مستحدثه, اين مباني را

هاي روايات است به  مباني كه برگرفته از آراء كالمي و فقهي و تفاسير قرآن و شرح
  شرح ذيل است:

در تعاليم اسالمي انسان از كرامت ذاتي برخوردار  ؛دوستي اصل اول: اصل نوع
ن و مذهب همگي در نهايت ) آدميان فارغ از رنگ, نژاد, جنس, مليت, دي۵(.است

مردم  .) و از حداقل حقوق انساني برخوردارند۶برآمده از پدر و مادري واحدند(
ترين آدميان نزد پروردگار كسي است كه  ) محبوب۷(.اند عيال خداوند معرفي شده
از منظر دين مردم از دو  )۸(.تر باشد سودمندتر و نافع ـبه حال مردم ـ عيال اهللا 

) شرعاً موظفيم ۹(.نيستند, يا برادر و خواهر ديني هستند يا همنوع ماحال خارج 
ها  كه با هر دو گروه با رحمت, محبت و لطف رفتار كنيم و از تجاوز به حقوق آن

گشايي از مشكالت آنان عبادت  خدمت به مردم, رفع حوائج آنان, گره .بپرهيزيم
دگار, خدمت به مردم از جمله طرق تقرب به خداوند و كسب رضاي پرور .است

ويژه  خبري, غفلت از نياز ديگران به بي .هاي نيازمند است به ويژه ياري به انسان
خويشاوندان و همسايگان از موانع اجابت دعا و از اسباب خشم خداوند به 

توان گفت انسان در اسالم محترم است و اداي  در مجموع مي .است حساب آمده
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  .تأكيد و توصيه ديناش مورد  حقوق و حوائج اوليه
خداوند عادل است, و به عدالت فرمان  ؛اصل دوم: قسط و عدالت

)و از بندگانش ۱۱اقامه قسط اعالم كرده( ان را) هدف از ارسال پيامبر۱۰دهد،( مي
) عدالت مالك ۱۲(.است كه در برپايي قسط و عدالت در جامعه بكوشند خواسته

) ۱۳(.استه از عدالت استاحكام شرعي است و حيات و طراوت احكام برخ
اگر جوامع ضوابط عدالت و  .ها استقرار عدالت است مهمترين وظيفه حكومت

), ۱۴بود( ها رخت بربسته بودند, فقر و تنگدستي از آن حقوق مردم را رعايت كرده
 .است شود شرعاً الزامي و واجب چه از مصاديق تحقق عدالت و قسط شمرده هر آن

است كه  ن واضحبرايميسر نيست, بنا اجتماعي تأمين اياجرعدالت اجتماعي بدون 
به معناي عامش شرعاً  اجتماعي تأميننيل به هدف متعالي عدالت اجتماعي  براي
  .است اجتماعي تأميناصل عدالت از مهمترين اهداف و مباني  .االجراست الزم

؛ در تعاليم ديني فقر مذموم شمرده شده, موت اصل سوم: مذموم بودن فقر
), كه بايد از آن به خدا پناه برد, در مقابل غني و وسعت ۱۵بر و بالء معرفي شده(اك

در تعاليم نبوي به ارتباط  )۱۶(.است هاي الهي به حساب آمده و گشايش از نعمت
) لذا فقرزدايي و اهتمام بنيادي به احوال نيازمندان ۱۷است,( فقر و كفر اشاره شده

اسالم در درجه اول پيروان خود را به كار و  .در صدر تعاليم اجتماعي دين است
عالوه سؤال و  تالش تشويق كرده و از كسالت و تنبلي و بطالت بر حذر داشته, به

) بلكه ۱۸(.است بر هيچ انساني نپسنديده را آناظهارنظر و دست نياز مقابل ديگر
ه ها را آبرومندان است با حفظ عزت و كرامت نيازمندان كسري زندگي آن كوشيده

حق انساني و تكليف شرعي  آنان را) لذا اداي حاجات مشروع ۱۹(.تأمين كند
  .شود به آن اشاره مي آيندهاست كه در اصول  دانسته

؛ مؤمن كسي است كه با رضا و رغبت, انفاقاصل چهارم: اصل احسان و 
هي كه خداوند ان رااست در هم مالي را كه خداوند به او رزق و روزي داده

انفاق در معناي عامش از اركان دينداري و از ثمرات ايمان به .انفاق كندپسندد,  مي
) احسان و انفاق اثري دو جانبه دارد, از سويي فرد با ۲۰(.است غيب شمرده شده

روح  اي از كمال, تهذيب نفس و تعالي جهاد با مال و قطع علقه مادي, به مرحله
جامعه مرتفع شده, جامعه به سوي يابد, از سوي ديگر مشكالت نيازمندان  مي دست

) شريك كردن غير در حالي كه در ادبيات ديني از ۲۱(.رود عدالت و قسط پيش مي
آن به مواسات تعبير شده مراتبي دارد, مراتبي از آن استحبابي و اختياري است اما 

  )۲۲(.ايمان است شرايطمراتبي از آن الزامي و از 
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ها حق معلومي متعلق به  ر اموال آنآموزد كه د مي مؤمنانبه  کريم قرآن
) كسي كه مؤدب به ادب ديني است به انفاق و احسان و ۲۳(.محرومين است

نگرد نه از باب  مواسات به عنوان اداي حقوق نيازمندان و انجام وظيفه شرعي مي
گره زدن ايمان و انفاق, تالزم نماز و انفاق, اطالق جهاد به  .ها نهادن به آن منت

متون ديني اتفاقي نيست, بلكه حكايت از جايگاه رفيع اين وظيفه ديني در انفاق در 
  .تعاليم اجتماعي دارد

 برادر مؤمنان رابار  سه کريم قرآن ؛اصل پنجم: اصل برادري ايماني
 .كند مي جابحقوق و تكاليفي را اي، ) نعمت برادري ديني و ايماني۲۴(.است خوانده

پشتوانه نيست, لذا  مره تعارفات و شعارهاي بيشك اخوت ايماني و اسالمي از ز بي
ويد و از پيروان سخن بگ طبيعي است كه شارع مقدس از حقوق و وظايف برادري

از جمله اين حقوق و  .ف را رعايت كننديبخواهد كه اين حقوق و وظا خود مصراً
هاي آنان, تغذيه آنان  ها, رفع نگراني وظايف موارد ذيل است: برآوردن حاجات آن

شود,  كه برادرش گرسنه است, مؤمن سيراب نمي خورد, در حالي (مؤمن سير نمي
 )نيكو(), فراهم آوردن پوشاك آنان (مؤمن لباس .كه برادرش تشنه است در حالي

) ۲۵(.) و رفع مشكالت مالي آنان.پوشد, در حاليكه برادرش فاقد پوشاك است نمي
لزم اين است كه هر مسلماني شدن مست )۲۶(» رحماء بينهم«مشمول تعليم قرآني 

مصاديق جاري  .نسبت به تأمين حوائج اوليه خواهر و برادر مسلمان خود اقدام كند
الزم به ذكر است كه  .همگي از جزئيات حقوق اخوت ايماني است اجتماعي تأمين

شود كه  حقوق و وظايف اخوت ديني به دو بخش واجب و مستحب تقسيم مي
آن اشاره شد, و اما موارد مستحب آن فراوان و از تنها به بعضي موارد واجب 

  )۲۷(.خصائص يك جامعه آرماني است

  در شريعت اسالمي اجتماعي تأمينبخش دوم: نظامات مرتبط با 
دهد كه برخي از  مي نشانتفحص در احكام شرعي و ابواب مختلف فقهي 

ما ضمن  .دارند اجتماعي تأميناحكام و نظامات فقهي تناسب مستقيمي با اهداف 
هاي  ها با روش كوشيم تا با مقايسه اجمالي آن گردآوري و گزارش اين امور مي

  .ها را برجسته كنيم نقاط اشتراك و افتراق آن اجتماعي تأمين رايج
هاي شرعي است كه  زكات يكي از اركان عملي اسالم و از ماليات اول: زكات.

هير مال و تقرب صاحب پرداخت زكات باعث تط .گيرد به اموال خاصي تعلق مي
كنندگان زكات قشر مرفه  كنندگان و تأمين ) پرداخت۲۸(.شود آن به خداوند مي

) و بخش مشخصي ۲۹است( ها به نصاب خاصي رسيده جامعه هستند كه اموال آن
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رده به مصارفي كه دين ک انه محاسبه) را سالي۳۰( از آن (حدود يك چهلم)
گانه عبارتند از: فقرا, مساكين, مأموران  تاين مصارف هش .رسانند كرده مي تعيين
اهللا و ابن  آوري زكات, تأليف قلوب, آزادي بردگان, غارمين, في سبيل جمع
  .كنيم ) به اختصار به هريك از اين موارد اشاره مي۳۱(.سبيل

فقير كسي است كه منبع درآمد او كفاف زندگي متناسب با شئون اجتماعي او 
ر مخارج ساليانه خود و افراد تحت تكفلش را مالك دهد, به عبارت ديگ را نمي
  .نيست

فقير لزوماً بيكار يا از كارافتاده نيست, چه بسا شاغل هم باشد, يا حتي از 
حداقل زندگي (بدون توجه به شأن اجتماعي) هم برخوردار باشد, ميزان فقر و 

, اقتضاي داشتن منزل مسكوني , مكان و شأن متعارف فرد،زمانغني به حسب 
وسيله نقليه, خدمتكار, لباسهاي متناسب با فصل, تزئينات منزل در حد متعارف را 

افرادي كه عرفاً توانايي  .شود مي دارد, در صورت نداشتن اين امور فقير محسوب
اند,  تنبلي و بطالت فقير شده واسطه بهكسب و كار (متناسب با شأن خود) دارند و 

تشريع اين حكم جهت تشويق افراد به  .تندمستحق دريافت زكات از حيث فقر نيس
سقف  .اضطراري است شرايطكسب و كار مشروع و استفاده از زكات تنها در 

تواند بيشتر از آن باشد, افرادي كه  هاست و نمي پرداخت به فقرا مخارج ساليانه آن
شوند, كسري مخارجشان از طريق زكات  عليرغم اشتغال به كار فقير محسوب مي

كند و نيازي به اقامه بينه  در ادعاي فقر افراد, صدق عرفي كفايت مي .شود تأمين مي
  .است و قسم نيست, البته در صورت عدم احراز صدق عرفي،تحقيق الزم

مسكين كسي است كه نه فقط از  .بدتري دارد شرايطمسكين نسبت به فقير 
دگي او داشتن زندگي متناسب با شئون خود محروم است بلكه استيصال و درمان

حدي است كه از برخورداري از حداقل زندگي متعارف (فارغ از رعايت شأن)  به
رفع حداقل  برايباشد و منبع درآمدي كه همان حداقل درآمد الزم  نيز محروم مي

كار يا از كارافتاده نيست,  مسكين نيز لزوماً بي .نياز زندگي است را نيز فاقد است
  آيد. ميه تأمين مخارج زندگي متعارف هم برنچه بسا شاغل هم باشد اما از عهد

به عاملين زكات در مقابل انجام وظيفه خود در گردآوري زكات از 
كنندگان آن و پرداخت آن به مستحقين زكات, سهمي از زكات تعلق  پرداخت

سهم عامل از زكات در  .به عبارت ديگر تشكيالت زكات خودكفاست .گيرد مي
  .و امثال آن در اين استحقاق شرط نيست مقابل كار اوست و تحقق فقر

سوي حق و ياري  هها به تمايلشان ب به افرادي كه پرداخت زكات به آن
توان از باب تأليف قلوب زكات  مي انجامد، در جهاد و دفاع و غير آن مي مسلمانان
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  .ايمان و فقر شرط نيست افراد اسالم، گونه ايندر  پرداخت،
  .هزينه اين آزادي از جمله موارد زكات استآزاد كردن بردگان و پرداخت 

