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/ مرداد و شهریور  95 5

اسالمی  فقه  که  نگاه  این  با  برخی   
تکلیف محور است، گمان می کنند فقه به حقوق انسانی توجه 
اندکی دارد؛ به نظر شما این گمان تا چه اندازه درست است؟

بسم اهلل الرحمن الرحیم. وقتی فقه موضوع یک داوری مانند نسبتی 
که با حقوق انسان دارد، قرار می گیرد، نخست باید مقصود از آن مشخص 
گردد، زیرا فقه به عنوان یک دانش در قلمرو علوم اسالمی، مجموعه ای 
پایه اصلی قرآن،  بر سه  ادله که  منابع  استنباط،  از روش شناسی  است 
سنت و عقل قرار دارد و دیدگاه های موجود فقهی که مجموع منابع فقه 
استداللی و فتوایی را تشکیل می دهد و سرمایه عظیمی برای فهم بهتر 
ادله و استنباط و اجتهاد است؛ با این توجه که درصد اندکی از احکام در 
شمار امور قطعی و اجتهاد ناپدیر است و بیش از 90 درصد آن، چنانکه 
روش فقهاء و منابع فقهی نشان می دهد، اموری اجتهاد ی است. به نظر 
می رسد آنچه در نگاه یادشده موضوع ادعا قرار گرفته است فقه در بخش 
احکام است که از یک سو بر ادله احکام و عمدتا قرآن و سنت تکیه دارد و 
از سوی دیگر ناشی از نوع استنباط فقها می باشد که در قالب فتاوای آنان 
موجود است. به عبارت دیگر گویا مقصود کسانی که فقه را تکلیف محور 
می دانند این است که خاستگاه فقه، احکام اسالمی و در دایره امور الزامی 
و باید و نباید است و این چندان با حقوق که بر محور خواست و اراده 

انسانی شکل می گیرد سازگاری ندارد.
که  چنان  احکام  اواًل  زیرا  نیست،  دقیقی  داوری  و  نگاه  این  اما 
می دانیم در معنای عام خود اعم از حق و حکم به معنای خاص است و 
بخش عمده ای از احکام شرعی در تثبیت حقوق افراد و ترسیم قلمرو آن 
و جلوگیری از تضییع آن از سوی دیگران است. ثانیاً وقتی گفته می شود 
»حقوق انسان« باید معلوم شود که این حقوق چیست و چه کسی و بر 
چه اساس و مالکی قلمرو و مصادیق آن را معین می کند؟ به عنوان مثال، 
انتخاب مذهب، یک حق به شمار  یا آزادی  با چه مالکی آزادی بیان 
می رود اما خودکشی یک حق انسانی نیست؟ به نظر ما کسی نمی تواند 
مالک تعیین حق را تنها آگاهی و اراده و خواست یک فرد یا یک جمع 
به عنوان اکثریت یا اقلیت یا حتی اتفاق نظر جمع، قرار دهد. در همین 
مثال خودکشی، آیا می توان گفت امری البشرط است و در ذات خود 
هیچ جنبه مطلوب یا نامطلوبی ندارد و اگر به فرض در یک جامعه ای این 
امر به اتفاق آراء مجاز و یک حق به شمار رفت، آیا تبدیل به یک حق 
می شود؟ از طرف دیگر اگر در کنار حقوق موجود و شناخته شده ای مانند 
حق آزادی، از حقوق دیگری مانند حق بندگی در دایره خدای آفریننده 
و انسان آفریده شده، هم از جهت آفریدگار بی نیاز و هم از جهت انسانی 
که در درون خود نیازمند دریافت چنین حقی است، سخن گفته شد و به 
انسان فرمان داده شد که همان گونه که حقوق دیگران را پاس می دارد و 
باید چنین کند، به این نیاز درونی خود به عنوان یک انسان، پای بند باشد 
و خود را »مکلف« به آن بداند، آیا می توان گفت انسان از قلمرو حقوق 
خود به سوی  تکلیف محوری کشانده شده است؟ اینکه در برخی متون 
روایی ما مانند آنچه در رساله حقوق امام زین العابدین)ع( که از جمله در 
کتاب »تحف العقول« آمده و بر لزوم پای بندی به حق خداوند و حق 
نفس و وجود خود و در کنار حق دیگران سخن گفته شده ناظر به همین 

حقیقت است. اگر از این منظر نگریسته شود، همان احکام الزامی را نیز 
باید در زمره حقوق و حتی حق انسانی به شمار آورد. به عبارت دیگر 

خاستگاه تمام احکام حتی احکام الزامی عبادات چیزی جز حق نیست.
اما نکته سوم این است که آنچه امروزه به عنوان حقوق بشر مطرح 
می گردد تالشی نسبی و درخور تقدیر است که باید آن را در راستای 
دستیابی انسان به حقوق خود و شکل گیری حداقل هایی برای زندگی 
مطلوب اجتماعی با توجه به واقعیت های موجود قلمداد کرد و نه اموری 
مطلق و جهان شمول که نتوان درباره آن تحفظ داد. دیگر اینکه در همین 
فقه موجود به ویژه بر پایه منابع ادله اگر نگاه و اجتهادهای دوباره ای 
صورت گیرد، خواهیم دید که حقوق انسان در بخش های مختلف، نه یک 
استثناء بلکه به عنوان یک قاعده و روند کلی مورد توجه است و فقهای ما 

به انسان به عنوان انسان، صرف نظر از اعتقادات یا رفتارهای 
وی چگونه نگریسته و جانب او را داشته اند.

آیا استخراج موارد مربوط به حقوق   
انسانی نیاز به اجتهادهای جدیدی دارد یا با همان اجتهاد 
مصطلح و سنتی می توان این حقوق را از دل آموزه های فقهی 

بیرون آورد؟
این پرسش دارای ابهام و نیازمند توضیح است، زیرا اجتهاد 
موجود یک روش است که در اصل خود به عنوان یک دستگاه 
است  شریعت  متن  شناخت  برای  شارع  تایید  مورد  عقالیی 
به  تقسیم  نظر  این  از  و  دارد  را  خود  خاص  چارچوب های  و 
مصطلح و غیر مصطلح یا سنتی و غیر سنتی چندان درست 
به نظر نمی رسد. آنچه می تواند دستاورد و خروجی اجتهادات 
را متحول سازد مواد و داده هایی است که از یک سو به این 
منابع  و  فقه اسالمی  منابع  به عنوان  و  داده می شود  دستگاه 
احکام به شمار می رود و از سوی دیگر انتظاری است که از این 
روش در کشف شریعت در قلمرو احکام نظری می رود. آنچه در 
سخنان فقیه بزرگ، حضرت امام خمینی، قدس سره، نیز آمده 
و در ادبیات این بحث باید به آن توجه داشت، نفی ناکارآمدی 
اجتهاد مصطلح به عنوان یک روش شناخت احکام نیست بلکه 
استفاده ناقص از آن به ویژه در سطح منابع و ادله احکام از یک 
سو و کم توجهی به کارآمدی و ناکارآمدی دستاوردهای آن با 
توجه به سایر الزاماتی است که در متن دین و شریعت وجود 
دارد و باید در کنار ادله مورد توجه قرار گیرد. علت اینکه استاد 

معظم، حضرت آیت اهلل صانعی، دام ظله، نیز بارها در فتاوای متمایز خود 
بر این نکته تاکید داشته اند که این فتاوا در چارچوب موازین پذیرفته شده 
اجتهادی و به تعبیر معظم له، بر پایه »اجتهاد جواهری« صادر شده است، 
همین است که اجتهاد یک روش مقبول است. بنده هنر و ویژگی استاد 
معظم را نیز پای بندی به همین روش می داند و به نسبت همین پای بندی 
است که فتاوای یک فقیه از جمله معظم له در میان اهل فن مقبولیت 
می یابد و حتی اگر با اصل فتوا همراهی نشود اما بر اصل روش استنباط 

کمتر خرده گیری می گردد.
باید گفت که در منابع موجود  اما در خصوص اصل پرسش شما 

در همین فقه موجود 
به ویژه بر پایه 

منابع ادله اگر نگاه و 
اجتهادهای دوباره ای 

صورت گیرد، خواهیم 
دید که حقوق انسان 

در بخش های مختلف، 
نه یک استثناء بلکه 
به عنوان یک قاعده 

و روند کلی مورد 
توجه است و فقهای 

ما به انسان به 
عنوان انسان، صرف 

نظر از اعتقادات یا 
رفتارهای وی چگونه 
نگریسته و جانب او 

را داشته اند.
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فقهی، موارد زیادی را می توان دید که انسان به عنوان 
توجه  دارد، محل  که  چندی  ابعاد  به  توجه  با  انسان، 
فقهاء قرار گرفته و بر بخشی از حقوق او تاکید شده 
شاهد  ادامه  در  می توان  را  آن  از  نمونه هایی  و  است 
نیز  و  روش  یک  عنوان  به  اجتهاد  که  چنان  گرفت. 
هم  که  دارد  را  ظرفیت  این  روشنی  به  فقهی  منابع 
برخی اجتهادها و خروجی های پیشین فقهی بازنگری 
شود و هم به پرسش های نوپیدا و تازه ای که در باب 
حقوق بشر پدید آمده یا اساسا موضوع آن امری تازه 
و مستحدث است، پاسخ گفت. مهم استعداد و ظرفیتی 
اینکه  از  مستقل  و  دارد  خود  درون  در  فقه  که  است 
دستاورد آن با سایر متون حقوقی مانند اعالمیه جهانی 
حقوق بشر سازگاری داشته باشد یا نداشته باشد، عمل 

می کند و یک نکته مهم نیز همین است.
که  طور  همان   
و  رنسانس  از  پس  تحوالت  می دانید 
انقالب صنعتی، نگرش های سنتی درباره 
حقوق انسان را دگرگون ساخت تا جایی 
که منجر به صدور اعالمیه جهانی حقوق 
از  بسیاری  می گویند  برخی  شد.  بشر 
آزادی  حق  جمله  از  اعالمیه  این  بندهای 
در  عقیده  و  مذهب  انتخاب  حق  یا  بیان 
است.  آن  اجرای  و  اسالمی  فقه  با  تضاد 
که  است  این  است  مطرح  که  پرسشی 
آیا با توجه به آموزه های فقه می توان این 
اعالمیه را پذیرفت و به مواد آن پای بند بود 
یا باید به صورت گزینشی با آن رفتار کرد؟

مانند  حقوقی  متونی  باید  کردم  اشاره  که  چنان 
اعالمیه جهانی حقوق بشر یا کنوانسیون رفع تبعیض 
علیه زنان را که با تالش جمعی از نخبگان و خردمندان 
جهان و نوعا با هدف دفاع از برخورداری انسان از یک 
زندگی پسندیده تهیه شده است، به واقع گامی هر چند 
ناقص در راستای حقوق انسان به شمار آورد و به همین 
نسبت آن را پاس داشت و از آن استقبال کرد و البته در 
تکمیل آن کوشید و اگر در مواردی با مسلمات دینی 
ندارد، طبعا تحفظ داد. طبیعی  و شرعی ما سازگاری 
است که هر جامعه و فرهنگی برای چگونگی برخورد 
با چنین متونی مالک های خاص خود را دارد و یک 
کشور یا جامعه حتی اگر با توجه به واقعیت های موجود 
و به دلیل مصالحی که در مجموع در پای بندی جامعه 
را  به اعالمیه جهانی حقوق بشر می بیند، آن  جهانی 
بپذیرد و خود را پای بند به آن بشمارد، اما این امر لزوما 
بهترین  را  اعالمیه ای  نیست که چنین  آن  معنای  به 

وضعیت برای خود یا جوامع و کشورهای مختلف بداند. 
ما به عنوان یک مسلمان حتی در پذیرش و پای بندی 
به متون موجود دینی خود، هر جا که اطمینان به صدور 
آن از ناحیه شارع یا اطمینان به نوع برداشت خود نداریم 
نیز روش و چارچوب های تعریف شده خود را داریم؛ چه 
رسد به متون دیگری که دستگاه فکری و خرد فردی 
یا جمعی بشر پدید آورده باشد و حتی اگر بر آن اتفاق 
نظر صورت گرفته باشد و در مقام دفاع از حقوق انسان 

باشد.
این نمی توان توقع داشت که فقه اسالمی  بنابر 
این  اجتهادی  روش  از  برخورداری  دلیل  به  تنها 
دیگران  یا  اسالمی  جوامع  و  بپذیرد  دربست  اعالمیه 
فقه  از  آنچه  خواند.  فرا  آن  به  کامل  پای بندی  به  را 
می توان توقع داشت این است که در چارچوب موازین 
پذیرفته شده خود و با توجه به نقشی که زمان و مکان 
و در واقع شناخت موضوعات می تواند و باید در استنباط 
داشته باشد و نیز با توجه به اینکه فقه اسالمی در عین 
و  انسان  خدمت  در  و  است  انسان محور  خدامحوری، 
این ویژگی را باید در راستای همان خدامحوری تفسیر 
کرد، درباره یک یک بندهای این اعالمیه یا سایر متون 
چنین  نیز  گذشته  در  اگر  و  کند  نظر  اعالم  حقوقی، 
این اعالمیه  از مواد  تصوری وجود داشته که بخشی 
با فقه اسالمی سازگاری ندارد، با بازنگری در آن مواد، 

میزان سازگاری و ناسازگاری را بازشناسی کند.
یا  نمی توان  چرا   
نباید توقع داشت که فقهای ما از طریق 
که  متونی  چنین  با  خود  اجتهادی  روش 
از  جمعی  همفکری  و  تالش  دستاورد 
عقالی عالم و در راستای دفاع و حمایت از 

حقوق انسانی است، همراهی کامل کنند؟
و  اجتهاد هر چند همواره سرزندگی  اینکه  برای 
است،  آن  حیات  و ضامن  بخشیده  فقه  به  را  پویایی 
اما چنان که اشاره کردم روش تعریف شده ای است که 
چارچوب و منابع خاص خود را دارد و پذیرش آن منابع 
نیز بر پایه مبانی معرفتی و انسان شناسی خاص خود 
است. چنان که یک نکته اساسی در این بازنگری نیز 
که بی توجهی یا کم توجهی به آن مایه انحراف از شرع 
و کاربرد نادرست روش اجتهادی خواهد بود، این است 
که هر آنچه امروز به عنوان مصادیق حقوق انسان از 
جمله در اعالمیه جهانی حقوق بشر به شمار می رود، 
توقع  پیشداوری  با  و  تردید ناپذیر شمرده شود  اموری 
رود که اجتهادهای تازه بر همه آنها مهر تایید گذارد. 
پیداست که این روشی نادرست و در واقع سوء استفاده 



/ مرداد و شهریور  95 7

از اجتهاد و منابع احکام است. اجتهاد را نمی توان ابزاری برای تایید وضع 
دیگر تالشی  به عبارت  و  اجتهاد روشی  باشد، گرفت.  موجود، هر چه 
عقالیی و مورد تایید شارع برای شناخت نسبی حقایق موجود در متن 
شریعت، بدون پیشداوری و بدون گرفتار شدن به تفسیر به رای است. این 
است که سازگاری و عدم سازگاری با پسند و خوشایند این و آن نمی تواند 
در آن اثری داشته باشد. آنچه نتیجه کار یک فقیه را هر چه به واقع 
شریعت نزدیک تر می کند، جامع نگری به ادله و متون از یک سو و شناخت 
درست موضوع از سوی دیگر و دور بودن از اعمال سلیقه و پیشداوری از 
دیگر سو است. این است که در تعریفی رایج و َمدرسه ای از اجتهاد آن 
را به کار بستن تالش درخور در دستیابی به احکام شرع از طریق ادله 
موجود شمرده اند. این تالش باید خالصانه و بدون شائبه هم آوایی هر چه 
البته موضوع کارآمدی و  بیشتر با خواست این فرد و آن جریان باشد. 
نسبت آن با اصل حجیت و اعتبار ادله و راستی  آزمایی اجتهادهای موجود 
می تواند به عنوان یک اصل در درستی اجتهاد مورد توجه باشد اما اگر 
هر چه نزدیکتر کردن خروجی ها و دستاوردهای اجتهاد به آنچه امروز به 
عنوان حقوق مطرح است و به عنوان مثال در برخی متون حقوقی مانند 
اعالمیه جهانی حقوق بشر آمده، به عنوان یک اصل پذیرفته شود، امری 
رهزن خواهد بود و مخاطرات چنین اجتهادهایی کم نخواهد بود. اگر در 
برخی روایات کسانی که قرآن را تفسیر به رای می کنند و خواست ها یا 
ناآگاهی های خود را بر آیات الهی بار و تحمیل می کنند، به شدت تهدید 
شده اند، پیداست اختصاص به تفسیر قرآن ندارد و تحمیل بر منابع ادله 
فقهی نیز همین گونه است. این است که سخن گفتن از ناحیه دین و 
شریعت و در واقع سخن گفتن از ناحیه خداوند تعالی امری بس دشوار 
و خطیر است و تنها از سوی کسانی پذیرفته است که جامع شرایط آن 
باشند و با این همه چنین کسانی نیز ممکن است به خطا بروند و دیگران 
به خطای آنان واقف باشند یا خود پس از مدتی در بررسی و اجتهادی 

دوباره پی به نادرستی نظر پیشین خود ببرند.
با این حال خاطرنشان می کنم که آنچه در این فرصت می توان گفت 
تنها اشاره به این واقعیت است که اموری مانند آزادی بیان و حق انتخاب 
مذهب و حقوق زنان یا حقوق اقلیت ها در جوامع اسالمی، نوعا اموری 
نظری و اجتهادی هستند و در بازنگری های فقیهانه این دست مسائل، 
چنان که تجربه چند دهه اخیر نیز نشان داده است، در بسیاری موارد 
البته این واقعیت  از نگاه گذشته خواهیم داشت و  خروجی های متمایز 
به معنای آن نیست که خروجی کار فقیه لزوماً سازگاری کامل با همه 

بندهای اعالمیه جهانی حقوق بشر یا متون مشابه داشته باشد. 
 به نظر شما خاستگاه حقوق انسان از 
نگاه فقه چیست و فقهاء با چه مالک هایی به انسان به عنوان 

انسان نگریسته اند؟ آیا می توانید نمونه هایی را ذکر کنید؟
اینکه  رغم  به  شکلی،  و  باب بندی  نظر  از  ما  فقه  که  می دانید 
ساختارهای چندی را تا کنون تجربه کرده و معروف ترین و رایج ترین آن، 
ساختاری است که جناب محقق حلی در تدوین »شرایع االسالم« مطرح 
ساخته، اما بخش مستقلی به عنوان حقوق انسان ندارد و این به رغم آن 
است که در ابواب و مسائل مختلف فقه به راحتی می توان ابعادی از این 

حقوق را دید. به عنوان مثال می توانم نمونه هایی از نوع رفتار انسانی با 
غیر مسلمانان را شاهد بگیرم که چگونه فقهای ما به استناد عناوینی کلی 
و عام جانب آنان را گرفته و بر درستی یا لزوم رفتار انسانی با آنان سخن 
گفته اند. آنچه در این نمونه ها مهم و راهگشاست و این جانب در پژوهشی 
دیگر در صدد تدوین آن و گسترش دامنه بحث به ابعاد دیگر و مبانی 
معرفتی و فقهی آن است، نوع استداللی است که فقهای ارجمند ما بر پایه 
آن در مسائل مختلف فتوا داده اند و می توان آنها را عناصر مشترک انسانی 
در فتاوای فقهاء شمرد و در بازنگری حقوق انسانی باید مورد توجه قرار 
گیرد. بنده در اینجا به برخی از اینها اشاره می کنم و طبعا شرح و بسط آن 

را باید در جای دیگر پی گرفت.
1- فقیه سعید، جناب شهید ثانی در تاکید بر درستی وقف 
بر غیر مسلمان اهل ذمه و اینکه چنین کاری مستلزم گناه نیست 
خاطرنشان کرده است که بهره مند سازی آنان از این جهت که 
بنده خداوند هستند و نیازمند، گناهی ندارد. نیز در اشاره به آیه 
»لقد کّرمنا بنی آدم« آنان را در شمار بنی آدم می شمارد که محل 
تکریم خداوند هستند و بهره رساندن به آنان نه تنها منعی ندارد 
بلکه امری شایسته است. ایشان در باره حکم وصیت به نفع 
کافران نیز ضمن توجه دادن به اینکه هر نوع دوستی ای با آنان 
ممنوع نیست، وصیت برای آنان را از این جهت که بنده خدا و 
دارای روح هستند و از فرزندان تکریم شده آدم می باشند، درست 
می شمارد و به این گونه این فقیه شهید، نه تنها بندگی خداوند 
را مایه عطف توجه به انسان می شمارد بلکه کرامت انسانی و 
حتی برخورداری از جان و روح را یکی از خاستگاه های چگونگی 

تنظیم مناسبات انسانی میان آدمیان می بیند.
پرآوازه جناب شیخ محمدحسن نجفی، معروف  2- فقیه 
به صاحب جواهر نیز در جواز و درستی وقف بر غیر مسلمان 
در کنار ادله چندی که بر آن آورده است، مانند اینکه در چنین 
وقف هایی نیز عنوان »صدقه جاریه« صدق می کند و عمومات 
امر به احسان و معروف و کار خیر شامل آن نیز می شود، به این 

حیث نیز توجه می دهد که آنان »فرزندان آدم« هستند و باید میان وقف 
بر خود آنان و وقف بر معابد آنان فرق گذاشت. ایشان وقف بر معابد آنان 
را نمی پذیرد اما وقف بر اشخاص کافر را از این جهت که انسانی مانند 
سایر انسان ها هستند و می توانند از موقوفه سود ببرند جایز شمرده است. 
صاحب جواهر در تاکید بر این حکم مانند گروهی دیگر از فقهاء به گستره 
حدیث معروف پیامبر اکرم)ص( توجه می دهد که طبق نقل فرمود: »لِکّل 
کبٍد حّری اجٌر؛ سیراب کردن هر جگر تشنه ای پاداش دارد«. این در حالی 
است که حتی وقف بر معابد آنان مانند کنیسه و کلیسا نیز، چنان که برخی 

فقهاء نیز گفته اند، در شرایطی می تواند درست باشد.
جعفر  شیخ  برجسته  فرزند  الغطاء،  کاشف  حسن  شیخ  جناب   -3
کاشف الغطای بزرگ، پس از اینکه همانند صاحب جواهر که معاصر 
وی بوده است، تاکید می ورزد که باید میان وقف بر معابد و وقف بر 
اشخاص غیر مسلمان فرق گذاشت و بهره مند ساختن دنیوی یا اخروی 

اموری مانند آزادی بیان 
و حق انتخاب مذهب

 و حقوق زنان یا حقوق 
اقلیت ها در جوامع 

اسالمی، نوعا اموری 
نظری و اجتهادی هستند 

و در بازنگری های 
فقیهانه این دست مسائل، 

چنان که تجربه چند 
دهه اخیر نیز نشان داده 
است، در بسیاری موارد 

خروجی های متمایز از 
نگاه گذشته

 خواهیم داشت.



اشخاص کافر منعی ندارد، زیرا از کسانی هستند که 
انسان  چون  ندارد،  منعی  آنان  حق  در  کردن  خوبی 
هستند و فرزند آدم و در شمار بندگان خدا، می افزاید: 
نیز  انجیل  و  تورات  بر  وقف  و  آنان  معابد  بر  وقف 
اگر غرض قابل توجه و درستی داشته باشد و امری 
راجح باشد جایز است: »و لو تعلق غرض صحیح فی 
الوقف علی الکنائس و البیع و التوراه و االنجیل بحی 
ایشان  علیها«.  الوقف  جاز  راجحا  یکون  و  به  یعتد 
بر  نیز خاطرنشان می کند که وقف  درباره مسلمانان 
است  درست  خودشان 
ارتکاب  برای  وقف  اما 
آنان درست  توسط  گناه 
نظر  این  از  و  نیست 

فرقی وجود ندارد.
4-جناب نظام الدین 
دستور  به  که  ساوه ای 
صفوی  عباس  شاه 
جامع عباسی جناب شیخ 
رحلت  با  که  را  بهایی 
بود،  مانده  ناتمام  ایشان 
تکمیل کرد، و نیز مرحوم 
در  صدر  سیداسماعیل 
حاشیه سخن نظام الدین، 
بر  وقف  جواز  دو  هر 
و  یهودی  اشخاص 
بر  وقف  با  آن  فرق 
مثل معابد مسیحیان و یهودیان را از حیث »مخلوق 

خداوند« بودن آنان می شمارند.
5- محدث بحرانی از جمله با استدالل به اینکه 
در برخی روایات از غذا دادن و صدقه دادن به کفار 
نهی شده وصیت به نفع کافر را درست ندانسته است، 
اما فقیه واالمقام، جناب بحرالعلوم در پاسخ به وی، 
ظاهر چنین روایاتی را نمی پذیرد و آن را قابل حمل بر 
معانی دیگر می شمارد و تاکید می ورزد که مهربانی و 
عطوفت نسبت به کفار از این جهت که آفریده خداوند 
هستند کاری نیک است و می افزاید که چگونه چنین 
تشنه ای  جگر  هر  کردن  سیراب  که  حالی  در  نباشد 

اجر دارد؟
6- این است که فقیه بزرگ، جناب محقق حلی 
در حکم به جواز صدقه دادن به غیر مسلمان ذمی، 
یقاتلوکم  لم  الذین  عن  اهلل  ینهاکم  »ال  آیه  به  هم 
به روایت »لکل  استدالل می کند و هم  الدین«  فی 

در  عدالت  نفی شرط  در  که  چنان  اجر«.  حّری  کبد 
به  یادشده،  روایت  بر  افزون  زکات،  مصرف کننده 
می کند  استدالل  اکرم)ص(  پیامبر  از  دیگری  روایت 
که فرمود: »به هر کسی که در قلب تو نسبت به او 
احساس رحمت و مهربانی افتاد بده: اعط من وقعت 

فی قلبک الرحمه له«.
و  بزرگ  فقیه  دیگر سخن  نمونه مهم  7- یک 
امام خمینی قدس سره است که در  مجاهد، حضرت 
بحث از موارد تیمم، همانند دیگر فقهاء یک مورد را 
ترس و نگرانی از تشنگی خود یا دیگری، چه انسان 
این  و  آب می شمارد  در فرض کمبود  حیوان،  و چه 
نگرانی را حتی نسبت به کافر حربی که هیچ ربطی 
گسترش  جگرتشنه ای،  موجود  هر  و  ندارد  او  به  نیز 
ساختن  مکلف  که  انسانی  استدالل  این  با  می دهد؛ 
او  در حالی که  در وضو،  به مصرف آب  انسان  یک 
انسانی یا حیوانی دیگر در برابر  شاهد این است که 
او  واقع  در  که  است  روشن  می سوزد،  تشنگی  از  او 
را گرفتار حرج کردن و در تنگنا گذاشتن است، زیرا 
نرفته  میان  از  انسانی اشان  شرافت  که  انسان هایی 
را  نشده اند، چنین وضعی  یا دست کم دچار سنگدلی 
نمی پذیرند و بر آنان دشوار است و مشمول ادله نفی 
حرج خواهد بود. چنان که امام خمینی، در بحث حکم 
افراد قاصر و  را  اکثریت قاطع کافران  بر گناه،  اعانه 
معذور می شمارد و به دلیل عدم اتمام حجت بر آنان 
حتی عالمان و روحانیان آنان، آنان را مانند مسلمانان 
خطاکاری می داند که از سر قصور و نه تقصیر مرتکب 
اموری می گردند که از نگاه اسالمی گناه است و از 
از  که  را  مسلمانان  غیر  رفتارهای  بیشتر  رو  همین 
نگاه شریعت اسالمی در اصل گناه به شمار می رود، 
مانند غذا خوردن در روز ماه رمضان، برای آنان گناه 
انجام آن از سوی مسلمانان را  نمی داند و کمک به 

کمک به گناه نمی داند.
که  نظر  این  از  نمونه ها  این  بنده  نظر  به 
مالک هایی کلی را در توجه به ارزش انسان ها، صرف 
نظر از عقیده آنان به دست می دهد و نیز از این جهت 
مهربانی  مانند  درونی  ارزش های  برخی  بر حفظ  که 
و  مهم  بسی  دارد،  تاکید  دیگران  درباره  عطوفت  و 
راهگشاست. البته نمونه های متعدد دیگری نیز هست 
مجال  از  و  می کشاند  درازا  به  را  آن سخن  ذکر  که 

کنونی بیرون است.
نیز  صانعی  آیت اهلل  حضرت   

 حضرت امام خمینی 
در بحث فلسفی خود، 
در تاکید بر اینکه نباید 
تمام نامسلمانان را به 
یک دید نگریست و 
حساب اکثریتی که در 
شناخت حق قاصرند از 
بقیه مقصران جداست، 
توجه می دهند.

که آن کفاری که خداوند 
در قرآن به آنان وعده 
عذاب و جهنم داده 
است، مسلما از این 
دسته کفار نیستند.



/  مرداد و شهریور  995

در فتاوای خود حساب نامسلمانان قاصر را از حساب مقصران جدا 
می دانند و اساساً عنوان کفر را مربوط به قسم دوم می شمارند که 

اقلیتی ناچیزند.
بله، استاد معظم، دام ظله، با توجه به اصل معنای لغوی »کفر« 
که پوشاندن است، کفر اصطالحی را پوشاندن و نادیده گرفتن حق 
یعنی اسالم، از روی عمد و عناد می دانند و نه هر غیر مسلمانی و 
احکام شخص  از  متمایز  که  را  کفار  احکام  از  بخشی  رو  از همین 
مسلمان است، محدود به کافر در همین معنای خاص می شمارند. 
آیت اهلل مطهری،  استاد شهید  اشاره می کنم که  به همین مناسبت 
و مسلمان  میان مسلمان »واقعی«  در فرق گذاری  نیز  قدس سره، 
به تعبیر ایشان »منطقه ای« و اینکه اشخاصی از غیر مسلمانان که 
حجت بر آنان تمام نشده است، محال است خداوند انان را به دلیل 
مسلمان نبودن عذاب کند، تصریح می کند کسانی را که روح تسلیم 
حق بودن در آنان است و در مقام پوشاندن حق نیستند اما به اسالم 
راه نیافته اند، نمی توان کافر خواند، زیرا اینان عناد نمی ورزند و چنین 
مسلمان  نمی توان  گرچه  را  اینان  هستند.  فطری  مسلمان  افرادی 
اصطالحی نامید اما کافر نیز نیستند زیرا تقابل میان مسلمان و کافر 
از قبیل تقابل ایجاب و سلب یا عدم و ملکه نیست بلکه از نوع تقابل 
ضدین است که دو امر وجودی اند و فرض صورت سوم نیز می توان 
کرد که شخص نه کافر باشد و نه مسلمان. آقای مطهری دکارت، 
فیلسوف فرانسوی را مثال می زند که در سیر فکری خود وقتی به 
مرحله انتخاب دین رسید و مسیحیت را که دین رسمی فرانسه بود 
برگزید ولی یک سخن جالب دارد و آن این است که می گوید من 
ادیانی  میان  در  ولی  است،  دین  بهترین  حتما  مسیحیت  نمی گویم 
که اآلن می شناسم و به آن دسترسی دارم، بهترین دین است. من 
بر  که  باشد  دینی  دیگر  جاهای  در  شاید  ندارم؛  جنگ  حقیقت  با 
مسیحیت رجحان داشته باشد و از قضا ایران را به عنوان کشوری 
که از آن بی خبر است و از دین و مذهب مردم آن آگاهی ندارد، مثال 
می زند که شاید در ایران دین و مذهبی داشته باشد که بر مسیحیت 

رجحان داشته باشد.
استاد شهید در بحثی دیگر به مناسبت بحث از اصل قرآنی غلبه 
حق بر باطل و اینکه اکثریت جوامع را انسان هایی تشکیل می دهند 
که صالح آنان بر فسادشان غلبه دارد و اگر هم احیانا فسادی در آنان 
وجود دارد، ناشی از جهل و قصور است، از جمله توجه به این واقعیت 
می دهد و می گوید: »شما اگر به همین مسیحیت تحریف شده نگاه 
می بینید  که  را  کشیشی  هر  آیا  و شهرها،  دهات  در  بروید  و  کنید 
انسان فاسد و کثیفی است؟ و اهلل میان همین ها صدی هفتادشان 
نام  به  و خلوص که  تقوا  و  ایمانی  احساس  با یک  مردمی هستند 
مسیح و مریم چقدر راستی و تقوا و پاکی به مردم داده اند، تقصیری 
هم ندارند، آنها به بهشت می روند، کشیش آنها به بهشت می رود« 
و نتیجه می گیرد که باید حساب روحانیت حاکم فاسد را از اکثریت 

مبلغان و پیروان مسیح جدا کرد.
پیداست اگر کسی و فقیهی با چنین نگاهی به سایر انسان ها 

روزی خوار سفره  و  او  بنده  و  آفریده خداوند  نیز  آنان  که  نگریست 
گونه  همان  حلی  عالمه  قول  به  و  هستند  او  نعمت های  گسترده 
نیز  را  آنان  را داده، دور نیست که دعاهای  آنان  که خداوند روزی 
به گفته صاحب جواهر حتی ممکن است خداوند  و  مستجاب کند 
دعای آنان را زودتر مستجاب کند! و اگر هم به دین حق نگرویده اند 
نوعا از سر قصور و ناتوانی در شناخت حق بوده است و نه از سر عناد 
و لجاج و به گفته فقیه شهید، استاد مطهری، اکثر چنین انسان هایی 
اهل ایمان و تقوا هستند و به بهشت می روند، طبیعی است که در 
ترسیم قلمرو حقوق انسانی یا ارزیابی خود نسبت به اعالمیه جهانی 
حقوق بشر، نگاه متمایزی خواهد داشت. این است که بنده در کنار 
اجتهاد اسالمی و شیعی و اصالت و  به موازین  پای بندی  بر  تاکید 
محوریت احکام اسالمی در مقایسه با متونی مانند اعالمیه جهانی 
حقوق بشر، بر نیاز به برخورداری از چنین مبانی و نگاه های معرفتی 

را به انسان به عنوان انسان نیز تاکید دارم.
چنان که حضرت امام خمینی افزون بر دو نمونه ای که از مباحث 
فقهی ایشان آوردیم، در بحث فلسفی خود، در تاکید بر اینکه نباید 
تمام نامسلمانان را به یک دید نگریست و حساب اکثریتی که در 
شناخت حق قاصرند از بقیه مقصران جداست، توجه می دهند که آن 
کفاری که خداوند در قرآن به آنان وعده عذاب و جهنم داده است، 
مسلما از این دسته کفار نیستند. ایشان تاکید می کند که اگر انسان 
به قرآن خوب نگاه کند، می فهمد قرآن با کفاری که حرف زده و به 
آنها وعید می دهد، کفار قریش و معاندین پیغمبر)ص( بوده اند که در 
اصطالح قرآن بر اینها فساق و فاسق هم اطالق می شود و فاسق 
در اصطالح قرآن به این معنی است. ایشان می افزایند: »مگر خدا 
بهشت را فقط برای چهار نفر ریش قرمزی که در بازار قم یا در بازار 

همدانند، خلق فرموده است؟! خیر، این طور نیست.«
به هر حال به نظر بنده آنچه ما امروز پیش از ارزیابی و بازنگری 
داریم  بیش تر  نیاز  آن  به  بشر  حقوق  جهانی  اعالمیه  مانند  متونی 
بازنگری در برخی نگاه های کلی و معرفتی خود، درباره انسان است 
و توجه بیش تر به اینکه اسالم عزیز به عنوان دین برتر در خدمت 
انسان است و برای گسترش اسالم که بی شک دینی جهان شمول 
نیاز به یافتن زبان مشترک درباره انسان به عنوان انسان و  است، 
نشان دادن ظرفیت ها و زیبایی هایی است که در متن دین و شریعت 
انسان و جامعه بشری وجود دارد؛  ارج  گذاری به مقام  اسالمی در 
امری که می تواند در برابر نابردباری هایی که در داخل و خارج کشور، 
آن هم به نام دین و شرع در برابر هم نوعان نشان داده می شود و از 
میان گرد و غبار آن، جریان های افراطی و جنایت کاری مانند داعش 
سر بر می آورد، چهره اسالم رحمانی و جهانی را نشان دهد و قلب ها 

را بیش از پیش متوجه خود سازد. ان شاء اهلل.
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نهج البالغه وحقوق انسان در این مقاله دو وا ژه کلیدی خواهد بود. کتاب شریف نهج البالغه در بردارنده گفته های بالغی امام علی  )ع( است که مرحوم سید رضي، 
ابوالحسن محمد بن الحسین موسي، معروف به شریف رضی  در قرن چهارم و حدوداً پس از چهارصد سال از شهادت حضرت  آنرا جمع آوری کرده است.  سید رضی در 

سن 47سالگی در شهر بغداد در سال 407 هجری درگذشت ودر جوار امام موسی بن جعفر به خاک سپرده شد.        
این کتاب شامل خطبه ها، نامه ها وجمالت قصار امام علی )ع(است. شروح مختلف ومتعددی بر آن نگاشته شده، که مهمترین آنها شرح ابن ابی الحدید معتزلي، ابن 
میثم بحراني، خویی و از معاصران  از جمله آیت اهلل منتظری و استاد محمد تقی جعفری است. شیخ محمد عبده از مفتیان پیشین مصر از جمله کسانی بود که به شرح و 
تبلیغ نهج البالغه در میان جوانان مصری پرداخت. وی در مقدمه شرح خود گفته است: »در همه مردم عرب زبان یک نفر نیست مگر آنکه معتقد است سخن علی بعد از 
قرآن و کالم نبوی شریف ترین و بلیغ ترین و پرمعنی ترین و جامع ترین سخنان است.)1(  جرجر داق مسیحی در مورد نهج البالغه چندین کتاب نوشته و گفت: » بعد از امام 

علی )ع( کسی را سزاوار نویسندگی ندیدم به همین دلیل جز ایشان در مورد کسی ننوشت.
از بحث های مهم وقابل توجه ای که در البالی خطبه ها و نامه ها وکلمات قصار این کتاب شریف آمده، سخنان آن امام همام راجع به حقوق انسان است. مي دانیم 
یکی از مفاهیم کلیدی که در جهان امروز در میان فلسفه های سیاسی وحقوقی مطرح است، بحث مفهوم و پاسداشت حقوق ذاتی  انسان و یا به اصطالح معروف بحث 
حقوق بشر است. این مفهوم همواره توسعه مي یابد و بر سر اجرای آن مناقشات و مجادالت بیشتری صورت مي گیرد. وبرخی دول بر اساس گزارش کمیسون حقوق بشر 
سازمان ملل در هر سال  به عنوان نا قض حقوق بشر معرفی مي گردند. اعالمیه سی ماده ای حقوق بشر که یکی از اسناد مهم جهانی است، تاریخ چندان طوالنی ندارد. 
وجوهر وگوهر آن حفظ کرامت انسانی وتضمین حقوق ذاتی اوست. یعنی انسان بما هو انسان دارای کرامت ذاتی است. ما در این جا بنا نداریم در مقام دفاع و یا نقد اعالمیه 
حقوق بشر بر آییم. آنچه که در این نوشتار نه چندان مفصل پی گرفته مي شود، رد یابی مسئله حقوق انسان  در نهج البالغه وآموزه های امام علی)ع( است. از آن جا که 
این کتاب شریف از اسناد مهم ومعتبر در نزد فرق اسالمی است، وهمان طور که آوردم عالمان هر دو مذهب شیعه وسنی بر آن شرح نوشته اند، شایسته است، بحث حقوق 

محمد تقی فاضل میبدي
)نویسنده و پژوهشگر دینی(
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انسان را در این متن مهم اسالمی در حّد مجال دنبال کنیم .
اساس حقوقی که درجهان امروز برای انسان متصور است، عبارت 
است از : حق حیات، حق آزادي، حق مساوات وحق کرامت انسانی است. 

 1-حق حیات
تاکید اسالم بر حق حیات آدمیان، و از آن گذشته حق حیات برای 
حیوانات، به گو نه ای است که کشتن یک انسان را معادل کشتن همه 

آدمیان دانسته است.)2( 
موسای پیامبر را به خاطر کشتن یکی از مخالفین خود که در دعوای 
با یکی از پیروانش صورت گرفت -که ظاهرا از راه خطا اتفاق افتاد، زیرا 
موسی مشت بر او زد - سرزنش مي شـود و کار  خود را سـتم بر خویش 

مي داند.)3( 
قوم عرب را از کشتن اوالد خود به خاطر فقر و ناداری باز مي دارد.)4( 
از  را  اختیار و رضایت خود، حیات  با  ندارد  انسانی حق  و هیچ 

خویش بگیرد.)5( 
و ده ها آیه ای که در این رابطه وجود دارد ...

امام علی )ع( نه تنها در سخنان  وسلوک خویش به این حق مهم طبیعی 
تاکید می نماید ، بلکه سعی دارد که در مکتب تربیتی وسیاسی خود، افرادی را در 
جهت آشنا کردن  و رعایت این امرمهم تربیت نموده، و از این طریق از حق 
حیات انسان ها در امتداد تاریخ دفاع نماید. برخی از فرازهایی که اهمّیت حق 
حیات در نهج البالغه آمده به نحو اجمال اشاره مي شود. حضرت در عهدنامه  
مشهور و فراتاریخی خویش به مالک اشتر، هنگامی  که او را به فرمانداری 
َماَء َوَسْفَکَهابَِغْیِرِحلَِّها، َفإِنَُّه  مصر منصوب مي نماید ، چنین مي گوید: »إِیَّاَک َوالِدّ
ٍه، ِمْن  لَْیَس َشْيٌء أَْدنَي لِنِْقَمٍه َواَلأَْعَظُم لَِتبَِعٍه، َوالأَْحَري بَِزَواِل نِْعَمٍه، َوانِْقَطاِع ُمدَّ
َها«)6(  از ریختن خون افراد بپرهیز، که هیچ چیز همانند خون  َماءِبَِغْیِرَحِقّ َسْفِک الِدّ
ناحق، کیفر خداوند را نزدیک و مجازات را بزرگ نمی کند، و نابودی نعمت را 
سرعت نمی بخشد و زوال حکومت را نزدیک نمی گرداند.به تعبیر یکی از محققان  
»حضرت امیر )ع( در این فرمان مبارک، صرفاً به بیان حکم حرمت تکلیفی سلب 
حیات نپرداخته، بلکه آثار وضعی آن را نیز به مالک گوشزد نموده است، یعنی به 
مخاطره انداختن حق حیات دیگران بدون استحقاق، عالوه بر عقوبت اخروي، 
زندگی مادی نکبت باری را نیز برای عاملین خون ریزی رقم خواهد زد.« در 
ادامه حضرت به این نکته اشاره می کند که : »َواهللُ ُمْبَتِدُءبِاالُْحْکِم بَْیَن الِْعَباِدِفْیَما 
َماءِ َیْوَم الِْقَیاَمِه«؛)7(  خدای سبحان در روز پاداش،  پیش از رسیدگی  تََساَفُکواِمَن الدِّ
اعمال بندگان، نسبت به خون های ناحق ریخته شده داوری خواهد کرد. شک 
نیست در این که این بخش از سخنان امام خطاب به حاکمان وسیاستمداران 
است که مي خواهند پایه های حکومت خود را با سلب حق حیات مخالفین خود 
مستحکم نمایند و این بیان گویای حق حیات برای هر انسانی  است؛ زیرا 
نخستین مسأله ای  که در روز قیامت مورد رسیدگی قرار مي گیرد، تجاوز به حق 
حیات انسان ها خواهد بود. سپس حضرت امیر)ع( به نکته ی بسیار مهمی اشاره 
می کند، و آن اینـکه حاکـمان و فرمانروایان نباید برای تقویت پایه های حکومت 
خویش، به خون ریزی و کشتار افراد بي گناه دست بزنند، کاری که غالب حاکمان 
تاریخ بشربه آن دست مي زدند و نمونه های فراوان آن، در دفتر تاریخ حکومت ها 
ثبت و ضبط است،  و شاید به همین دلیل اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز، حق 
حیات را در اصول نخستین خود درج کرده است. تا جلوی کشتن انسان ها به 
دست حکومت ها گرفته شود. شگفتا که در آن روزگاری که سخنی از حق حیات 
َینَّ ُسلَْطانََک بَِسْفِک َدٍم  وحقوق بشر در میان نبوده، امام )ع( می فرماید: »َفالُتَقِوّ

اُیْضِعُفُه َوُیْوِهُنُه بَْل ُیِزْیُلُه َوَیْنُقُلُه، َوالُعْذَرلََک ِعْنَداهللِ َوالِعْنِدي  َحَراٍم، َفإِنَّ َذالَِک ِممَّ
ِفي َقْتِل الَْعْمِد، ِلَنَّ ِفْیِه َقَوَدالَْبَدِن«؛ پس با ریختن خون حرام، حکومت خود را 
تقویت مکن؛ زیرا خون نا حق، پایه های حکومت را سست و بي بنیاد می کند، 
واساس آن را برکنده و به دیگری منتقل مي سازد، و تو نه در نزد من و نه در 
پیشگاه خداوند، عذری درریختن خون نا حق نخواهی داشت چرا که کیفرآن 

قصاص است و از آن گریزی نیست. 
 در مورد خوارج که از دشمنان سرسخت آن حضرت بودند، ودست به کشتار 
وتجاوز به حقوق افراد زده بودند، چنین فرمود: »ال تقتلوا الخوارج من بعدی لیس 
من طلب الحق فاخطاه کمن طلب الباطل فادرکه«؛ بعد از من خوارج رانکشید؛ 
زیرا کسی که در جستجوی حق بوده و خطا کرده، مانند کسی نیست که طالب 

باطل بوده و آن را یافته است«.

2- حق آزادي
هرچند آزادی که معادل حریت است در برابر بردگی است ولی واژه »حّر« 
در نگاه امام )ع( مفهومی وسیعتر دارد و تنها به آزادگی بردگان خالصه نمي شود. 
در نگاه حضرت انسان آزاد کسی است که از هر جهت آزاد باشد. در نامه بسیار 
مهمی که حضرت به فرزندش امام حسن مي نویسد، چنین مي آورد: »اکرم 
نفسک عن کل دنیة وان ساقتک الی الرغایب، فانک لن تعتاض بما تبذل عن 
نفسک عوضا، التکن عبد غیرک و قد جعلک اهلل ُحّراً«؛ خود را بزرگتر از آن 
شمار که در زندگی به فرومایگی و حقارت تن در دهي، گر چه آن ذلّت پذیري، 
تو را به خوا سته های دلت برساند، چرا که تو هرگز نخواهی توانست در برابر آنچه 
که در این راه از دست داده ای بهایی به دست آوري؛ وهرگز بنده و برده دیگری 
مباش که خدا تو را آزاد و آزادیخواه وآزادمنش آفریده است.)8(  نیک واضح است 
که آزادی در این عبارت تنها آزادگی از بردگی نیست؛ بلکه انسان باید از هر گونه 
پستی ودنائت خود را آزاد سازد ودر روایت دیگری مي فرماید: »الناس کلّهم أحرار 
إاّل من أقر علی نفسه بالعبودّیة«)9(  حرّیت در این دو روایت که از امام علی )ع( 
است، حق خدادادی تلقی گشته وکسی نمي تواند آن را از انسان سلب نماید. 
حال، چه در برابر بندگی باشد وچه در برابر اسارت های سیاسی و اجتماعي. وحتی 
در برابر گرفتاري های نفساني. انسان در نگاه امام علی )ع( یعنی موجودی که از 

دست اربابان، حاکمان وهوای نفس آزاد باشد .
در فرازی خطاب به مردم کوفه مي گویـد: »... الاحرارصدق عند اللقاء وال 
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اخوان ثقة عند البالء«؛)10(  شما -مردم کوفه - در رویارویی با دشمن  آزادگانی 
راست کردار نیستید و هنگام بالء در خور اعتماد نیستید. دامنه  آزادی وآزادگی 
تا اینجا پیش کشیده است که مي فرماید، باید استبداد زدگی را از خود دور کنید. 
در جای دیگر که انسان های آزاده را آرزو مي کند، مي فرماید: »أین خیارکم و 
صلحاوئکم واین أحرارکم وسمحائکم و أین المتورعون فی مکاسبهم والمتنزهون 
فی مذاهبهم...«؛)11(  های ای مردم پس برگزیدگان وشایستگان شما کجایند؟ 
آزادگان و بخشندگان شما چه شده اند؟ کجایند آنان که در داد و ستد پارسایی 
مي کردند ...؟ در اینجا انسان به یاد دیوژن معروف مي افتد که مولوی در غزلی 

از او چنین مي گوید : 

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر 
کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

 در هر صورت امام علی )ع( در سخنان دل سوزانه به دنبال انسان آزاد و 
آزاده است. ودر این مکتب  تا مادامی که آزادی انسان مزاحم آزادی دیگران نباشد، 
نباید حریم آزادی اورا محدود کرد. هنگامی که اصحاب جمل در مقام توطئه در 
برابر حکومت حضرت بر آمدند، امام )ع( چنین فرمود: »إّن هوالء قد تمالئووا علی 
سخطة امارتی وساصبر ما لم اخف علی جما عتکم«؛ آنها )جدایی طلبانی چون 
طلحه وزبیر ( گرد هم آمده اند واز من وحکومت من ناخرسندند. من صبر مي کنم 
وشکیبایی مي ورزم مادامی که فعالیت وتدارک آنها ضرر و زیانی به اجتماع نرساند.

)12(  یعنی طلحه وزبیر آزادند که از من ووالیت من سر بپیچند ونقض بیعت نمایند؛ 

اما اگر این آزادی به زیان جامعه بر-گردد در برابر  آ ن خواهم ایستاد. در نظام های 
دموکراسی در جهان امروز نیز قانون چنین است، اگر آزادی فرد به جامعه زیانی 
وارد سازد،  قانون آن را مهار مي سازد .امام )ع( این قانون کلی را چنین ترسیم 
مي کند: »اال وانّی اقاتل رجلین : رجل ادعی ما لیس له و آخر منع الذي علیه«؛ 
بدانید که من با دو کس مي ستیزم و یا مقابله مي کنم؛ با کسی که چیزی که حق 

او نیست مي خواهد و با کسی که حقی را بر عهده دارد آن را ادا نمي نماید.

3 - حق مساوات 
تاکید امام بر این که مردم در برابر حق مساویند وهیچ تفاوتی در میان 
حقوق آدمیان نیست در موارد گوناگونی از نهج البالغه مشاهده مي شود. در 
نامه ای که حضرت به سهل بن حنیف انصاري، در باره یاران او که به معاویه 
پیوستند، نگاشته است، در فرازی از آن چنین مي گوید: »... وإنّما هم اهل الّدنیا 
مقبلون علیها ومهطعون الیها وقد عرفوا العدل و راوه و سمعوه و وعوه و علموا 
ان الناس عندنا في الحق سواء فهربوا الی االثرة؛)13( ... اینان، یاران دنیا بودند وبه 
دنیا روی آوردند وبه سوی آن شتافتند حکومت عدل ما را دیدند وشناختند در 
یافته بودند که در اینجا مردم در برابر حق وعدالت برابرند؛ سپس به سوی سود 
و ثروت گریختند ...« در جای دیگری به کارگزاران خود مي-فرماید: »أََنِصُفوا 
النَّاَس ِمن أَنُفِسُکم َواصبُِروا لَِحوائِِجِهٌم َفإِنَُّکم ُخّزاُن الَّرِعیَّه، َوُوَکالُء اُلمَّه«؛)14( در 
روابط خود با مردم انصاف داشته باشید و در بر آوردن نیازهای شان شکیبا باشید، 
همانا شما خزانه داران مردم و نمایندگان ملت هستید. چنانکه معلوم است حضرت 
ازکلمات مانند: »ناس«، »انصاف «، »رعیت«و»اّمت« استفاده می کند، یعنی 
تمام انسان ها از هر قشر و صنفی و  رنگ و نژادی و حتی از هر دین و  مذهبی 
که باشند در برخورداری از حقـوق انسانی مسـاوی هستند، چنانکه در ادامه 
نَّ َماَل أََحٍدِمَن النَّاِس ُمَصٍلّّ َوالُمَعاَهٍد«؛)15(  به مال وثروت   می فرماید: »والتََمسُّ
کسي، نمازگذار باشد یا غیرمسلمانی که درپناه اسالم است، دست اندازی نکنید.

در فرمانی که به مالک مي دهد، مي فرماید : »ولیکن امر الناس عندک 
في الحق سواء«؛)16( حقوق مردم در نزد تو باید یکسان باشد. درفراز نامه ای 
که به محمد بن ابی بکرنوشته است، مي فرماید: »... وآس بینهم في اللحظة 
والنظرة...«؛)17(  با مردم فروتن باش و همه را یکسان بنگر. اگر یکی را به گوشه 
چشمی نگریستی به دیگری رو در رو نگاه مکن. در عهد نامه مالک می فرماید: 
»... فإنّه صنفان : اما أخ لک في الّدین واو نظیر لک في الخلق«؛)18(  مردم دو 
صنفند، یا برادر دینی تو هستند ویا از لحاظ خلقت با تو مساویند. مساواتی که 
در این کلمات مطرح هست، یا مساوات در اجرای قانون است و یا مساوات در 
بهره مندی از بیت المال. ای کاش این تعالیم در دنیای اسالم به گوش همگان 
مي رسید و فرا گیر مي شد و حاکمان اسالمی در تحقق آن مي کوشیدند. و درد و 
دغدغه-ی عالمان دین در این روزگار مظلومیت این فر هنگ متروک بود. این 
کلمات کجا و وضع و روزگار انسان ها در این روزگار کجا؟ آیا به آن اندازه که 
برخی روی مسایلی مانند حجاب و موسیقی و امثال ذالک حساس هستند، نسبت 
به تفاوت ها و تبعیض های موجود حساس بودند، یکی صاحب ملیارد ها ثروت و 
دیگری فاقد امکانات اولیه زندگي. صاحبان قدرت با ثروت مسلمین چه مي کنند 

وچه عاملی باعث محرومیت ملیون ها مسلمان شده است؟ جای تامل است؟

4- کرامت انسان
به تعبیر مولوي، خداوند تاج کرامت را بر اوالد آدم نهاده است: 

تاج کرمنا ست بر فرق سرت 
طوق اعطیناک آویز برت

جوهر است انسان وچرخ اورا عرض 
 جمله فرع وسایه اند و تو غزض

ای غالمت عقل و تدبیر است و هوش
چون چنینی خویش را ارزان فروش؟

بهر علمی در نمی پنهان شده 
درسه گز تن عالمی پنهان شده

ابیات فوق برگرفته از آیه شریفه قرآن است : 
الطیبات  البر والبحر ورزقناهم من  )ولقد کّرمنا بني آدم وحملناهم في 
وفّضلناهم علی کثیر مّمن خلقنا تفضیاًل(؛)19(  خداوند دادن این کرامت را به خود 
نسبت مي دهد، یعنی کرامت بنی آدم ذاتی است وستاندنی نیست، کمال این 
کرامت در این است که در دو مورد دیگر قرآن مي فرماید:   )فإذا سّویته و نفخت 
فیه من روحي فقعوا له ساجدین(.)20(  پس از آفرینش آدم روح خود را در او دیدیم. 
ودر جای دیگرمي فرماید :  )وإذ قال ربّک اني جاعل في االرض خلیفه(؛)21(  یعنی 
انسان خلیفه خداوند است. مجموع این آیات شریفه داللت بر این دارد که انسان 

در اصل آفرینش کریم و بزرگوار خلق شده است. 
علی)ع( در دوران حکومت خود تالش می نماید تا این کرامت انسانی 

آسیب نبیند. برای اثبات این معنا موارد زیادی در نهج البالغه وجود  دارد .
1- همانطور که آمد در فرمان خود به مالک می گوید : مردم از دو صنف 
خارج نیستند ؛یا برادر دینی تو هستند ویا در خلقت باتو مساوی هستند. یعنی مبادا 

انسانها را به خاطر رنگ ونژاد و مذهب امتیاز دهي. 
2- آن گاه که حضرت  از صفین باز می گشت، به قبیله ی »شبامیه« رسید. 
حرب بن ُشَرحبیل شبامی بر اساس رسومی که داشتند  به دنبال  حضرت حرکت 
می کرد.در حالی که  امام )ع( سواره بود، او پیاده در رکاب حضرت می رفت. 
حضرت بدو فرمود: : ارجع، فان مشي مثلک مع مثلي فتنة للوالي ومذلة للمومن؛ 
بازگرد که پیاده آمدن چون تویی با کسی چون من، موجب پدید آمدن فتنه برای 
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والی خواهد شد و خواری و ذلّت مؤمن را در پی خواهد داشت.)22( 
روشن است که انسان در هر مقامی که باشد نباید به دنبال کسی بدود 

که صاحب قدر ت گشته و امام  و یا حاکم تلقی مي شود. 
این سخن در جایی دیگر به گونه ای کلی گزارش شده است:  »إّن 
مشی الماشی مع الراکب، مفسدة للراکب ومذلّة للماشی«؛ همراهی کردن 
پیاده به دنبال سواره موجب انحراف و فساد سواره گشته و ذلت و خواری 
مؤمن را سبب می شود. و یا هنگامی که حضرت در راه رفتن به شام به 
محلّی بنام »انبار« رسید دهقانان آن شهر پیشاپیش امام مي دویدند، امام 
فرمود:  »ما هذا الذي صنعتموه؟« این چه کاری است که شما  می کنید؟ 
»فقالوا خلق منا نعظم به امراءنا«، عادتی است که داریم وبا این روش 
حاکمان خود را احترام می گذاریم. امام با این جمالت مردم را از این کار منع 
کرد: »واهلل ما ینتفع بهذا امراءکم و أنّکم لتشقون علی أنفسکم و تشقون 
به في آخرتکم«، امیران شما با این کار سودی نبردند، شما با این کار در 
دنیایتان به رنج مي افتید و در آخرت بدبخت مي گردید، و چه زیانبار است 
رنجی که کیفر در پی داشته باشد وچه سود مند است آسودگی همراه با ایمنی 
از عذاب خدا.)23( یعنی انسان کرامت وآزادگی خودرا به پای قدرتی قربانی 

کند، هم رنج دنیا وهم عذاب آخرت در پی دارد. 
3- آن هنگام که به حضرت خبر می دهند که غارتگران سپاه معاویه 
بر مردم هجوم برده و زیورآالت زنان را با خفت و خواری از آنان گرفتـه اند، 
وخلخـالی را از پای زنی یهـودی بر کنده اند،  برمی-آشوبد و آن گونه سخن 
می گوید که انسان ازشنیدن سخنان حضرت  در مواجهه با این حادثه در 

عجب می ماند.
»و لقد بلغنی أّن الّرجل منهم کان یدخل علی المرأة المسلمة وااُلخری 
المعاهدة فینتزع حجلها وقلبها وقالئدها ورعثها... فلو أّن إمَرأً مسلماً مات من 
بعد هذا أسفاً ما کان ملوماً بل کان به عندی جدیراً«؛)24(   به من خبر رسیده 
است که یکی از آن )غارتگران(، بر زنی مسلمان و زنی غیر مسلمان وارد 
شده و زیور آالت آنان را از تن آنان بیرون آورده و برده است... اگر به سبب 
این حادثه و ناراحتی حاصل از آن، مسلمانی بمیرد، مالمت نخواهد شد و از 
نظر من کاری سزاوار و در خور است. شاید مبنای سخن حضرت فرموده 
پیامبر است که آزادی در جامعه را تا آنجا باال مي-برد که بتوان از کرامت 
انسان ها در آن جامعه دفاع کرد؛ »لن تقّدس اُّمة الیؤخذ للّضعیف حّقه من 
القوّي غیر متعتع«؛ جامعه ای که نشاید حق ضعیف را  بدون لکنت زبان 

ازقوی باز ستاني، به قداست و پاکی نخوا هد رسید.)25( 
4-هنگامی که حضرت با مردی نصرانی مواجه شد که ازکار افتاده 
وکار فرمایش اورا رها ساخته ودر جامعه کسی معیشت اورا تضمین نمي کند، 

سخت بر آشفت. روایت چنین است : 
» أَبِي َحْمَزَة َعْن َرُجٍل بَلََغ بِِه أَِمیَر الُْمْؤِمنِینَ )ع( َقاَل: َمرَّ َشْیٌخ َمْکُفوٌف 
َکبِیٌر َیْسأَُل َفَقاَل أَِمیُر الُْمْؤِمنِیَن)ع( َما َهَذا َفَقالُوا َیا أَِمیَر الُْمْؤِمنِینَ )ع( نَْصَرانِيٌّ 
َقاَل َفَقاَل أَِمیُر الُْمْؤِمنِینَ )ع( اْسَتْعَملُْتُموهُ  َحتَّی إَِذا َکبَِر َو َعَجَز َمَنْعُتُموُه أَنِْفُقوا 
َعلَْیِه ِمْن بَْیِت الَْماِل«؛ امام در کنار پیرمرد از کار افتاده ای گذشت که از 
ناداری تقاضای کمک مي کرد، امام فرمود : ما هذا؟ این چه پدیده ای است؟ 
نفرمود این کیست؟ یعنی این پدیده ناروا چست؟ گفتند مردی نصرانی 
است )یعنی مسلمان نیست که شما را ناراحت کند(، فرمود: این مرد نصرانی 
را تا توان و رمق داشت به کار گماشتید واینک که پیر و ناتوان گشته رهایش 

ساختید؟ باید هزینه زندگی او را از بیت المال تامین نمایید.)26( 

دیّنٍة وإن  5-به فرزندش حسن )ع( فرمود : »أکرم نفسک عن کّل 
ساقتک إلی الرغائب فإنّک لن تعتاض بما تبّذل من نفسک عوضاً وال تکن 
عبد غیرک وقد جعلک اهلل حراً«؛ بزرگوارتر از آن باش که به هر پستی تن 
دهی؛ هر چند که تو را به مقصودت )از اموال فراوان دنیا( برساند؛  زیرا تو 
نمی توانی در عوض آبرو و شخصیت انسانی خود که از دست می دهی، چیزی 

به دست آوری. و بنده هیچ کس مباش؛ زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است.
بنابراین اگر کسی بادقت حقوق انسان را در نهج البالغه پی بگیرد، 
در خواهد یافت که اساسي ترین سخن در احیای حقوق انسان در این کتاب 
شریف نهفته است، وانسان منهای هر عقیده و آیینی دارای حقوق ذاتی است 

وبر همگان الزم است که حقوق ذاتی انسان را پاس بدارند.  

پانوشت ها: 
1. مرتضی مطهري، سیری در نهج البالغه .

2. مایده/    . 32    3. قصص/14 .
4. انعام/151و اسراء     . 31    5. نساء/ 29 .