غارمين, يعني بدهكاران عاجز از اداي دين از جمله مستحقين زكات هستند 
ها ناشي از تقصير, عمد,  شرطي كه بدهكاري آن حتي اگر فقير محسوب نشوند, به
  .باشد اهمال و اعمال خالف شرع نبوده

طه سفر و دوري از وطن و عدم السبيل يا در راه مانده كسي است كه به واس ابن
مخارج بازگشت به وطن  براييان, اي و بستگان و آشندارايدسترسي به اموال و 
باشد و  شرطي كه توان قرض گرفتن نداشته چنين كسي به .نيازمند كمك است

  .باشد مستحق زكات است سفرش خالف شرع نبوده
وان به زكات بيني اين عن پيش .است» اهللا سبيل في«هشتمين مصرف زكات 

است, چرا كه هر امر خيري ذيل عنوان  انعطاف و پويايي فراواني بخشيده
چه به  گفته هر آن با توجه به مباني پيش .شود اهللا مشمول دريافت زكات مي سبيل في

مصاديق سنتي  .اهللا است سبيل مند شوند, في باشد و مردم از آن بهره مصالح عمومي
ها,  ها و تعمير آن ها, پل ها, راه نارس و مساجد, بيمارستاهللا بناي مدا سبيل عنوان في

 .است مصالحه بين مردم, رفع شر و فتنه و ترويج علم و كماالت در جامعه بوده
تر از اين مصاديق  اهللا گسترده سبيل آنچنان كه در بخش بعدي خواهد آمد عنوان في

  .را شامل شود اجتماعي تأمينتواند همه موارد  است و مي
از تأليف قلوب, شرط برخورداري هفت صنف ديگر از زكات اسالم و  غير

آوري و اخذ زكات و نيز توزيع زكات در ميان  مسئول جمع .ايمان مستحقين است
در صورتي كه دولت به احكام دين خاضع نباشد,  .مستحقين دولت اسالمي است

سهم مساوي يا زكات لزوماً به هشت  .رسانند خود زكات را به مستحقين مي مؤمنان
گانه با  بلكه مصرف آن در هر يك از موارد هشت .شود غيرمساوي تقسيم نمي

سنجي خود  سنجي دولت (و در نبود دولت متشرع, با مصلحت مصلحت
بايد  در اخذ و مصرف زكات اولويت محلي مي .گيرد كننده) صورت مي پرداخت

  )۳۲(.از نيسترعايت شود و انتقال زكات قبل از تأمين نيازهاي محلي مج
هاي شرعي است, كه در فقه اهل  خمس يكي ديگر از ماليات دوم: خمس.

سنت محدودتر از زكات و مختص به غنيمت جنگي است, اما در فقه شيعه 
شود, كه  تر و مهمتر از زكات است, چرا كه شامل سود كسب و كار نيز مي گسترده

عالوه مبلغ خمس از حيث  ) به۳۳(.به مراتب از نه مورد خاص زكات وسيعتر است
خمس به شش سهم  .%) به مراتب بيشتر است۵/۲%) از زكات (حدود ۲۰درصد (
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بيت است كه مجموعاً به  سه سهم از آن خدا و رسول(ص) و اهل .شود تقسيم مي
السبيل  شود و سه سهم ديگر به يتيمان, مساكين و ابن اطالق مي »سهم امام«آن 

در سه گروه اخير,  .شود اطالق مي »سهم سادات«متعلق است كه مجموعاً به آن 
اختيار مصرف  .اسالم, ايمان و سيادت و در ايتام فقر, شرط استحقاق خمس است

(و به بياني دولت اسالمي)  شرايطال دست مجتهدان جامع خمس در عصر غيبت به
مانده, مطابق مصلحت  است, كه پس از رفع نياز سادات يتيم, مسكين و در راه

  )۳۴(.شود اهللا در زكات هزينه مي سبيل جامعة اسالمي شبيه عنوان في
در مواردي كه مسلمان از انجام عمل واجبي سر باز زند يا  سوم: كفارات.

شرعي خود را كه به آن كفاره اطالق  مرتكب عمل ممنوعي شود, جريمة تخلف
مصاديق كفاره بر حسب مورد متفاوت است اما  .شود موظف به پرداخت است مي

از جمله موارد آن اطعام شصت يا ده مسكين و لباس پوشيدن به ده مسكين 
اين اطعام و  .مراد از مسكين در كفارات همان فقير در بحث زكات است .باشد مي

طور مستقيم يا از طريق پرداخت هزينة آن صورت  واند بهت لباس پوشانيدن مي
  )۳۵(.گيرد

در مقابل زكات اموال  .زكات فطره, زكات بر بدن است چهارم: زكات فطره.
 مسلمانانهاي مردم است, كه هر سال در شب عيد فطر بر  كه زكات بر دارائي

عارف با بهاي هر نفر تقريباً سه كيلوگرم غذاي مت برايزكات فطره  .شود واجب مي
فقير در مستحق زكات  شرايط .شود آن است كه به فقرا و مستمندان پرداخت مي

  )۳۶(.فقير در زكات اموال است شرايطفطره همان 
از امور مستحب اكيد صدقه در راه  پنجم: صدقه, انفاق, احسان و هبه.

ضايت كسب ر برايخداست, به اين معني كه فرد بخشي از اموال خود را با اختيار 
) انفاق و احسان ثواب فراوان اخروي به ۳۷(.بخشد خداوند به افراد نيازمند مي

مضيق مستحقين زكات از قبيل فقر,  شرايطگيرنده  ) در افراد صدقه۳۸(.همراه دارد
) لذا مواردي كه از طريق صدقه و انفاق قابل تأمين ۳۹(.اسالم و ايمان شرط نيست
 اجتماعي تأمينديگر همة مصاديق حمايتي به عبارت  .است بسيار گسترده است

  .شود تواند از طريق صدقات و انفاق مردمي تحصيل  مي
ي شارع شرايطمراد از امور حسبيه اموري است كه در هيچ  ششم: امور حسبيه.
سرپرست (ايتام),  ها نيست, و سرپرستي كودكان بي راضي به ترك آن

طور كلي  سرپرست و به اج دختران بيهاي ذهني (سفهاء و مجانين), ازدو افتاده عقب
) تصدي امور حسبيه به عهدة ۴۰(.شود تمامي امور نيازمند سرپرستي را شامل مي
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در صورت اهمال دولت در اين امور, مجتهدان موظفند  .دولت اسالمي است
امور  .تصدي اين امور را به عهده گيرند و اال انجام آن به عهدة همگان خواهدبود

 زمانبه خدمات اجتماعي و امور مرتبط به سا اجتماعي تأمين رايج حسبيه در نظام
  .بهزيستي نزديك است

  بود: خواهد اجتماعي تأميندر سه صورت اوقاف از منابع  .)۴۱(هفتم: اوقاف
در صورتي كه واقف ملك خود را وقف امور مساكين, فقرا و ديگر اصناف 

  .كند اجتماعي تأمينمشمول 
در صورتي كه واقف ملك خود را وقف مصالح عمومي و مشابه آن كند, در 

 .بود خواهد قطعاً يكي از مصاديق مصالح عمومي اجتماعي تأميناين صورت 
نامه از دست  اگر به هر دليلي جهت وقف مشخص نيست (مثالً وقف

ـ حسب نظر  اجتماعي تأميناست) عوائد وقف در مصالح عمومي از جمله  رفته
حكم سكني, عمري و رقبي همان حكم وقف  .ت اسالمي ـ مصرف خواهد شددول

 .باشد الذكر مي در موارد فوق
نذر, عهد و قسم از جمله ايقاعات شرعي است كه  هشتم: نذر, عهد و قسم.

) متعلق نذر, ۴۲(.خداوند شود برايفرد ملتزم به انجام عملي به نحو مخصوصي 
  .از قبيل رفع حوائج فقرا باشد اجتماعي تأمين تواند يكي از مصاديق عهد و قسم مي

تواند يك سوم مالش را به مصرفي كه  انسان مي نهم: وصيت در ثلث ماترك.
) در دو صورت ثلث ماترك به مصارف ۴۳(.داند وصيت كند صالح مي

  رسد: مي اجتماعي تأمين
باشد كه ثلث ماترك صرف رفع  نامه تصريح شده در صورتي كه در متن وصيت

  .ائج مستمندان و مانند آن شودحو
باشد ثلث ماترك صرف امور خير شود كه قطعاً  در صورتي كه وصيت شده

 .از مصاديق قطعي خير و امور خيريه است اجتماعي تأمين
بهره يكي از اقسام تكافل و  الحسنه يا وام بدون قرض .)۴۴(الحسنه دهم: قرض

نيازمندي وام بدون بهره بدهد,  مساعدت اجتماعي است, زيرا به هر مسلماني كه به
عوض در راه  شده, در حاليكه اگر همين مال را بال برابر ثواب اخروي داده ۱۸وعده 

گشايي از طريق  ) كار۴۵(.خدا انفاق كند و صدقه دهد, فقط ده برابر پاداش دارد
  .الحسنه از سنتهاي نيكوي جامعه اسالمي است قرض

), امول ۴۶(ـ  يعني اموالي كه پيدا شدهـ  لقطه يازدهم: اموال بدون صاحب.
طور كلي اموال بدون صاحب خاص,  وارث و به المالك, تركه اموات بي مجهول
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المال است و با نظارت دولت اسالمي در مصالح عمومي از  ملك عمومي و بيت
  .شود مصرف مي اجتماعي تأمينجمله 

هاي موات,  زمينانفال يعني اموال عمومي از قبيل  دوازدهم: انفال و فيء.
هاي  ها, رودخانه ها, نيزارهاي طبيعي, درياها و سواحل آن ها, جنگل ها, دره كوه

هايي كه با جنگ يا صلح در اختيار دولت اسالمي  فيء يعني زمين .بزرگ و معادن
اسالمي اداره  انفال و فيء به عنوان اموال عمومي توسط دولت .است قرارگرفته

 اجتماعي تأمين) ۴۷(.گيرد مي برداري قرار مومي مورد بهرهشود و در راه مصالح ع مي
  .از مهمترين مصالح عمومي است
ماليات بعضي اقسام زمين است كه از  خراج,سيزدهم: خراج و جزيه. 

جزيه مالياتي است كه مطابق قرارداد ذمه به طور سرانه يا بر  .شود اخذ مي مسلمانان
مصرف خراج و جزيه  .شود دريافت ميهاي زراعتي از اهل كتاب  اساس زمين

 اجتماعي تأمين) ۴۸(.شود مصالح عمومي است و تحت نظر دولت اسالمي هزينه مي
  .از مهمترين مصالح عمومي است

شده شرعي تكافوي ادارة  بيني در صورتي كه طرق پيش چهاردهم: ماليات.
نة ادارة جامعه جامعه را نكند, دولت اسالمي مجاز است با اخذ ماليات از مردم, هزي

توان  , از لوازم ادارة يك جامعه سالم است و مياجتماعي تأمين) ۴۹(.را فراهم كند
واضح است كه استفاده از ماليات, خراج و جزيه,  .آن هزينه كرد براياز ماليات 

در صورتي است كه طرق متعين قبلي كفاف  اجتماعي تأمينانفال و فيء در 
  .را ندهد اجتماعي تأمين
  
  توان جمع بندي نمود: ت بخش دوم را به صورت ذيل مينكا
توان به  در شريعت اسالمي را مي اجتماعي تأمينچهارده نظام مرتبط با  يك.

  بندي كرد: شكل زير دسته
را شامل  اجتماعي تأميندسته اول: نظاماتي كه صريحاً برخي از مصاديق 

الحسنه و امور  رضشوند, يعني: زكات, زكات فطره, خمس, كفاره, صدقه, ق مي
  .حسبيه

بيني و تصريح  در آن قابل پيش اجتماعي تأميندسته دوم: نظاماتي كه مصارف 
گيرد:  را در بر مي اجتماعي تأميناست يا در زمرة امور خيريه و مصالح عمومي 

  .اوقاف, نذورات, وصيت در ثلث ماترك
كردن در امور  دسته سوم: نظاماتي كه به عنوان عام مصالح عمومي قابل هزينه
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  .هستند: اموال بدون صاحب, انفال و فيء, خراج و جزيه, ماليات اجتماعي تأمين
ها، اين نظامات به دو قسم  به لحاظ الزامي بودن و اختياري بودن پرداخت دو.

  شوند: تقسيم مي
  الحسنه, اوقاف, نذورات, وصيت قسم اول امور اختياري: صدقات, قرض

  .الزامي است قسم دوم بقية موارد شرعاً
سيزده مورد مصرف اختصاصي  اجتماعي تأميندر نظامات شرعي مرتبط با  سه.

 خورد: به چشم مي
  (زكات, زكات فطره, خمس) .رفع نياز فقرا و مساكين .۲و  ۱
  تغذيه و لباس فقرا (كفارات) .۳
  رفع نيازهاي ايتام (خمس) .۴
  آزادي بردگان (زكات, كفارات) .۵
  هزينة سفر در راه ماندگان (زكات, خمس) .۶
  اداي دين غارمين (زكات) .۷
  هاي ذهني (امور حسبيه) افتاده سرپرستي عقب .۸
  ها (امور حسبيه) سرپرست سرپرستي بي .۹
  تأليف قلوب (زكات) .۱۰
  الحسنه) كارگشايي و وام (قرض .۱۱
  عاملين زكات (زكات) .۱۲
  اهللا (زكات) سبيل في .۱۳

شود و انفال و  ضمناً صدقات, اوقاف, نذورات و وصيت حسب مورد هزينه مي
خراج و اموال بالصاحب و ماليات نيز اموال عمومي است كه در صورت نياز قابل 

  .است اجتماعي تأمينشدن در امور  هزينه
همگي حمايتي هستند (غير  اجتماعي تأميننظامات شرعي مرتبط با  چهار.

نظامات شرعي نزديك  .نزديك است »خدمات اجتماعي«يه به امور حسب .اي) بيمه
به روش مساعدت اجتماعي عبارتند از: زكات، زكات فطره، خمس، كفاره، صدقه، 

  .اوقاف، نذورات، وصيت و قرض الحسنه
تنوع مشمولين دريافت زكات  اجتماعي تأميندر نظامات شرعي مرتبط با  پنج.

مثال هزينه سفر در راه  براي( .است اجتماعي نتأمي رايجو مانند آن بيش از نظامات 
اي از قبيل  ويژه شرايط) اما لحاظ ...ماندگان, اداي دين غارمين, تأليف قلوب و

اسالم و ايمان و در بعضي موارد سيادت اين مشمولين را اخص از مشمولين 
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ل ويژه در نظامات الزامي از قبي شرايطالبته اين  .است هاي اجتماعي كرده مساعدت
ويژة  شرايطزكات، خمس و كفارات واال مشمولين دريافت صدقات و انفاق فاقد 

 .الذكر هستند فوق
است,  انعطاف خاصي به نظامات شرعي بخشيده »اهللا سبيل في«عنوان عام  شش.

 .شدن است اي از اين طريق قابل هزينه المنفعه تا آنجا كه هر مصرف خير و عام
و ديگر مصالح عمومي از طريق  اجتماعي تأمينعالوه دست دولت اسالمي در  به

كردن انفال و فيء خراج و جزيه, اموال بالصاحب و ماليات کامالً باز است و  هزينه
  .خورد هيچ مانع و رادعي در اين امر به چشم نمي

  از منظر ديني اجتماعي تأمينهاي جديد  بخش سوم: روش
يره, ضمان عاقله و ضمان . اگرچه در نظامات فقهي اموري از قبيل ضمان جر۱

هاي محدودي هستند, اما بيمه به شكل رايج از امور  بيني شده كه بيمه درك پيش
مستحدثه است كه تحت عمومات لزوم وفاء به عقود قرارگرفته, شرعاً صحيح و 

  )۵۰االجراست.( الزم
هاي درماني, بيكاري, بازنشستگي, ازكار افتادگي كه با مشاركت  ن بيمهبرايبنا

الوفاء  شوند به لحاظ ديني صحيح و الزم شهروندان, دولت و كارفرما منعقد مي
  .هستند

مضاربه, و روش مسئوليت كارفرما  شرايطهاي احتياط با رعايت  روش صندوق
  .ضمن عقد قابل پذيرش و اجراست شرايطاز طريق عقد اجاره و 

بود,  ني نشدهبي گفته پيش طور كلي اموري كه صريحاً در نظامات شرعي پيش به
  از چند طريق قابل تحصيل است:

  اهللا زكات و صدقات سبيل قسمت في .اول
نظامات نيازمند تصريح يا شمول امور عامه از قبيل اوقاف و نذورات و  .دوم
 .وصيت
نظامات بودجه عمومي از قبيل انفال و فيء, خراج و جزيه, اموال  .سوم

 .صاحب و ماليات بي
بر اساس دو قاعده ذيل در  اجتماعي  تأمينجديد هاي  ور كلي روشط به .۲

  جامعة اسالمي قابليت اجرا دارد:
از امور امضايي  باشند داشتهكلية امور عقاليي كه منافاتي با ضوابط شرعي ن .اول
  .آيند حساب مي شرعي به
هزينه امور مرتبط با مصالح عمومي در صورتي كه از طرق مألوف شرعي  .دوم
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  .بود خواهد اسالمي  هاي عمومي دولت از هزينهقابل تحصيل نباشد 
تمامي شهروندان يك جامعة اسالمي بدون هيچ  براي اجتماعي تأمين .۳

است كه در  »حق«) يك ...استثنائي (از حيث دين، مذهب، جنسيت، رنگ، نژاد و
جامعة اسالمي مكلف به  .گردد موقع مقتضي از سوي جامعه به شهروند ايفا مي

ي كه زماندر  .شهروندان خود از منابع خاص آن است اجتماعي  تأميناداي حق 
 »مديريت«نسبت به تعاليم ديني خاضع باشد،  ،دولت مستقر در جامعة اسالمي

الحقوق به  از حيث اخذ حق از منابع خاص آن و اداي آن به ذوي اجتماعي تأمين 
  .عهده دولت است

اي باشد كه  گونه هره بايد باز منظر اسالمي هموا اجتماعي تأمينگيري  جهت .۴
خاص  شرايطتنها در  اجتماعي تأمينافراد تشويق به كسب و كار مشروع شوند و 

سوي تشويق  همواره به اجتماعي  تأمينسوي  لذا سمت و .مورد مراجعه قرار گيرد
نهادهاي سنتي ديني از قبيل  .بود خواهد  هاي داوطلبانه و خودجوش مردمي  حركت

را  اجتماعي تأمينهايي از خدمات  توانند بخش ت و مساجد ميمرجعيت، روحاني
با نظارت  اجتماعي تأمينهاي  ها در هماهنگي با ساير بخش اين بخش .متكفّل شوند

  .دولت اسالمي انجام وظيفه خواهند كرد
 

 يادداشتها:
 .ILOالمللي كار  سازمان بين ۱۰۲نامه شماره  مقاوله. ۱
در بيانية  ISSA اجتماعي تأمينالمللي  و اتحادية بين ILOالمللي كار  شعار اصلي سازمان بين. ۲
 فيالدلفيا. ۱۹۹۴
 .۱۹۴۸اعالمية جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي ملل متحد,  ۲۲ماده . ۳
عالي  ه, تأليف دكتر بهرام پناهي, مؤسساجتماعي تأمينبرگرفته از كتاب اصول و مباني نظام . ۴

 .۱۳۷۶, تهران, اجتماعي تأمين ژوهش پ
 .۷۰کريم, سورة اسراء, آيه  قرآن. ۵
 .۱کريم, سورة نساء, آيه  قرآن. ۶
, ۶, حديث ۷۰اصول كافي, كتاب االيمان و الكفر, باب  »اهللا الخلق عيال«: (ص)اهللا قال رسول. ۷

 .۱۶۴ص۲ج
. »ادخل علي اهل بيت سروراًاهللا و  احب الخلق الي اهللا من نفع عيال: «(ص)اهللا قال رسول. ۸

 .۱۶۴ص۲اصول كافي, ج
 (عهدنامه مالك اشتر). ۵۳البالغه, نامة شماره  امام علي(ع), نهج. ۹
 .۹۰کريم, سوره نحل, آيه  قرآن. ۱۰
 .۲۵کريم, سوره حديد, آيه  قرآن. ۱۱
 .۱۳۵کريم, سوره نساء, آيه  قرآن. ۱۲
و  ۲۹الكلم, ص الحكم و درر , غرر»نظام االمره العدل«و » ل نظام االحكامالعد«امام علي(ع):. ۱۳
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۲۵۴. 
 .۳۶۸ـ  ۳۲۴, ۶, جةالحيا رجوع كنيد به. ۱۴
الفقر «. امام علي(ع):۲۸الكلم, ص  و دررالحكم  , غرر»اال و ان من البالءالفاقه«امام علي(ع):. ۱۵

 .۱۱۶۶البالغه, ص  ,نهج»الموت االكبر
 .۲۷ـ۵۸, ص۴۱فصل, ۱۱, باب۵, جةرجوع كنيد به الحيا. ۱۶
 .۱۲, ص۱, خصال شيخ صدوق, ج»كون كفراًًكاد الفقر ان ي«. ۱۷
ملعون من القي كلّه علي », «ن اذا لم يكن له حرفه يعيش بدينهالموم: «(ص)اهللا قال رسول. ۱۸
 .۳۳۲ـ۳۳۳ص  ۵ج ةو الحيا ۱۸ص  ۱۲و وسائل الشيعه ج  ۴۱۵, ص۲مستدرك الوسائل ج ،»الناس

 .۱۲, باب ۶, جةحيارجوع كنيد به ال. ۱۹
 .۳کريم, سوره بقره, آيه  قرآن. ۲۰
 .۴۴۴, ص۵, جةرجوع كنيد به الحيا. ۲۱
 .۱۱۱ـ۱۲۲, ص۴۶, فصل۱۱, باب ۵, جةرجوع كنيد به الحيا. ۲۲
 .۲۴کريم, سوره معارج, آيه  قرآن. ۲۳
 .۵؛سوره احزاب, آيه۱۰۳عمران,آيه ؛سوره آل۱۰کريم,سوره حجرات,آيه قرآن. ۲۴
 .۱۱۴, ص ۵, ج ة. الحيا۵۶۴, ص ۱۶الشيعه ج , وسائل۱۵۷االخالق طبرسي, ص مكارم . ۲۵
 .۲۹کريم, سوره فتح, آيه  قرآن. ۲۶
 .۱۱۴, ص۵, ج ةرجوع كنيد به الحيا. ۲۷
 :خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بها.۱۰۳کريم, سوره توبه, آيه  قرآن. ۲۸
كه  خداوند آنچنان«به مردم اعالم كرد كه  (ص)اهللا سوره توبه رسول ۱۰۳بعد از نزول آيه . ۲۹

است از طال و نقره, شتر و گاو  است. الزم نماز را بر شما واجب كرده, زكات را نيز واجب گردانيده
و گوسفند, گندم و جو و خرما و مويز, زكات بپردازيد و غير از اين موارد را به شما بخشيده 

 .۱, حديث ۸, باب ةب فيه الزكا, ابواب ما تج۳۲ص ۶, وسايل الشيعه, ج»است.
درهم و  ۲۰۰دينار و زكات آن نيم دينار است. نصاب نقره ۲۰به عنوان مثال نصاب طال . ۳۰