6. نامه   . 53      7. خ96 .
8. نهج البالغه، نامه      . 31    9. وسایل الشیعةج23ص54 .

10. خ     . 96     11. خ129 .
12. نهج، خطبه      . 169     13. نامه70 .

14. خ     . 160     15. خ161 .
16. نامه  . 52     7. نامه 27 .

18. نامه    . 52     19. اسراء/70 .
20.  حجر/      . 29    21. بقره/ 30 .

22. حکمت  . 322     23. نهج البالغه حکمت 37 .
24. خطبه    . 27      25. نامه 53 .

26. تهذیب االحکام ج6ص293 ؛ وسایل الشیعه ج49/11 .

/  مرداد و شهریور  1395

اگر کسی
 بادقت حقوق انسان را 
در نهج البالغه پی بگیرد،
 در خواهد یافت که
 اساسي ترین سخن در 
احیای حقوق انسان در این کتاب 
شریف نهفته است، 
وانسان منهای
 هر عقیده و آیینی 
دارای حقوق ذاتی است 
وبر همگان الزم است 
که حقوق ذاتی انسان 
را پاس بدارند.  
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در آغاز
امامت  دوران  از  مانده  جای  بر  ارزشمند  و  جاودان  آثار  از  یکی 
اهل بیت )ع( »رسالة الحقوق« امام چهارم، حضرت سجاد )ع( است که 
تاکنون به صورتهای گونه گون چاپ، ترجمه و شرح شده و درباره آن 

کتب و مقاالت بسیاری نوشته اند و این مختصر  یکی از آنها ست.
شامل  شد،  خواهد  ارائه  بخش   2 در  که  شما  روی  پیش  نوشتار 
مطالب ذیل است: ابتدا برای روشن تر شدن زمینه و زمانه صدور، یا 
باصطالح شأن صدور این حدیث طوالنی و معتبر که به رساله حقوق 
معروف شده ، نگاهی اجمالی به زندگی و حوادث دوران زندگی و امامت 
امام سجاد )ع( خواهیم داشت. سپس به معرفی کوتاهی از رساله و سند 
انواع  آن و کلیاتی درباره آن می پردازیم و در بخش آینده مروری بر 

حقوق مطرح شده در آن خواهیم داشت.
قابل توجه و شایان ذکر است که حقوق مطرح شده در این رساله 

دارای انواع و تقسیماتی است که ناظر بر انواع روابط انسان ها است: 
1. روابط انسان با خدا و خودش

2. روابط انسان با خودش
3. روابط انسان با انسان های دیگر

4. روابط انسان با جهان، طبیعت و اشیای دیگر
امامت در اوج دشواری ها

نواده  العابدین،  زین  و  سجاد  به  معروف  الحسین  بن  علی  امام 
پیامبر)ص( و علی )ع( و زهرای اطهر )س( است. پدرش ساالر شهیدان 
اباعبداهلل الحسین)ع( و عمویش امام حسن )ع( سبط اکبر هر دو امام 
بوده اند. خود و فرزند و نوادگانش نیز همگی امامان معصوم بوده اند 
و امام زمان )ع( و منجی بشریت از نسل گرامی اوست. او امام عارفان 
و فخر اولیاست و سخن گفتن از او حقیقتًا توان و ظرفیت و معرفت 
دریا  آب  از  می توان  تشنگی  قدر  به  که  آنجا  از  اما  می خواهد  واالیی 

حسین علیزاده
)محقق و پژوهشگر(
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امام بناچار با ابتکار و تدبیری عجیب 
گاهی اینچنین به جذب و تربیت نیرو 
و هدایت مردم می پرداختند که برده 

و کنیز خریده و تحت عنوان خدمتکار 
آنان را مورد آموزش و تربیت قرار 
داده و پس از مدتی در راه خدا آزاد 
می کردند و سپس باز نفرات دیگر؛ 
کسانی که بعداً خود بهترین معلم و 

الگوی دیگران می شدند!

چشید، چند نکته را باید گفت: 
- آن حضرت بنا بر مشهور، چهارم شعبان 36 یا 38 هجری در 
مدینه به دنیا آمد و شهادتش در 25 محرم سال 94 یا 95 هـ . بوده،  
حدود 57 سال در این جهان زیسته و دوران امامت ایشان 35 سال 

بوده است.
- دوران دشوار و نسبتًا طوالنی امامت آن حضرت دشوار ترین 
دوران برای پیروان اهل بیت )ع( بوده که همزمان با خالفت یزید و 
فرزندش و سپس مروان حکم و عبدالملک مروان و ولید بن عبدالملک 
بود. گویند در واقعه کربال فرزند گرامی اش امام باقر )ع( نیز در سن سه 

چهار سالگی حضور داشت.
- بسیار مشهور و نزد گروهی از محققان پذیرفته است که مادر 
از  پس  اندکی  که  اند  بوده  ایرانی  ای  شاهزاده  شهربانو  امام،  گرامی 
بزرگترین  پیوند  حاصل  امام  اینرو  از  است.  درگذشته  امام )ع(  والدت 
خاندان ایران و عرب بوده و این افتخاری برای ایرانیان شمرده می شود 
امام  دخت  عبداهلل  ام  امام،  همسر  اند!  ایرانی  نیمه  بعدی  امامان  که 
حسن )ع( است که مادر امام باقر )ع( بوده و او تنها زنی است که پدر، 

جد، عمو، همسر،  فرزند و جمعی از نوادگانش همه امام بوده اند!
آن حضرت حقیقتًا  امامت  بویژه  زندگی  دوران  گفتیم  چنانکه   -
یکی از دشوارترین دوران های تاریخ امامت بوده است. به فاصله کمی 
پس از شهادت امام حسین )ع( و یارانش، چندین قیام و حادثه عجیب 
افشاگرانه  و سخنان  خطبه ها  تردید  بی  افتاد.  اتفاق  دیگر  هولناک  و 
حضرت  قیام  تداوم  در  دمشق  در  و  اسارت  دوران  طول  در  حضرت 

سیدالشهدا و رساندن پیام شهیدان مظلوم نقش بسیار مؤثری داشت. 
قیام مدینه، قیام مکه و زبیریان و قیام توابین از جمله حوادث دوران 

طوالنی امامت آن حضرت است.
در  که  بود  چهارم  امام  دوران  در  قیام  مهمترین  مختار  قیام   -
هم  آن  ولی  رساند  کیفر  به  را  کربال  قاتالن  اکثر  و  شد  پیروز  ابتدا 
قرار  شکست  و  تهاجم  مورد  زبیر  خاندان  سوی  از  ماه   18 از  پس 
درگیری  در  مستقیم  و  آشکار  دخالت  عللی  به  امام سجاد)ع(  گرفت. 
مختار و دشمنانش را به مصلحت ندانستند ولی این مهم را به عموی 
ایشان هم در هدایت  ارجاع دادند و  بزرگوارشان جناب محمد حنفیه 
قیام نقش مؤثری داشتند وگرنه مختار به تنهایی و بدون این حمایت 

و هدایت هرگز امکان چنان حرکتی بزرگ را نداشت.
- پس از شهادت مختار، زبیریان نیز توسط عبدالملک مروان در 
هم کوبیده شدند و یک بار دیگر خانه خدا و کعبه مورد تهاجم و بی 

حرمتی بنی امیه  قرار گرفت!
- عجیب اینکه همه این تحوالت و درگیری های پر خون و خطر 
در حدود یک دهه پس از عاشورا و  اسارت امام روی داده بود و این 
فقط بخشی از شورش ها و کشمکش های سیاسی و نظامی دوران امام 

سجاد )ع( بود!

تداوم اسارت ! 
تقیه و در خطراتی شدید  اغلب در حال  امام )ع(  ترتیب  بدین   -
قرار داشته و چه بسا در حصر و یا یک انزوای تحمیلی شبیه به اسارت 
بسر می بردند تا آنجا که امکان ارتباط مستقیم و آزاد و به دور از چشم 
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خدا به عهده هر یک از ما حقوقی دارد که
 سرتاپای ما را فراگرفته است. حرکتی که می کنیم،

 از حرکت که می ایستیم، در هر حال، در هر جا، 
هر عضوی را که از آن استفاده می کنیم، 

هر وسیله ای که آن را در زندگی به کار می بریم، 
در همه و همه خدا، حقوق بی پایانی بر ما دارد که باید آنها را بشناسیم 

و در برابر آن حقوق تکالیف خود را دانسته و عمل کنیم.

جاسوسان و دشمنان، با هیچکس را نداشتند. حتی امام بناچار با ابتکار 
و تدبیری عجیب گاهی اینچنین به جذب و تربیت نیرو و هدایت مردم 
می پرداختند که برده و کنیز خریده و تحت عنوان خدمتکار آنان را مورد 
آزاد می کردند  راه خدا  از مدتی در  داده و پس  قرار  تربیت  آموزش و 
و سپس باز نفرات دیگر؛ کسانی که بعداً خود بهترین معلم و الگوی 

دیگران می شدند!
- دو دهه بعدی را امام گرفتار حکومت آکنده از وحشت و خفقان 
امثال حجاج بن یوسف بودند که جنایات وحشیانه او در تاریخ اسالم کم 
نظیر است و خالصه در اکثر دوران امامت آن حضرت و حتی کل دوران 
زندگی و از زمان کودکی که مصادف با دوران امامت امام حسین)ع( 
بود، ایشان به طور مداوم شاهد قتل و سرکوب و شکنجه بسیاری از 
شیعیان بودند به گونه ای که گاه تعداد آنها به انگشتان دست می رسید! 
و جرم سنگین غیر قابل گذشت آنان محبت و حمایت نسبت به اهل 

بیت پیامبر )ص( بود !

الگوی ارزشها و  معنویت راستین
اکثریت  اخالقی  و  معنوی  با مشاهده سقوط  امام  بود که  این   -
آنها  عالمان  از  بسیاری  حتی  و  حاکمان  بویژه  و  مسلمانان  جمعیت 
تعلیم  به  خود  تحمیلی  انزوای  در  ارزش ها،  و  حقوق  شدن  پایمال  و 
و  نیایش«  و  »دعا  به  بیشتر  هرچه  و  پرداخته  مستقیم  غیر  تربیت  و 
»عرفان و معنویت اصیل« و تعلیم نحوه ی صحیح اندیشه و عمل در 
زندگی روی آوردند که خأل و نیاز اصلی جامعه آن روز و بسیاری از 
دوره های دیگر بوده است. در حقیقت عامل اساسی دوری از خاندان 

معنوی  فقر  جز  و ستمگران چیست  دنیاپرستان  حاکم شدن  و  پیامبر 
نبود   ، اخالقی  تربیت  کمبود  حقوق،  شدن  پایمال  ارزش ها،  سقوط   ،
شناخت  و  راستین  دینداری  از  دوری  در یک کالم  و  درست  معرفت 

صحیح از قرآن و سنت پیامبر؟
چراغ  امام )ع(،  ناهموار،  و  دشوار  بسیار  دوران  آن  در  بدینگونه   -
هدایت الهی را افروخته نگاه داشته و میراث نبوی و علوی را روشنتر از 
پیش به نسل های پس از خود سپرد و زمینه ساز تأسیس مکتب مستقل 
شیعی و اهل بیتی جعفری شدند و آثار ارزشمندی نیز بر جای گذاشنتد که 
از جمله آن ها »رساله حقوق« است که در ادامه به آن می پردازیم. عالوه 
بر آثار مکتوبی که از امام بزرگوار به جا مانده است، یکی دیگر از آثار مهم 
عملی ایشان، تربیت فرزندی به نام زید بود که در دوران امام باقر )ع( علیه 
بنی امیه، قیام گسترده ای را پدید آورد و سالها خواب را از چشم آنان ربود. 
در ادامه کار او، فرزندنش یحیی بن زید نیز در دوران امام صادق )ع( قیام 
دیگری کرد که هر چند هر دو در نهایت به شهادت رسیدند اما از عوامل 

تضعیف و سقوط بنی امیه در دوران امام صادق )ع( شدند.

آثار امام و آثار مربوط به ایشان
- درباره فضایل ، معارف و کرامت های اخالقی و معنوی و زندگی 
و آموزه های امام سجاد )ع( سخن گفتن دشوار است و این وادی دراز 
از  بیش  تاکنون  که  بدانیم  است  خوب  خالصه  طور  به  است.  دامن 
1500 اثر مستقل اعم از کتاب و مقاله ) و بعضًا چند جلدی( درباره ی 
آن حضرت به حدود 20 زبان ) و اغلب به عربی و فارسی ( نگاشته اند 
و هنوز می نگارند و اغلب اعتراف دارند که در پیمودن این هفت شهر 
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عشق، در خم یک کوچه اند !
- آثار مکتوب به جامانده از خود آن حضرت عبارتند از: 

»صحیفه  آنها  مهمترین  و  همه  رأس  در  و  مکتوب  دعا های   -
سجادیه« است که بارها به صورت های گوناگون چاپ و به بسیاری از 

زبان ها ترجمه شده است.
- رساله حقوق که در این مقاله مورد معرفی و بحث است.

- اشعار امام.
- خطبه ها و نامه ها، به ویژه خطبه ی مسجد شام و نامه مهمی به 

یکی از علمای مؤثر آن دوران به نام ابن شهاب زهری.
و  اخالقی  اعتقادی،  مسایل  در  امام  احادیث  و  سخنان  سایر   -

فقهی.
آثار، بویژه صحیفه و رساله حقوق در وسعتی کم  این  از  هریک 
نظیر، بارها به چاپ رسیده، بر اساس نسخه های خطی فراوان آنها که 

به ما رسیده است.
»رساله  و  بویژه »صحیفه سجادیه«  امام  مکتوبات  و  - سخنان 
بی  فضایل  به  آن،  غیر  و  شیعه  و  دشمن  و  دوست  اقرار   ، حقوق« 
شمار آن حضرت آنقدر فراوان است که تاکنون چند کتابشناسی درباره 
از  نمونه  یک  مشخصات  که  شده  منتشر  آنها  عناوین  و  فهرست  ی 
کتابشناسی های مستقل مربوط به امام سجاد را در اینجا ذکر می کنیم.

نشر  حبیبی،  سلمان  تألیف  سجاد )ع(«،  امام  حضرت  »کتابنامه 
مجمع جهانی اهل بیت، سال 1386 که در دو بخش به معرفی حدود 
1000 عنوان کتاب و مقاله و پایان نامه پرداخته که توسط حدود 650 

نفر از اهل قلم و تحقیق و به چندین زبان، پدید آمده است.

گفتنی است که در نسخه کاملتر این کتاب ، صدها عنوان دیگر از 
آثار مربوط به امام اضافه و  معرفی شده است.

و اما رساله حقوق
یکی از نامه های آن امام بزرگوار، جوابی است که در مورد سؤال از 
»حقوق و تکالیف« از نظر اسالمی بوده و تحت عنوان -رساله حقوق- 
از یادگارهای آن حضرت است. متن این نامه توسط یکی از دانشمندان 
حدیث که از شاگردان معروف امام نیز بوده است، به نام - ابی حمزه 

ثمالی- نقل شده است.
عبارت  آمده،  اما مهم  رساله  مختصر  کتاب  این  در  مطالبی که 

است از: 
- حقوقی که برعهده داریم و باید آنها را انجام دهیم: 

- حق آفریدگار بر ما
- اینکه نسبت به اعضاء خود چه تکالیفی داریم؟

- حق عبادات را چگونه ادا کنیم؟
- حق کسانی که برای ما زحمت می کشند.

- یا به هر ترتیب به ما نیکی کرده اند؟
- از معلم و متصدیان امور دنیوی و معاشی

یا  نظر علم آموزی  از  ما هستند  اداره  - حقوق کسانی که تحت 
امور زندگی 

- اعضای خانواده از همسر- مادر- پدر- فرزند- برادر- چه حقوقی 
دارند؟

- حقوق همسایه ، همراه ، همسفر، طلبکار و شریک کدام است؟
- در مورد مشاوره و مرافعه چه حقوق و وظایفی داریم؟

حق و تکلیف مالزمه دارند و وجود هر 
یک معموالً مستلزم یا متوقف بر دیگری 

است. مثاًل شوهر مکلف به پرداخت 
مخارج همسر خود است و این یعنی زن، 

حق دریافت خرجی دارد. معلم موظف 
به تعلیم شاگردان است و شاگردان حق 
دارند که به آن ها علم آموخته شود. از 
سوی دیگر شاگردان مکلفند به رعایت 

احترام معلم و انجام دستورات آموزشی 
او هستند و معلم حق دارد که مورد 

احترام و اطاعت باشد.
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- با کوچکتران و بزرگتران چگونه رفتاری داشته باشیم؟
- و باالخره در برابر خوبی و بدی دیگران چه باید کنیم؟

- این نامه در جواب یکی از یاران آن حضرت، نوشته شده و در 
آن از انواع حقوق و تکالیف انسان و حتی حقوق حیوانات یاد شده و این 
14 قرن قبل از پیدایش و صدور اعالمیه جهانی حقوق بشر بوده است!

- این حقوق در زمینه های فردی و خانوادگی و اجتماعی است و 
شامل پنجاه و یک حق است که هر یک از ما به عنوان یک انسان 
و یک مسلمان، بایستی آنها را شناخته در زندگی روزانه ی خود استیفا 

کرده و یا به مرحله ی اجرا درآوریم.
پیدایش حقوق  تکالیف، سبب  این  انجام  و  این حقوق  - رعایت 
و مزایای متناسب با آن خواهد شد و غفلت و مسامحه ی در آنها به 

منزله ی رضایت ضمنی به سلب همان حقوق ها از خویش است.

منابع و سند رساله
این نامه در کتب حدیثی ما به چند صورت نقل شده است؛
از جمله مرحوم صدوق قسمت های عمده ی آن را در کتاب

»َمن ال َیحُضرُه الَفقیه« )که از جمله کتاب های چهارگانه ی معتبر 
شیعه است( و همچنین در کتاب »خصال« )که در آن روایات مربوط به 

اخالق و آداب اسالمی جمع آوری شده است( ذکر کرده اند.
- و محدث دیگری به نام ابومحمد حسن بن علی معروف به ابن 
ُشعَبه حرانی که از بزرگان دانشمندان شیعه است و معاصر با مرحوم 
آِل  عن  الُعقوِل  »ُتَحُف  خود  معروف  کتاب  در  را  آن   ، بوده  صدوق 
الرسول« کامل تر از آنچه مرحوم صدوق ذکر کرده روایت نموده است.

- مرحوم محدث نوری در کتاب خود »مستدرک الوسایل« آن را 

از تحف العقول نقل کرده است.
معروف  علی  سید  تألیفات  از  که  السائل«  »فالح  کتاب  در  و   -
به »ابن طاووس« است اشاره شده است که این حدیث را محمد بن 

یعقوب کلینی نیز روایت کرده است.
چهارم  امام  از  را  رساله  این  که  دینار(  بن  ُثمالی )ثابت  حمزه  ابو 
روایت کرده ، از راویان مشهور و از شاگردان خاص امام سجاد )ع( است.

دعای مفصل سحرهای ماه رمضان را نیز که معروف به »دعای 
ابوحمزه« است را هم ایشان نقل کرده است.

یکی از مؤلفان مشهور شیعه که کتابی درباره ی شرح حال راویان 
احادیث نوشته و به »نجاشی« معروف است،

در مورد ابوحمزه پس از بیان شرح حال و موقعیت ایشان می نویسد: 
»ابوحمزه رساله ای در مورد حقوق از علی بن الحسین روایت کرده 

است« و سند آن را نیز ذکر می کند.)1( 
نیز  است  کرده  نقل  آنان  از  مرحوم صدوق  که  راویانی  مورد  در 
سؤالی از مرحوم آیت اهلل آقای بروجردی )که در این رشته نیز تخصصی 

داشتند( شده است که جواب آن را مالحظه می فرمایید: 

  

بسمه تعالی

الحسین  بن  علی  العابدین  زین  از حضرت  که  حقوق  روایت  اما 
از اسمعیل بن فضل هاشمی نوفلی است  سالم اهلل علیه روایت شده، 
که از اوالد نوفل بن حارث بن عبدالمطلب است و از محدثین بصره 
بوده و محل وثوق است و ثابت بن دینار ابوحمزه ثمالی است که ایشان 
هم محل و ثوق هستند و سند محمد بن الحسین صدوق علیه الرحمه 
مشتمل بر رجالی است که آنها هم محل وثوق هستند. صــدوق علیـه 
الرحمه روایت   می کنند از جعفر بن محمد بن قولویه و ایشان از حسین 
بن محمد بن عامر که از شیوخ کلینی است و او از عم خود عبد اله  بن 
عامر و عبداله بن عامر از محمد بن ابی عمیر و محمد بن ابی عمیر از 
عبدالرحمن بن محمد و او از فضل بن اسمعیل بن فضل و او از پدرش 

اسمعیل بن فضل روایت می کند و سند موثوق به است.)2( 

خالصه ای از مقدمه رساله
خدا به عهده هر یک از ما حقوقی دارد که سرتاپای ما را فراگرفته 
از حرکت که می ایستیم، در هر حال، در  است. حرکتی که می کنیم، 
هر جا، هر عضوی را که از آن استفاده می کنیم، هر وسیله ای که آن 
را در زندگی به کار می بریم، در همه و همه خدا، حقوق بی پایانی بر 
باید آنها را بشناسیم و در برابر آن حقوق تکالیف خود را  ما دارد که 

دانسته و عمل کنیم.
توّجه داشته باشیم که داشتن حق بهره برداری از هر نعمتی مستلزم 
این است که به تکلیف و مسئولیتی که در مورد آن داریم آشنا باشیم و 

به آنها به خوبی عمل کنیم. 

اثبات هر حقی 
برای کسی 

به معنای 
اثبات تکلیفی 

برای طرف 
مقابل است 

و این حقوق 
و تکالیف، 
متقابل اند.
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ریشه ی همه ی حق ها حّقی است که هر کس 
را  نباید خود  دارد، که  و کمال خود  به رشد  نسبت 
ُمهمل و بی اثر و پست قرار دهد. بلکه باید حّقی را 

که خودش برعهده خودش دارد شناخته و اَدا کند.
برای  باید  که  است  کارهایی  حقوق،  از  دیگر 
رضای خدا انجام دهیم. )حّق آن کارها این است که 
صحیح انجام شوند، و در وجود ما اثر مثبت داشته 

باشند،( 
چنانکه نماز بر ما حّقی دارد که باید با دّقت و 

مراقبت انجام دهیم.
همینطور: روزه- َصَدقه- و کارهای خیر دیگر...

آنها  از  ما  که  است  کسانی  حق  اینها،  از  پس 
بهره می بریم

و رعایت احترام آنان بر ما الزم است، زیرا هم 
باالترند و هم درصدد  ما  از  نظر دانش و تجربه  از 
آن هستند که ارزش انسانی ما بیشتر شود و در این 
مضایقه  ما  از  دارند،  اختیار  و  قدرت  در  هرچه  راه 

نمی کنند،
مانند: معلّم، پدر، مادر ....

و بعد از آن، ُحقوق کسانی است که ما ُعهده دار اداره کردن آنان 
هستیم.

و مسئولّیت آموزش و ُحسن پرورش آنان به ما سپرده شده است،.
و در حقیقت ما در برابر آنان مکلّف و موّظف هستیم که در راه رشد 
ماّدی و معنوی آنان کوشا باشیم و از هیچ خدمتی در حدوِد توانایی های 

که داریم درباره ی آنان کوتاهی نکنیم. )3( 
بدین ترتیب 51 حق و تکلیف در این رساله گرانقدر درباره همه 
روابط انسان با خود و غیر خودش برشمرده شده که در ادامه مروری بر 
آنها خواهیم داشت و پیش از آن بیان نکته ای به شرح ذیل ضروری 

به نظر می رسد: 

رابطه حق و تکلیف
برخی درباره رساله حقوق این پرسش را گاه به صورت شبهه ای 
نه حقوق  و  تکالیف  درباره  در حقیقت،  رساله  این  اند که  مطرح کرده 

انسانها ست! در حالی که پاسخ روشن است؛ 
حق و تکلیف مالزمه دارند و وجود هر یک معمواًل مستلزم یا متوقف 
بر دیگری است. مثاًل شوهر مکلف به پرداخت مخارج همسر خود است 
و این یعنی زن، حق دریافت خرجی دارد. معلم موظف به تعلیم شاگردان 
است و شاگردان حق دارند که به آن ها علم آموخته شود. از سوی دیگر 
او  انجام دستورات آموزشی  شاگردان مکلفند به رعایت احترام معلم و 

هستند و معلم حق دارد که مورد احترام و اطاعت باشد.
از اینرو اثبات هر حقی برای کسی به معنای اثبات تکلیفی برای 

طرف مقابل است و این حقوق و تکالیف، متقابل اند.
دولتها  برای  بشر  اعالمیه جهانی حقوق  مثاًل  آیا  که  پرسید  باید 

و ملتهایی که باید آن اجرا کنند، وظیفه ای مشخص نکرده و صرفًا 
فهرستی از حقوق به صورت یک طرفه است؟

البته این درست است که بخش اول این رساله و 14 بند آغازین 
آن، بیشتر به حقوق الهی و تکالیف ما در برابر خداوند مربوط است که 
خود به منزله اساس و مبنای دیگر حقوق، برای انسان هاست، چرا که 
اگر انسان ها معتقد و ملزم به آن ها نباشند، ضمانت اجرای درونی برای 

رعایت حقوق دیگر نخواهند داشت.

پانوشت ها: 
1. نقل عبارت نجاشی در کتاب رجال خود درباره این رساله: 

ابوحمزه رساله ای در حقوق از علی بن الحسین علیهما السالم دارد، خبر داده است به ما احمد 
بن علی که حدیث کرد برای ما حسن بن حمزه که علی بن ابراهیم از پدرش برای ما نقل کرده از 
محمدبن فضیل و او از ابوحمزه و ابوحمزه از امام چهارم و این سند عالی تر و صحیح تر از سندی 

است که مرحوم صدوق در »خصال« نقل کرده است.
2 . به نقل از راه و رسم زندگی از نظر امام سجاد )ع(، علی غفوری، دفتر نشر و فرهنگ اسالمی، 

ص 2 .
3 .  همان، ص 17-14 .
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چکیده
از آنجا که در جوامع اسالمی غیر مسلمانان اعم از اهل کتاب و غیر ایشان زندگی می کنند و یا کشورهای 
مستقلی که در کنار جوامع اسالمی هستند این بحث مطرح می شود که آیا مسلمانان به خاطر این که معتقدند 
اعتقادات دیگران نادرست است باید با آنان برخورد تند و خشن داشته باشند؟ و نمی توان برخوردی دوستانه داشت؟ 

آیا بین اهل کتاب و دیگران تفاوتی وجود دارد؟ 
در صورتی که نباید تند و خشن بود آیا حقوقی نیز برای آنان پیش بینی می شود یا خیر؟

به باور این نوشته در سوره ممتحنه به این سواالت پاسخ داده شده است و غیر مسلمانان را بطور کلی به دو 
دسته تقسیم کرده است و با آن دسته از آنان که به دشمنی با مسلمانان نمی پردازند، دستور به نیکی و رعایت 
عدالت و انصاف داده است. اما در اندیشه اسالمی بحث نخست به خوبی تبییین شده است و نکات ارزشمندی در 
نوع تعامل با آنان مطرح گردیده ولی بخش دوم یعنی رعایت عدل و انصاف با توجه به حقوق انسانی عصر جدید 
به خوبی تبیین نشده است و جا دارد محققان اسالمی به مسأله از منظر جدید بپردازند. در این مقال صرفا به طرح 

بحث اکتفا شده است و بررسی علمی آن به مقاالت دیگر موکول می شود.

سید ابوالفضل موسویان
)عضو هیأت علمی دانشگاه مفید(
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مقدمه
شاید امروزه کمتر کشوری وجود داشته باشد که همه افراد و اتباع آن از 
یک دین باشند. در بیشتر کشورها، یک اکثریتی وجود دارد که از نظر مذهب 
مشترک هستند. گروههای کوچکتری نیز وجود دارد که دین و مذهبی دیگر 
دارند و اقلیت شمرده می شوند و چه بسا همین امر موجب تبعیضاتی در میان 

آنان شده و حقوق شهروندی آنان نادیده گرفته شده است.
در اصول دموکراسی و مردم ساالری، حکومت با اکثریت است و قوانین 
نیز مطابق نظر آنان وضع مي شود اما آیا اقلیت های دینی نیز حقوقی دارد یا 
هیچ حقی برای آنان در برابر اکثریت وجود ندارد و باید خودشان را طبق 
خواسته اکثریت تغییر دهند؟ در اسالم به این مسأله چگونه نگاه شده است؟ 
برای حمایت بین المللی از حقوق اقلیتها پس از جنگ اول جهانی 
در عهدنامه های عمومی و خصوصی، اصول و قواعدی تعیین گردید)1(  و با 
تشکیل جامعه ملل مقرر شد: برای تضمین احترام و رعایت حقوق اقلیتها باید 
تعهدات دول در مورد اقلیتها در قوانین اساسی آنها منعکس شود و عالوه 
بر این جامعه ملل مراقبت خواهد نمود که این تعهدات اجرا شود.)2(  در ماده 
اول اعالمیه بین المللی تبعیض نژادی ، مصوب 1963 همه افراد از جمله 
اقلیتها را در مقابل قانون برابر و یکسان شناخته است. و همچنین در پیمان 
بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 بر 
برابری حقوق و عدم تبعیض برای همه انسانها تأکید می ورزد. و در ماده 2 
میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولتها متعهد شده اند که حقوق شناخته شده 
در میثاق را در باره افراد مقیم قلمرو یا تابع حاکمیتشان بدون تبعیض محترم 

شمرده و تضمین نمایند. 
در نظام سیاسی اسالم به این حقوق نیز توجه شده است. در اینجا به 

بررسی آنها می پردازیم.