 .۳۲۲ـ۳۲۳, ص ۱باشد. رجوع كنيد به تحرير الوسيله, امام خميني, ج درهم مي ۵زكات آن 
 .۶۰کريم, سوره توبه آيه  قرآن. ۳۱
 ،۳۵ ـ ۳۶۹، ۳۲۵ ـ ۳۵۰ ،۲۸۸ ـ ۳۲۴, صفحات ۲نتظري, جاهللا م , آيتةبراساس كتاب الزكا. ۳۲

؛و دراسات في ۶۵ـ۲۲۰و۱۰۸ـ۱۳۸،۱۳۷ـ۴۵،۱۵۴ـ۳۳،۱۰۷ـ۱۱،۴۴ـ۳۲,ص۳؛وج۴۰۴ـ۴۲۴و۲۹۰ـ۲۹۱
 .۳۲ـ۳۶, ص ۳اهللا منتظري, ج , آيتةاالسالميـ ةالفقيه و فقه الدولـ ةواليـ

 .۴۱کريم, سوره انفال, آيه  قرآن. ۳۳
اهللا منتظري, الخمس و دراسات في  ؛ آيت۳۶۵ـ۳۶۶, ص ۱له, ج امام خميني, تحرير الوسي. ۳۴
 .۳, ج ةاالسالميـ ةالفقيه و فقه الدولـ ةواليـ

 .۱۲۵ـ۱۳۴, ص ۲امام خميني, تحرير الوسيله, ج . ۳۵
 .۳۴۵ـ۳۵۰, ص ۱پيشين, ج . ۳۶
 .۲۶۷کريم, سوره بقره, آيه  قرآن. ۳۷
 .۲۶۱کريم, سوره بقره, آيه  قرآن. ۳۸
 .۹۰ـ۹۲, ص ۲ني, تحرير الوسيله, ج امام خمي. ۳۹
 شيخ مرتضي انصاري, المكاسب, مبحث اولياء العقد.. ۴۰
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 .۶۲ـ ۸۹, ص ۲امام خميني, تحرير الوسيله, ج . ۴۱
 .۱۱۱ـ۱۲۴, ص ۲پيشين, ج . ۴۲
 .۹۳ـ۱۱۰, ص ۲پيشين, ج . ۴۳
 .۶۵۱ـ۶۵۶, ص ۱پيشين, ج . ۴۴
, ص ۱, من ال يحضره الفقيه, ج »بثمانيه عشرعشر و القرض الصدقه ب« (ص)اهللا قال رسول. ۴۵

۲۲. 
 .۲۲۱ـ۲۳۵, ص ۲امام خميني, تحرير الوسيله, ج . ۴۶
 ةالفقيه و فقه الدولـة اهللا منتظري, الخمس, بحث االنفال, و دراسات في واليـ آيت. ۴۷
 .۳۱۷ـ۳۶۱, ص ۳و ج  ۱ـ۲۲۵, ص ۴, ج ةاالسالميـ
 .۳۶۳ـ  ۵۰۷, ص ۳, جةاالسالميـ ةفقيه و فقه الدولـال ةاهللا منتظري, دراسات في واليـ آيت. ۴۸
  .۲۸۶ـ۲۹۵, ص ۴پيشين, ج . ۴۹
سيد محمد  ؛۱۳۶۴شهيد مرتضي مطهري, ربا, بانك, بيمه, تهران,  استادرجوع كنيد به . ۵۰
 .۱۳۵۹اي, بيمه در حقوق اسالم, تهران,  خامنه
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  منابع: فهرست
  . كتب عربي و فارسي:۱

  قرآن كريم.  
، شرح جمال الدين الكلم الحكم و درر غررآمدي، عبدالواحد بن محمد تميمي؛ 

الدين حسيني ارموي، انتشارات دانشگاه تهران،  محمد خوانساري، تصحيح ميرجالل
۱۳۶۰  .  
، بيروت، شرکه رياض الريس ، الطبعه الثانيه، الجنس في القرآنبراهيم محمود، ا
۱۹۹۸. 

  م. ۱۹۳۷، لندن، معالم القربة في احكام الحسبهابن االخوه؛ 
جلد، تحقيق مؤسسه نشر  ۳،  السرائر الحاوي لتحرير الفتاويابن ادريس حلي ؛  

  .  ق ۱۴۱۱،  اسالمي، قم
  ق. ۱۳۹۸، بيروت، المقدمهابن خلدون، 

  ، دار احياءالتراث العربي، (بي تا).الفتوحات المکيهابن عربي، محيي الدين؛ 
جلد، بيروت  ۱۲، شرح علي مختصر ابي القاسم الخرقيابن قدامه، المغني 

  ق، دارالكتاب العربي. ۱۳۹۲
  ، دفتر تبليغات اسالمي. ۱۴۰۵، قم، لسان العربابن منظور، 

 ۱۴،  الفائده و البرهان في شرح ارشاد االذهانمجمع ، محقق احمد؛  اردبيلي
  .]بي تا[جلد، قم 

  ق. ۱۳۷۵، چاپ سنگي، تبريز المكاسبانصاري، شيخ مرتضي؛ 
، تصحيح حسيني ارموي، تهران، المحاسنبرقي، ابوجعفر احمد بن محمد؛ 

  ، دارالكتب االسالميه.۱۳۳۱
رير ابحاث سيد ،كتاب الخمس، تقمستند العروه الوثقيبروجردي، شيخ مرتضي؛ 

  .۱۳۶۴خويي، قم،  ابوالقاسم موسوي
 ۱۴۱۸،  ، قاهره ص ۵۶،  حريه الفكر و االعتقاد في االسالم ةـرسالالبناء، جمال؛ 

  . ، دار الفكر االسالمي ق
  ق. ۱۳۵۵، بيروت، السنن الکبريبيهقي، 

، مؤسسه عالي پژوهش تأمين اصول و مباني نظام تأمين اجتماعي پناهي، بهرام؛
  .۱۳۷۶ماعي، تهران, اجت

، انتشارات ۱۳۸۰جلد، قم،  ۱۰، تاريخ العرب قبل االسالمجوادعلي، 
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 رضي. شريف
  .۱۹۹۴، لندن حكمت و حكومتحائري يزدي، مهدي؛ 

، ةـالشريع وسايل الشيعه الي التحصيل مسائل، شيخ محمد بن حسن؛  حر عاملي 
 ).  البيت (ع آل ، تصحيح مؤسسه ق ۱۴۱۲،  جلد، قم ۳۰

؛ تحف العقول عن آل الرسولراني، حسن بن علي بن حسين بن شعبه؛ ح
  .۱۳۶۳تصحيح علي اکبر غفاري، قم، 

 ۵، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، تهران، ج الحياه حکيمي، محمد رضا و همکاران؛
  . ۶و

 .۱۳۵۹، تهران، بيمه در حقوق اسالماي، سيد محمد؛  خامنه
  ، قم، (بي تا).۲، جلد  البيعكتاب ، سيد روح اهللا موسوي؛  خميني

  تا)، اسماعيليان. جلد، قم، (بي ۲، تحريرالوسيله____ ؛ 
، چاپ دوم، وزارت ارشاد ۱۳۷۴، تهران ، ۲۱و   ۲۰، ج صحيفه نور____ ؛ 

  اسالمي.
  (بي تا).جلد، قم،  ۳، کتاب الطهاره____ ؛ 

تهران،  جلد، ۷، جامع المدارك في شرخ المختصر النافعخوانساري،سيد احمد؛ 
  . ق.  ه ۱۴۰۵

  ، (بي تا). جلد، بيروت ۲،  المنهاج ةـمباني تكمل، سيد ابوالقاسم موسوي؛  خويي
  م؛ چاپ چهارم. ۱۴۰۹جلد؛ بيروت؛  ۲۳؛ معجم رجال الحديث____ ؛ 
  ). ۲۸ق، مدينه العلم، (چاپ  ۱۴۱۰،  جلد، قم ۲،  منهاج الصالحين____ ؛ 

، تحقيق نديم مرعشي، القرآن الکريم معجم مفردات االلفاظراغب اصفهاني، 
  (بي تا)، (بي جا).
  ق. ۱۳۸۷، تصحيح صبحي صالح، بيروت، البالغه نهجسيد رضي، 

ق،  ۱۴۰۱، دمشق، آثار الحرب في الفقه االسالمي دراسه مقارنهزحيلي، وهبه؛ 
  دارالفكر. 

  .  ق، چاپ سوم ۱۴۰۹،  جلد، بيروت ۸،  الفقه االسالمي و ادلته____ ؛ 
تسهيل المسالك الي المدارك في رؤس القواعد اهللا؛  شريف كاشاني، مال حبيب

  ق، مطبعه علميه.۱۴۰۴، قم، الفقهيه
 ۱۳۹۸، تهران، المعارف قرآن مجيد نثر طوبي يا دايرهشعراني، ميرزا ابوالحسن؛ 

  ق، انتشارات كتابفروشي اسالميه.
 ۱۳۰۹االميريه،  المطبعه  ، تعريب احمد زكي،االسالم الرق فيشفيق باشا، احمد؛ 
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  ق.
  .  ةالمصريـ ةالعثمانيـ ةـ، المطبعنيل االوطار؛  شوكاني

؛ دفتر نشر فرهنگ اسالمي؛ زندگاني علي بن الحسين(ع)شهيدي، سيد جعفر؛ 
  .۱۳۶۵تهران؛ 

تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه  ةفقهيـ ةلمحـصدر، سيدمحمدباقر؛ 
، دارالتعارف  هـ.ق ۱۳۹۹،  ، بيروت سالم يقود الحياهاال، مجموعه  االسالميه في ايران 

  للمطبوعات .
؛ تحقيق مؤسسه البعثه؛ تهران؛ االمالي صدوق، شيخ محمد بن علي بن بابويه؛

  ق. ۱۴۱۷
  ق .۱۴۱۳؛ تصحيح علي اكبر غفاري، قم، الخصال ____ ؛
  ق، المكتبه الحيدريه. ۱۳۸۵، نجف، علل الشرايع____ ؛ 
 ۱۳۹۲جلد، تهران،  ۴، تصحيح علي اكبر غفاري، الفقيه من اليحضره____ ؛ 

  ق.
، تصحيح تفسيرالقرآن الکريمصدرالمتألهين، محمدبن ابراهيم قوامي شيرازي، 

  ، انتشارات بيدار. ۱۴۱۱محمدخواجوي، قم،
، داراحياء التراث العربي، الحکمه المتعاليه في االسفار العقليه االربعه____ ؛ 

  . ۱۹۸۱بيروت، 
  ، شركت سهامي انتشار.۱۳۶۰، تهران، اسالم و مالكيتي، سيدمحمود؛ طالقان

اسالمي، جلد   هاي اسالم و انسان معاصر(بررسيطباطبايي، سيد محمد حسين؛ 
  ق. ۱۳۹۷،  ، مؤسسه انتشارات رسالت ، قم ، بكوشش سيد هادي خسرو شاهي) دوم

 ۱۳۹۶،  دارالتبليغ اسالمي، انتشارات  ، قم ، جلد اول هاي اسالمي بررسي____ ؛ 
  . هجري قمري
ق، مؤسسه االعلمي  ۱۳۹۵جلد، بيروت،  ۲۰، الميزان في تفسير القرآن____ ؛ 
  للمطبوعات. 
، تحقيق ميرزا ابوالحسن  مجمع البيان في تفسير القرآن، امين االسالم؛  طبرسي

  . ق۱۳۹۵،  جلد، تهران ۵جزء در  ۱۰،  شعراني
؛ تصحيح محمد حسين اعلمي؛ مكارم االخالقل؛ طبرسي، ابونصر حسن بن فض

  ق.  ۱۳۹۲بيروت؛ 
 جلد. ۶؛ مجمع البحرينطريحي، فخرالدين؛ 
زاده آملي، تهران،  ، تصحيح حسن حسنآغاز و انجامطوسي، نصيرالدين؛ 
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  .۱۳۶۶وزارت ارشاد اسالمي، 
، تصحيح مجتبي مينوي و عليرضا حيدري، تهران اخالق ناصري ؛ ____

  ات خوارزمي.، انتشار۱۳۶۰
  ق. ۱۴۰۷____ ؛ تجريد االعتقاد، قم 

، تصحيح سيدحسن موسوي خرسان، االستبصارجعفر محمدحسن؛ طوسي، ابو
  ق. ۱۳۹۰جلد، تهران،  ۴

جلد، تهران،  ۱۰، تصحيح سيدحسن موسوي خرسان، تهذيب االحكام____ ؛ 
  ق، دارالكتب االسالميه. ۱۳۹۰

  .  ۱۳۷۶جلد، قم،  ۲، تحقيق محمدرضا انصاري قمي، عده االصول____ ؛ 
، انتشارات ۱۳۷۳، تهران، تاريخچه و اسناد حقوق بشر در ايرانعبادي، شيرين؛ 

  روشنگران.
جلد، تصحيح سيدهاشم رسولي محالتي، تهران  ۲ التفسير،عياشي السمرقندي، 

  ق،المكتبه العلميه االسالميه.۱۳۸۵
 ۱۰، مفتاح الكرامه في شرح قواعد العالمه عاملي، شيخ جواد بن محمدحسين؛

  ق. ۱۳۲۶جلد، قاهره، 
، قم، كشف المراد في شرح تجريد االعتقادعالمه حلي، حسن بن يوسف؛ 

  ق. ۱۴۰۷
  جلد، تصحيح موسسه امير المؤمنين، اصفهان.  ۲۰، الوافيفيض، مال محسن؛ 
لقضايا المرأه في ، (قرائه جديده المرأه، المفاهيم والحقوقالقبانچي، احمد؛ 

  م. ۲۰۰۴، نجف، منشور سيدي،  ۲الخطاب الديني)، ثقافه اسالميه معاصره/
  ، بيروت.تفسير الجامع الحکام القرآنقرطبي، 

، چاپ الغراء ةالغطاء عن مبهمات الشريعـ كشفکاشف الغطاء،شيخ جعفر؛ 
  سنگي.

  .۱۳۷۹، تهران، دغدغه هاي حكومت دينيكديور، محسن؛ 
  .۱۳۸۰، نشر ني، چاپ چهارم، تهران، والئيحکومت ____ ؛ 
 ۸اكبر غفاري،  ، تصحيح عليالكافياالسالم محمد بن يعقوب؛  ةـکليني، ثق
  ق، دارالكتب االسالميه. ۱۳۸۸جلد، تهران

  ق. ۱۳۸۶، تصحيح محمدحامد الفقي، قاهره، االحكام السلطانيهماوردي، 
  ، (بي تا).، سودانالرساله الثانيه من االسالممحمد طه، محمود 

  جلد، تهران، چاپ سوم[بي تا]. ۱۱۰ بحاراالنوار،مجلسي، عالمه محمدباقر، 
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 ۴،  ، تصحيح عبدالحسين محمد علي شرائع االسالم، جعفر بن حسن؛  محقق حلي
  . ق۱۳۸۹،  جلد، نجف

  ، انتشارات صدرا.   اسالم و مقتضيات زمانمطهري، شهيد مرتضي؛ 
  . ۱۳۶۸،  تهران ، پيرامون انقالب اسالمي____ ؛ 
  .  ۱۳۶۸،  ، تهران پيرامون جمهوري اسالمي____ ؛ 
  .۱۳۶۴؛ تهران، ربا، بانك، بيمه____ ؛ 
  .  ق ۱۴۱۵،  ، قمةفي مسائل جديد ةكلمات سديد، شيخ محمد؛  مؤمن قمي

دراسات في واليه الفقيه و فقه الدوله منتظري نجف آبادي، شيخ حسينعلي؛ 
  ق. ۱۴۱۱-۱۴۰۸جلد، قم  ۴، االسالميه

  ق، نشر تفكر. ۱۴۱۳جلد، تهران  ۴، كتاب الزكاه____ ؛ 
  ؛ قم، (بي تا).  كتاب الخمس و االنفال____ ؛ 

، مؤسسه ۱۴۱۲، قم، التمهيد في علوم القرآنمعرفت، محمدهادي، 
  جلد. ۶النشراالسالمي، 

و ، با مقدمه  المله  االمه و تنزيه تنبيه، ميرزا محمد حسين غروي؛  نائيني
 .۱۳۳۴، شركت سهامي انتشار  توضيحات سيد محمود طالقاني، تهران

جلد،  ۴۳،  جواهر الكالم في شرح شرائع االسالم، شيخ محمد حسن؛  نجفي
  .  ق۱۴۰۰،  تهران

  جلد، چاپ سنگي. ۳؛ مستدرك الوسائلنوري، ميرزا حسين؛ 
ابوالقاسم ، تقرير ابحاث سيد  مصباح االصولواعظ بهسودي، سيد محمد سرور؛ 

 .  ق ۱۳۸۶،  جلد، نجف ۳، موسوي خويي
  ، نشر اختران.۱۳۸۴تهران،  شيدان؛ الئيسيته چيست ؟وثيق، 

  ه ق ۱۳۹۰، حلب، كنزالعمالهندي ، عالء الدين؛ 
 جلد. ۲،  ، چاپ سنگي كشف اللثام في شرح قواعد االحكام، فاضل؛  هندي
  . ق۱۳۹۹،  جلد، تهران ۲،  الوثقي ةالعرو، سيد محمد كاظم طباطبايي؛  يزدي

  
  : فارسي مقاالت. ۲

،  ، سال چهارم ، سالنامه تشيعاسالم و اعالميه حقوق بشر، مهدي؛  حائري يزدي
  .۱۳۴۱،  قم

، ترجمه مرتضي نقدي بر کتاب قرائت آرامي سرياني قرآندوبلوا، فرانسوا؛ 
  .۱۳۸۲، اسفند ۲کريمي نيا، مجله ترجمان وحي، سال هفتم، شماره 
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  .  ۱۳۷۹-۱۳۸۱، ماهنامه آفتاب، تهران حكومت انتصابيكديور، محسن؛ 
، نقد و مسئله تأثير زبانهاي آرامي و سرياني در زبان قرآنکريمي نيا، مرتضي؛ 

معرفي کتاب کريستف لوگزنبرگ، قرائت آرامي سرياني قرآن: جستاري در ايضاح 
  .۱۳۸۲، زمستان ۴ماره ؛ مجله نشر دانش، سال بيستم، ش ۲۰۰۰زبان قرآن، برلين، 

  .۱۰/۷/۱۳۷۲، روزنامة اطالعاتيزدي، شيخ محمدتقي؛  مصباح
فصلنامه  ،محارب کيست و محاربه چيست؟ هاشمي شاهرودي، سيد محمود؛

  .۱۳۷۷و بهار  ۷۶، قم، زمستان فقه اهل بيت
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  نماية آيات:
  : ۲سوره بقره / 

  ۴۰۰، ۳۹۰/  ۳آيه 
  ۳۳۱، ۳۲۵، ۳۲۲/  ۲۵ آيه
  ۷۵/  ۲۶آيه 
  ۳۷۵/  ۳۰آيه 

  ۳۷۵/  ۳۱-۳۳آيات 
  ۳۷۸/  ۸۵آيه 
  ۲۰۲/  ۱۱۳آيه 
  ۷۵/  ۱۱۹آيه 

  ۱۴۲/  ۱۴۲-۱۵۰آيات 
  ۳۶۵/  ۱۷۷آيه 
  ۳۶۶/  ۱۷۸آيه 
  ۶۷ ،۵۷/  ۱۸۹آيه 
  ۳۸۵/  ۱۹۴آيه 
  ۲۰۳/  ۲۱۷آيه 
  ۲۴۷/  ۲۲۰آيه 
  ۳۶۶/  ۲۲۱آيه 
  ۱۴۲/  ۲۳۴آيه 
  ۱۴۲/  ۲۴۰آيه 
  ۲۹۶، ۷۵/  ۲۴۷آيه 
، ۱۹۶، ۱۹۵، ۶۸، ۶۵/  ۲۵۶آيه 

۲۰۱ ،۲۵۱ ،۲۵۲  
  ۲۹۸/  ۲۶۰آيه 
  ۴۰۱، ۳۹۴/  ۲۶۱آيه 
  ۴۰۰، ۳۹۴/  ۲۶۷آيه 
  ۲۸۱/  ۲۸۶آيه 

  : ۳سوره آل عمران / 
  ۳۳۱، ۳۲۵، ۳۲۲/  ۱۵آيه 

  ۶۶/  ۱۹آيه 
  ۲۰۳/  ۸۵-۹۰آيات 
  ۴۰۰، ۳۹۱/  ۱۰۳آيه 
  ۲۷۴/  ۱۵۶آيه 
  ۲۷۴/  ۱۶۱آيه 
  ۲۷۴/  ۱۵۹آيه 
  ۲۹۷/  ۱۹۵ه آي

  : ۴سوره نساء / 
  ۳۹۹، ۳۸۹، ۳۷۶ / ۱آيه 
  ۳۶۷/  ۳آيه 
  ۱۴۲/  ۱۵آيه 
  ۱۴۲/  ۱۶آيه 
  ۳۶۷/  ۲۴آيه 
  ۳۶۶/  ۲۵آيه 
  ۳۰۹/  ۳۴آيه 
  ۳۶۵/  ۳۶آيه 
  ۳۳۱، ۳۲۵، ۳۲۲/  ۵۷آيه 

  ۶۷/  ۵۸-۶۰آيات 
  ۱۹/  ۵۹آيه 
   ۶۷/  ۶۵آيه 
  ۳۶۵/  ۹۲آيه 
  ۶۷/  ۱۰۵آيه 
  ۳۱۸/  ۱۲۴آيه 
  ۴۰۰، ۳۹۰/  ۱۳۵آيه 

  : ۵سوره مائده / 
 ۳۸۴/  ۱يه آ

  ۲۷۷/  ۱۳آيه 
  ۲۵۰، ۲۴۸/  ۳۲آيه 
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  ۲۵۰، ۲۴۵/  ۳۳آيه 
   ۲۳۴/ ۳۳-۳۴آيات 
  ۳۸۵، ۳۶۵/  ۸۹آيه 
 ۲۰۰، ۶۸، ۶۵/  ۹۹آيه 
  ۲۷۳/  ۱۹۹آيه 

  : ۶انعام / سوره 
  ۶۸، ۶۵/  ۱۰۷آيه 
  ۳۷۵/  ۱۶۵آيه 

  : ۷سوره اعراف / 
  ۷۵/  ۸آيه 
  ۲۵۲، ۲۰۰/  ۸۸آيه 

  ۲۰۱/  ۱۲۱-۱۲۴آيات 
  ۳۷۶/  ۱۵۷آيه 

  : ۸سوره انفال / 
 ۲۱۴، ۱۸۸/  ۳۹آيه 
  ۴۰۰، ۳۹۳/  ۴۱آيه 
  ۱۴۲/  ۶۵ -۶۶آيه 
  ۳۷۸/  ۶۷آيه 
  ۳۷۸/  ۷۰آيه 
  ۱۴۲/  ۷۲آيه 

  : ۹سوره توبه / 
 ۳۸۴/  ۴آيه 
  ۲۱۴، ۱۸۸/  ۵آيه 
  ۳۸۴/  ۷آيه 
  ۲۱۴، ۱۸۸/  ۲۹آيه 
  ۲۱۴، ۱۸۸/  ۳۶آيه 
  ۴۰۰، ۳۹۲، ۳۶۵/  ۶۰آيه 
  ۲۶۴/  ۷۱آيه 
  ۳۱۹/  ۷۲آيه 
  ۴۰۰-۳۹۱/  ۱۰۳آيه 