اسالم و اختالفات دینی و مذهبی
در مورد اختالفات دینی و مذهبی، نظامها دو گونه 
می باشند: سکوالر و ایدئولوژیک؛ در نظامهای سکوالر، نهاد 
دین از دولت جداست و دین اکثریت هیچ نقشی در اداره 
امور جامعه ندارد و نباید هیچ تبعیضی بین ادیان گوناگون 
صورت گیرد اما در نظامهای ایدئولوژیک، دین در اداره امور 
و وضع قوانین نقش دارد و تفاوتهایی بین طرفداران ادیان 

مختلف وجود دارد.
البته طبیعی است که اگر در کشوری اکثریت دارای 
آیا  اما  ایشان است،  آِن  از  دین خاصی هستند، حکومت 

می توان به موجب این حق، حقوق اقلیت را نادیده گرفت؟
اصل صلح و انواع پیمان های همزیستی مسالمت آمیز 

با دیگران
در اسالم اساس زندگی با دیگران بر صلح و زندگی 
مسالمت آمیز قرار داده شده است لذا در آیاتی خداوند از 
مسلمانان خواسته است اگر دیگران صلح خواستند باید با 
لِْم َفاْجَنْح  آنان با صلح زندگی کرد و فرمود: َوإِن َجَنُحواْ لِلسَّ
؛)3(  واگر به صلح گراییدند تو ]نیز[ بدان  ْل َعلَی اهللِّ لََها َوتََوکَّ

گرای و بر خدا توکل نما.
و در این صورت حق هیچ گونه تعرض به آنان را ندارید: 
لََم َفَما َجَعَل اهللُّ  َفإِِن اْعَتَزلُوُکْم َفلَْم ُیَقاتُِلوُکْم َوأَلَْقْواْ إِلَْیُکُم السَّ
لَُکْم َعلَْیِهْم َسبِیاًل؛)4(  پس اگر از شما کناره گیری کردند و با شما نجنگیدند و با 
شما طرح صلح افکندند ]دیگر[ خدا برای شما راهی ]برای تجاوز[ بر آنان قرار 
نداده است. همچنین مالحظه فرمایید آیات دیگر را از جمله آیه 128 سوره نساء 
که بر اصل صلح تأکید نموده است. »والصلح خیر« و به تعبیری، این جمله کوتاه 
و پر معنی گرچه در مورد اختالفات خانوادگی در آیه فوق ذکر شده ولی بدیهی 
است یک قانون کلی و عمومی و همگانی را بیان مي کند که در همه جا اصل 
نخستین، صلح و صفا و دوستی و سازش است، و نزاع و کشمکش و جدایی بر 
خالف طبع سلیم انسان و زندگی آرام بخش او است، و لذا جز در موارد ضروری 

و استثنایی نباید به آن متوسل شد.
جالب این است که این آیات پس از آیات جهاد نازل شده است و همین 
دلیل بر این است که جهاد صرفا با کساني است که با مسلمانان می جنگند نه 

با مطلق کفار و مشرکان.
پیامبر اکرم )ص( با این که به پیشنهاد دو قبیله بزرگ اوس و خزرج به 
یثرب آمدند اما اصل را بر صلح و همزیستی مسالمت آمیز با دیگران و رعایت 
حقوق آنان قرار دادند. از این رو، در بدو ورود به یثرب، قراردادهایی را با قبایل 

مختلف منعقد نمودند.)5(  
بدیهی است که این اقدام به معنی پذیرش حقوق آنان بود. بنابر این، آنچه 
که امروز در پیمانهای بین المللی بین دولتها وجود دارد، اسالم قرنها پیش، برای 
این که یک نوع اتحاد و همبستگی ملی و تعاون و همکاری بین امت اسالمی و 
ملل دیگر و همینطور گروههای غیر مسلمان در قلمرو حکومت اسالمیـ  آنجا 
که اکثریت را مسلمانان تشکیل می دهندـ  برقرار گردد، پیمانهایی را که پیش از 

اسالم وجود داشته است، پذیرفت. 
این پیمانها که بر اساس مصالح کلی جامعه منعقد می شد و به تأیید اسالم نیز 
رسید و از احکام امضایی اسالم شمرده می شود، عبارت بود از: ذمه، هدنه و امان.)6( 

در اسالم
 اساس زندگی با 

دیگران بر صلح و 
زندگی مسالمت آمیز 
قرار داده شده است

 لذا در آیاتی 
خداوند از مسلمانان 
خواسته است اگر 

دیگران صلح خواستند 
باید با آنان با 

صلح زندگی کرد



نوع تعامل مسلمانان با دیگران
در سوره ممتحنه به طور تفصیل به نوع تعامل مسلمانان با دیگران 

پرداخته است.
در آغاز سوره، از مؤمنان خواسته شده است که از دوستی و مودت با 
دشمنان خدا و خودشان اجتناب کنند زیرا افزون بر این که به باورهای مؤمنان 
کفر می ورزند، پیامبر و پیروانش را به خاطر ایمانشان از سرزمین خودشان 
بیرون می کنند و اگر بر آنان قدرت یابند، دشمنی می نمایند و می خواهند 
مسلمانان به خداوند کافر شوند و در اجرای این دستور، نباید نسبت فامیلی 
مالحظه گردد. در ادامه، روش حضرت ابراهیم و پیروانش را به عنوان الگو 
معرفی می نماید که ایشان از کفار برائت جستند و دشمنی و کینه همیشگی با 
آنان را تا هنگامی که بر چنین اعتقادی بودند، اعالم نمودند. در عین حال این 
امر را منتفی نمی داند که ممکن است کفار ایمان بیاورند و به جای دشمنی، 
مودت و دوستی بین مسلمانان و ایشان برقرار گردد. از این رو مومنان را از 
نیکی و انصاف نسبت به آن دسته از کفار که سر جنگ با مسلمانان ندارند و 

اقدامی علیه آنان نکرده اند، منع نمی کند. 
و به صراحت در آیات 8 و 9 کفار را به دو دسته تقسیم می نماید. یک 
دسته آنان که می خواهد مسلمانان دست از اعتقاداتشان بردارند و به مقابله با 
مسلمانان برخواسته اند. و یک دسته افرادی که نسبت به مسلمانان دشمنی و 
عداوت ندارند. بنابر این تمام آنچه از ابتدای سوره بر آن تأکید شد که آنان را 
دوست نگیرید، صرفا مربوط به دسته نخست از کفار است نه نسبت به همه 
آنان. لذا مسلمانان نسبت به دسته دوم ـ همانطور که در جاهای دیگر بیان 
شده استـ  به نیکی و انصاف رفتار نمایند چه بسا با رفتار پسندیده، آنان مؤمن 

شوند و مودت و دوستی بین آنان و مسلمانان برقرار گردد.
در اینجا به توضیح آیه 8ـ  که مربوط به کفار غیر معاند استـ  می پردازیم: 
یِن َو لَْم  خداوند می فرماید: »ال َیْنهاُکُم اهللُّ َعِن الَِّذیَن لَْم ُیقاتُِلوُکْم ِفي الدِّ
ُیْخِرُجوُکْم ِمْن ِدیارُِکْم أَْن تََبرُّوُهْم َو ُتْقِسُطوا إِلَْیِهْم إِنَّ اهللَّ ُیِحبُّ الُْمْقِسِطیَن«)7( 
خدا شما را از نیکی کردن و عدالت ورزیدن با آنان که با شما در دین 

نجنگیده اند و از سرزمینتان بیرون نرانده اند، باز نمی دارد. خدا کسانی را که به 
عدالت رفتار می کنند دوست دارد. 

در این آیه دو شرط را برای نیکی و عدالت نسبت به آنان کافی دانسته 
که عبارتند از: نجنگیدن کفار و اخراج نکردن مسلمانان از دیارشان.

»بر« به معنای حسن رفتار و گرامی داشتن است و »عدالت« به معنی 
قرار دادن هر چیزی در جای خود و رعایت انصاف است که با آنان به گونه 

ای رفتار شود که مسلمانان می خواهند با ایشان رفتار شود.)8(  و در منازعات 
بین آنان و مسلمانان، به عدالت قضاوت شود.)9(  و بطور کلی حقوق آنان 

مراعات شود.
گرچه برخی حسن رفتار با آنان امری ممدوح دانسته اند نه واجب ولی 
مسلماً برخورد عادالنه با آنان امری الزامی است با توجه به این که در آخر آیه 
فرموده خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد و نیز به صراحت در آیات دیگر 

هر گونه ظلم و تجاوز را حتی نسبت به غیر مسلمانان ممنوع دانسته است
به هر حال با این که آیه در باره مشرکان است اما تعبیر »الذین لم 
یقاتلوکم« عام است و شامل هر غیر مسلمانی می شود. چه اهل کتاب و چه 

مشرکان.
بنابر این، فرمانی که در ابتدای سوره اعالم  شده )التتخذوا عدوی و 
عدوکم اولیاء/دشمنان من و خودتان را دوست نگیرید( در مورد این اشخاص 

نیست. 
برخی گفته اند این برخورد دوستانه با غیر مسلمانان تا زمانی بوده است 
که آیه جهاد در سوره توبه »َفاْقُتُلوا الُْمْشِرِکیَن َحْیُث َوَجْدُتُموُهْم«)10(  نازل نشده 
بود و با نزول آن آیه این دستور نسخ شده است. ولی اکثر اهل تأویل این آیه 

را محکم و غیر منسوخ می دانند.)11( 
صرف نظر از این که آیه قتال، تحقیقا داللتی بر جهاد ابتدایی ندارد و تنها 
به جهاد دفاعی با کسانی که با مسلمانان می جنگند، داللت دارد،)12(  عالمه 
طباطبایی به خصوص در مورد نسخ نشدن این آیه چنین استدالل کرده اند: 
این آیه ]8 سوره ممتحنه[ با اینکه مطلق است، اما شامل غیر اهل ذمه و اهل 
معاهده نمی شود، و کفاری که با اسالم سر جنگ دارند مشمول این آیه نیستند، 
تا آیه سوره توبه ناسخ آن باشد، چون آیه مذکور تنها به کفار حربی و مشرکین 
نظر دارد، با این حال چطور می تواند ناسخ آیه مورد بحث باشد، با اینکه هیچ 

مزاحمتی بین آن دو نیست.)13( 
همچنین منافاتی با آیه 29 سوره فتح ندارد که می فرماید: »اشداء علی 
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الکفار رحماء بینهم« زیرا در این آیه نمی فرماید به تندی و خشونت با آنان 
برخورد نمایید بلکه می فرماید حالت مؤمنان با آنان به گونه ای باشد که آنان 
سستی در اعتقاد را در مؤمنان مشاهده نکنند. بلکه آنان را مستحکم و جدی 

و غیرقابل تغییر ببینند.
بر این اساس در این آیه بر دو نکته در رابطه با غیر 
مسلمانان غیر معاند تأکید شده است. که عبارتند از: نیکی و 

عدالت. این دستورات در آیات دیگر نیز به طور مطلق و کلی 
بیان شده است که در اینجا به آن اشاره می کنیم: 

دستور الهی بر نیکی و عدالت نسبت به دیگران
در آیاتی از قرآن به احسان و عدالت فرمان داده شده است از جمله: 

الف( آیات بر و احسان
در آیات بسیاری توصیه به احسان و نیکی به دیگران شده است از جمله: 
از پیامبر )ص( می خواهد که با مردم به نیکی سخن بگوید: »َو ُقولُوا 

لِلّناِس ُحْسناً«
و با اهل کتاب جز به نیکی مجادله نکند: َو ال ُتجاِدلُوا أَْهَل الِْکتاِب إاِّل 

بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن؛ با اهل کتاب جز به صورت نیکو مجادله مکن.
و مردم را با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگار بخواند و با بهترین شیوه 
با آنان مجادله کند. اْدُع إِلی  َسبیِل َربَِّک بِالِْحْکَمِة َو الَْمْوِعَظِة الَْحَسَنِة َو جاِدلُْهْم 

بِالَّتي  ِهَي أَْحَسُن.
لذا برای همه جهانیان رحمت معرفی می شود »َرْحَمًة لِلْعالَِمیَن«

ْیَنا  و به انسانها نسبت به والدین به نیکی توصیه می فرماید: »َو َوصَّ
اْلِنْساَن بِوالَِدْیِه ُحْسناً َو إِْن جاَهداَک َعلی أَْن ُتْشِرَک بِي ما لَْیَس لََک بِِه ِعلٌْم 

نْیا َمْعُروفاً«« َفال ُتِطْعُهما َو صاِحْبُهما ِفي الدُّ
و بطور کلی به عدالت و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان 
می دهد و از کار زشت و ناپسند و ستم باز می دارد. إَِنّ اهللَّ َیأُْمُر بِالَْعْدِل َوالِْحَساِن 
ُروَن؛  َوإِیَتاء ِذی الُْقْربَی َوَیْنَهی َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنَکِر َوالَْبْغِی َیِعُظُکْم لََعلَُّکْم تََذَکّ
و جزای نیکی را جز نیکی نمی داند: َهْل َجَزاء اْلِْحَساِن إاَِلّ اْلِْحَساُن؛ 

ب( آیات عدل و انصاف
در آیات بسیاری نیز به عدالت فرمان داده شده است از جمله: بقره 282؛ 
نساء 3 و 58 و 129 و 135؛ مائده 8 و 106؛ انعام 152؛ نحل 76 و 90؛ شوری 

15 و...
به عنوان نمونه در سوره شوری آیه 15 ماموریت پیامبر را اجرای عدالت 

می داند )امرت العدل بینکم( و در آیه 25 سوره حدید ماموریت همه انبیاء را 
آگاه کردن مردم برای اقامه قسط و عدل بیان می کند )لیقوم الناس بالقسط( 
و در آیه 8 سوره مائده به یکی از عوامل انحراف از عدالت اشاره نموده و 
به مسلمانان هشدار می دهد که: نباید کینه ها و عداوتهای قومی و تصفیه 
حسابهای شخصی مانع از اجرای عدالت و موجب تجاوز به حقوق 
دیگران گردد، زیرا عدالت به تقوی نزدیکتر است. لذا می فرماید: 

والیجرمنکم شنئان قوم علی االتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی«

 نمونه هایی از عدل و احسان به دیگران در روایات
در روایات نیز بر عدل و احسان نسبت به غیر مسلمانانی که 

معاند نیستند، تأکید شده است. از جمله: 
1ـ از امیرالمؤمنین )ع( در نامه 53 نهج البالغه خطاب به مالک 
نقل شده است: »و اشعر قلبک الرحمة للرعیة و المحبة لهم و اللطف 
لهم و ال تکونن علیهم سبعا ضاریاً تغتنم اکلهم فانهم صنفان: اما اخ 
لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق«؛ قلبت را مملو از رحمت و 
محبت و لطف به مردم بکن و مانند حیوان درنده خویی نباش که 
بخواهی آنان را بدری. زیرا آنها دو دسته اند: یا برادر دینی تو هستند 

یا در خلق نظیر تو هستند.«
در این نامه امام با استفاده از 4 واژِه رعایتی برای مردم تأکید 
ورزیده اند که سه مورد اول آن جنبه ایجابی دارد و مورد چهارم 
جنبه سلبی و آنها عبارتند از: لطف، محبت، رحمت و مانند حیوان 

درنده خو نبودن. 
و افزون بر این که، واژه رعیت به معنای مردم و افراد تحت سلطه است 
و مقید به مسلمان و غیر مسلمان نیست، در آخر نیز با تصریح به همه افراد 
جامعه، )اما اخ لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق( این نوع رفتار را شامل همه 

و عموم مردمـ  چه مسلمان و چه غیر مسلمانـ  دانسته اند.
2ـ معاویة بن وهب نقل می کند که زکریا بن إبراهیم مسیحی بود و 
مسلمان شد. در مراسم حج با امام صادق )ع( مالقات کرد و پرسید: من نصرانی 
بوده و مسلمان شدم ولی پدر و مادرم مسیحی هستند و مادرم نابیناست. آیا 
با آنان باشم و از ظرف غذای آنان بخورم؟ امام فرمودند: ایرادی ندارد پس به 

مادرت توجه داشته باش و به او نیکی کن.)14( 
3- در روایت آمده است که: پیرمرد بسیار مسن از کارافتاده ای که گدائی 
می کرد بر امیر المؤمنین )ع( گذر کرد، حضرت فرمود: این کیست؟ گفتند ای 
امیر المؤمنین این یک مرد نصرانی است. امیر المؤمنین )ع( فرمود: تا توان 
داشت از وی کار کشیدید و اکنون که ناتوان شده رهایش کرده اید؟ از بیت 

المال خرجی او را بدهید.)15( 
4ـ در صحیح بخاری به سند خود از جابر بن عبد اهلل آمده است که گفت: 
جنازه ای را می بردند، پیامبر )ص( به احترام او ایستاد، ما نیز ایستادیم و 
گفتیم: ای رسول خدا، این جنازه یک یهودی است، حضرت فرمود: هر وقت 

جنازه ای را دیدید از جای خویش بلند شده و بایستید.)16( 
5- باز در همان کتاب آمده است که: سهل بن حنیف و قیس بن سعد در 
قادسیه عراق نشسته بودند، جنازه ای را از آن طرف می بردند، آن دو بلند شدند 
و ایستادند، به آنان گفته شد اینان از اهل زمین- یعنی اهل ذمه- هستند، آن 
دو گفتند: از مقابل پیامبر )ص( جنازه ای عبور می دادند، آن حضرت از جای 
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برخاست، برخی به آن حضرت گفتند: این جنازه یک نفر یهودی 
است، فرمود: آیا او یک انسان نیست؟ 

مالحظه می فرمائید، این منطق اسالم است که برای یک 
انسان به هر مذهب و مرامی که باشد حتی برای جنازه او- در 
صورتی که تجاوز به حقوق دیگران نکرده باشد- شان و احترام 

ویژه قائل است.
6 ـ در مجمع البیان نقل شده است: ساره کنیز و جاریه ابی 
عمرو بین صیفی بن هشام دو سال بعد از جنگ بدر از مّکه بمدینه 
خدمت پیامبر )ص( آمد. پس پیغمبر )ص( به او فرمود: آیا مسلمان 
آمدی؟ گفت: نه. فرمود: آیا به عنوان مهاجرت آمدی؟ گفت: نه. 
فرمود: پس برای  چه آمدی؟ گفت: شما اساس عشیره و آقای منید 
و بحقیقت که اموال و آقایی ما رفته و سخت مستمند و نیازمند 
شدم، پس بر شما وارد شدم که عطائی بمن نمائید و مرا بپوشانید و 
مرکبی نیز دهید که سوار شوم، فرمود: پس جوانان مّکه چه شدند؟ 
و او زنی نوحه گر و خواننده بود گفت: بعد از واقعه جنگ بدر دیگر 
کسی بسراغ من نیامد، پس پیامبر خدا »ص« وادار کرد اوالد عبد 
المّطلب را تا او را پوشانیده و سوار کرده و آذوقه ای به او دادند.)17( 

7ـ انجام برخی از امور در فقه اسالمی تبعات و آثاری دارد. 
مثال ازدواج با محارم حرام و مرتکب آن مجازات می شود و فرزند 
حاصل از آن ولد الزنا شمرده می شود. اما هیچ مسلمانی حق ندارد 
فرزند غیر مسلمانان را که با ازدواج محارم به دنیا آمده، زنازاده بداند 
در صورتی که در دین آنان این عمل مجاز شمرده شده باشد.)18(  این حکم 
برگرفته از روایات است و نقل شده است: َقَذَف َرُجٌل َمُجوِسّیاً ِعْنَد أَبِي َعْبِد 
ُه َو أُْخَتُه- َفَقاَل َذاَک ِعْنَدُهْم نَِکاٌح  ُجُل إِنَُّه َیْنِکُح أُمَّ ِ )ع(- َفَقاَل َمْه َفَقاَل الرَّ اهللَّ
ِفي ِدینِِهْم. کسی نزد امام صادق)ع( به یک مجوسی نسبت زنا داد حضرت 
فرمودند: ساکت باش. آن مرد گفت آنها با مادر و خواهر خود ازدواج می کنند. 
حضرت فرمودند: این در دین آنان ازدواج است. و در روایتی دیگری از امام 
باقر)ع( از حکم آنان سوال شد، حضرت فرمودند: تَُجوُز َعلَی أَْهِل ُکلِّ ِذي ِدیٍن 

بَِما َیْسَتِحلُّوَن؛ بر اهل هر دینی آنچه را روا می دانند حالل است.)19( 
لذا فقها بر اساس قاعده »الزام« که برگرفته از روایت »الزموهم بما الزموا 
به انفسهم«)20( می باشد، تمام کارهایی که آنان انجام داده اند و مطابق قوانین 

خودشان بوده است را حمل به صحت می کنند.)21(  
از این رو مسلمانان، غیر مسلمانان را به احکام اسالم ملتزم نکرده اند و 
آنان طبق مقررات خودشان رفتار می کنند و مسلمانان نیز قوانین آنها را در مورد 

خودشان می پذیرند.)22( 
8ـ در سنن ابی داود، از پیامبر خدا )ص( آمده است: آگاه باشید کسی که 
بر معاهدی که در پناه اسالم است ستم روا دارد یا از او کم بگذارد، یا کاری را 
از او بخواهد که توان انجام آن را ندارد، یا بدون رضایت او چیزی را از او بگیرد، 
من در روز قیامت بازخواست کننده و مدعی او خواهم بود. )اال من ظلم معاهدا 
او انتقصه او کلّفه فوق طاقته او اخذ منه شیئا بغیر طیب نفس فانا حجیجه یوم(

9- در فتوح البلدان بالذری از آن حضرت )ص( آمده است: کسی که به 
معاهدی ستم روا دارد و چیزی را از او بخواهد که توان انجام آن را ندارد، من 
طرف حساب و مدعی او خواهم بود. من ظلم معاهدا و کلفه فوق طاقته فانا 

حجیجه.«)23( 

10ـ احترام اسالم برای افرادی که در ذّمه اسالم هستند تا حدی است که 
به آنان اجازه می دهد که با امام و پیشوای مسلمانان به مخاصمه برخیزند و او 
را به پای میز محاکمه بکشانند و برای موضوع مورد ادعای او بینه مطالبه کنند، 
چنانچه این قضیه در مورد زرة امیر المؤمنین )ع( و مخاصمه او در عصر خالفت 

وی با یک مرد یهودی اتفاق افتاد و قضیه به نزد شریح قاضی کشیده شد. 
مالیات  برخی مأموران گردآوری  به  نامه آن حضرت )ع( که  11- در 

می نویسد آمده است: 
برای گرفتن خراج، لباس زمستانی و تابستانی مردم، و چهارپایی که 
با آن کار می کنند و بنده آنها را به فروش نرسانید، و هرگز کسی را برای 
گرفتن یک درهم تازیانه نزنید، و هرگز به اموال مردم چه اهل نماز باشند و 
چه معاهد، دست  درازی نکنید، مگر اینکه اسب یا اسلحه ای را بیابید که علیه 
اهل اسالم بکار گرفته می شود که سزاوار نیست مسلمان چنین وسایلی را در 
دست دشمنان اسالم فرو بگذارد تا موجب شوکت آنان علیه اسالم گردد.)24( 

بررسی دیدگاه فقها
فقیهان شیعه در ابواب مختلف فقه با توجه به صدر آیه مزبور و آیات و 
روایات دیگر، به تناسب موارد دیدگاههای متفاوتی ارائه کرده اند اما بخش 
دوم آیه که در مورد عدالت است و همانطور که گفتیم این بخش الزامی نیز 
می باشد، چندان مورد توجه آنان قرار نگرفته است و بویژه در بخش سیاسی 

مغفول مانده است.
در توضیح این مطلب ابتدا الزم است توجه فقیهان را به بخش اول آیه 

متذکر شویم. 

الف( احسان و نیکی به غیر مسلمانان
به غیر  نیکی و احسان  به  ابواب مختلف فقه،  به خوبی، در  فقیهان 

مسلمانان تأکید کرده اند مثاًل: 
1ـ شهید اول در کتاب قواعد به نقل از بحاراالنوار می گوید: نیکی به 
پدر و مادر متوقف بر اسالم داشتن آنان نیست به دلیل فرموده خداوند متعال 
ْیَنا اْلِنْساَن بِوالَِدْیِه ُحْسناً َو إِْن جاَهداَک َعلی أَْن ُتْشِرَک بِي  که فرمود: »َو َوصَّ
نْیا َمْعُروفاً«. همانطور که  ما لَْیَس لََک بِِه ِعلٌْم َفال ُتِطْعُهما َو صاِحْبُهما ِفي الدُّ
روشن است فرض بر این است که آنان مشرکند. لذا جز در مورد شرک باید از 

دستور آنان پیروی نمود.
2ـ فقها یکی از مواردی که تیمم را جایز شمرده اند آنجایی است که حفظ 
آب برای رفع تشنگی خودش و دیگران و لو کافر، الزم باشد.)25(  در این رابطه 

به روایت امام صادق )ع( نیز استناد شده است.)26( 
3ـ همچنین کمک مالی به غیر مسلمانان روا شمرده شده است چه به 
عنوان صدقه به نیازمندان آنان و چه وقف اموال و نذر و وصیت برای آنان.  
البته در برخی از ابواب فقه تفاوتهایی بین آنان با مسلمانان قایل شده است 
که عمدتا یک دستور درون دینی برای پیروان اسالم است نه این که حقی از 
آنان را نادیده گرفته باشد مانند اجتناب مسلمانان از آنها در طهارت و نجاست، 

تولیت نبخشیدن به آنان و...
لذا در بحث وقف با این که اختالف بین فقیهان در مورد اهل کتاب و 
غیر آنان همچنین بین ذمی و محارب، اقوام و خویشان و غیر آنها وجود دارد، 
صاحب جواهر می فرماید: از بسیاری از کلمات پیشینیان بر می آید که مطلقا 
وقف بر آنان جایز است بلکه مجمع البیان در این مسأله ادعای اجماع کرده 

آنچه که امروز در 
پیمانهای بین المللی 
بین دولتها وجود دارد، 
اسالم قرنها پیش، برای 
این که یک نوع اتحاد 
و همبستگی ملی و 
تعاون و همکاری بین 
امت اسالمی و ملل دیگر 
و همینطور گروههای 
غیر مسلمان در قلمرو 
حکومت اسالمیـ  آنجا 
که اکثریت را مسلمانان 
تشکیل می دهند ـ برقرار 
گردد، پیمانهایی را که 
پیش از اسالم وجود 
داشته است، پذیرفت.
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است که مسلمان به هر کس خواست اعم از محارب، چه نسبت 
فامیلی داشته باشد یا نداشته باشد، می تواند برایشان وقف نماید. 
در عین حال در آخر می فرماید: ادله مخالف را می توان به 
کافر حربی معطوف دانست و در مورد غیر حربی چه از اقوام 

باشد و چه نباشد وقف جایز است.)27( 
ایشان همین نظر را در باب وصیت دارند. اال این که بین 

حربی و غیرحربی نیز فرقی نگذاشته اند.)28( 
غیر  مرتد  و  ذمی  بر  وقف  می فرماید:  خمینی  امام  راستا  همین  در 

فطری )ملی( به ویژه اگر از اقوام باشد صحیح است)29( 
ایشان دقیقا همین نظر را در مورد وصیت نیز دارند.)30( 

آیت اهلل خوئی نیز در هر دو باب به جواز رأی داده اند.)31( 

ب( رعایت عدالت
با این که در آیات بسیاری از ظلم و اجحاف نسبت به دیگران حتی 
دشمنان منع شده است. معموال این مسأله عمدتا به امر قضا بسنده شده است. 
یکی از وظایف قاضی رعایت تساوی بین طرفین دعوی دانسته شده است در 
همه جهات از سالم کردن و پاسخ سالم دادن گرفته تا نشاندن آنان و نگاه به 

ایشان و... و باالخره به عدالت حکم نمودن بین آنان.)32( 
در حالی که در مباحث سیاسی در عصر حاضر حقوق شهروندی نیز مطرح 

است.
مانند: حق انتخاب سرنوشت در رأی دادن و رأی گرفتن. حق فعالیتهای 
اقتصادی، حق اشتغال، حق مسکن، حق آزادی بیان، آزادی عقیده و... آیا 
می توان با استفاده از متون اسالمی این حقوق را برای آنان استنباط نمود؟ تا چه 

حد؟ و آیا مرزبندی بین مسلمانان و آنان در چه اموری تعریف می شود؟

به عنوان نمونه: 
پیامبر )ص( در بدو ورود به مدینه قرارداهایی را با اهل کتاب منعقد نمودند و 
تا آخر عمر به تعهدات آن متعهد بودند و اگر تحولی رخ داد، نه از جانب پیامبر )ص( 

بلکه به دلیل نقض آشکار مفاد عهدنامه از سوی قبیله هایی چون یهود بود. 
در بندهای 24 تا 35 عهدنامه ضمن تصریح به نام قبیله های یهود، 
استقالل داخلی یکایک آنان را همانند یهود بنی عوف تضمین نمودند.)33(  این 
پیمانها بر اساس چه حقی برای آنان بود؟ پیمانهایی که حتی بعدها مورد احترام 

امیرالمؤمنین )ع( نیز واقع شد.
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کلَیات حقوق بشر در قرآن و سنَت نبوی )صلی اهلل علیه وآله(
ْمَنا بَنِي آَدَم)1( در ظرف آفریدگار جهان مستحیل شده  کرامت وشرف انسانی به موجب آیه کریمه )َولََقْد َکرَّ
و شامل همة اعضای خانوادة بزرگ بشری است و اعتراف به آن و به حقوق انسانی زیر بنای آزادی ها و عدالت 
و صلح جهانی و همزیستی مسالمت آمیز است.  متأسفانه در طول تاریخ جز در فترت های کوتاه مَدت ) یعنی 
دوران رهبری و حکومت پیامبران و پیشوایان الهی ( این حقیقت در جامعه های بشر به بوتة فراموشی سپرده 

شده است و مورد بی-اعتنایی قرار گرفته و همچنان ادامه دارد. 
هم اکنون ما ناظر جنایت ها و خون ریزی ها و درنده خویی ها و حق کشی ها هستیم که بشر را به رتبة 
وحشی ترین حیوان تنَزل داده و وجدان انسانی را آزار می دهد. ظلم و استبداد و استثمار از یک سو و ترس و 
گرسنگی و بینوایی و عصیان از سوی دیگر درگیر شده ، نه تنها همزیستی مسالمت آمیز را ممتنع ساخته، 
بلکه ادامة حیات بشر را به خطر انداخته است و به انقراض تهدید می کند و از انفجار قریب الوقوع خبر می دهد 
احساس خطر و نه عواطف انسانی و دلسوزی! زعمای دولت های نیرومند را به چاره جویی برانگیخته و در 
پایان دومین جنگ جهانی منشوری مبنی بر اعتراف به حقوق انسان ولزوم رعایت آن تنظیم نموده و رؤسای 

سید ابوالفضل
 موسوی مجتهد زنجانی
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قدرت های سترگ و بیشتر کشورهای دیگر آن را تعَهد و امضاء نمودند 
که در بدوامر نوید امید بخشی تلَقی گردید؛ ولی بر خالف آرزو وانتظار، 
پس از اندک زمانی به صورت پندنامه و توصیه در آمده و فاقد ضمانت 
افراد  به حقوق  اکنون تجاوز  المللی گردید، چنان که هم  بین  اجرای 
و  است  باقی  به حال خود  ملَت های ضعیف در سرزمین های مختلف 
سازمان ملل با خونسردی تماشاگر آن است و تنها به صدور قطعنامه 

اکتفا می کند! 
نویسندگان  و  دانشمندان  از  جمعی  اتَفاق  به  جانب  این  معهذا 
محترم نه به عنوان اعتقاد به همة مواد منشور حقوق بشر و یا اطمینان 
به یک عمل مؤثَر از طرف سازمان ملل، بلکه نظر به قانون منطقی 
جدل  ) یعنی الزام طرف مناظره به آنچه که خود قبول کرده و تعهد 
نموده است( نامه ای مبنی بر شرح اوضاع جاری کشور و موارد نقض 
حقوق بشر به دبیر کل سازمان ملل نوشته و فرستادیم که شاید هنوز 

هم تحت بررسی است! 
ولی اساسا معتقدم دفاع از حق پیش از این گونه تشبثات به عهدة 
انقالب  از  پیش  قرن ها  اسالم  مقَدس  وآیین  است  حق  صاحب  خود 
فرانسه وتأسیس سازمان ملل ) که بعضی از بی خبران به غلط آنها را 
مبتکر و پیشگام می پندارند( حقوق بشر را با توَجه به ارزش های انسانی 
حَتی شامل جنین در رحم مادر که چشم به جهان نگشاده است، کال 
وجزءاً معَین کرده و ضمانت اجرای آن را با دستور اکید امر به معروف 
و نهی از منکر به عهدة ملَت رشید مسلمان محَول نموده است :  ُ) َولَْواَل 

َدْفُع اهللِ النَّاَس بَْعَضُهم بَِبْعض لََفَسَدِت ااْلَْرُض(.  )2(
وچون قیام به مطالبة حَق، فرع آگاهی از حق است ، الزم به نظر 
رسید تا آنجا که فرصت مراجعه به مدارک آن بود، قسمتی از کلیات 
حقوق بشر مستخرج از قرآن مجید و سنت حضرت خاتم االنبیاء وائَمة 
ماَده  سه  و  بیست  در طی  را   - علیهم  اهلل وسالمه  - صلوات  هدی 
از آن  آزادنه  تا هر کس مایل باشد،  ایمانی برسانم  برادران  به اطالع 
پشتیبانی نموده و به طرفداران حقوق بشر بپیوندد، توفیق همگانی را از 

پیشگاه قادر متعال خواستارم. 