  ۲۷۸/  ۱۰۷آيه 
  : ۱۰سوره يونس / 

 ۷۵/  ۳۲آيه 
  ۲۴۷/  ۸۱آيه 
  ۲۴۷/  ۹۱آيه 
  ۳۸۳، ۲۵۲، ۱۹۶، ۶۸، ۹۹/۶۵آيه 
  ۱۹۸/  ۱۰۸آيه 

  : ۱۱/  سوره هود
  ۱۹۷/  ۲۸آيه 
  ۳۸۳/  ۱۱۸آيه 

  ۲۰۲/  ۱۱۸ -۱۱۹آيات 
  :۱۲سوره يوسف / 

  ۲۴۷/  ۷۳آيه 
  : ۱۳سوره رعد / 

 ۳۲۱/  ۲۳آيه 
  ۲۰۰/  ۴۰آيه 

  : ۱۶سوره نحل / 
 ۳۲۳/  ۳۰-۳۱آيات 
  ۳۷۸/  ۷۱آيه 
  ۳۶۷/  ۷۵آيه 
  ۳۷۸/  ۷۶آيه 
  ۳۹۹، ۳۹۰/  ۹۰آيه 
  ۳۱۹/  ۹۷آيه 
  ۲۵۲، ۲۰۵/  ۱۲۵آيه 
  ۳۸۵/  ۱۲۶آيه 

  : ۱۷سوره اسراء / 
  ۳۹۹، ۳۸۹، ۳۸۲، ۳۷۶/  ۷۰آيه 

  : ۱۸سوره کهف / 
  ۳۸۲، ۲۵۲، ۱۹۷، ۶۸، ۲۹/۶۵آيه 
  ۳۷۶/  ۳۰آيه 
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  : ۱۹سوره مريم / 
  ۳۳۲/  ۱۷آيه 

  : ۲۰سوره طه / 
  ۳۰۹/  ۷۷آيه 

  : ۲۱سوره انبياء / 
  ۳۲۴/  ۱۰۲آيه 

 / ۲۲سوره حج :  
  ۳۲۱/  ۱-۲آيات 
  ۳۸۳/  ۶۸-۶۹آيات 
  ۶۶/  ۷۸آيه 

  : ۲۳سوره مؤمنون / 
 ۳۶۷/  ۵ -۷آيه 
  ۳۲۱/  ۱۰۱آيه 

  : ۲۴سوره نور / 
 ۵۶/  ۱۹آيه 
  ۶۷، ۵۸/  ۲۷آيه 
  ۳۶۷/  ۳۱آيه 
  ۳۶۶/  ۳۲آيه 
  ۳۶۶، ۳۶۵/  ۳۳آيه 
  ۳۶۷/  ۵۸آيه 
  ۶۷/  ۶۲-۶۳آيه 

  : ۲۵سوره فرقان / 
 ۳۲۳/  ۱۶آيه 
  ۱۹۹/  ۵۶-۵۸آيه 

   : ۲۶سوره شعراء / 
  ۲۴۷/  ۱۸۳آيه 

  : ۲۷نمل / سوره 
   ۱۹۸/  ۹۱-۹۳آيات 

  : ۲۸سوره قصص / 

  ۲۴۷/  ۷۷آيه 
  : ۲۹سوره عنکبوت / 

 ۲۴۷/  ۳۰آيه 
  ۱۵۸/  ۶۹آيه 

  : ۳۰سوره روم / 
  ۳۷۸/  ۲۸آيه 
  ۱۹، ۱۸/  ۳۰آيه 

  : ۳۳سوره احزاب / 
 ۴۰۰، ۳۹۱/  ۵آيه 
  ۱۴۲، ۶۷، ۵۵/  ۶آيه 
  ۳۷۸/  ۲۶آيه 
  ۳۲۰، ۲۹۹/  ۳۵آيه 
  ۳۷۸/  ۵۰آيه 
  ۳۷۸/  ۵۲آيه 
  ۳۳۵/  ۵۴آيه 
  ۳۶۷/  ۵۹آيه 
  ۳۷۵/  ۷۲آيه 

  : ۳۶سوره يس / 
 ۳۳۱/  ۵۶آيه 
  ۳۲۳/  ۵۷آيه 

  ۳۲۲/  ۵۶-۵۷آيات 
  : ۳۷سوره صافات / 

  ۳۲۶/  ۴۸-۴۹آيات 
  : ۳۸سوره ص / 

  ۳۲۶/  ۵۲آيه 
  : ۳۹سوره زمر / 

 ۲۵۲/  ۱۷-۱۸آيات 
  ۳۲۴/  ۳۴آيه 
  ۱۹۸/  ۴۱آيه 

  : ۴۰سوره غافر / 
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 ۲۰۱/  ۲۶آيه 
  ۳۱۹/  ۴۰آيه 

  : ۴۱سوره فصلت / 
 ۳۲۴، ۳۲۳/  ۳۱آيه 
  ۲۷۳/  ۳۴آيه 

  : ۴۲سوره شوري / 
  ۳۲۴/  ۲۲آيه 
  ۳۸۳/  ۱۵آيه 

 : ۴۳سوره زخرف / 
  ۳۳۱/  ۷۰آيه 
  ۳۲۴/  ۷۱آيه 

  ۳۲۲/  ۷۰-۷۱آيات 
  : ۴۴سوره دخان / 

  ۳۳۱، ۳۲۵/  ۵۴آيه 
  : ۴۵سوره جاثيه / 

  ۷۵/ ۲۲آيه 
  : ۴۷سوره محمد / 

  ۳۶۴/  ۴آيه 
 : ۴۸سوره فتح / 

  ۳۱۹/  ۵ -۶آيه 
  ۴۰۰، ۳۹۱/  ۲۹آيه 

  ۴۹سوره حجرات / 
 ۲۵۹، ۲۵۷، ۲۵۵، ۲۳۲/  ۹آيه 
  ۴۰۰، ۳۹۱/  ۱۰آيه 
  ۶۷، ۵۷، ۵۶/  ۱۲آيه 
  ۳۷۶/  ۱۳آيه 

  : ۵۰سوره ق / 
 ۳۲۴/  ۳۵آيه 
  ۱۹۹/  ۴۵آيه 

  : ۵۲سوره طور / 
  ۳۳۲، ۳۲۵/  ۲۰آيه 
  ۳۲۷/  ۲۴آيه 

  : ۵۵سوره الرحمن / 
  ۳۲۵/  ۵۶-۵۸آيات 
  ۳۳۱/  ۷۲آيه 

  ۳۲۵/  ۷۰-۷۴آيات 
  : ۵۶سوره واقعه / 

 ۳۲۷/  ۱۷-۱۸آيات 
  ۳۳۱/  ۲۲آيه 

  ۳۲۶/  ۲۲-۲۴آيات 
  ۳۲۶/  ۳۴-۳۸آيات 

  : ۵۷سوره حديد / 
 ۳۲۰/  ۱۲-۱۳آيه 
  ۴۰۰، ۳۹۰/  ۲۵آيه 

  : ۵۸سوره مجادله / 
  ۳۶۵/  ۳آيه 
  ۱۴۲/  ۱۲آيه 
  ۱۴۲/  ۱۳آيه 

  : ۶۰سوره ممتحنه / 
 ۲۷۶/  ۱آيه 

  ۳۸۳/  ۸ -۹آيات 
  : ۶۳سوره منافقون / 

  ۲۷۵/  ۸آيه 
  : ۶۸سوره قلم / 

  ۲۷۳/  ۴آيه 
  : ۷۰سوره معارج / 

  ۳۲۱/  ۷-۱۸آيات 
  ۴۰۰، ۳۹۱/  ۲۴آيه 
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  ۳۶۷/  ۲۹-۳۱آيات 
  : ۷۶سوره انسان / 

  ۲۵۲/  ۳آيه 
  ۳۷۸/  ۸آيه 
  ۳۲۷/  ۱۹آيه 

  : ۷۸سوره نبأ / 
  ۳۲۶/  ۳۳آيه 

  : ۸۰سوره عبس / 
  ۳۲۱/  ۳۳-۳۷آيات 

  : ۸۸سوره غاشيه / 

  ۲۵۲، ۱۹۹، ۶۸، ۲۱/۶۵-۲۲آيات
  : ۹۰سوره البلد / 

  ۳۶۵/  ۱۱-۱۲آيات 
  : ۱۰۳سوره العصر/ 

  ۲۴۱/  ۱-۳آيات 
  : ۱۰۹سوره کافرون / 

  ۲۰۲/  ۱-۶آيات 
  :۱۱۰سوره نصر / 

  ۲۹۷/  ۲آيه 



 



 

  نماية روايات:
  عبداهللا (ص) :احاديث رسول اکرم حضرت محمد بن  •

  ۳۹۹، ۳۸۹أحب الخلق الي اهللا من نفع عيال اهللا و ادخل اهل بيت سرورا / 
[للعبيد] إخوانکم جعلهم اهللا تحت أيديکم، فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه 

  ۳۷۱مما يأکل ... / 
  ۲۷۵إذهبوا فأنتم طلقاء فعفا عنهم / 

  ۲۱۸ان الحسين مصباح الهدي و سفينه النجاه / 
  ۲۷۵تفق به و نحسن صحبته ما بقي معنا / بل نر

  ۲۵۵تقتله الفئه الباغيه / 
  ۱۲۷حالل محمد حالل الي يوم القيامه و حرامه حرام الي يوم القيامه / 

  ۳۹۹، ۳۸۹الخلق عيال اهللا / 
  ۳۷۱شر الناس من باع الناس / 

  ۴۰۱، ۳۹۵الصدقه بعشر و القرض بثمانيه عشر / 
  ۲۷۷زيد العبد الّا عزّا، فتعافوا يعزّکم اهللا / عليکم بالعفو فان العفو الي
  ۴۰۰، ۳۹۰کاد الفقر ان يکون کفرا / 

  ۳۴۹ال طاعه لمخلوق بي معصيه الخالق / 
  ۳۷۶، ۲۹۶ال فخر لعربي علي العجمي و ال لالسود علي االبيض الّا بالتقوي / 
  ۲۷۰لن تقدس ألمه اليؤخذ للضعيف فيها حقّه من القوي غير متتعتع / 

  ۴۰۰، ۳۹۰المؤمن اذا لم يکن له حرفه يعيش بدينه / 
  ۴۰۰، ۳۹۰ملعون من ألقي کَلّه علي الناس / 

  ۲۵۸من إستطعتم ان تأسروه من بني عبدالمطلب فالتقتلوه .... / 
  ۳۷۱من النار / واً العزيز الجبار بکل عضو منه عضمن أعتق مسلما أعتق اهللا
  ۲۱۳، ۱۸۸من بدل دينه فاقتلوه / 

  ۲۷۵خل دار أبي سفيان فهو آمن / من د
  ۲۳۹ثا عهده مخالفا لسنّه رسوله .../ من رأي سلطانا جائرا مستحال لحرام اهللا ناک

  ۵۹الناس مسلطون علي اموالهم / 
  ۵۷يا معشر من اسلم بلسانه و لم يسلم بقلبه ... /  

  ۵۷اميري که لغزش مردم را بجويد آنها را فاسد کرده است / 
  ۳۰۳چه کسي را بيشتر اکرام کنيم؟ مادر، مادر، مادر ... / 

  



    ۴۱۷  نماية روايات ����

 روايات اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب (ع) : •
  ۲۷۷اقيلوا ذوالمروئات عثراتهم... / 

  ۲۶۹اال و ان لکم عندي ان ال احتجز دونکم سرا اال في حرب و .... / 
  ۴۰۰، ۳۹۰اال و ان من البالء الفاقه / 
  ۳۹۹، ۳۸۹، ۲۶۶نظير لک في الخلق /  اما أخ لک في الدين او

انا النمنعهم الفيء و ال نحول بينهم و بين دخولهم مساجد اهللا و ال نهيجهم ما 
  ۲۷۱لم يسفکوا دما ... / 

  ۲۷۱إني أکره لکم أن تکونوا سبابين .... / 
  ۲۷۱اني ال آخذ علي التهمه و ال أعاقب علي الظن / 

دنانير فتقاضاه فقال له يا يهودي ما  ان يهوديا کان له علي رسول اهللا (ص)
  ۲۷۳عندي ما اعطيک ... / 

  ۲۷۷اولي الناس بالعفو اقدرهم علي العقوبه / 
، ۲۶۷/ فاما حقکم علي فالنصيحه لکم علي حق ايها الناس ان لي عليکم حقا و

۲۸۱  
  ۲۷۹... / ه لهم من المساکين وثم اهللا اهللا في الطبقه السفلي من الذين ال حيل

  ۲۷۷جمال السياسه العدل في االمره و العفو مع القدره / 
  ۲۶۹/ ؤدي االمانه فاذا فعلوا ذلک...حق علي االمام ان يحکم بما انزل اهللا و ان ي

  ۲۷۷رب ذنب مقدار العقوبه عليه اعالم الذنب به / 
  ۲۷۰ /فيها تقدس امه اليؤخذ للضعيف ت رسول اهللا يقول في غير موطن لنسمع

  ۲۷۷اليقبل العذز و اليقبل الذنب /  شر الناس من
  ۴۰۰، ۳۹۰ العدل نظام االحکام /
  ۴۰۰، ۳۹۰العدل نظام االمره / 
  ۲۷۷العفو زکاه القدره  / 

  ۲۷۲فان الناس عيوبا الوالي احق من سترها فالتکشفن عما غاب عنک منها ... / 
  ۴۰۰، ۳۹۰الفقر الموت االکبر / 

فالتکفوا لي عن مقاله بحق او مشوره بعدل فاني لست في نفسي بفوق ان 
  ۲۶۷اخطيء / 

  ۲۸۰، ۲۷۲کلمه حق يبتغي بها باطل حکم اهللا ينتظر فيکم ... / » ال حکم اال هللا«
  ۲۶۳اليجري الحد اال جري عليه و ال يجري عليهد اال جري له ... / 

  ۲۷۷المواساه في العشره / المروه العدل في االمره و العفو مع القدره و 
  ۳۶۹ الناس کلهم احرار اال من اقر علي نفسه بالعبوديه و هو مدرک ... /



 النّاس (اسالم و حقوق بشر) حق ����   ۴۱۸    

و اجعل لذوي الحاجات منک قسما تفرغ لهم فيه شخصک و تجلس لهم 
  ۲۷۹مجلسا عاما ... / 

  ۲۵۶و إن خرجوا علي إمام جائر فالتقاتلوهم فإن لهم في ذلک مقاال / 
  ۲۶۹محله و ال اقف به دون مقطعه /  و ال أؤخر لکم حقا عن

و ال تخالطوني بالمصانعه و التظنوا بي استثقاال في حق قيل لي و ال التماس 
  ۲۶۰اعظام لنفسي / 

  ۳۷۶وال تکن عبد غيرک قد جعل اهللا حرا / 
  ۲۷۱والتکونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أکلهم / 

م في العمد و الخطا تي علي ايديهل و يؤيفرط منها الزلل و تعرض لهم العل
  ۲۷۳فاعطهم من عفوک ... / 

  ۵۷آيا نمي توانستي اين گناه را مستور داري آنچنانکه خدا بر تو پوشانيد؟ / 
  ۲۷۱اگر ما هر کس را به صرف اتهام دستگير نمائيم زندانها پر خواهد شد / 

  ۲۳۹-۲۴۰، ۲۲۵-۲۲۸ روايات سيد الشهداء امام حسين بن علي(ع) : •
 ۲۷۷، ۸۰ سجاد، علي بن الحسين (ع) :روايات امام  •

  ۳۷۰، ۲۴۴: روايات امام باقر، محمد بن علي(ع)  •
، ۲۴۵، ۲۱۴، ۲۱۳، ۱۸۸ : روايات امام صادق، جعفر بن محمد (ع) •

۲۸۲ ،۳۶۹ ،۳۷۰ 
 ۳۶۹، ۲۱۸، ۱۸۸:  روايات امام کاظم، موسي بن جعفر(ع) •

 ۲۵۰:  روايات امام رضا، علي بن موسي (ع) •



 



 

    
اکرم (ص) به علت کثرت استعمال ذکر  نشاني اسماء جالله خداوند و رسول . در اين فهرست۱
 است. نشده

  ۱:اعالم نماية
  فال

  ۶۷نا / آرنت، ها
   ۳۳۲،۲۹۷،۱۵۳،۱۵۲ابراهيم(ع) / 

  ۳۲۸ابراهيم محمود /
  ۲۷۶ابن ابي شيبه / 

  ۲۷۵ابن اثير / 
  ابن اخوه / 

  ۲۱۴ابن ادريس حلي / 
  ۶۷ابن خلدون / 
  ۲۱۲ابن سينا / 

ابن شعبه حراني، حسن بن علي 
  ۷۳بن حسن / 

  ۳۳۲، ۲۱۲ابن عربي / 
  ۳۴۸، ۸۹ابن قدامه / 

  ۲۳۶ابن ملجم مرادي / 
  ۲۷۴-۲۷۶ابن هشام / 

ابوحمزه ثمالي، ثابت بن دينار / 
۷۲ ،۷۳ ،۸۱  

  ۳۷۱ابوذر غفاري / 
  ۲۷۵ابوسفيان / 

  ۳۷۰ابوالصباح کناني / 
  ۲۷۸ابو عامر راهب / 

، ۲۰۷يلي، محقق احمد / اردب
۲۱۴ ،۲۴۸  

  ۲۲۵اسامه بن زيد / 

  ۳۷۱اسحاق بن عمار / 
  ۳۳۶، ۳۲۹، ۳۲۸افرام سوري / 

، ۲۴۴امام باقر، محمد بن علي / 
۳۷۰ ،۳۷۱  

، ۲۱۸-۲۲۰امام حسين بن علي /
۲۲۸-۲۲۲ ،۲۳۱ ،۲۳۳ ،۲۴۰-۲۳۷  

  ۲۵۰امام رضا، علي بن موسي / 
  ۳۰۷امام زمان، مهدي موعود / 

، ۱۰/ ، علي بن حسينامام سجاد
۷۲ ،۷۳ ،۸۲-۷۸ ،۲۷۷  

، ۵۷محمد /  امام صادق، جعفربن
۱۸۸ ،۲۴۵ ،۲۵۳ ،۲۸۲ ،۲۸۳ ،۳۱۱ ،
۳۷۰-۳۶۸  

/ امام کاظم، موسي بن جعفر
۱۸۸ ،۳۶۹  

، ۵۷امام علي بن ابي طالب / 
۷۲ ،۷۸ ،۸۱ ،۱۴۲ ،۱۴۵ ،۲۲۵ ،۲۳۰ ،
۲۳۷ ،۲۵۶، ۲۶۰ ،۲۶۶ ،۲۶۷ ،۲۶۹  ،
۲۷۷- ۲۷۳ ،۲۸۱-۲۷۹، ۳۶۹ ،۳۷۶ ،
۴۰۰  

  ۲۲۳علي /  بن امام مجتبي، حسن
، ۸۳، ۶۶انصاري، شيخ مرتضي / 

۴۰۱  
  ب
  ۳۲۸ک / وبر



 نماية اعالم ����

 

 ۴۲۱    

  ۳۲۸بک / 
  ۲۱۴البناء، جمال / 

  ۲۷۷بني عمرو بن عوف / 
  ۲۷۷بني غنم بن عوف / 

  ۲۴۷بني المصطلق / 
  ت

  ۳۱۲تولستوي / 
  ث

  ۵۷ثور کندي / 
  ج

  ۲۹۷جالوت / 
، ۷۳جعفر بن محمد بن سرور / 

۸۱  
  ۳۷۷جواد علي / 

  ح
  ۲۷۵حاطب بن بلتعه / 

، ۱۴۹، ۶۶حائري يزدي، مهدي /
۲۱۴  

  ۸۸حجاريان، سعيد / 
  ۲۲۵حجر بن عدي / 

  ۲۳۳، ۲۱۹حر بن يزيد رياحي / 
حر عاملي، محمد بن حسن / 

۶۷ ،۷۳  
  ۲۲۵حسان بن ثابت / 

  ۲۷۶حلبي / 
حلّي، عالمه حسن بن يوسف 

  ۲۴۵، ۶۷بن مطهر / 
  ۱۸۸،۳۷۱حماد / 

  ۲۷۵حمزه / 
  ۱۶۳حميداهللا، محمد / 

  ۲۷۸حنظله غسيل المالئکه / 
  خ

  ۴۰۱اي، سيد محمد /  خامنه
  ۲۷۱خريت بن راشد / 
  ۲۹۸خديجه کبري / 

  ۳۳خسروشاهي، سيد هادي / 
  ۱۵۲،۱۵۳خضر / 

خميني، سيد روح اهللا موسوي / 
۲۶ ،۳۴ ،۶۷ ،۸۳ ،۱۲۹ ،۱۳۱ ،۱۴۸ ،
۲۱۲ ،۲۳۵ ،۲۹۰ ،۳۰۷ ،۳۰۹ ،۴۰۰ ،
۴۰۱  

، ۲۲۹-۲۳۱خوارج نهروان / 
۲۳۶ ،۲۳۷ ،۲۵۴ ،۲۷۱-۲۶۹ ،۲۷۶ ،
۲۸۰ ،۲۸۲  

، ۶۷خوانساري، سيد احمد / 
۲۰۷ ،۲۱۴  

خويي، سيد ابوالقاسم موسوي / 
۸۳ ،۲۱۲ ،۲۱۳  

  ر
  ۸۳راغب اصفهاني / 

  ۳۷۷، ۳۶۹رفاعه / 
  ز

  ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۵زبير بن عوام / 
  ۳۷۷، ۲۱۲زحيلي، وهبه / 
  ۲۲۵زيد بن ثابت / 
  ۳۰۸، ۲۹۸، ۲۱۹/ زينب کبري 



 النّاس (اسالم و حقوق بشر) حق ����  

 

 ۴۲۲    

  ۲۷۶زيني دحالن / 
  
  س

  ۲۴۸ساالربن عبدالعزيز / 
  ۲۳۸سبط بن جوزي / 

  ۸۹سرخسي / 
  ۲۲۵سعد بن ابي وقاص / 
  ۲۱۹سکينه بنت حسين / 

  ۲۱۲سهروردي، شيخ اشراق / 
  ش

  ۷۲شريعتي، علي / 
  ۳۷۸شعراني، ميرزا ابوالحسن / 

  ،۲۴۷، ۲۰۱، ۲۰۰شعيب(ع) / 
۲۵۲  

  ۳۷۷شفيق، احمد / 
 مهدي /الدين، شيخ محمد شمس

۳۰۴   
  ۸۹شوکاني / 

  ۲۴۵شهيد اول / 
  ۲۴۵شهيد ثاني / 

  ۸۳شهيدي، سيد جعفر / 
  ص

، ۲۴، ۲۳صدر، سيد محمد باقر / 
۳۳ ،۱۲۰ ،۱۵۰  

ابراهيم  صدرالمتألهين، محمدبن
  ۳۳۳، ۳۱۱ ،۲۱۲ ،۸۳شيرازي / قوامي

صدوق، محمد بن علي بن 
   ۴۰۰، ۸۱، ۷۴، ۷۳بابويه قمي / 

  ط
  ۳۷۸، ۳۳طالقاني، سيد محمود / 

  ۲۹۵طالوت / 
طباطبائي،  عالمه سيد محمد 

  ۳۶۰، ۳۳، ۱۹، ۱۸حسين / 
طبرسي، ابوعلي فضل بن حسن 

 /۲۱۴ ،۴۰۰  
طبرسي، ابونصر حسن بن فضل 

 /۷۳  
  ۸۳طريحي / 
  ۲۳۰، ۲۲۹، ۲۲۵طلحه / 

  ۳۶۸طلحه بن زيد / 
طوسي، شيخ الطايفه محمد بن 

  ۲۵۷، ۲۵۶، ۲۴۸، ۲۴۴، ۱۴۱حسن / 
طوسي، خواجه نصير الدين / 

۶۷ ،۳۳۳  
  ع

  ۲۷۸عاصم بن عوف عجالني / 
  ۲۳۲، ۲۲۹عايشه ام المؤمنين / 

  ۲۱۹عباس بن علي / 
  ۲۷۴عبداهللا بن ابي / 
  ۲۲۳عبداهللا بن زبير / 
  ۳۷۰، ۳۶۹عبداهللا بن سنان / 