ماَدۀ اَول
همة افراد بشر، عضو خانوادة بزرگ انسانی و دارای احترام و حقوق 
ْمَنا بَنِي آَدَم َوَحَملَْناُهْم ِفي الَْبرِّ َوالَْبْحِر َوَرَزْقَناُهم  متقابل هستند :  )َولََقْد َکرَّ

ْن َخلَْقَنا تَْفِضیاًل(.  )3( لَْناُهْم َعلَی َکثِیر ِممَّ یَِّباِت َوَفضَّ ِمَن الطَّ
وهمة آنها از موهبت خرد و وجدان برخوردارند :  )َواهلُل أَْخَرَجُکم مِّن 
ْفئَِدَة  َوااْلَ بَْصاَر  َوااْلَ ْمَع  السَّ لَُکُم  َوَجَعَل  َشْیئًا  تَْعلَُموَن  اَل  َهاتُِکْم  ُأمَّ بُُطوِن 

اَمِة(.  )5( لََعلَُّکْم تَْشُکُروَن( )4( )َواَل ُأْقِسُم بِالنَّْفِس اللَّوَّ
و همگی از یک پدر و مادر به وجود آمده اند و طبعا برادر و خواهر 
َواِحَدة  نَْفس  ِمن  َخلََقُکم  الَِّذي  َربَُّکُم  اتَُّقوا  النَّاُس  أَیَُّها  یگدیگرند :  )َیا 

وامیر  َونَِساًء( )6(   َکثِیراً  ِرَجااًل  ِمْنُهَما  َوبَثَّ  َزْوَجَها  ِمْنَها  َوَخلََق 
المؤمنین - صلوات اهلل علیه - فرمود: »االنسان اخ  االنسان 

أحَبً أم کره«. )7(

ماَدۀ دوم 
تواند  نمی  بوم  و  زاد  و  لغت  و  ونژاد  بشر  رنگ  اختالف 
بر فرد  یا فردی  امتیاز و برتری گروهی بر گروه دیگر  منشأ 
دیگر باشد ، و همة افراد بشر به یکسان از حقوق انسانی بهره 

مند هستند.  
- َیاأَیَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُکم ِمن َذَکر َوُأنَثی َوَجَعلَْناُکْم ُشُعوبًا 

َوَقَبائَِل لَِتَعاَرُفوا إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعنَد اهللِ أَْتَقاُکْم-. )8(
»ُکلَُکم الدم وآدم من تراب، لیس لعربی علی عجمی وال 
لعجمی علی عربی وال الحمر علی اسود وال السود علی احمر 

فضل إال بالتقوی«)9(
»الناس سواسیة }سواًء خ{ َکأسنان الٌمشط«. )10(

و خدا بُشر را بر دو نوع آزاد و برده نیافریده است و همة آنان آزاد 
اً«. )11( به وجود آمده اند ، » ال تَُکن َعبَد َغیِرَک و قد َجَعلََک اهلُل ُحرَّ

ماَدۀ سوم
همة افراد بشر در برابر قانون مساوی بوده و قانون بدون تبعیض 
و  تهدیست  و  توانگر  و  بیگانه  و  خویشاوند  از  اعم  همه،  دربارة  باید 

دشمن اجرا بشود.
َعلَی  َولَْو   ِ هلِلَّ ُشَهَداَء  بِالِْقْسِط  اِمیَن  َقوَّ ُکونُوا  آَمُنوا  الَِّذیَن  َیاأَیَُّها   «
بِِهَما  أَْولَی   ُ َفاهللَّ َفِقیًرا  أَْو  َغنِیًّا  َیُکْن  إِْن  ْقَربِیَن  َواْلَ الَْوالَِدْیِن  أَْو  أَنُفِسُکْم 

َفاَل تَتَّبُِعوا الَْهَوی «. )12( »َو ال َیْجِرَمَنُّکْم َشَنآُن َقْوٍم َعلیأاََلّ تَْعِدلُوا«. )13(
ِریُف تََرُکوُه  »إِنََّما أَْهلََک الَِّذیَن َقْبلَُکْم أَنَُّهْم َکانُوا إَِذا َسَرَق ِفیِهْم الشَّ

ِعیُف أََقاُموا َعلَْیِه الَْحدَّ «. )14( َوإَِذا َسَرَق ِفیِهْم الضَّ
»علیکم بالعدل علی الصدیق والعدَو«. )15(

»التبُغوا علی أهل القبلة وال تظلُموا أهل الذمة«. )16(

مادۀ چهارم
همة افراد بشر حق دارند  از نعمت حیات برخوردار باشند، و این 

حق برای همه تضمین شده است : 
)17( » َم اهلُل إاِلَّ بِالَْحقِّ »َواَل تَْقُتُلوا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

» َمن َقَتَل نَْفسًا بَِغْیِر نَْفس أَْو َفَساد ِفي ااْلَْرِض َفَکَأنََّما َقَتَل النَّاَس 
َجِمیعًا«. )18(

وهمچنین از حق امنیت همگی بهره مند هستند و هیچ کس را 
نمی رسد از کسی دیگر سلب امنیت بکند و سخت ترین کیفر دربارة 

او مقرر شده است: 
» إِنََّما َجَزاُء الَِّذیَن ُیَحاِربُوَن اهلَل َوَرُسولَُه َوَیْسَعْوَن ِفي ااْلَْرِض َفَساداً 
َع أَْیِدیِهْم َوأَْرُجُلُهم ِمْن ِخاَلف أَْو ُینَفْوا ِمَن  أَن ُیَقتَُّلوا أَْو ُیَصلَُّبوا أَْو ُتَقطَّ

اختالف رنگ بشر 
ونژاد و لغت و

 زاد و بوم 
نمی تواند منشأ 
امتیاز و برتری 

گروهی بر گروه 
دیگر یا فردی بر فرد 

دیگر باشد ، و همۀ 
افراد بشر به یکسان 

از حقوق انسانی 
بهره مند هستند.  
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ااْلَْرِض«. )19(
و نیز همة افرا د از حق آزادی برخوردارند و نمی توان کسی را به 

بردگی گرفت یا به تجارت برده فروشی پرداخت. 
»َفاَل اْقَتَحَم الَْعَقَبَة  َوَما أَْدَراَک َما الَْعَقَبُة َفکُّ َرَقَبة  أَْو إِْطَعاٌم ِفي 

َیْوم ِذي َمْسَغَبة«. )20(
»شَر الناس من یبیع الناس «. )21(

مادۀ پنجم 
هیچ  یک از افراد بشر را در مورد اخذ اعتراف یا به هر منظور دیگر 
نمی توان آزار و شکنجة روحی یا بدنی داد، یا درباره اش و حشیانه و 

توهین آمیز رفتار کرده و به شرف و آبرویش لطمه وارد ساخت: 
»إن اهلل یعذب الذین یعذبون الناس فی الدنیا «. )22(

» ظهر المسلم حمی إال بحقه «. )23(
»من آذی ذمیا فانا خصمه «. )24(

مادۀ ششم 
همة افراد بشر حق دارد برای احقاق حق خود یا دفاع و رفع تجاوز 
دیگران به دادگاه صالح مراجعه و داد خواهی بنمایند و یاری طلبند و به 

قانون عدل دادرسی بشوند: 
بِیُل  » َولََمِن انَتَصَر بَْعَد ُظلِْمِه َفُأولئَِک َما َعلَْیِهم ِمن َسبِیل إِنََّما السَّ

َعلَی الَِّذیَن َیْظلُِموَن النَّاَس َوَیْبُغوَن ِفي ااْلَْرِض بَِغْیِر الَْحقِّ «. )25(

مادۀ هفتم 
هیچ کس را نمی توان خود سرانه بازداشت یا زندانی یا تبعید نمود : 
اْحَتَملوا  َفَقِد  اْکَتَسُبوا  َما  بَِغْیِر  َوالُْمْؤِمَناِت  الُْمْؤِمنِیَن  ُیْؤُذوَن  »َوالَِّذیَن 

بِینًا«. )26( بُْهَتانًا َوإِثْمًا مُّ

ماَدۀ هشتم 
متهم مادام که در دادگاه صالح و علنی و بی طرف با در اختیار 
و  نشده،  ثابت  جرمش  خود  حق  از  دفاع  در  آزادی  و  وسیله  داشتن 
محکوم علیه نگشته است، بری و بی گناه شناخته می شود : » َفإِْذ لَْم 

َهَداِء َفُأولئَِک ِعنَد اهللِ ُهُم الَْکاذبُوَن«. )27( َیْأُتوا بِالشُّ
و هیچ کس را بیشتر از آنچه که قانون معَین کرده است ، نمی 

توان مجازات کرد : 
»ًجزاًء وفاقًا«. )28(

»ولکنه یصنع بهم علی قدر جنایتهم «. )29(

ماَدۀ نهم 
هیچ کس نباید در خصوصیات زندگی افراد و خانواده ها یشان و 
در مراسالت آنان فضوالنه مداخله کند یا خانه و محل کار اشخاص را 

مورد تفتیش قرار بدهد : 
ُسوا«. )30( »َواَل تََجسَّ

و نباید سرزده به خانه کسی پای بنهد: 
» اَل تَْدُخُلوا بُُیوتًا َغْیَر بُُیوتُِکْم َحتَّی تَْسَتْأنُِسوا َوُتَسلُِّموا َعلَی أَْهلَِها 

ُروَن «. )31( ذلُِکْم َخْیٌر لَُّکْم لََعلَُّکْم تََذکَّ
»َوإِن ِقیَل لَُکُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا «. )32(

همة افراد بشر حق دارند از این گونه تعرضات ناروا در امان باشند.  

ماَدۀ دهم 
هر کس حق دارد در کشور خود هر جا که مایل باشد، اقامت گزیند 

و یا آزادانه به کشور دیگر مهاجرت بنماید : 
 » َیا ِعَباِدَي الَِّذیَن آَمُنوا إِنَّ أَْرِضي واِسَعٌة َفإِیَّاَي َفاْعُبُدون«. )33(

یا در اثر فشار و سختگیری های ناروایی دستگاه حاکم به کشور 
دیگر پناهنده شود : 

َمْأَواُهْم  َفُأولئَِک  فیَها  َفُتَهاِجُروا  َواِسَعًة  اهللِ  أَْرُض  تَُکْن  أَلَْم  »َقالُوا 
َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصیراً«. )34(

» خیر البالد ما حملک « . )35(

مادۀ یازدهم 
هر کس حق دارد آزادانه تابعیت کشور دلخواه خودش را بپذیرد : 

» لیس بلد باحّق بک من بلد « . )36(
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» من ضّیعة االقرب اتیح له االبعد. «  )37(

مادۀ دوازدهم 
هر یک از مرد و زن که به سن ازدواج رسیده اند ، حق دارند 
با رضا و رغبت خود همسر انتخاب کرده و تشکیل خانواده بدهند و 

کسی دیگر نباید در امر ازدواج آنها مداخله کند : 
)38( .» » َفاَل تَْعُضُلوُهنَّ أَن َینِکْحَن أَْزَواَجُهنَّ

ولکن زن مسلمان نمی تواند و حق ندارد با مرد غیر مسلمان 
ازدواج بکند: 

» اَل ُهنَّ ِحلٌّ لَُهْم َواَل ُهْم َیِحلُّوَن لَُهنَّ «. )39(
هر یک از زن و شوهر در آغاز ازدواج و دوران زناشویی و به 

هنگام جدایی از حقوق مشروعه و متقابله بر خوردار خواهند بود: 
» َولَُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْیِهنَّ بِالَْمْعُروِف « )40(

اُموَن َعلَی النَِّساِء «. )41( َجاُل َقوَّ »الرِّ
َجاِل َعلَْیِهنَّ َدَرَجٌة « . )42( » َولِلرِّ

ماَدۀ سیزدهم 
هر یک از مردان و زنان حق تملک و استقالل تصرف دارند و 
می توانند از این حق چه به صورت انفرادی و چه به صورت اشتراکی 

استفاده بنماید : 
ا اْکَتَسْبَن «. )43( ا اْکَتَسُبوا َولِلنَِّساِء نَِصیٌب ِممَّ َجاِل نَِصیٌب ِممَّ » لِلرِّ

شوهر حق ندارد چه در دوران ازدواج ، چه به هنگام جدایی زن 
را زیر فشار قرار داده و یا به حیله و نیرنگ و تهمت زدن بر وی، همه 

یا قسمتی از مهر یا سایر اموال زن را از او بگیرد : 
)44( » »َواَل تَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بَِبْعِض َما آتَْیُتُموُهنَّ

»َوآتَْیُتْم إِْحَداُهنَّ ِقنَطاراً َفاَل تَْأُخُذوا ِمْنُه َشْیئًا«. )45(

ماَدۀ چهاردم 
در  اسالمی  کشورهای  در  که  وزرتشتی  مسیحی  و  یهودی 
حمایت جامعة مسلمین به سر می برند ، از حقوق انسانی و همزیستی 
مسالمت آمیز به شرط مراعات شروط ذمه برخوردار خواهند بود، و 
فیمابین خودشان حق  اختالفات  احوال شخصیه و حل و فصل  در 
مراجعه به قضات و روحانیان مذاهب خود دارند و می توانند مراسم و 
آداب مذهبی  خودشان را به صورت انفرادی و به صورت دسته جمعی 

در معابدشان برگزار بنمایند: 
یِن َولَْم ُیْخِرُجوُکم  »اَل َیْنَهاُکُم اهلُل َعِن الَِّذیَن لَْم ُیَقاتُِلوُکْم ِفي الدِّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا إِلَْیِهْم إِنَّ اهلَل ُیِحبُّ الُْمْقِسِطیَن«. )46( ِمن ِدَیاِرُکْم أَن تََبرُّ
یِن «. )47( و نباید آنها را به ترک دینشان مجبور کرد : » اَل إِْکَراَه ِفي الدِّ

ماَدۀ پانزدهم 
نوع بشر که از مواهب فکر و بیان وقلم برخوردار است ، حق 
دارد همة این تجهیزات و موهبت ها را به کار برد و در امور مربوط 

به دین و دنیا به تفکر بپردازد: 
نَْیا  الدُّ ِفي  ُروَن  تََتَفکَّ لََعلَُّکْم  اآلَیاِت  لَُکُم  اهلُل  ُیَبیُِّن  »َکذلَِک 

َوااْلِخَرِة«. )48(
» الِفکُر ، ِمرآَة صافیة «. )49(

و حق دارد افکار خود را شفاهًا به دیگران عرضه بنماید : 
»َخلََق ااْلِنَساَن َعلََّمُه الَْبَیاَن«. )50(

و حق دارد اندیشه هایش را به قلم آورد : 
ْکَرُم الَِّذي َعلََّم بِالَْقلَِم«. )51( » َوَربَُّک ااْلَ

و  حق دارد آراء و افکار دیگران را هم بررسی بنماید ، و آنچه را 
که بهتر و سازنده تر بداند ، برگزیند: 

ُأولـئَِک  أَْحَسَنُه  َفَیتَّبُِعوَن  الَْقْوَل  َیْسَتِمُعوَن  الَِّذیَن  ِعَباِد  ْر  َفَبشِّ  «
لَْباِب «. )52( الَِّذیَن َهَداُهُم اهلُل َوُأولـئَِک ُهْم ُأولُوا ااْلَ

» من استقبل وجوه االراء عرَف مواضع الخطا.«  )53(

ماَدۀ شانزدهم 
در  یا  بپذیرد  را  جمعیتی  عضویت  آزادانه  دارد  حق  کس  هر 
به  را  کسی  توان  ونمی   ، بنماید  شرکت  جو  مسالمت  اجتماعات 

عضویت جمعیت مخصوصی مجبور نمود : 
»ُقْل ُکلٌّ َیْعَمُل َعلَی َشاِکلَتِِه«. )54(

ماَدۀ هفدهم 
شرایط  در  کفایت  و  صالحیت  داشتن  با  دارد  حق  کس  هر 
متساوی بدون در نظر گرفتن طبقة اجتماعی وی متصَدی مشاغل 
کشوری بشود، و هیچ چیز جز کاردانی و امانت ، شرط ارجاع مقام 

و منصب نیست : 
ِمیُن «. )55( » إِنَّ َخْیَر َمِن اْسَتْأَجْرَت الَْقِويُّ ااْلَ

»َوَزاَدُه بَْسَطًة ِفي الِْعلِْم َوالِْجْسِم«. )56(
» لو سلمتم االمر الهله لسلمتم. «  )57(

ماَدۀ هجدهم 
خود  برای  مشروعی  پیشة  و  کار  دارد  وظیفه  و  حق  کس  هر 
انتخاب کند : » فال تکسل فی معیشتک ، فتکون کال علی غیرک«.  

)58( 
و حق دارد مستقال از ثمرة کار و کوشش خودش بهره مند باشد : 

» و جناَة ایدیهم التکون لغیر افواههم «. )59(
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و اگر از طرف کار فرما به کاری گماشته شود ، حق دارد از مزد 
متناسب با کار و کافی برای زندگانی خود و خانواده اش برخوردار گردد 
و فرصت استراحت و تجدید قوا به وی داده شود ، و در بحران های 
بیکاری ، مورد حمایت دولت و جامعه قرار گیرد و به فقیر و ذلت نیفتد: 
» استعملتموُه حتی اذا کبر و عجز منعتموُه انفقوا علیه من بیت المال«)60(

و هیچ کس را نمی توان به کاری که مایل نیست ، مجبور کرد : » 
)61( » . ال أری أن أجبَر أحداً علی عمل یکرهَهُ

ماَدۀ نوزدهم 
هر کس حق دارد از معیشت متوسط و از سالمت و رفاه خود و 
خانواده اش از جهت غذا و مسکن و لباس وبهداشت و سایر خدمات 
اجتماعی برخوردادر شود و در حوادث غیر اختیاری مانند بیماری و از 
کارافتادگی و زیان های طبیعی مانند سیل و زلزله و غیره بالخصوص 
قرار  زنان و کودکان بی سر پرست مورد رعایت دولت و جامعه  بیوه 

گیرند : 
ا َجَعلَُکم ُمْسَتْخلَِفیَن « )62( » َوأَنِفُقوا ِممَّ

و به فساد وآلودگی به کارهای غیر انسانی کشانده نشوند : 
» َوتََعاَونُوا َعلَی الْبِرِّ َوالتَّْقَوی «. )63(

ماَدۀ بیستم 
چون قوای هر کشور ناشی از ملَت و تودة مردم است ، هر کس 
یا به وسیلة نمایندگانی  ادارة کشور خود مستقیمًا  امور و  حق دارد در 
َوأَْمُرُهْم  که با آزادی کامل انتخاب شده باشند ، اظهار نظر بنماید : » 
ا َرَزْقَناُهْم ُینِفُقوَن «  )64( وحق دارد از کارهای خالف  ُشوَری بَْیَنُهْم َوِممَّ
مصالح عمومی و تصمیمات ناروانی زمامداران انتقاد و اعتراض بنماید : 
» َوالُْمْؤِمُنوَن َوالُْمْؤِمَناُت بَْعَضُهْم أَولِیاُء بَْعض َیْأُمُروَن بِالَْمْعُروِف َوَیْنَهْوَن 

َعِن الُْمْنَکر «. )65(
»َمْن َرأَی ِمْنُکْم ُمْنَکراً َفلُْیَغیِّْرُه بَِیِدِه، َفإِْن لَْم َیْسَتِطْع َفبِلَِسانِِه، َفإِْن 

لَْم َیْسَتِطْع َفبَِقلْبِِه، َوَذلَِک أَْضَعُف اِلیَماِن« )66(
و هر گاه روش دستگاه حاکم به نقض قوانین اسالم و به استبداد و 
خودسری بیانجامد، حق عصیان تا آنجا که حاکم جائر را سر جای خود 

بنشاند، برای تودة مردم محفوظ است: 
»أفَضُل الِجهاُد َکلَِمُة َعدٍل ِعنَد إماٍم جائٍر« )67(

»َولَْوال َدْفُع اهلَلِّ الَنّاَس بَْعَضُهْم بَِبْعٍض لََفَسَدِت اْلَْرُض « )68(
»َوالَِّذیَن إَِذا أََصابَُهُم الَْبْغُی ُهْم َینَتِصُروَن« )69(

»ال طاعة لمخلوق في معصیة الخالق« )70(

ماّدۀ بیست و یکم 
هر کس حق دارد برای رشد کمال و شخصیت انسانی خود از تعلیم 
و تربیت برخوردار گردد، اعم از تعلیمات ابتدایی و متوسطه و حرفه و در 
شرایط متساوی و آمادگی در تعلیمات عالیه: »َطلَُب الِعلِم َفریَضٌة َعلی 

ُکِلّ ُمسلٍِم« )71(
»أاََل َو إَِنّ َطلََب اَلِْعلِْم أَْوَجُب َعلَْیُکْم ِمْن َطلَِب اَلَْماِل« )72(

و نیز حق دارد از علوم و معارف ملل دیگر استفاده و اقتباس بکند: 

» أَعلَُم الّناِس َمن َجَمَع ِعلَم الّناِس إِلی ِعلِمِه«  )73(

ماّدۀ بیست و دوم
به حق  تجاوز  و  زیان  اینکه موجب  به  است  افراد محدود  آزادی 

دیگران و سلب آزادی آنان نباشد: 
و  »الضرر  ندهد:  انجام  عملی  عمومی  مصالح  خالف  بر  نیز  و 

الضرار في االسالم« )74(

ماّدۀ بیست و سوم
هر کس حق دارد از تابعیت نظامی که در آن همه این حقوق مو 
به مو اجرا می شود، برخوردار گردد. » اّن قوما رکبوا سفینه في البحر و 
اقتسموا فصار کّل واحد منهم موضعه فنقر رجل موضعه بفأس فقالوا : 
ما تصنع ؟ قال : هو مکاني أصنع به ما شئت فإن أخذوا علي یدیه نجا و 

نجوا و إن لم یأخذوا علي یدیه هلک و هلکوا « )75(

ماده بیست و سوم 
هر کس حق دارد از تابعیت نظامی که در آن  همه این حقوق موبه 

مو اجرا می شود برخوردار گردند. » اعتصموا بالّذمهم في أوتادهم« )76(

پانوشت ها: 
1. سوره اسراء آیه 70 .

2. »اگر خدا برخی مردم را دربرابر برخی دیگر )زورگویان( بر نمی انگیخت ، فساد روی زمین را فرا می 
گرفت( سورة بقره ، آیه 251 .

3. »همانا فرزندان آدم را ارجمند داشتیم و خشکی ها ودریاها را برایشان هموار ساختیم و از غذاهای 
پاکیزه روزیشان کردیم و آنان را بر بیشتری از آفریده ها مان برتری دادیم« سورة اسراء ، آیه 70 .

4. »خدا شما را از شکم مادرهایتان بیرون آورد، در حالی که هیچ چیز را درک نمی کردید و برای 
شما چشم و گوش و خرد قرار داد، شاید شکر این نعمت ها را به جای آورید. « سورة نحل ، آیه 78 .

5. »سوگند به روح مالمتگر انسانی.« )کنایه از وجدان بشری( سورة قیامت ، آیه 2 .
6. ای مردم! بپرهیزید از پروردگارتان، آنکه شما را از یک تن آفرید وجفت او را از جنس خود او قرار داد و 

مردان و زنان فراوان از آن دو پدید آورد و بر روی زمین پراکنده نمود.« سورة نساء، آیه 1.
7. انسان، برادر انسان است؛ ه بخواهد، چه نخواهد. این سخن منسوب به پیامبر)صل اهلل علیه وآله( است، 

ولی هیچ مأخذی ندارد . )مصحح(
8.» ای مردم! همة شما را از یک مرد و زن آفریدیم و به صورت ملَت ها و خاندان ها در آوردیم تا 

یکدیگر را بشناسید ، همانا ارجمندترین شما نزد خدا، پرهیزگارترین است « سورة حجرات ، آیه 13 .
9. همه تان فرزندان آدم هستید و آدم از خاک پدید آمده است و عرب را بر عجم و عجم را بر عرب 
و سفید را بر سیاه و سیاه را بر سفید برتری نیست، جز به تقوی . »حدیث نبوی، سیرة ابن هشام، « 

تحف العقول ، ص 34.
10. مردم همه یکسان و برابر هستند ، مانند دندانه های شانه ، »نهج البالغه« تحف العقول ، ص 368 

)چاپ جامعه مدرسین قم (؛ من الیحضره الفقیه ، ج 4، ص 379، حدیث 5798.
11. بندة کسی نباشی، همانا خدا تو را آزاد آفریده است، »نهج البالغه ، نامة 31«.

12. »ای گروه مؤمنان ! پاسدار عدالت باشید، در گواهی دادن خدا را در نظر بگیرید ، هر چند به زیان 
خودتان یا پدر و مادر و خویشاوندانتان باشد و به ناحق برای هیچ کس، چه توانگر باشد، چه نهیدست 
،جانبداری نکنید ، خدا اولی به رعایت حق آنان است ودر حکم و شهادت هرگز از هوای نفس پیروی 

نکنید.« سورة نساء » آیه 135 .
13. »دشمنی با قومی شما را به بی عدالتی وادار نکند« سورة مائده ، آیة 8 .

14. پیشینیان شما گمراه شدند بدان سبب که به مساوات حکم نمی کردند. هرگاه یک نفر از سردمنداران 
دزدی می کرد، او را رهات می نمودند و هرگاه فرد ضعیفی دزدی میکرد، مجازاتش می نمودند. )حدیث 

نبو، بخاری، مسلسل 6788 ، باب کراهیة الشفاعه فی الحد(.
15. بر شماست دربارة دوست و دشمن به عدالت رفتار کنید . ) تحف العقول ، چاپ جامعه مدرسین 

، ص 88( 
16. به اهل قبله )مسلمانان ( زور نگویید و به اهل ذمه )غیر مسلمانان ( ستم رو ندارید . )الغارات ، ج1، 

ص 351 ، به تصحیح محَدث ارموی(.
17. »هرگز کسی را که خدا خونش را حرام کرده است ، به ناحق نکشید«. سورة انعام ، آیة 151.
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18. »هر کس نفسی را که خونی نریخته و یا فسادی در روی زمین بر نیانگیخته است، به قتل برساند، 
مانند آن است که همة مردم را کشته است .« سورة مائده ، آیة 32 .

19. »همانا مجازات کسانی که با خدا و رسول او به ستیز برخاسته و در روی زمین فساد برانگیتخته 
وسلب امنیت می نمایند، آن است که کشته شوند و یا به دار آویخته شوند و یا دست و پایشان از خالف 

یکدیگر )یک راست و یک چپ( بریده شود.« سورة مائده ، آیه 33 .
20. »بشر نا موفق به رفع مشکالت زندگی انسان ها تن درنداد ، بردگی و گرسنگی را از میان بر نداشت 

« . سورة بلد، آیات 11 - 14 .
21. بدترین مردم کسی است که انسان ها را می فروشد ، مستدرک الرسائل ، ج2 کتاب التجاره، باب 

19، حدیث 1 .
22. خدا آنان را که در دنیا به مردم شکنجه و آزار می دهند، عذاب خواهد کرد . »حدیث نبوی ، مسلم« 

)جامع الصغیر ، ج1، ص 292(
23. پشت و سر وبر مسلمان در حمایت قانون است و جز به حکم قانون نمی توان به وی تازیانه زد . 

»حدیث نبوی« )جامع الصغیر ج2،ص144(
24. هر کس فرد ذمی را که در حمایت اسالم زیست می کند، آزار بدهد، مرا آزار داده است . »حدیث 

نبوی ، شرح اب میثم«. )جامع الصغیر ، ج2 ص 547(.
25. »هر کس ستمی بر او رفته ، و به داد خواهی بر خیزد و یاری بطلبد نباید مورد مؤاخذه شود . 
مسئولیت و مؤاخذه متوجه آن گروه است که به مردم ستم روا می دارند و در روی زمین به نا حق زور 

می گویند . « سورة شوری ، آیات 42 - 41 .
26. » آنان که مردان و زنان با ایمان را بی هیچ جرم و تقصیری می آزارند ، آشکارا مرتکب افترا و گناه 

می گردند . « سورة احزاب ، آیة 58 .
27. » آنان که بی اقامة دلیل و شاهد به مردم تهمت می زنند، در پیشگاه خدا ) در حکم قانون اسالم( 

مردم دروغ بردازانن.« سورة نور ، آیه 13.
28. »کیفر متناسب با جرم است . « سوره نباء ، آیه 26 .

29. پیشواز و زمامدار مسلمین می تواند مجرم را تنها به آنچه که قانون اسالم مقرر کرده است ، مجازات 
نماید، )وسائل ، ج18 ، ص 534(.

30. » هرگز }در کار مردم جستجو و کاوش نکنید«{ سورة حجرات ، آیه 12 .
31. » به هیچ خانه، جز خانه خودتان بی اجازه قدم مگذارید ، « سوره نور ، آیه 27 .

32. »و اگر گفته شد برگردید ، حتما برگردید .« سورة نور ، آیة 28 .
33. » بندگان من، زمین من پهنا ور است ، در همه جا مرا بپرستید . « سورة عنکبوت ، آیة 56.

34. »فرشتگان به هنگام مرگ زیر دستان که تن به ستم داده و به گمراهی کشانده شده اند، عتاب کرده 
و گفتند: مگر زمین خدا پهناور نبود که به سر زمین دیگر گوچ کنید « . سورة نساء آیة 97 .

35. بهترین شهرها، شهری است که تو را در برگیرد و آنجا در امان باشی . » نهج البالغه ، حکمت 
. » 442

36. هیچ سر زمینی از سر زمین دیگر برای توطن و اقامت تو سزاواتر نیست . »نهج البالغه ، حکمت 
.»442

37. کسی که از آشنایان و نزدیکانش روی خوش نبیند، و قدرشناسی از وی نکنند، بیگانان پذایرایش 
شوند و از او قدردانی خواهند کرد . »نهج البالغه ، حکمت 14« . 

38. » زنان را مانع نشوید از اینکه با شوهر مورد رضایت خودشان ازدواج کنند. « سورة بقره ، آیة 232 .
39. » نه زنان مسلمان بر مردان غیر مسلمان حالل هستند و نه مردان غیر مسلمان بر زنان مسلمان 

.« سورة ممتحنه ، آیة 10 .
40. »زنان را بر شوهران حقوقی است همانند حقوق شوهران بر زنان .« سورة بقره ، آیة 228 .

41. »مردان به سبب تفاوت در فطرت و نیرومندی بیشتر کفیالن و سرپرستان زنان هستند .« سورة 
نساء ، آیة 34.

42. » مردان  را یک درجه مزیت بر زنان است ، « سورة بقره، آی، 228 .
43. »مردان  و زنان از آنچه که به کسب و کار به دست آورده اند، برخوردار هستند .« سورة ، آیة 32.

44. » به زنان سختگیری مکنید تا بدین وسیله قسمتی از مهریه که به آنها داده اید ، پس بگیرید یا 
اصال مهریه شان را ادا نکنید .« سورة نسا، آیة 19.

45. »هر قدر مالی فراوانی به زن خود داده باشید، نباید به زور یا تهمت زدن به وی چیزی از آن را پس 
بگیرید .« سورة ، آیة 20.

46. »خدا شما را از نیگوکاری و رفتار به عدالت دربارة آن گروه غیر مسلمانان که با شما به جنگ 
نپرداخته و از خانه هایتان بیرون نرانده اند، نهی نمی کند و عدالت پروران را دوست می دارد . « سورة 

ممتحنه، آیة 8 .
47. » دین و عقیده کار قلب است و اکراه بردار نیست و با حجت  و برهان می توان در دل مردم نفوذ 

کرده و عقیده شان را تغییر داد . « سورة بقره، آیة 256 .
48. » خدا آن چنان آیات خودش را بر شما روشن می سازد تا در کار دنیا و آخرت تفکر بنمایید .« 

سوره بقرة ، آیة 220 .
49. » فکر، آیینه ای است روشنگر، »نهج البالغه، حکمت 5 و 365« .

50. »خدای رحمان انسان را بیافرید و به وی سخن گفتن آموخت . « سورة الرحمن ، آیات 3 و 4 .

51. »پروردگار کریم و بخشاینده تر تو همان است که به انسان خط نوشتن آموخت . « سورة علق، 
آیات 3 و 4 .

52. »مژدة رستگاری بده به بندگان من، آنان ه به سخن دیگران گوش فرا می دهند، آنگاه از نیگوترین 
آنها پیروی می کنند، آنان هستند که خدا هدایتشان نموده و آنانند صاحبدالن . « سورة زمر، آیات 17 

و 18 .
53. هر کس به عقاید و آراء گونا گون رو به رو گشت ، به خطا و اشتباه آگاه می شود، نهج البالغه ، 

حکمت 173 .
54. » بگو هر کس در خور فطرت و ملکات نفس خود کار می کنند .« سورة اسراء ، آیة 84 ، }هر 

کسی بر فطرت خود می تند{.
55. »بهترین کسی که به کار می گماری ، کار پرداز امین است . « سورة قصص ، آیة 26 .

56. » خدا طالوت را به فرماندهی گماشت ، و بر نیروی دانش و قدرت جسمانیش افزود . « سورة 
بقره ، آیة 247 .

57. اگر کار را به کاردان بسپارید ، به سالمت رسته اید . » المسترشد طبری شیعی ، ص 404 « .
58. در تحصیل معاش تنبلی مکن تا سر بار دوش دیگران نشوی، حضرت جعفر بن محمد )علیه السالم( 

، » وسائل ج 12، ص 37 «.
59. و دستچین زحمتکشان مخصوص دهان خودشان است نه دیگران ، »نهج البالغه ، خطبة 232.«

60. این مرد نصرانی را تا توانایی داشت به کار گماشتید ، و همینکه پیر و نابینا شد ، به حال خودش رها 
کردید تا به ذلت گدایی افتاد . معاش او را از بیت المال تأمین کنید . » وسائل الشیعه ، ج11 ، ص 49« .

61. روا نمی بینم کسی را به کاری که مایل نیست ، مجبور بنمایم ، »انساب االشراف بال ذری ، ص 
162 ، چاپ اعلمی بیروت «.

62. » از مالی که سپردة الهی است و چند روزی به نوبت به دست شما رسیده است . بخل نورزید و در 
صالح عامه صرف کنید که اجر فراوان به دنبال دارد . « سورة حدید ، آیة 7 .

63. » در احسان و نیکوکاری و نگاهداری مردم در حریم تقوا همکاری کنید . « سورة مائده ، آیة 2 .
64. » آنان که کارهای اجتماعیشان با مشورت یکدیگر انجام می یابد و از آنچه روزیشان کرده ایم ، در 

راه خیر و صالح صرف می کنند . « سورة شوری ، آیه39 .
65. » مردان و زنان با ایمان مراقب و ناظر یکدیگر ند ، به کارهای شایسته همدیگر را وادار می نمایند 

و از کارهای زشت باز می دارند . « سورة توبه، آیة71.
66. هر کس ببیند بدعتی بر خالف آیین اسالم پدید آمده است، با آن به مبارزه بر خیزد، و اگر از مبارزه 
ناتوان است، زبان به اعتراض بگشاید و اگر قادر به اعتراض نیست، در دل از آن بیزاری جوید. »حدیث 

نبوی.« )حپجامع الصغیر، ج2، ص602، حدیث8687(.
67. برترین جهاد، سخن حق است که رو در روی حاکم جائر گفته شود.»حدیث نبوی.« )جامع الصغیر، 

ج1، ص 187، حدیث 1246(.
68. » اگر خدا برخی از مردم را در برابر برخی دیگر بر نمی انگیخت، )فرمان مبارزه نمی داد( فساد روی 

زمین را فر می گرفت« سورة بقره، آیة251.
69. »آنان که هر گاه مورد ستم و تجاوز واقع شدند، به مبارزه بر میخیزند.« سورة شوری، آیه39.

70. از کسی که از فرمان آفریدگار سرپیچی می کند، نباید اطاعت کرد اطاعت از زمامداران آنجا الزم است 
که بر طبق قانون امر و نهی کنند. »حدیث نبوی«. )جامع الصغیر، ج2، ص749، حدیث9903و9902(. 
ج2، ص132،  الصغیر،  جامع   ( نبوی.«  حدیث  است.»  الزم  مسلمانی  هر  بر  دانش  تحصیل   .71

حدیث5267(.
72. طلب علم بر شما واجب تر از کسب مال برای معشیت است. حضرت جعفربن محّمد)ص(، )و 

سائل، ج18، ص12(
73. دانشمندترین مردم آن است که علوم دیگران را با دانش خود یک جا گرد آورد.)جامع الصغیر، ج1، 

ص180، حدیث1192(.
74. در قانون مجاز نیست کسی ابتدائاً و یا به عنوان معارضه به مثل به دیگری زیان برساند. »حدیث 

نبوی« )جامع الصغیر، ج 2، ص749، حیث9899(.
75. برای روشن ساختن محدودیت آزادی افراد، مثلی است که رسول )ص( آورده است: جمعی کشتی 
نشینان صحنة  کشتی را در میان خودشان قسمت کردند، یکی از آنان هوس کرد جایگاه مخصوص 
به خود را با تبر بشکافد. گفتندش: داری چه می کنی؟ گفت: اینجا مخصوص به خودم است، هر چه 
خواستم می توانم انجام بدهم. فرمود: اگر دست او را را بگیرند، و مانع در خرابکاریش بشوند، هم او را 
نجات داده اند وهم خودشان نجات یافته اند و اگر آزاداش بگذارند، هم او و هم خودشان نابود شده اند. 
)مسند احمدبن حنبل، ج4، ص273، از چاپ6 جلدی دار الطادر بیروت؛ مسند المبارک، ص42، چاپ 

مکتبة المعارف ریاض(.
76. به نظامی چنگ بزنید که گردانندگانش بر سر قول و قرار خودشان استوار و در پیمان که بسته 

اند و فادار.

/  مرداد و شهریور  3195



32 سال دوم / شماره نهم    /

مقداد باقرزاده
)محقق و پژوهشگر (



/  مرداد و شهریور  3395 /  مرداد و شهریور  3395

چکیده
بــا روی کار آمــدن رضاشــاه، مدرنیزاســیون در کلیــة ارکان و ابعــاد 
دولــت در دســتور کار قــرار گرفــت و ســعی بــر آن شــد تــا نظــام قضایی 
نیــز از دایــرة شــمول مدنیزاســیون برکنــار نمانــد. تأکیــد بــر ســکوالریزه 
کــردن جامعــه ایرانــی و جدایــی دیــن از سیاســت و قضــاوت و تمامــی 
شــئون زندگــی اجتماعــی و سیاســی کشــور، مســئولین امــور قضایــی 
ــوق داد. از  ــی س ــوزة قضای ــازی در ح ــی س ــمت عرف ــه س ــور را ب کش
ــردن قضــاوت،  ــی ک ــن دوره عرف ــی ای ــام قضای ــژة نظ مشــخصات وی
محــدود کــردن قضــاوت شــرعی بــه امــوری نظیــر نــکاح و طــالق، ... 

بــود.
ــر  ــی اکب ــی توســط عل ــور قضای ــی ســازی ام ــروژه عرف اجــرای پ
داور )وزیــر وقــت دادگســتری(و  تالشــش در تجدیــد ســازمان دســتگاه 
قضایــی کشــور، حــذف روحانیــون و جــذب تحصیــل کــردگان و قضــات 
متجــدد و جدیــد را در پــی داشــت. تجدیــد دســتگاه قضایــی در جهــت 
دوری جســتن از نظــام قضایــی شــرعی و تمایل بــه ســاختارهای عرفی، 
بــا واکنش هایــی از ســوی علمــا مواجــه گردیــد، چراکــه در حــوزة نظــام 
قضایــی علمــای شــیعی بــه طــور ســنتی همــواره خــود را متولــی امــر 
قضــا می دانســتند. رضاشــاه در واکنــش آن دســته از علمای شــیعی را که 
بــا ایــن ســاختارها مخالــف بودنــد، از دســتگاه قضایــی کنــار گذاشــت اما 
بــه رغــم آن تعــدادی از روحانیــان شــیعی در دســتگاه عدلیــه باقــی مانده 
و مؤثــر واقــع شــدند و بــا مشــارکت در تهیــه و تدویــن مجموعــه قوانین 
مــورد نیــاز عدلیــه، قانــون مدنــی و ســایر قوانیــن مــورد نیــاز بــر طبــق 

فقــه اســالمی، نقــش قضایــی خــود را بــه اثبــات رســاندند. 
واژگان کلیــدی: دســتگاه قضایــی، عــرف، شــرع، روحانیــت، 

رضاشــاه، علــی اکبــر داور. 

  

1-مقدمه
بــا روی کار آمــدن رضاشــاه، مدرنیزاســیون در کلیــة ارکان و ابعــاد 
ــام  ــا نظ ــد ت ــر آن ش ــعی ب ــت و س ــرار گرف ــتور کار ق ــت در دس دول
ــرات  ــد. تغیی ــار نمان ــرة شــمول مدرنیزاســیون برکن ــز از دای ــی نی قضای
ــران رخ داد،  ــه ای ــا 1320 در جامع ــه1300 ت ــی دو ده ــه ط ــی ک عمیق
آرزوی نوگرایــی و تجددطلبــی، تحــرک اجتماعــی، وجــود یــک قانــون 
ــای  ــی فراورده ه ــردم، همگ ــدة م ــی برگزی ــوب، مجلس ــی مکت اساس
انقــالب مشــروطیت)1284-1288( بودنــد. بــا ایــن حــال بــه رغــم ایــن 
»پیشــرفت«، از بیــن رفتــن نیروهــای انقالبــی، ســتم و بیــداد راهزنــان و 
رؤســای عشــایر، عالقــه قدرت هــای امپریالیســتی بــه نفــت ایران)که در 
1287 کشــف شــده بــود( و عجــز و ناتوانــی موقعیــت بیــن المللــی دولت 
ــدند  ــث ش ــه زودی باع ــی ب ــی اول، همگ ــگ جهان ــران در دوره جن ای
تــا رؤیــا و آرزوی اصلــی ایرانیــان بــه داشــتن یــک حکومــت مرکــزی 

نیرومنــد و کارآمــد بــارور شــود.
در چنیــن شــرایطی بــود کــه ظهــور رژیــم »بناپارتــی« رضــا شــاه 

ممکــن گردیــد. ایــن مــرد نظامــی مصمــم و بــا اراده کــه جدایــی دیــن 
از سیاست )سکوالریســم( را پیــش درآمــد و شــرط ضــروری ناسیونالیســم 
ــای  ــا برنامه ه ــرد ت ــرار ک ــون را برق ــم و قان ــه زودی نظ ــت، ب می دانس
خــود را پیــش بــرد. او بــا الهــام از نیازهــای اجتنــاب ناپذیــر اجتماعــی 
ــت ســازی میهــن  ــه دول ــک برنام و انگیزه هــای سیاســی آن روزگار، ی
پرســتانه را بــا هــدف پــاره کــردن پیوندهــای ابتدایــی قومــی و ایمانــی 
و خویشــاوندی، تضعیــف دشــمنان سیاســی خــود و ایجــاد شــکل های 

نوینــی از آگاهــی مدنــی را بــه اجــرا گذاشــت.
امــا رابطــة رضاشــاه ســپس بــا علمــا تیــره شــد و آن هنگامــی بــود 
کــه او در 1307 از حادثــه ای کــه بــرای همســرش در قــم اتفــاق افتــاد 
و بــه علــت حجــاب مناســب نداشــتن، مــورد اهانــت قــرار گرفــت بــه 
عنــوان بهانــه ای اســتفاده کــرد تــا دســتگاه روحانیــت را بــه زیــر ضربــه 
بگیــرد. اقداماتــی نظیــر اجبــاری کــردن ثبــت احــوال)1302(، تحمیــل 
کاله جدیــد)1306(، تصویــب قانــون مدنــی نویــن)1307(، اعــالم ایــن 
کــه ازدواج و طــالق امــری مدنــی و اجتماعــی اســت نه مذهبــی)1310(، 
تأســیس اولیــن مدرســه الهیــات)1311(، محــدود کــردن تســلط 
روحانیــت بــر امــوال وقفــی)1312(، اســتفاده از تقویــم شمســی بــه جای 
قمــری)1314(، ممنوعیــت حجــاب بــرای زنــان)1315(، محــدود کــردن 
ــاه محــرم و ســایر ماه هــای مقــدس  ــی در م مراســم ســوگواری مذهب
ــور تجــاری، اداری و  ــتگاه ها و ام ــردن دس ــی ک ــر مذهب اســالمی و غی
ــه رابطــه ای دشــمنانه  ــن مناســبات دوســتانه را ب ــی، همگــی ای قضای

تبدیــل کردنــد. 
ــی دوری  ــام قضای ــیون نظ ــوی در مدرنیزاس ــت پهل ــرد دول رویک
جســتن از نظــام قضایــی شــرعی و تمایــل بــه ســاختارهای عرفــی بــود 
کــه بــا واکنش هایــی از ســوی علمــا مواجــه گردیــد، چراکــه در حــوزة 
نظــام قضایــی علمــای شــیعی بــه طــور ســنتی همــواره خــود را متولــی 
امــر قضــا می دانســتند. از ایــن رو، بــا پیگیــری سیاســت کوتــاه کــردن 
ــی  ــن ماهــوی عرف ــب قوانی ــور کشــور و تصوی ــون از ام دســت روحانی
قضــاوت شــرعی محــدود و فقــط بــه بعضــی از امــور مدنــی مثــل نــکاح 
ــال 1310  ــد. در س ــرایط خاصــی منحصــر ش ــا ش ــم ب و طــالق آن ه
ســیر تغییــرات و نوســانات مربــوط بــه قضــاوت شــرعی پایــان پذیرفت و 
طبــق مــاده 22 قانــون محاکــم شــرع تمــام قوانیــن مربــوط بــه قضاوت 

شــرعی منســوخ و قانــون جدیــد جایگزیــن آن شــد.
ــن  ــی نوی ــام قضای ــکیل نظ ــتای تش ــاه در راس ــوی، رضاش از س
مبتنــی بــر ســاختارهای عرفــی، آن دســته از علمــای شــیعی را کــه بــا 
ایــن ســاختارها مخالــف بودنــد از دســتگاه قضایــی کنــار گذاشــت. بــر 
ایــن اســاس، مســأله اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه در پــی 
اقدامــات رضاشــاه در جهــت تغییــر ســاختار نظــام قضایــی، واکنش هــای 

روحانیــان نســبت بــه ایــن تغییــرات چــه بــود.

2- مبانی نظری
ــه لحــاظ  ــه ب ــت« ک ــل »قضی قضــی واژه ای اســت از مصــدر فع
قاعــده عربــی  یــای بعــد از الــف تبدیــل بــه همــزه شــده اســت، معنــاي  
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ــي   ــل آن قاض ــم  فاع ــي  و اس ــي ، یقض ــتق  از قض ــا مش ــوي  قض لغ
ــارت  ــد: »قضــا عب ــن منظــور در »لســان العــرب« می گوی اســت . اب
اســت از حکــم و فصــل اتمــام و امضــای یــک امــر«. همچنیــن در 
»تاج العــروس« زبیــدی نیــز آمــده: »قضــا عبــارت اســت از حکــم و 

فصــل و حکــم یعنــی ختــم یــک امــر و بیــان«. 
بنابرایــن، قضــا در لغــت بــه معانــی، ضــرورت و قطــع، اتمــام، 
ــای  ــی معن ــت فارس ــای لغ ــی رود. در کتاب ه ــه کار م ــان، و... ب بی
متعــددی را بــرای قضــا شــمرده اند؛ قضــا را بــا حکــم کــردن، داوری 
کــرد یــا مــد و گاه  بــا قصــر، در اصل  بــه  معنــاي  فیصلــه  دادن  به  یک 
امــر دانســته اند؛ خــواه ایــن قضــاوت قولــي  باشــد یــا فعلــي ، از خداوند 

باشــد یــا از بشــر آن را قضـــا نامیده انــد.
قضــا در قــرآن در چندیــن آیــه در معانــی متفاوتــی بــه کار رفتــه 

اســت از جملــه: 
1- حکم و حکم کردن و الزام.

2- امرو فرمان.
3- اراده.

4- خلق کردن، آفریدن.
5- تمام کردن و اتمام.

ــرا  ــوی اســت، زی ــای لغ ــان معن ــای اصطالحــی قضــا هم معن
جمهــور فقهــا ایــن لفــظ را در مشــهورترین معنــای قضــا 
ــرد  ــر ف ــی ب ــالق کل ــاب اط ــت از ب ــم اس ــه حک ک
ــل  ــای خــاص نق ــه معن ــام ب ــای ع اســتعمال و از معن
نموده انــد،در هــر حــال معنــای لغــوی قضــا بــا معنــای 

ــد.  ــد می باش ــی آن متح اصطالح
ــی  ــا تعریف ــرای قض ــان ب ــا در کتبش ــتر فقه بیش
ننموده انــد، شــهید اول در »لمعــه« از قضــا تعریــف نکــرده 

در کتــاب دروس قضــا تعریــف کــرده اســت ولــی 
و می گویــد: »قضــا آن والیــت 
ــح  ــر حکــم و مصال شــرعیه ب
امــام)ع(«.  نــزد  از  عامــه 
مرحــوم ســید جــواد )ره( در 
ــف قضــا  ــه« در تعری ــاح الکرام »مفت
فرمــوده اســت: »قضــاوت والیــت شــرعی 
بــر حکــم و مصالــح عامــه می باشــد و هــدف آن 
از بیــن بــردن منازعــه و اختــالف بیــن طرفیــن 

دعــوی می باشــد«. 
امــام خمینــی)ره( در »تحریرالوســیله« قضا 
را منحصــر بــه رفــع خصومــت کــرده و گفته اند: 
ــت و  ــع خصوم ــت رف ــت، جه ــم اس »وآن حک
تنــازع بیــن آنــان منصــب قضــاء و قضــاوت از 
مناصــب جلیلــه ای اســت کــه از طــرف خــدای 
متعــال، بــرای پیغمبــر)ص( و از طــرف ائمــه)ع( 

ــت  ــد ثاب ــه می آی ــرایطی ک ــه جامع الش ــرای فقی ــان ب ــرف آن و از ط
اســت«. 

قضــا در اصطــالح حقــوق بــر کلیــه امــور مربــوط بــه دادرســی 
ــالمی  ــه اس ــود و در فق ــالق می ش ــری اط ــی کیف ــی و دادرس مدن
 آئیــن دادرســی مدنــی و کیفــری از هــم تفکیــک نشــده اســت و ایــن 
ــد پیــدا کــرده و رشــد خاصــی یافتــه،  تفصیــل کــه در حقــوق جدی
ــه اســت:  ــه کار رفت ــر ب ــی زی ــده نمی شــود. قضــا اصطالحــاً در معان دی

الف( اختیار و توانایی احقاق حق و فصل خصومت.
ب( مجمــوع ســازمان ها و مراجعــی کــه اختیــار احقــاق حــق و 

فصــل خصومــت در دســت آنــان اســت.
ــاق حــق و فصــل  ج( صالحیــت یــک ســازمان و مرجــع احق
خصومــت ماننــد صالحیــت دادگاه هــای شهرســتان در مقابــل 

ــتان. ــای اس ــت دادگاه ه صالحی
د( ســازمان مرجــع دائمی صالحیــت دار کــه بــرای حــل 
اختــالف بین المللــی در مقابــل داوری بین المللــی بــه کار مــی رود. 
ــاری  ــان شــیوه های رفت ــی(، هم منظــور از نظــام حقوقی )قضای
اســت کــه تخطــی از آنهــا موجــب تنبیــه متخلــف از ســوی مراجــع 
صالحیتــدار جامعــه شــود. یعنــی مجموعــه قوانیــن و احکامــی- بــه 
صــورت فــروع و مقــررات- کــه از ســوی »مراجــع صالحیتــدار« بــه 
ــا موهــوم  ــع حقیقــی ی منظــور ایجــاد نظــم عمومــی و حفــظ مناف
جامعــه یــا هیــأت حاکمــه وضــع شــده و ضمانــت اجرا داشــته باشــد. 
بنابرایــن ارکان و عناصــر هــر نظــام حقوقــی چــه بــه قــول خواجــه 
نصیــر طوســی مبتنــی بــر شــرع)الهی( یــا مبتنــی بــر طبع)بشــری( 
باشــد، عبــارت اســت از: کلّیــت و شــمول قوانیــن آن نســبت بــه همة 
افــراد، ایجــاد تکلیــف بــرای اطاعــت از قانــون و در نهایــت ضمانــت 

اجــرا در صــورت تخلّــف از آن.
ــن  ــه دو رک ــف ک ــت و ایجــاد تکلی ــه عناصــر کلی ــی ک در حال
نخســتین نظــام حقوقــی اســت، از مقولــة قانون گــزاری و تشــریع)در 
صالحیــت قــوة مقننــه( اســت، عنصــر ضمانــت اجــرا از مقولــة حــق 
ــه(  ــوة قضائی ــت ق ــی)در صالحی ــازمان قضای ــی و س داوری و دادرس
اســت. بنابرایــن شــکل گیــری نظــام حقوقــی بــه طــور عــام و تدوین 
قانــون بــه طــور خــاص، یکــی از درخشــان تریــن مراحــل توســعه و 

تکامــل جوامــع بشــری محســوب اســت. 
ــی از  ــه حداقل ــی ب ــکل اجتماع ــه تش ــر گون ــاس، ه ــن اس برای
ــدی  ــه قواع ــی(، مجموع ــام حقوقی)قضای ــاز دارد. نظ ــدی نی قانونمن
اســت کــه بر اشــخاص از آن جهــت کــه در اجتماع هســتند، حکومت 
می کنــد. بــرای قواعــد حقوقی)قضایــی( اوصافــی برشــمرده انــد. ایــن 
اوصــاف عبارتنــد از: کلیــت، الــزام آور بــودن و ضمانــت اجــرا. عنصــر 
کلیــت و الــزام آوری ناظــر بــه مرحلــة تشــریع و وضــع قانــون اســت. 
در حالــی کــه عنصــر ضمانــت اجــرا از مقوله دادرســی و داوری اســت. 
بدیــن ترتیــب در هــر نظــام حقوقی)قضایــی( پــس از قوانیــن موجــد 
حــق، قوانینــی الزم اســت تــا بــا ضمانــت اجــرای قوانیــن ماهــوی 

رویکرد دولت 
پهلوی در 
مدرنیزاسیون 
نظام قضایی 
دوری جستن 
از نظام قضایی 
شرعی و تمایل 
به ساختارهای 
عرفی بود که با 
واکنش هایی از 
سوی علما مواجه 
گردید، چراکه در 
حوزۀ نظام قضایی 
علمای شیعی به 
طور سنتی همواره 
خود را متولی امر 
قضا می دانستند.
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زمینــه ســاز اجــرای قانــون و برقــراری نظــم و عدالــت باشــد. عنــوان 
نظــام قضایــی معــرف ایــن گونــه قوانیــن و نهادهــای اجرایــی مربــوط 
بــه آنهاســت. بایــد افــزود ســازمان قضایــی در حقیقــت مبیــن روش های 
اجــرای عدالــت می باشــد و از آنجــا کــه ایــن روش هــا دســتاورد خــرد و 
تجربــه انسانهاســت، پیوســته رو بــه تکامــل و تحــول اســت. بــه عبــارت 

دیگــر، تحــول جــزء الینفــک نظــام قضایــی اســت. 

4- ساختار قضایی در دوره رضاشاه
در طــول ســلطنت پهلــوی، دادگاه هــای عرفــی بــه ریاســت قضات 
منصــوب از ســوی وزارت دادگســتری تنهــا مرجــع اجــرای قوانیــن جدید 
بودنــد. بــه عــالوه لــزوم ثبــت ازدواج و طــالق در دفترهــای مخصوصــی 
ــن  ــی آخری ــد، حت ــادر می ش ــت ص ــوی دول ــا از س ــوز آنه ــه مج ک
صالحیت هــای ســنتی روحانیــون را نیــز از میــان بردنــد. از ایــن زمــان 
بــه بعــد کلیــه مــوارد ازدواج و طــالق در سرتاســر ایــران بایــد توســط 
ــد،  ــب می کردن ــوص کس ــّوز مخص ــت مج ــوی دول ــه از س ــانی ک کس
بــه ثبــت می رســید و بــه عبــارت دیگــر اســتقالل روحانیــون حتــی بــه 

عنــوان عاقــد صیغــة ازدواج و طــالق از ایشــان ســلب شــد. 
نظــام قضایــی ایــران کــه از سیســتم دادگاه هــای فرانســوی تقلیــد 
ــه از  ــود ک ــا ب ــی از دادگاه ه ــب منظم ــامل سلســله مرات ــود، ش ــده ب ش
ــه  ــروع و ب ــی ش ــب قضای ــله مرات ــن سلس ــش در پائی ــای بخ دادگاه ه
دیــوان عالــی کشــور کــه یــک دادگاه فرجامــی اســت، ختــم می شــد. 
ولــی دیــوان عالــی کشــور، حــق رســیدگی بــه انطبــاق یــا عــدم انطبــاق 

قوانیــن عــادی بــا قانــون اساســی را نداشــت. 
ــر  ــوارد زی ــامل م ــه ش ــد عدلی ــکیالت جدی ــام، تش ــور ع ــه ط ب

 : می شــد

4-1- محاکم عمومی: 
ــکیالت  ــزء  تش ــن ج ــه کوچکتری ــن محکم ــح: ای 1- دادگاه صل
ــکیل  ــوکات، تش ــات بل ــود و در قصب ــت ب ــی مملک ــی قضای جغرافیای
ــاوی و  ــه دع ــه  اول ب ــه در مرحل ــی ک ــود عموم ــی ب ــد و دادگاه می ش
شــکایات رســیدگی ماهیتــی می کــرد و تعــداد آن را هــم وزیــر عدلیــه 

ــرد. ــن می ک ــل تعیی ــت و مح ــات وق ــه مقتضی ــه ب ــا توج ــت ب وق
2- محکمــه ابتدائــی: ایــن محکمــه یــا دادگاه شهرســتان دادگاهی 
عمومــی ماهیتــًا  تالــی بــود و اقامــه  دعــوی و طــرح شــکایت و جــز در 
ــه  ــدواً در محکم ــح اســت، ب ــت محکمــه صل ــه در صالحی ــواردی ک م
ــح یــک  ــه محکمــه صل ــی صــورت می گرفــت، لیکــن نســبت ب ابتدائ

محکمــه  عالــی اســت.
ــکام و  ــش اح ــرای پژوه ــه ای ب ــتیناف: محکم ــه اس 3- محکم
قرارهــای صــادره از محاکــم ابتدائــی اعــم از حقوقــی و جزائــی و تجاری 

بــود.
ــی و مافــوق  ــی تریــن مرجــع قضائ ــی کشــور: عال ــوان عال 4- دی
کلیــه دادگاه هــای ماهیتــی و وظیفــه  اصلــی آن رســیدگی تمیزی بــه آراء 
صــادره از دادگاه هــای ماهیتــی بــدون ورود بــه ماهیــت موضــوع دعــوی 

و رســیدگی درآن بصــورت شــکلی اســت.

4-2- محاکم اختصاصی
1- دادگاه شــرع: بــرای رســیدگی بــه دعــاوی و انجــام امــوری کــه 
طبــق اصــول محاکمــات حقوقــی و جزائــی و قوانیــن دیگــر از وظایــف 
حــکام شــرع اســت و از طریــق محاکــم و ادارات عدلیــه رجــوع می شــود، 

محاکــم شــرع تشــکیل می شــود.
2- حــکام صلــح: بــرای رســیدگی بــه امــوری کــه طبــق قانــون 
اصــول محاکمــات حقوقــی از مــوارد ارجــاع بــه شــرع اســت و از طــرف 
محاکــم بایــد ارجــاع شــود. در هــر محــل بــه قــدر احتیــاج و برحســب 

مقتضیــات حــکام صلــح برقــرار خواهــد شــد.
3- دادگاه تجــارت: دادگاه انتظامــی قضــات و دیــوان حــرب از دیگر 
تقســیمات محاکــم اختصاصــی بودند، بعــالوه دیــوان محاکمــات مالیه و 

دیــوان جــزای عمــال دولت.
4- دادگاه انتظامی قضات

5- دیوان حرب)دادگاه نظامی(
6- دیوان جزای عمال دولت)دادگاه کیفر کارکنان دولت(

7- دیوان محاکمات مالیه)دیوان دادرسی مالی(
ــتثنائات  ــا اس ــاوی ب ــة دع ــه هم ــا ب ــات دادگاه ه ــران، قض در ای
ــأت  ــور از هی ــن منظ ــرای ای ــه ب ــی( ک ــم مطبوعات ــر جرای جزئی)نظی
منصفــه دعــوت بــه عمــل می آمــد، رأســاً رســیدگی می کردنــد. قضــات 
ــی منصــوب  ــر اســاس معیارهــای رســمی دولت ــواره ب دادگســتری هم
می شــدند. قضــات دادگســتری بــر طبــق قانــون اســتخدام قضــات، بایــد 

ــد:  ــر می بودن ــرایط زی دارای ش
ــا یکــی از  ــران و ی ــوق ته ــی از دانشــکدة حق ــدرک تحصیل 1- م
دانشــگاه های خــارج کــه مؤیــد حداقــل ســه ســال تحصیــالت حقوقــی 

بــود.
ــی  ــن مدرک ــه دارای چنی 2- قضــات ســابق وزارت دادگســتری ک
نبودنــد، بایــد در رشــتة حقــوق، امتحانــات ویــژه ای را می گذراندنــد تــا 
بتواننــد بــه ســمت قضایــی باقــی بماننــد و بــه هــر حــال نمی توانســتند 
در سلســله مراتــب یــازده گانــة قضایــی بــه باالتــر از رتبــة ششــم ارتقــاء 
یابنــد. دربــارة کســانی کــه بــه هــر دلیلــی حکومــت وقــت نســبت بــه 
ایشــان حّساســیتی داشــت، قواعــد و قوانیــن زیرپا گذاشــته می شــد و آن 

ــود، معمــول می شــد.  چــه ارادة رضاشــاه ب

5-مشخصات نظام قضائی در دوره رضاشاه
ــاص  ــای خ ــر فض ــت تأثی ــاه تح ــی در دوره رضاش ــام قضائ نظ
سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی ایــن دوره، ویژگی هــای خــاص دارد کــه 
باعــث تمایــز آن از نظــام قضائــی ادوار قبــل و بعــد آن اســت. آن چــه در 
ــی  ــرد آن دســته از ویژگی های ــرار می گی ــن مبحــث مــورد بررســی ق ای
اســت کــه یــا منحصــر بــه نظــام قضائــی دوره  حکومــت پهلــوی اول 
اســت و یــا ایــن کــه بــه صــورت یــک ویژگــی مهــم و قابــل توجــه در 

ــه نظــر می رســد. ــی ایــن دوره ب نظــام قضائ

5-1-حاکمیت نسبی قضائی
در دوره رضاشــاه حاکمیــت قضائــی تحــت تأثیر گســترش و تقویت 
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ــبی  ــعه نس ــزی از توس ــت مرک ــدرت دول ــی و ق ــت سیاس حاکمی
برخــوردار و دخالت هــا و ممانعت هــا فقــط توســط حکومــت 
صــورت می گرفــت کــه الاقــل از ایــن جهــت کــه تنهــا مانــع و 
رادع احــکام صــادره فقــط یــک مرجــع بــود نســبت بــه دوران قبل 
بهتــر شــد. بــا روی کار آمــدن رضاخــان ارتــش منظمی بوجــود آمد 
کــه خیلــی مجهــز و آمــاده و قدرتمنــد بــود و وی بــا اســتفاده از این 
ارتــش نویــن خــود شــروع بــه ســرکوب مخالفیــن و خلــع ســالح 
خانهــای یاغــی و مطیــع کــردن سرکشــان کــرد و توانســت قــدرت 
فئودال هــا را شکســته و بــا اســتفاده از قــوای موتــوری قــدرت خــود 

را بــه همــه  نقــاط کشــور کشــاند. 