، ۲۲۷، ۲۲۳عبداهللا بن عباس / 
۲۴۴  

، ۲۲۵، ۲۲۳عبداهللا بن عمر / 
۲۴۴  

  ۲۷۱قعين /  عبداهللا بن



 نماية اعالم ����

 

 ۴۲۳    

  ۳۶۹ عبداهللا لحام /
، ۲۶۹، ۲۶۷، ۲۶۶عبده، محمد / 

۲۷۳  
  ۲۳۸عبيداهللا بن زياد / 
  ۲۲۹ عثمان بن عفان /

  ۲۱۹علي اصغر / 
  ۲۱۹علي اکبر / 

، ۷۳علي بن احمد بن موسي / 
۸۱  

  ۱۸۸علي بن جعفر / 
  ۱۸۸عمار ساباطي / 
  ۲۵۵عمار ياسر / 

  ۲۲۵عمر بن حمق / 
  ۵۷عمر بن خطاب / 

  ۲۳۸بن سعد / عمر 
  غ

  ۲۳۸، ۱۴۴غزالي، امام محمد / 
  ف 

  ۳۰۸، ۲۹۸، ۲۲۰فاطمه زهرا / 
  ۲۴۷، ۲۰۱فرعون / 

فضل اهللا، سيد محمد حسين / 
۳۰۴  

  ۲۵۰فضل بن شاذان / 
  ۳۷۰فضيل بن يسار / 

  ۷۳فيض کاشاني، مال محسن / 
  ق

  ۱۹۷قاسم بن حسن / 
  ۳۳۰قبانچي / 

  ک
  ۶۶کاشف الغطاء، شيخ جعفر / 

اللثام، فاضل هندي / کاشف 
۲۱۵  

  ۲۸۰، ۲۷۲کثير بن نمر / 
  ۳۳۷، ۳۳۶کريمي نيا، مرتضي / 

کليني، ثقه االسالم محمد بن 
  ۶۷يعقوب / 

  ل
  ۲۴۷لوط(ع) / 

  ۳۳۶، ۳۲۸لوگزنبرگ / 
  م

، ۲۷۱، ۲۶۶مالک اشتر نخعي / 
۲۷۳ ،۴۰۰  

  ۲۷۸مالک بن دخشم / 
  ۲۷۶مالک بن عوف / 

  ۳۴۸، ۱۰۴، ۶۷ماوردي / 
  ۲۵۰/  مأمون عباسي

  ۱۹۶مجاهد / 
  ۷۳مجلسي، عالمه محمد باقر / 

محقق حلي، ابوالقاسم جعفر بن 
  ۲۵۷، ۲۴۷، ۲۴۵، ۲۱۴، ۶۷حسن / 

  ۲۲۶، ۲۲۳محمد بن حنفيه / 
  ۷۳محمد بن فضيل / 
  ۳۷۰، ۲۴۴محمد بن مسلم / 
  ۲۲۵محمد بن مسلمه / 
  ۳۳۲محمود محمد طه / 
  ۲۲۵، ۲۲۴مروان بن حکم / 



 النّاس (اسالم و حقوق بشر) حق ����  

 

 ۴۲۴    

، ۳۳۲ ،۲۹۸مريم بنت عمران / 
۳۳۴  

  ۲۲۷مسلم بن عقيل / 
مصباح يزدي، شيخ محمد تقي / 

۳۴۲  
، ۴۰، ۳۳مطهري، مرتضي / 

۲۱۴ ،۴۰۱  
، ۲۲۱سفيان /  معاويه بن ابي

۲۲۵-۲۲۳ ،۲۲۹ ،۲۳۰ ،۲۵۵ ،۲۷۱  
معرفت، شيخ محمد هادي / 

۳۳۱  
  ۲۲۵مغيره بن شعبه / 
  ۲۵۳مفضّل بن عمر / 

مفيد، شيخ ابو عبداهللا محمد بن 
  ۲۲۵، ۱۳۷/  محمد بن نعمان

  ۳۶مکين تاير، السدير / 
  ۳۰۴ملکه سبأ / 

منتظري نجف آبادي، شيخ 
، ۲۸۳، ۱۶۲، ۶۷، ۶۶حسينعلي / 

۴۰۰ ،۴۰۱  
  ۲۱۳مؤمن قمي، شيخ محمد / 

  ۳۰۸، ۲۰۱، ۱۵۲موسي(ع) / 
  ن

نائيني، ميرزا محمد حسين 

  ۳۴، ۳۳، ۲۲-۲۵، ۲۰غروي /  
  ۷۳نجاشي / 

  ۶۷نجفي، شيخ محمد حسن / 
  ۲۱۲شيخ هادي / نجم آبادي، 

  ۹۰نوري، شيخ فضل اهللا / 
  و

  ۱۷۷وثيق، شيدان / 
  ۲۷۵وحشي غالم ابي سفيان / 

  ۲۲۳-۲۲۵وليد بن عتبه / 
  ۳۳۲ودود، امينه / 

  ه
  ۳۵هابرماس / 

/ هاشمي شاهرودي، سيد محمود
۲۳۷  

  ۲۷۵هند زوجه ابي سفيان / 
  ي

يزدي، سيد محمد کاظم 
  ۲۱۲طباطبائي / 
، ۲۲۳-۲۲۸، ۲۲۱معاويه/ يزيدبن

۲۳۳ ،۲۳۹-۲۳۷  
  ۲۴۷يوسف(ع) / 

  ۸۸يوسفي اشکوري، حسن / 

  
  
  
  

  



 

 



 

 

  :كتب و مقاالت نماية
، ۸۷، ۸۵، ۶۷آفتاب(مجله) / 

۱۴۸ ،۱۸۱ ،۲۱۷ ،۲۱۸ ،۳۴۱  
  ۱۴۹آفتاب(واترلو) / 
  ۳۷۹، ۲۸۷، ۱۶۷آئين(مجله) / 
 ۲۴۴، ۲۱۴ ،۲۱۳االستبصار / 

۳۶۹ ،۳۷۱  
  ۳۳۴، ۸۳اسفار / 
  ۷۳االمالي / 

  ۱۰۴االحکام السلطانيه / 
  ۳۵۰اخالق ناصري / 

  ۳۳اسالم و انسان معاصر / 
  ۳۷۸اسالم و مالکيت / 

  ۳۳اسالم و مقتضيات زمان / 
  ۳۴االسالم يقود الحياه / 

  ۳۷۹انجيل / 
  ۲۷۶، ۲۷۱انساب االشراف / 

  ۳۰۴اهليه المرأه لتولّي السلطه / 
  ۳۳مي / بررسي هاي اسال

  ۳۲۷، ۲۷۳، ۷۳، ۶۷بحاراالنوار / 
  ۳۴کتاب البيع / 

  ۴۰۱بيمه در حقوق اسالم / 
  ۳۷۸پرتوي از قرآن / 

پيرامون جمهوري اسالمي / 
۲۱۴  

  ۳۷۷تاريخ العرب قبل االسالم / 
  ۶۷تجريد االعتقاد / 
، ۸۹، ۸۳، ۶۷تحرير الوسيله / 

۲۱۲ ،۲۱۳ ،۲۳۵ ،۲۳۶ ،۳۴۵ ،۳۵۱ ،

۳۵۳ ،۳۵۴ ،۴۰۰ ،۴۰۱  
  ۸۳، ۸۱، ۷۴، ۷۳تحف العقول / 

  ۳۳۷ترجمان وحي(مجله) / 
  ۳۴۴تسهيل المسالک / 

  ۳۵۱الصالحين /  منهاج ةتکملـ
  ۳۳۱التمهيد في علوم القرآن / 

  ۳۷۰تفسير العياشي / 
، ۲۱تنبيه االمه و تنزيه المله / 

۳۳ ،۳۴  
  ۳۷۹، ۳۷۷تورات / 

، ۲۴۴، ۲۱۴، ۲۱۳التهذيب / 
۳۷۱-۳۶۹  

  ۲۱۴، ۲۰۷، ۶۷ جامع المدارک /
  ۲۰۵الجمل / 

، ۲۱۴، ۸۹، ۶۷جواهر الکالم / 
۲۴۵ ،۲۴۸ ،۲۵۸ ،۳۴۷-۳۴۴ ،۳۵۰  

  ۲۷۶حاشيه سيره حلبي / 
  ۶۶حکمت و حکومت / 
، ۱۳۷، ۶۷حکومت انتصابي / 

۱۶۵  
، ۱۳۶، ۱۰۷حکومت والئي / 

۱۳۷ ،۱۶۵  
  ۴۰۰/  ةالحيا

  ۴۰۰، ۲۷۷ ،۸۱ ،۷۴، ۷۳الخصال/
  ۴۰۱کتاب الخمس / 

  ۲۴۴الخالف / 
دراسات في واليه الفقيه و فقه 

، ۲۵۷، ۲۵۶، ۶۶الدوله االسالميه / 



 نماية کتب و مقاالت ����

 

 ۴۲۷    

۲۵۹ ،۲۶۱ ،۲۶۲ ،۲۶۸ ،۲۷۰ ،۲۸۳ ،
۴۰۰ ،۴۰۱  

  ۲۶۹الدر المنثور / 
  ۲۸۳، ۲۵۸دعائم االسالم / 

، ۶۷هاي حکومت ديني /  دغدغه
۶۸ ،۸۳ ،۱۳۷ ،۱۶۵  

  ۲۸۱، ۲۴۳ديدگاهها / 
  ۴۰۱ربا، بانک، بيمه / 
  ۷۳رجال نجاشي / 

حريه الفکر و االعتقاد في رساله 
  ۲۱۴االسالم / 

  ۱۶۲، ۱۲رساله حقوق / 
  ۲۷۷، ۷۱-۸۳رساله الحقوق / 

  ۸۹رساله توضيح المسائل / 
  ۳۳۲الرساله الثانيه من االسالم / 

  ۳۷۷الرق في االسالم / 
  ۲۴۸زبده البيان / 
  ۴۰۰، ۳۵۳/  ةکتاب الزکا

زندگاني علي بن الحسين(ع) / 
۸۳  

  ۷۲نده / زيباترين روح پرست
  ۲۱۴سالنامه تشيع / 

  ۲۱۴السرائر / 
  ۶۷سنن بيهقي / 

  ۲۷۴-۲۷۶سيره ابن هشام / 
  ۲۷۶سيره حلبي / 

  ۲۷۶سيره زيني دحالن / 
، ۲۴۵ ،۲۱۴شرايع االسالم / 

۲۴۸، ۳۴۶  
  ۸۱، ۷۲صحيفه سجاديه / 

  ۳۴صحيفه نور / 
  ۱۳۶طب الرضا / 

  ۱۳۶طب الصادق / 
  ۱۳۶طب النبي / 

  ۱۴۸کتاب الطهاره / 
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