5-2- تمدید قضاوت شرعی و بسط قضاوت عرفی
ــد  ــاه تمدی ــی دوره رضاش ــام قضای ــخصات نظ ــی از مش یک
قضــاوت شــرعی و بــه مــوازات آن گســترش و تقویــت قضــاوت 
ــوق خارجــی  ــر از حق ــی متأث ــن عرف ــب قوانی ــود. تصوی ــی ب عرف
ــوارد  ــود کــه در بســیاری از م خصوصــاً حقــوق کشــور فرانســه ب
ــج نفــره  ــأت پن ــد یــک هی ــا اســالم مخالفــت داشــت. هــر چن ب
بــر ایــن قوانیــن نظــارت می کردنــد و غالبــًا  از علمــای طــراز اول 
بودنــد ولــی نظــارت آنهــا هــم کــم و بیــش ناقص بــود و بیشــترین 

ــام داد.  ــدرس انج ــن راه م ــم در ای ــا را ه ــارزات و مقاومت ه مب
قضــاوت شــرعی کــه روزگاری مرجعیــت عام داشــت 
ــاوت  ــر قض ــان گی ــریک گریب ــروطه ش ــد از مش بع
ــود  ــری خ ــا آن برت ــد و در کشــمکش ب ــی گردی عرف
ــرد. در دوره   ــظ ک ــاه حف ــدن رضاش ــا روی کار آم را ت
رضاشــاه براثــر کوتــاه کــردن دســت روحانیــون از امور 
کشــور و تصویــب قوانیــن ماهــوی عرفــی و توجــه بــه 
ــدود  ــرعی مح ــاوت ش ــگاهی قض ــردگان دانش تحصیلک
شــد و فقــط بــه بعضــی از امــور مدنــی مثــل نــکاح 
و طــالق آن هــم بــا شــرایط 
خاصــی محدودترشــد و در 
ســال 1310 ســیر تغییــرات 
بــه  مربــوط  نوســانات  و 
ــت.  ــان پذیرف ــرعی پای ــاوت ش قض
طبــق مــاده 22 قانــون محاکــم شــرع تمام 
قوانیــن مربــوط بــه قضــاوت شــرعی منســوخ و 

ــن آن شــد. ــد جایگزی ــون جدی قان
ــاوت  ــد قض ــل تمدی ــر از عوام ــی دیگ یک
شــرعی و بســط قضــاوت عرفــی محــدود 
ــع  ــارات مراج ــت و اختی ــوزه  صالحی ــدن ح ش
قضائــی شــرعی بــود و ابتــدا محکمــه جنائــی 
ــود در  ــرعی ب ــی ش ــع قضائ ــک مرج ــه ی ک
ســال 1310 منحــل شــد. امــا مراجــع قضائــی 
شــرعی وابســته بــه امــور مدنــی بــه یکبــاره 

منحــل نشــدند بلکــه بــه تدریــج قلمــرو صالحیــت و دامنــه اختیــارات 
آنهــا محــدود شــد.

قانــون محاکــم شــرع مصــوب 9 آذر 1310 آخریــن تحــول در مورد 
محاکــم شــرع بــود بــه موجــب مــاده 7 ایــن قانــون صالحیــت محکمــه 

شــرع بــه ایــن ترتیــب تعیین شــد: 
1- دعوی راجع به اصل نکاح و طالق

2- مــواردی کــه قطــع و فصــل دعــوی جــز بــه اقامــه بینــه یــا 
حلــف یــا احــالف ممکــن نیســت.

ــه تقاضــای  ــه ب ــن ک ــا ضــم امی ــم وصــی ناظــر ی 3- نصــب قی
ــد. ــه عمــل خواهــد آم مدعــی العمــوم ب

بنابرایــن صالحیــت محاکــم شــرعی محــدود و منحصــر بــه مــوارد 
ــتثنایی شد. اس

5-3- تضعیف نقش و نفوذ روحانیون در دستگاه قضایی
درتمــام دوره  اســالمی علمــا و روحانیــون عهــده دار امــور قضایــی 
بودنــد. هــرگاه در دســتگاه حکومتی نفــوذ می یافتنــد، مثــل دوره صفویه، 
مهمتریــن مشــاغل و مناصبــی کــه بــه آنــان واگــذار می شــد، مشــاغل 
ــوان  ــه عن ــاز هــم ب ــار گذاشــته می شــدند ب ــود و هــرگاه کن ــی ب قضای
مفســرین شــریعت و قضــاوت شــرع بــه حیاتــی تریــن مســائل حقوقــی 
ــدن  ــا روی کارآم ــروطه ت ــد از مش ــیدند. بع ــار می بخش ــه اعتب جامع
رضاخــان جریــان تاریخــی تســلط روحانیــون بــر امــور قضایــی مملکــت 
ادامــه یافــت و البتــه ایــن باورکــه غیــر روحانیــون می تواننــد قضــاوت 
کننــد و اساســاً لزومــی نــدارد کــه قضــاوت مبتنــی بــر شــریعت باشــد، 
ــادی  ــان و روشــنفکران طرفــداران زی بعــد از مشــروطه بیــن تجددگرای
ــه خــود گرفــت.  ــاور در دوره  رضاخــان لبــاس عمــل ب پیداکــرد. ایــن ب
ــی،  ــور سیاس ــون در ام ــرد روحانی ــوذ و کارک ــه از نف ــب ک ــن ترتی بدی
آموزشــی و باالخــره قضایــی کاســته شــد. اقداماتــی کــه در تحقــق ایــن 

امــر دخیــل بودنــد شــامل؛
ــی  ــان از امــور قضائ ــد آن ــع ی ــون و خل ــزوی کــردن روحانی 1- من
بــا انحــالل عدلیــه کــه بیشــتر بــه صــورت غیــر مســتقیم موجــب طــرد 

روحانیــون شــد.
در  ایــران  اتبــاع  لبــاس  کــردن  متحدالشــکل  موضــوع   -2
ــا متحدالشــکل شــدن لبــاس در  داخــل مملکــت کــه بدیــن ترتیــب ب
دســتگاه های دولتــی مهلتــی تعییــن شــد کــه قضــات دادگســتری هــم 
لبــاس خــود را تعویــض کننــد کــه باعــث شــد عــدة  زیــادی از قضــات از 

ــد.  ــن در ندهن ــر ت ــن ام ــه ای ــری کــرده و ب ــاره گی کار خــود کن
ــت داور،  ــه دس ــه ب ــکیالت عدلی ــد تش ــا تجدی ــب، ب ــن ترتی بدی
ــام  ــی در مق ــا تجددطلب ــه ب ــوری ک ــی نوظه ــی و دیوان ــاالن سیاس فع
ــور  ــه ط ــد، ب ــرعی بودن ــتر قضــاوت ش ــه بیش ــر چ ــردن ه ــزوی ک من
کامــل بــر طرفــداران ادامــة سیســتم تفکیــک صالحیت هــای قضایــی 
ــد و بدیــن ترتیــب دســت روحانیــون  شــرع و عــرف، غلبــه پیــدا کردن
ــرای  ــتا و ب ــن راس ــد. در همی ــاه ش ــی کوت ــور قضای ــق ام ــق و فت از رت
ــر از  ــی دیگ ــی، یک ــی و فرهنگ ــای قضای ــکنی در حوزه ه ــت ش قداس

باید گفت که 
اجرای قانون 
عادالنه و انسانی 
و حفظ استقالل 
قوه قضائیه و 
کارآمد، بدون 
احترام به 
استقالل قاضی 
و آزادی وکیل 
دادگستری و 
شهروندان جامعه 
غیرممکن است.
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کارهــای رضاشــاه تخریــب عمــدی مســاجد و مــدارس علــوم دینــی بــه 
نــام توســعة معابــر و موقــوف کردن رســم بســت نشــینی در امــام زاده ها 
و محاضــر علمــای شــرع بــود. رســم بســت نشــینی در امــام زادگان را 
رضاشــاه در فروردیــن 1307 شــخصاً شکســت و بــا چکمــه و تازیانــه بــه 
داخــل حــرم حضــرت معصومــه در قــم رفــت و طــالب و خدامــی را کــه 
بــه دلیــل بدحجابــی متعــرض دختــران شــاه شــده بودنــد، تنبیــه کــرد. 

از ایــن رو، در ایــن دوره قوانیــن و ســاختار قضایــی کشــور بــدون 
ــون  ــد. قان ــرات گســترده ای ش ــار تغیی ــرعی دچ ــط ش ــه ضواب ــه ب توج
ــید.  ــب رس ــه تصوی ــال 1307 ب ــاده در س ــر 955 م ــتمل ب ــی مش مدن
در قانــون مدنــی، بــه دلیــل حساســیت جامعــه و روحانیــت، تــا حــدود 
زیــادی ضوابــط شــرعی مــورد توجــه قــرار گرفــت، امــا آییــن دادرســی 
ــه تصویــب  ــون فرانســه اقتبــاس شــد و ب ــی در ســال 1290 از قان مدن
رســید و همچنیــن جلــد دوم و ســوم قانــون مدنــی، کــه شــامل احــوال 
شــخصیه و اقامــت بــود، بــا توجــه بــه قوانیــن مدنــی فرانســه، بلژیــک و 
ســوئیس تهیــه و تصویــب گردیــد و بدیــن ترتیــب نظــام قضایی کشــور 
بــه ســمت عرفی ســازی و ســکوالر شــدن ســوق پیــدا کــرد و وظایــف 
روحانیــون در امــور قضایــی کم رنــگ شــد. طبــق قانــون عرفــی کــردن 
ــس گذشــت، قضــات می بایســتی  ــب مجل ــه از تصوی ــه ک ــوه قضایی ق
دارای دانشــنامه  لیســانس بــوده و بــه مــدت دو یــا ســه ســال، کارآموزی 

قضایــی کننــد. 

5-4- فقدان امنیت و عدالت قضائی
آن چــه را کــه تاکنــون تحــت عنــوان مشــخصات نظــام قضائــی 
دوره  رضاخــان بررســی کردیــم می تــوان بعنــوان ویژگی هــای ســاختاری 
ــای  ــر ویژگی ه ــالوه ب ــاب آورد. ع ــه حس ــن دوره ب ــی ای ــام قضائ نظ
ــاط  ــن نق ــی و تعیی ــام قضای ــک نظ ــی ی ــه در ارزیاب ــاختاری آن چ س
ضعــف و قــوت آن اهمیــت بیشــتری دارد مطالعــه  عملکــرد و کارنامه  آن 
اســت، زیــرا اقتــدار دســتگاه قضایــی، وضــع قوانیــن شــکلی و ماهــوی 
و قضــات تحصیلکــرده زمانــی بــه عنــوان نقطــه  مثبــت تلقــی می شــود 
کــه نظــام قضایــی را در راه رســیدن بــه اهدافــش کمــک کــرده باشــد. 
دوره رضاشــاه در ســال های اول همیشــه از امنیــت، عدالــت قضایــی و 
حقــوق مــردم دم زده می شــد. مثــاًل مهــدی قلــی هدایت مخبرالســلطنه 
کــه بعــد از مشــروطه بیــش از هرکــس بــر مســند رئیــس الوزرایــی تکیه 
زد و بــه مــدت 6ســال دردوره رضاشــاه نخســت وزیــر بــود، در نخســتین 
برنامــه دولــت خــود کــه بــه مجلــس تقدیــم کــرد، جلوگیــری از تعدیات 
ــود  ــای خ ــزو برنامه ه ــی را ج ــت قضای ــی و ایجــاد امنی ــن دولت مأموری
اعــالم کــرد ولــی عمــالً  ســلب اولــی تریــن و حیاتــی تریــن حقــوق و 
آزادی هــای ملــت از قبیــل؛ بازداشــت و توقیــف، شــکنجه و آزار و اذیــت 
و ســلب مالکیــت بیانگــر عملکــرد ضعیــف دســتگاه قضایــی کشــور در 

عهــد پهلــوی اول بــوده اســت. 
بایــد گفــت کــه اجــرای قانــون عادالنــه و انســانی و حفظ اســتقالل 
ــه اســتقالل قاضــی و آزادی  ــرام ب ــدون احت ــد، ب ــه و کارآم ــوه قضائی ق
وکیــل دادگســتری و شــهروندان جامعــه غیرممکــن اســت. دیکتاتــور بــا 

آزادی میانــه نــدارد و بــرای قــوه قضائیه اســتقاللی قائل نیســت؛ بنابراین 
از عهــدة تأســیس نظــام قضایــی عادالنــه و اجــرای عدالــت هــم بر نمی 
آیــد، دیکتاتــور فقــط می توانــد بــا داشــتن قــوة قضائیــه کارآمــد، ظلــم 
خــود را تســهیم بــه نســبت کنــد. ایــن اســت کــه در فرهنگ اســتبدادی 

می گوینــد: »ظلــم بالســویه، عــدل اســت!«. 
می تــوان گفــت اســتبداد دورة رضاشــاه اســتقالل قــوة قضایــی را 
از بیــن بــرد و بــا وجــود قوانیــن رســمی در قانــون اساســی بــرای حفــظ 
ــوه، حکــم دادگاه هــا در بعضــی مــوارد براســاس ارادة  اســتقالل ایــن ق

شــخصی شــاه صــادر می شــد. 

6- واکنش های روحانیت به تغییرات در دستگاه قضائی
ــی  ــتگاه قضائ ــرات در دس ــن تغیی ــه ای ــت ب ــای روحانی واکنش ه
ــد  ــی بودن ــروه اول روحانیان ــرد. گ ــته تقســیم ک ــه دو دس ــد ب را می توان
کــه شــرایط جدیــد را نپذیرفتنــد و بــه مخالفــت بــا تغییــرات دســتگاه 
قضایــی پرداختنــد و ضمــن کنــاره گیــری از خدمــت در عدلیــه جدیــد، 
عــدم مشــروعیت نظــام قضایــی را از راه هــای مختلــف اعــالم کردنــد. 
امــا گــروه دوم روحانیانــی بودنــد کــه از ســر اجبــار یــا مصلحــت شــرایط 
جدیــد را پذیرفتــه و روش ارشــادی و اصالحــی در پیــش گرفتنــد و بــه 
رغــم مخالفت هــای کلــی بــا ســبک و ســیاق تحــول نظــام قضایــی، در 
دســتگاه عدلیــه باقــی مانــده و بــا مشــارکت در تهیــه و تدویــن مجموعه 
قوانیــن مــورد نیــاز عدلیــه، قانــون مدنــی و ســایر قوانیــن مــورد نیــاز بــر 
طبــق فقــه اســالمی، مؤثــر واقــع شــدند و نقــش قضایــی خــود را بــه 

اثبــات رســاندند.

6-1- مخالفت با تغییرات در نظام قضایی
ــکوالر  ــری س ــی سراس ــام قضای ــوی نظ ــاه پهل ــر رضاش در عص
کامــاًل متمرکــزی بــرای نخســتین بــار پــس از عصــر نــادر در ایــران بــه 
دادرســی عرفــی پرداخــت. مخالفــان عمــدة ایــن نظــام قضایــی متمرکز 
در عصــر پهلــوی، دو دســته بودنــد: اول رؤســای عشــایر و دوم روحانیون. 
ریشــة اصلــی مخالفــت هــر دو دســته نیــز آن بــود کــه بــا تأســیس نظام 
قضایــی و دیوانــی متمرکــز دولتــی، اســتقالل آنــان را در حــوزة اقتــدار 

ســنتی شــان در معــرض زوال و اضمحــالل قــرار مــی داد.
ایــن تــرس البتــه بــه جــا بــود و چــون هیــچ کــدام از این دو دســته 
مخالفــان، در عمــل قــدرت و وســیلة کافــی بــرای جلوگیــری از فراینــد 
اســتقرار قــدرت در دســت رضاشــاه پهلــوی و تأســیس نظــام متمرکــز 
قضایــی نداشــتند، یــا طوعــاً یــا کرهــاً بــه گوشــه ای منــزوی شــدند و یا 
بــه دســت رضاشــاه نابــود شــدند. بــه عنــوان مثــال، رضاشــاه روحانیــون 
مخالــف خــود از جملــه ســید حســن مــدرس و آقامیــرزا محمــد آقــازادة 
ــرد. اولیــن حملــة  خراســانی را در حــال تبعیــد و تحــت نظــر از بیــن ب
ــدرس  ــن م ــردن سیدحس ــزوی ک ــت، من ــه روحانی ــاه ب ــدی رضاش ج
ــّرر مجلــس در ادوار ســابق و جلوگیــری از  ــارز و وکیــل مب ــی مب روحان

انتخــاب شــدن او در دورة هفتــم بــه نمایندگــی مجلــس بــود. 
در ایــن میــان بودنــد روحانیانــی کــه در مخالــف با تغییرات دســتگاه 
قضایــی از قبــول مســئولیت در دســتگاه قضایــی خــودداری کــرده و یا با 
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نوشــتن کتــاب عــدم مشــروعیت عدلیــه جدیــد را اعــالم کردنــد و 
یــا حتــی بــا گذاشــتن شــرط و شــروط ســخت حاضــر بــه پذیرش 
پســت قضایــی شــدند.پس از انحــالل عدلیــه توســط داور، بعضــی 
از علمــا و روحانیــون در مجلــس شــورای ملــی در قبــال انحــالل 
عدلیــه واکنــش نشــان دادنــد و موضــع گیــری آنــان عــالوه بــر 
اعتــراض بــه انحــالل خودســرانه عدلیــه، بیشــتر ناظر بــر مخالفت 
ــده  ــاده واح ــه و م ــر عدلی ــه وزی ــارات ب ــای اختی ــا الیحــه اعط ب
تقاضــای اختیــارات تــام در حــوزة نظــام قضایــی بــه ویــژه قانــون 
گــذاری بــود کــه مطابــق قانــون اساســی بــه مجلــس اختصــاص 
داشــت. از مخالفــان سرســخت انحــالل عدلیــه و الیحــه اختیارات 
وزیــر عدلیــه، آقــا میــرزا ســید احمــد بهبهانــی و آقاســید یعقــوب و 
از غیــر روحانیــون دکتــر محمــد مصــدق و ملــک الشــعرای بهــار 

بودند. 
اولیــن مخالــف جــّدی اقدامــات و برنامه هــای داور، آقــا میــرزا 
ســید احمــد بهبهانــی بــود. وی اســتدالل می کــرد این مــاده واحده 
در نتیجــه یــک عملیاتــی بــه مجلــس آمــده کــه آن عملیــات بــا 
اصــول قانــون اساســی و قوانیــن جاریــه مملکتــی مطابقــت نــدارد. 
بــه عــالوه اینجــا یــک تشــکیالتی بــوده اســت، ایــن تشــکیالت 
را روی یــک نظریاتــی کــه بنــده نمــی دانــم چــه مبنایــی داشــته 
ــرار  ــه را خطــاب ق ــر عدلی ــی وزی ــد. بهبهان ــم زده ان ــه ه ب
ــا انحــالل  داده بــود کــه آیــا نظــر اصــالح، مــالزم ب
اســت؟ او بــه ایــن بخــش مــاده واحــده کــه تصریــح 
می داشــت »پــس از آزمایــش بــه مجلــس شــورای 
ــراض داشــت و اســتدالل  ــد«، اعت ــی خواهــد آم مل
می کــرد کــه اعتــراض و انفــس مــردم را نمــی شــود 
مــورد امتحــان قــرار داد. بهبهانــی بــا بخــش دیگــر مــاده 

ــز  ــده نی کــه اشــعار می داشــت»مواد فعلــی واح
اصــول تشــکیالت و محاکمات و 
اســتخدام عدلیــه، مــادام کــه 
بــه وســیلة کمیســیون های 
ظــرف  در  الذکــر  فــوق 
چهــار مــاه پــس از تصویــب ایــن 
ــود  ــوه خ ــه ق ــرده، ب ــر نک ــون تغیی قان
باقــی اســت«، مخالفــت کــرد و افــزود ایــن 
کمیســیون ها در ظــرف ایــن چهــار مــاه 
ــات و  ــن تشــکیالت و محاکم ــه ای ــد هم بای
ــب  ــا را ترتی ــه اینه ــات و هم ــتخدام قض اس
ــد در  ــه نتوانن ــر عدلی ــر وزی ــه اگ ــد، البت بدهن
ــان روی  ــه نظرش ــد وج ــوان کنن ــا عن اینج
ــد  ــور می خواهن ــت و چط ــمت اس ــه قس چ
تغییــر بدهنــد؛ البتــه در کمیســیون می تواننــد 
ــن  ــد و ای ــار کنن ــان را اظه ــات خودش نظری

قســمت بــا یــک نظــر توافقــی از کمیســیون بــه مجلــس بیایــد اینهایی 
ــد. ــر بدهن ــد، تغیی را می خواهن

ــود؛  ــه ب ــه انحــالل تشــکیالت عدلی ــی ب ــر بهبهان ــراض دیگ اعت
»تشــکیالتی را کــه از روی یــک فکرهــا و یــک رویه هــا و بلکــه از روی 
امتحانــات ســایرین داده شــده، می گوینــد ایــن تشــکیالت غلــط اســت. 
بــه ویــژه ایــن کــه ایــن انحــالل بــدون مشــورت و اســتمزاج از وکالء 
مجلــس صــورت گرفتــه اســت«. بنابرایــن بهبهانــی کــه بندبنــد الیحــه 
وزیــر عدلیــه را مــورد انتقــاد قــرار داد بــا فوریــت آن نیــز مخالفــت کرد و 
اصــرار داشــت کــه ایــن مــاده واحــده بایــد بــه کمیســیون بــرود و مــورد 

مذاکــره و بررســی قــرار گرفتــه ســپس بــه مجلــس آورده شــود.
ــود. مخالفــت وی  ــوب ب ــف دیگــر الیحــه داور، آقاســید یعق مخال
ظاهــری بــود تــا ماهیتــی. بدیــن معنــا کــه بــا ضــرورت اصــالح عدلیــه 
ــه داور در  ــراری ک ــه و اص ــه الیح ــوة ارائ ــا نح ــن ب ــود، لیک ــق ب مواف
تصویــب آن داشــت، موافقــت نداشــت و بــر آن بــود کــه نبایــد تعجیــل 
شــود، بلکــه بایــد ایــن الیحــه مــورد شــور و بررســی و تأمــل بیشــتری 

قــرار گیــرد. 
ــمندان  ــی و دانش ــالی متق ــوت داور از فض ــب از دع ــه جال نمون
پرهیــزکار حوزه هــای علــوم دینــی بــرای قبــول اســتخدام در تشــکیالت 
ــفه در  ــتادان فلس ــی از اس ــوت او از یک ــد، دع ــتری جدی ــاد دادگس نوبنی
حــوزة علمیــه اصفهــان یعنــی مرحــوم شــیخ محمــد حکیــم خراســانی 
اســت کــه چنیــن گــزارش شــده اســت.»داور بــرای تشــکیل عدلیــه و 
جلــب نظــر حکیــم کــه راهــی دســتگاه قضایــی مرکــز شــود، بــا پــای 
ــا هــر طــور  ــد ت ــوار آم ــارت آن بزرگ ــه زی ــه ب ــی متواضعان خــود و خیل
هســت ایشــان را بــرای عضویــت ســازمان نویــن شــکار کنــد و وعــده 
و وعیــد هــم بســیار داد. از جملــه کــه در اولیــن مرحلــه ماهــی چهــل 
تومان )چهــل تومــان آن ایــام!!!( حقــوق می دهــم و ... حکیــم در پاســخ 
بــا یــک جملــة کوتــاه و تنــد و کوبنــده فرمــوده بــود: آقــا بــرای کســی 
کــه نمــی خواهــد بیایــد، تصمیــم نــدارد بیایــد، چهــل تومــان و چهــل 
ــن  ــا ریخت ــان یکــی اســت. داور ب ــان و چهارصــد هــزار توم هــزار توم
پــر و پوشــال هیمنــه وزارت و ایــران مــداری اش، دســت از پــا درازتــر 
بازگشــت«. و یــا مرحــوم شــیخ مهــدی معزالدولــه ای در جریــان قانــون 
متحدالشــکل کــردن لبــاس بــه علــت کراهــت از تغییــر لبــاس، خدمــت 

قضایــی را کنــار گذاشــتند. 
اگــر چــه تبلیغــات دینــی محــدود و روضــه خوانــی قدغــن شــده 
بــود، امــا تألیــف و نوشــتن کتــاب، اگــر چــه بــا سانســور مواجــه بــود، 
ــام  ــا نظ ــون را ب ــای روحانی ــت و مخالفت ه ــت در می رف ــی از دس گاه
ــید حســین  ــه س ــوان نمون ــه عن ــاخت. ب ــال می س ــم برم ــی حاک قضای
عــرب باغــی کتابــی بــا عنــوان »قانــون اســالم« نوشــته و طــی آن عدم 

مشــروعیت نظــام قضایــی را شــرح داده اســت. 
و یــا ســید حبیــب اهلل شــبیر از طــرف داور رییــس عدلیــه آذربایجان 
شــد. وی قبــول ایــن ســمت را موکــول بــه شــرایطی نمــود: اواًل، لبــاس 
ایشــان تغییــر نکنــد. ثانیــاً، رتبــه ایشــان رتبــه رییس دیــوان عالــی تمیز 

سازمان روحانیت 
شیعه در جایگاه 
تنها نهاد مذهبی 
شیعه از آغاز 
تاکنون همواره 
کوشیده است تا 
از دین و مردم در 
برابر زورگویان 
دفاع کند. هر 
چند شأن بنیادی 
روحانیت، تبیین و 
اجتهاد دین است.
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باشــد. ثالثــاً، حقــوق ایشــان کمتــر از رئیــس دیــوان عالــی تمیــز نباشــد. 
رابعــا،ً فقــط مــدت دو ســال عهــده دار ایــن ســمت باشــد. 

2-1-5- همراهی و تالش برای تدوین قانون مدنی اسالمی
ــان  ــده ای از روحانی ــف ،ع ــون مخال ــا رویکــرد روحانی ــاس ب در قی
شــیعی هــم بــه رغــم مخالفت هــای کلــی بــا ســبک و ســیاق تحــول 
نظــام قضایــی، از روی مصلحــت جامعــه و بــه امیــد اصالح امور شــرایط 
جدیــد را پذیرفتــه و در دســتگاه عدلیــه باقــی مانــده و مؤثــر واقــع شــدند 
و بــا مشــارکت در تهیــه و تدویــن مجموعــه قوانیــن مــورد نیــاز عدلیــه، 
قانــون مدنــی و ســایر قوانیــن مــورد نیــاز بــر طبــق فقــه اســالمی، نقش 
قضایــی خــود را بــه اثبــات رســاندند. از عالمــی چــون حــاج میــرزا یحیی 
امــام جمعــه خوئــی نقــل شــده کــه در مالقــات بــا رضاشــاه دســت بــه 
عمامــه خــودش و شمشــیر رضاشــاه زد و گفــت: »ایــن دوتــا بایــد حافظ 
یکدیگــر باشــند. مــا بایــد قــدرت و ســلطنت را حفــظ کنیــم و شــما هــم 

روحانیــت را، در ایــن صــورت اســت کــه اســالم باقــی می مانــد«. 
رویکــرد آیــت اهلل نائینــی بــه رضاشــاه نیزنشــان از موضــع ارشــادی 
ایشــان نســبت به اقدامات رضاشــاه اســت. همچنیــن آیــت اهلل اصفهانی 
نیــز در آن زمــان بــر ایــن بــاور بــود کــه کــه می بایســت شــاه را نســبت 

بــه منافــع همراهــی بــا روحانیــت آگاه کرد. 
آیــت اهلل حــاج شــیخ عبدالکریــم حائــری یــزدی مؤســس حــوزة 
علمیــه قــم، بــا تأمــل و از ســر درایــت سیاســت حفــظ حــوزه را برگزیــد. 
ــب  ــال تصوی ــه دنب ــه ب ــی ک ــوراهلل اصفهان ــاج آقان ــام ح ــان قی در جری
قانــون نظــام وظیفــه اجبــاری صــورت گرفــت، آنچنــان با احتیــاط عمل 
ــرگاه  ــگان را برانگیخــت. ایشــان ه ــت او اعجــاب هم ــه حرک ــرد ک ک
دربــاره ایــن ســکوت و احتیــاط مــورد ســوال قــرار می گرفــت در پاســخ 
تنهــا بــه یــک جملــه کوتــاه کــه »مــن حفــظ حــوزه را اهــم می دانــم«، 

ــرد.  ــت می ک قناع
 از ویژگیهــای قانــون مدنــي ایــران در ایــن دوره بایــد گفــت کــه 
ایــن قانــون  جــزء نــادر قوانیــن مدنــي کشــورهاي اســالمي اســت کــه 
مســتقیماً بــر مبانــي حقــوق اســالمي اســتوار شــده و تنهــا قانــون مدني 
اســت کــه در آن قواعــد فقــه امامیــه رعایــت گردیــده اســت و تدویــن 
کننــدگان آن از چنــان صالحیتــي برخــوردار بودنــد کــه بــه خوبــي موفق 
شــدند از مبانــي مســتحکم فقــه امامیــه در قالــب نویــن و منطبــق بــا 
ــد و از حقــوق پیشــرفته  ــن بهــره گیرن ــن قوانی اســلوب پیشــرفته تدوی
فرانســه و دیگــر کشــورهاي اروپایــي نیــز اســتفاده کننــد و در این تلفیق 
ــل تحســیني موفــق باشــند. گفتــه می شــود کــه متــن  ــه شــکل قاب ب
قانــون مدنــي بــه نظــر و تأییــد مرحــوم حــاج شــیخ عبدالکریــم حایري، 
آیــت اهلل مؤســس و مرجــع تقلیــد وقــت نیــز رســیده اســت. غیــر از دکتر 
ــام محســن صدر )صدراالشــراف( کــه در  مصــدق شــخص دیگــري بن
جهــت دادن تدویــن قانــون مدنــي بــه ســوي فقــه اســالمي مؤثــر بــود 
ــراي  ــه مشــاوران خارجــي ب کــه منصــرف کــردن داور از روي آوردن ب

تدویــن قانــون مدنــي ایــران  نقــش مهمــی داشــت.
ــدند  ــاب ش ــي انتخ ــي هیأت ــون مدن ــن قان ــراي تدوی ــرانجام ب  س

کــه بیشــتر ایشــان از فقیهــان متبحــر و دانشــمندان واجــد صالحیــت 
بودنــد. اســامي اعضــاي هیــأت تدویــن قانــون مدنــي عبــارت بودنــد از: 
»ســید محمــد فاطمــي قمــي، ســید نصــراهلل تقــوي، شــیخ محمــد علي 
ــم(،  ــا فیروزکوهي )عال کاشــاني، میــرزا محمــد ایروانــي، شــیخ علــي باب
محســن صدر )صدراالشــراف(، ســید کاظــم عصــار و مصطفــي 
ــا  ــود بهترین ه ــص خ ــراد در تخص ــن اف ــلطنه(«. ای ــور الس عدل )منص
بودنــد. همچنیــن بایــد گفــت کــه متــن قانــون مدني )جلــد اول( پــس از 
ماشــین نویســي در دادگســتري بــه منظــور تنفیــذ و تأییــد علمــا، فقها و 
مجتهــدان وقــت از نظــر شــرع و نحــوة اجــراي مفــاد آن بــه نظــر آیــت 
اهلل ســید محمــد بهبهانــي، آیــت اهلل امــام جمعــه خویــي، آیــت اهلل حــاج 
آقــا جمــال الدیــن اصفهانــي و امــام جمعه تهــران رســید و مورد اســتفتاء 
قرارگرفــت. مراجــع عظــام نامبــرده، ســید محمدکاظــم عصــار و شــیخ 
علــي بابــا عالــم فیروزکوهــي را بــه نمایندگــي از ســوي خــود، مأمــور 
مطالعــه و تدقیــق در مفــاد قانــون مدنــي کردنــد. اینــان نیــز بــا اندکــي 

تغییــرات جزئــي، تمــام مــواد را تأییــد و تنفیــذ کردنــد. 

نتیجه گیری
بــا توجــه بــه مطالبی کــه در ایــن تحقیــق ارائــه نمودیم بایــد گفت 
ــش  ــدارت رضاخان )پی ــی در دوران وزارت و ص ــام قضای ــع نظ ــه وض ک
از ســلطنت وی( دنبالــه وضــع صــدر مشــروطه بــود و از نظــر قضایــی 
تحولــی کــه قابــل توجــه باشــد در ایــن دوره صــورت نگرفــت.. رضاشــاه 
پــس از رســیدن بــه قــدرت، بــه ســرعت در پــی اهدافــی عملــی بــرای 
ایجــاد تغییــر در جامعــه ایــران بــود و نمــی دانســت کــه نوســازی و تغییر 
بــه اندیشــه ســازمان یافتــه و هدفمنــدی نیــاز دارد. از این روی، نوســازی 
در ایــن دوره کــه بــا الگــوی مدرنیســم غربــی مطابــق بــود، بطــور ناقص 
و ناتمــام انجــام شــد. البتــه یک ثمــرة مهــم آن، یعنــی ســکوالریزم، پی 
گیــری و تــا حدچشــمگیری اجــرا شــد. بانیــان ســکوالریزم در جهــت 
حاکمیــت خــود، از ســویی بــا اســالم بــه مبــارزه پرداختنــد و از ســوی 
دیگــر، کوشــیدند تــا بــا احیــای تاریــخ پیــش از اســالم و ترویــج ظواهــر 
فرهنــگ غــرب و شــاه محــوری، ایدئولــوژی جدیــدی را بنیــان نهنــد. از 
ویژگی هــای اصلــی ایــن خــط مشــی می تــوان بــه مبــارزه بــا رهبــران 

دینــی و حــذف آنــان از همــة عرصه هــای اجتمــاع اشــاره کــرد. 
در ایــن دوره روحانیــون یکــی از قدرتمندترین نیروهــای اجتماعی در 
ایــران بودنــد کــه بــه دلیــل کارکردهــای مذهبــی، کنتــرل امــور قضایی، 
ــا  ــه توده ه ــه ب ــات خیری ــه خدم ــی، ارائ ــات گســترده مذهب اداره موقوف
ــی  ــن اداری و برخ ــر قوانی ــه ب ــز گرچ ــتند.دولت نی ــادی داش ــدرت زی ق
قوانیــن جزایــی کــه عــرف نامیــده می شــد کنتــرل داشــت، امــا علمــا 
مســئولیت اکثــر دادگاه هــا و امــور قضایــی را بــر عهــده داشــتند. ایــن امر 
بــر قــدرت روحانیــت بــه عنــوان یــک نیــروی اجتماعــی تعیین کننــده در 
ــت  ــوذ دول ــدرت و نف ــه ق ــان از دامن ــزود و هم زم ــی می اف ــه ایران جامع
ــازی  ــق مدرن س ــا از طری ــرد ت ــالش ک ــت ت ــن دول ــت. بنابرای می کاس

نظــام قضایــی ایــن نیــروی اجتماعــی را بــه حاشــیه برانــد. 
ــا بقیــه اقدامــات اجبــاری، نســبتًا  اصالحــات قضایــی در قیــاس ب
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بــا کنــدی و بــه تدریــج انجــام گرفــت. در ایــن راســتا ســه مجموعــه 
قوانیــن جداگانــه مبتنــی بــر الگوهــای غربــی بــه مجلــس پیشــنهاد 
ــزا  ــون ج ــال 1305 قان ــارت، در س ــون تج ــال 1304 قان ــد. در س ش
و در ســال 1307 قانــون مدنــی بــه تصویــب مجلــس رســید. ظاهــراً 
تدویــن قانــون مدنــی کــه بنــای آن را) غیــر مذهبــی کردن شــریعت( 
ــی  ــا ط ــج و ب ــه تدری ــرا ب ــود؛ زی ــه ب ــکل تر از بقی ــد، مش می نامن
ــر داور  ــی اکب ــال 1305 عل ــد. در س ــته ش ــرا گذاش ــه اج ــی ب مراحل
ــی  ــس پیشــنهاد کــرد. شــکل نهای ــه مجل ــی را ب ــه( موقت قانون )پای

ایــن قانــون در 18 اردیبهشــت 1307، بــه تصویــب رســید.
در 15 فروردیــن1307، قانــون جدیــدی بــه اجــرا گذاشــته شــد 
کــه بــر اســاس آن، تمــام قضــات ملــزم بــه گذرانــدن دروس منطــق، 
ــخ  ــت، تاری ــروت و مالکی ــن اساســی، احــکام ث ــه و اصــول، قوانی فق
سیاســی، قانــون اساســی ایــران، قانون جــزا، قانــون امورمالــی، قوانین 
بین الملــل، قوانیــن بازرگانــی، اصــول تجــارت و قوانیــن مربــوط بــه 
ــن  ــد. هم چنی ــی گردیدن ــورهای خارج ــران و کش ــن ای ــدات بی معاه
اعــالم شــد تمامــی حــکام شــرع و فقهــا بــرای خدمــت در کســوت 
قضایــی می بایســت دارای اجازه نامــه اجتهــاد باشــند. در مــورد 
صالحیــت قضــات و روحانیــون ســنی نیــز تصریــح شــده بــود کــه 

ــد. ــد کنن ــا را تایی ــن از مفتی هــای ســنی آن ه بایســتی دو ت
ــر  ــیس دفات ــون تأس ــب قان ــا تصوی ــال1307 ب در س
ــرعی در  ــم ش ــارات محاک ــالک، اختی ــناد و ام ــت اس ثب
ــر  ــه دفات ــالت ارضــی از ایشــان ســلب و ب ــه معام زمین
ــه  ــال 1308 ب ــد. در س ــذار گردی ــالک واگ ــناد و ام اس
ــرعی  ــم ش ــارات محاک ــری اختی ــون دیگ ــب قان موج
ــد.  ــت گردی ــار محدودی ــز دچ ــالق نی ــورد ازدواج و ط در م
ــی حــق  ــس حت ــه دیگــر مجل ــک مصوب در ســال 1310 ی
طــالق و ازدواج را در حــوزه اختیــارات وزارت عدلیــه 
ــک  ــان ســال 1315 ی در آورد. در پای
ــه در  ــر ک ــی دیگ ــم قانون حک
مــورد نظــم بخشــیدن بــه 
ــم  ــات محاک ــاب قض ــیوه انتخ ش
ــالح  ــد  اص ــل فراین ــث تکمی ــود، باع ب
ســاختاری وعرفی ســازی نظــام قضایــی کشــور 
ــی  ــمت قاض ــراز س ــرای اح ــون ب ــن قان ــد. ای ش
ــه  ــه، شــرایطی را از جمل محکمــه در وزارت عدلی
ــک  ــا ی ــوق و ی ــدرک از دانشــکده حق ــتن م داش
ــوددر  ــرده ب ــن ک ــی تعیی ــر خارج ــگاه معتب دانش
ــم  ــورد محاک ــری در م ــدام دیگ ــال 1318 اق س
شــرعی صــورت گرفــت کــه بــه موجــب آن هیچ 
پرونــده ای  قابــل طــرح در محاکــم شــرعی نبود، 
مگــر آنکــه محاکــم دولتــی و یــا دادســتانی کل 
بــه طــرح آن در محکمــه شــرعی حکــم دهنــد. 

پــس از ایــن اقــدام دادگاه هــای شــرعی ملغــی شــد و در ســال های  
1318و 1318)آییــن دادرســی مدنــی( و )آییــن جــزا( بــا رنــگ و بــوی 

ــه اجــرا گذاشــته شــد. ــی ب ــن غرب قوانی
ــن ترتیــب روحانیــت در دهــه 1310ش بخــش عمــده   ــه ای ب
ــت  ــی را از دس ــی و آموزش ــای قضای ــش در زمینه ه ــع خوی مواض
داد. اقــدام بــرای کاهــش اقتــدار روحانیــت صرفــاً بــه عرفی ســازی 
ــد  ــری مانن ــای دیگ ــت اقدام ه ــد، دول ــه نش ــا خالص ــتگاه قض دس
کشــف حجــاب و ممنــوع کــردن لبــاس روحانیــت و اجــرای قانــون 
ــرای  ــت ب ــام داد. دول ــز انج ــه و... را نی ــردن البس ــکل ک متحد الش
ــه تعبیــر  ــه ب تحقــق چنیــن امــری نوعــی نظــارت سراســر  بدبینان
ــه کار  ــه ب ــت و تنبی ــای مراقب ــری از ابزار ه ــا بهره گی ــی را ب فوکوی
بســت، نیروهــای مســتخدم دولــت می بایســت براســاس سیاســت 
ــور  ــی حض ــن عموم ــد در اماک ــش جدی ــا پوش ــور ب ــور و ظه تبل
ــینماها،  ــا س ــد. مغازه ه ــر پذیرن ــز از آن  تاثی ــران نی ــا دیگ ــد ت یابن
ــرش  ــافرکش از پذی ــکه های مس ــی درش ــی حت ــای عموم حمام ه

زنــان محجبــه معــذور بودنــد. 
در نتیجــه، تــا 1320ش بــا تصویــب قوانیــن متعــددی در زمینة 
ســکوالرکردن نظــام قضایــی کشــور، رضاشــاه بــه شــدت قــدرت 
علمــا را در حــوزه مســائل حقوقــی- قضایــی کاهــش داد و آنهــا را 
از یکــی از اصلــی تریــن و مهمتریــن منابــع قــدرت شــان کــه در 
ــای 1299  سرتاســر حکومــت قاجــار و چندیــن ســال بعــد از کودت
ــی بیــان  ــه کــه بنان ــار داشــتند، محــروم کــرد. همــان گون در اختی
می کنــد، انگیــزه رضاشــاه بــرای ارائــه و مطــرح کــردن الیحه هــا 
و قوانیــن در زمینــه اصالحــات سیســتم قضایــی در راســتای هــدف 
ــه  ــود و »ن ــا ب ــوذ علم ــش نف ــت و کاه ــب از حکوم ــی مذه جدای
ــن  ــده چنی ــه آین ــی ک ــد و تأثیرات ــام جدی ــات نظ ــة احتیاج مالحظ
ــر  ــری، نخســت وزی ــن دفت ــد داشــت«. احمــد متی ــی خواهن قوانین
ــد کــه در ســال  ســال های آخــر ســلطنت رضاشــاه، اظهــار می کن
1315ش بــه علــت نبــود افــراد تحصیلکــرده واجــد شــرایط بــرای 
ــران  ــی، بح ــام قضای ــد نظ ــترده و جدی ــازمان گس ــت های س پس

ایجــاد شــده بــود.
ــا  ــگاه تنه ــیعه در جای ــت ش ــازمان روحانی ــر، س ــوی دیگ از س
نهــاد مذهبــی شــیعه از آغــاز تاکنــون همــواره کوشــیده اســت تــا 
از دیــن و مــردم در برابــر زورگویــان دفــاع کنــد. هــر چنــد شــأن 
بنیــادی روحانیــت، تبییــن و اجتهــاد دیــن اســت، ایــن بــدان معنــا 
نیســت کــه روحانیــت از امــور اجتماعــی و سیاســی غافــل باشــد. 
ــخ  ــم تاری ــای مه ــا و انقالب ه ــا، نهضت ه ــه جنبش ه ــان ک چن

ــرده اســت. ــری ک ــت رهب ــواره روحانی ــران را هم ای
ــرع مشــخص  ــرف و ش ــای ع ــدود قضاوت ه ــه ح ــن ک ــا ای ب
نبــود می تــوان آنهــا را بــه طــور مشــخصی تقســیم کــرد: محاکــم 
عــرف اصــاًل بــا تجاوزاتــی کــه علیــه دولــت یــا امنیــت عمومــی 
صــورت می گرفــت، ماننــد شــورش، اختــالس، جعــل مســکوکات، 

به طور کلی، 
مناسبات سازمان 
روحانیت شیعه 
و حکومت در 
عصر رضاشاه 
پهلوی، خط 
سیری مشابه 
عصر قاجار 
داشت. بطوری 
که در ابتدای امر 
رابطۀ مثبت و 
خوبی بین آنها 
برقرار شد و 
سپس روابط 
تیره شد و به 
تضاد و تعارض 
کامل انجامید.



/  مرداد و شهریور  4195

ــم  ــروکار داشــت؛ محاک ــی و مســتی س ــایعه، دزدی، راهزن ــج ش تروی
ــا  ــة شــخصی ی ــی کــه جنب ــا مشــاجره ها و مرافعه های ــب ب شــرع اغل
ــه دزدی  ــیدگی ب ــدگاه رس ــر چن ــت. ه ــت، می پرداخ ــی داش بازرگان
ــن،  ــد. بنابرای ــل می ش ــرع داخ ــم ش ــوزة محاک ــه ح ــم ب ــتی ه و مس
ــه  ــات مشــترکی داشــت و ب ــاً صف ــرف غالب ــرع و ع ــای ش قضاوت ه
طــور کلــی دســتگاه قضایــی طــوری بــود کــه موجــب تأثیــر متقابــل- 
ــه  ــد ... محکم ــش می ش ــن دو بخ ــن ای ــاجره- بی ــم مش ــر نگویی اگ
ــد محکمــه اســتیناف رأی محکمــه عــرف را  شــرع می توانســت مانن
ــه او ارجــاع  ــه ب ــی ک ــارة دعوای ــد. حاکــم می توانســت درب نقــض کن
ــک از  ــر ی ــه ه ــان ک ــد. همچن ــتفتاء کن ــدی اس ــود از مجته ــده ب ش
ــد...  ــه آن عمــل کردن ــوا معمــواًل ب ــن دعــوا پــس از صــدور فت طرفی
در تمــام قــرن نوزدهــم تأثیــر متقابــل ایــن دو نــوع محکمــه بــر هــم، 
ــه هــم داد و منشــأ  ــا نامعلومــی حــدود قضاوت هــای آنهــا دســت ب ب
ــد آورد. کوشــش های  ــا را پدی ــت و علم ــان دول ــی کشــمکش می اصل
ــه  ــت ب ــر در حقیق ــی خــود ناگزی ــدرت قضای ــت در راه اســتقرار ق دول

معنــای کاســتن از امتیازهــای ویــژه علمــا بــود«. 
ــی  ــام قضای ــی نظ ــت های اصالح ــه سیاس ــل ب ــس العم در عک
ــراض  ــه اعت ــون دســت ب ــی و روحانی ــه مذهب توســط رضاشــاه، جامع
ــرزا  ــدرس، آقامی ــن م ــید حس ــد س ــان مانن ــدادی از روحانی ــد. تع زدن
ــیخ  ــانی، ش ــم خراس ــد حکی ــیخ محم ــانی، ش ــازادة خراس ــد آق محم
مهــدی معزالدولــه ای و ســید حســین عــرب باغــی در صــدر مخالفیــن 
ــید  ــي، س ــي قم ــد فاطم ــید محم ــد س ــز مانن ــدادی نی ــا تع ــد ام بودن
نصــراهلل تقــوي، شــیخ محمــد علــي کاشــاني، میــرزا محمــد ایروانــي، 
ــراف(،  ــن صدر )صدراالش ــم(، محس ــا فیروزکوهي )عال ــي باب ــیخ عل ش
ــا ســبک و  ــی ب ــه رغــم مخالفت هــای کل ســید کاظــم عصــار و ... ب
ســیاق تحــول نظــام قضایــی، در دســتگاه عدلیــه باقــی مانــده و مؤثــر 
واقــع شــدند و بــا مشــارکت در تهیــه و تدویــن مجموعــه قوانیــن مورد 
نیــاز عدلیــه، قانــون مدنــی و ســایر قوانیــن مــورد نیــاز بــر طبــق فقــه 
اســالمی، نقــش قضایــی خــود را بــه اثبــات رســاندند. بــا این حــال، در 
ســاختار رســمی قــدرت در عصــر رضاشــاه، جایگاهــی بــرای روحانیــت 
تعریــف نشــده بــود، در حالــی کــه روحانیانــی چــون شــیخ عبدالکریــم 
حائــری همچنــان از نفــوذ باالیــی در بیــن ســایر طبقــات اجتماعــی از 
جملــه اصنــاف و بازرگانــان، تجــار ســنتی، اعضــای دون پایــة دســتگاه 
دیوانــی، روســتاییان، عشــایر و دیگــر اقشــار شــهری برخــوردار بودنــد.

بــه طــور کلــی، مناســبات ســازمان روحانیــت شــیعه و حکومــت 
در عصــر رضاشــاه پهلــوی، خــط ســیری مشــابه عصــر قاجــار داشــت. 
بطــوری کــه در ابتــدای امــر رابطــة مثبــت و خوبــی بیــن آنهــا برقــرار 
شــد و ســپس روابــط تیــره شــد و بــه تضــاد و تعــارض کامــل انجامید. 
بــا ایــن تفــاوت کــه در ســاختار بــه ارث رســیده از قاجــار، روحانیــان 
کارکردهــای مهمــی در بخش هــای قضایــی، حقوقــی، آموزشــی 
و اوقــاف داشــتند و بــه طــور محسوس)مســتقیم یــا غیرمســتقیم( در 
ــد  ــاه در فراین ــا رضاش ــد، ام ــش می کردن ــای نق ــدرت ایف ــاختار ق س

ــوق را از  ــای ف ــام کارویژه ه ــرور تم ــه م ــور، ب ــودن کش ــکوالر نم س
ــه  ــدرت در جامع ــاختار ق ــا را از س ــا آنه ــه تنه ــرد و ن ــلب ک ــان س آن
حــذف نمــود، بلکــه نفــوذ آنــان در عرصه هــای اجتماعــی و اقتصــادی 
را نیــز بــه شــدت کاهــش داد. بــه گونــه ای کــه موجودیــت آنهــا در 
معــرض خطــر جــدی قــرار گرفــت و خالصــه آنکــه ســازمان روحانیت 
شــیعه در ایــن عصــر بــه علــت از دادن بســیاری از ابزارهــای ارتباطــی 
خــود بــا توده هــا بــه میــزان زیــادی از قــدرت تأثیرگــذاری بــر افــکار 
عمومــی جامعــه بــاز مانــد و علــی رغــم آن کــه روحانیــان بــه شــدت 
از اســتبداد رضاشــاهی ناراضــی بودنــد و نظــم سیاســی حاکــم را نمــی 
پذیرفتنــد، نتوانســتند ایدئولــوژی سیاســی خــود را بــه عنــوان نقشــه و 
ــه  ــر از اقدامــات ســکوالر و شــبه مدرنیســتی رضاشــاه ب طرحــی بهت
جامعــه عرضــه نماینــد و بــر همیــن اســاس نتوانســتند و یــا نخواســتند 
از نیــروی کاریزماتیــک خــود اســتفاده کننــد و رهبــری تحول سیاســی 

را در جامعــه بــه دســت گیرنــد.
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حامد حسینی
)محقق و پژوهشگر(
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مقدمه
قرن 19 مطلع  آگاهی و بیداری ایرانیان است در این دوره  ایرانیان با 
غول های جهان خوار چون روسیه، انگلیس و فرانسه آشنا گشتند. در رویایی 
با روسیه در جنگ های بیست ساله، طعم  تلخ شکست را چشیدند. این 
شکست ها این سوال در اذهان شعله ور کرد چرا آنها  قدرمتند؟ و چرا اینقدر 

ما عقب مانده ایم؟
به  دانشجو  اعزام 
آنها  آشنایی  و  خارج 
با دنیایی نو، ایده هایی 
اذهان  در  جدید 
ایرانیان شکوفه می زد.  
در  ایران  نمایندگان 
خارج از کشور با نوعی 
حکومتگری آشنا شدند. 
روند  آگاهی ها  این 
آشنایی با دنیایی نو را 
تکمیل می کرد. انتشار 
کسانی  سفرنامه های 
که از اروپا دیدن کرده 
به  را  آگاهی  بودند 
درون جامعه ایران برد.

نیروهای متعهد و 
اوضاع  هم  که  دلسوز 
غمبار جامعه خود را دیده بودند و  هم از آن سوی آب ها  خبر داشتند. ایران 
را در مقایسه با آن دیار روستایی بزرگ بود. کشورهایی  از ما هم عقب مانده 
و درمانده تر بودند ولی با تدابیری این عقب ماندگی ها را عالج کردند. پس ما 
هم باید گام در راه نهیم و اقدامی مقتضی پی گیریم . آنها به آگاهی ها بسنده 

نکردند و بلکه در پی درمان برآمدند.
از کسانی که در این مسیر گام برداشت، میرزا یوسف خان مستشارالدوله 
تبریزی است. میرزا یوسف خان مستشارالدوله ) 1239 ق - 1313 ق(، از 
پیشروان و آزادیخواهان دوره ناصرالدین شاه و از همفکران میرزا حسین 
خان سپهساالر و میرزا ملکم خان، بود. مستشارالدوله مردی روشنفکر بود. 
وی به مدت سیزده سال در شهرهای مختلف روسیه به عنوان مأمور وزارت 
امورخارجه خدمت کرد و سپس به فرانسه  و سپس  به بمبئی رفت. وی بعد از 
بازگشت به ایران مدتی را در خدمت وزارت عدلیه سپری نمود تا اینکه مجدد 
به وزارت امورخارجه بازگشت. در شهرهای تبریز و مشهد در مصدر کارهای 

مهم دولتی قرار گرفت و مدتی هم به بمبئی ماموریت یافت.
حضور یوسف خان در خارج از ایران، او را با اندیشه های نو آشنا و معتقد 
ساخته بود. او بارها به خاطر اقدامات و اندیشه هایش مورد آزار و اذیت قرار 
گرفت و سال ها تبعید و زندان را تحمل کرد اما هیچ وقت از ابراز عالقه نسبت 
به سرنوشت وطن خودداری نکرد.  مستشار الدوله با جمع بندی از شرایط 
ایران و تجارب گران بهایی که طی سال ها حضور در خارج از ایران اندوخته 

بود به جمع بندی جدیدی  رسید. او راه پیشنهادی عملی خود برای جامعه 
ایران  در رساله ای تحت عنوان  »یک کلمه « را در پاریس نگاشت.

را »یک کلمه« می دانست.  برای جامعه  پیشنهادی خود  راه حل  او 
آن یک کلمه »تأسیس قانون« بود. قانون، جامعه و قدرت را قاعده مند 
می کند. در سایه قاعده مندی است که می توان ساختار سیاسی و اجتماعی 
را مدیریت و راه پیشرفت را مهیا نمود. یوسف خان می-خواست، بین اسالم 
و اندیشه های غربی آشتی ایجاد و روحانیت را با خود در تغییر جامعه ایران 

همراه کند. 
مستشار الدوله پس از انتشار کتاب »یک کلمه« مورد غضب ناصر الدین 
شاه قرار گرفت. ابتدا  بازداشت به قزوین منتقل شد و به دستور ناصر الدین 
شاه آنقدر با کتاب یک کلمه بر سر او کوفتند که در اثر آن نابینا گشت. اموالش 
مصادره و القاب او بازپس گرفته شد. و در اثر شکنجه نابینا و در غربت به 

دیار باقی شتافت.
دستاوردهای  دارای  کمتر  ایرانیان  سیاسی  و  اجتماعی  جنبش های 
حقوقی بوده اند. ایده ها و دستاوردهای حقوقی امری ماندگار در تحوالت 
اجتماعی هستند اما بر حسب  معمول در ادامه سنت روشنفکر ی ایرانیان که 

حقوق نمی دانستند. 
روشنفکران ما معموال  دارای مطالبات اجتماعی و سیاسی می باشند و 

کمتر به نقش حقوق در تحوالت جامعه توجه دارند.
در منطق قانون، حق به خودی خود مفهوم انتزاعی است، و قانون تحقق 
عینی حق است. به تعبیر دیگر حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نظام 
انتزاعی قانون را می رساند، و قانون نظام عینی حقوق است. اما رابطه قانون 
و عدالت، غایت قانون همانا عدالت اجتماعی است. عدالت در مفهوم متحقق 
آن چیزی نیست مگر اینکه نیازمندی های هرکس برآورده شود، و حقوق 

هرکس به خودش برسد. 
پس ضروری است که حقوق شرع به قانون تبدیل شود  زیرا قانون 
از  امر شخصی نیست. اجرای آن ضرورت قطعی است و  مطلق است و 
هوس و  خودسری افراد مصون است. همه در برابر آن مساوی هستند در 
این صورت  گزاره های شرعی و حقوق شرع  در جامعه تحقق عینی می یابد.

یوسف خان مستشار الدوله از شخصیت های برجسته  است که ایرانیان 
را به مطالبه حقوقی فرا خواند.

اوضاع  اجتماعی و سیاسی ایران  در قرن 13
اقتصاد کشاورزی و تولید روستایی به ارث مانده نظام ایلی، فرهنگ 
اقتدارگرایی ایلی را بازتولید می کرد.  نظام اقتدارگرا بر شخصیت، آراء و زندگی 
انسان ها مسلط  بود. در این سیستم  اصالت فردی انسان ها گرفته می شد. 
از انسان ها  موجودی وفادار و اطاعت کننده ای  بی چون و چرا می ساخت.  

در سیستم سلطانی، از هرگونه ساماندهی و برنامه ریزی پرهیز می شود 
زیرا برنامه و سازمان دهی، موجب کاهش اقتدار سلطان می شود. در این 
حاکمیت اراده شاه و مصلحت نظام ایلی مد نظر است و جایی برای منافع 

ملی، خواسته های مردم، معنی ندارد.
در این دوره تحرک اجتماعی محدود است. مبانی ترقی، بهره گیری از 
منافع  اقتصادی به مقدار وفاداری، فرد به نظام ایلی  و راس هرم است. پایه 

قانون مطلق است 
و امر شخصی نیست. 

اجرای آن ضرورت
 قطعی است 

و از هوس و  خودسری 
افراد مصون است. 

همه در برابر آن مساوی 
هستند در این صورت  

گزاره های شرعی و 
حقوق شرع  در جامعه 

تحقق عینی می یابد.
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حاکمیت سلطانی بر تبعیت محض از ریاست ایل است. فرایند این فرهنگ، 
مردن فردیت، تعطیلی اندیشه، استقالل فرد در این سیستم  خواهد بود.

در نظام سلطانی تفاوت پذیرفته نیست. تفاوت امری منفی است. متفاوت 
فکر کردن ، متفاوت رفتار کردن و متفاوت زندگی کردن به نسبت الگویی که 
شخص شاه در راس هرم ایجاد کرده تخطی از اصول است و شالوده نظم و 

مراتب اقتدار را آشفته می کند. 
در فرهنگ ایلی، تبعیت محض اصالت دارد؛ پس در این جامعه روند 
رشد عقلی، استدالی در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متوقف 
می شود. این فرهنگ در حالی شکل می گیرد که هریک از انسان ها دارای 
تمایالت، استعدادها، بینش. آرزوها و ... هستند. هرگاه فرد نتوانند خود را با 
فرهنگ مسلط اقتدارگرا همراه سازند از گردونه بهره گیری از امکانات و 
موقعیت ها محروم می شود. افراد در این جامعه سعی دارند، 
خود را در ظاهر به فرهنگ مسلط همراه نشان دهند. دسته ای 
تمایالت خود را آشکار و دسته ای را پنهان می سازند؛ این پنهان 

کاری انسان ها را چند چهره می کند.
اقتدارگرایی در تاریخ ایران به حدی است که بسیاری 
از ایرانیان حتی سطح روابط اجتماعی متفاوت بودن را نوعی 
تمرد قلمداد می کنند و شخص متمرد کسی است جرأت کرده 

متفاوت فکر کند.  

نظام حقوقی
اختالف انسان ها امری طبیعی است. اما در نظام ایلی و 
فرهنگ اقتدار گرایی پذیرفته نیست. اختالف انسان موجب 
شکل گیری و تکوین نظام های حقوقی در تمدن ها گردید. 
در این رابطه می توان گفت، ایجاد نشدن یک نظام سیاسی 
حقوقی، علت اصلی موفق نشدن مبارزات سیاسی، اجتماعی 
ایرانیان در دوره قاجار است. دست آوردهای نهضت، نهادینه 
شدن نظام حقوقی، سازکار محدودکننده، اقتدارگرایی است. 
بدین خاطر این سیستم با هرگونه قاعده مندی، تقسیم کار 

و قانون به مخالفت بر می خواست.
تا زمانی که انسان ها سواد نداشتند و فرصت مشاهده نبود 
و جایی جز روستای خود ندیده بودند، می شد نظام اقتدارگرا را حفظ کرد اما 
با توسعه سواد آموزی، صنعت چاپ، شکل گیری مدنیت و شهرنشینی، سفر، 
آموزش و رشد فکری افراد، نظام های اقتدارگر نمی توانند با آسایش خاطر 

تداوم یابند.  
ایده ها  )» نظام حقوقی « در یک جامعه مدیریت کننده  تفاوت ها، 

گوناگون و  قاعدمندساز نظام حاکم است.(

عصر بیداری
آشنایی ایرانیان با پیشرفت های اروپا در عصر قاجار از راه های مختلف 
صورت گرفت. جنگ 20ساله ایران و روسیه، و شکست در آن، جرقه بیداری 
ایرانیان از خواب گران چند قرنه شد. عباس میرزا نایب السلطنه در دیدار با 

نماینده ناپلئون بناپارت مسیو ژوبر در منطقه قره چمن تبریز می آورد: 
» نمی دانم این قدرتی که شما اروپایی ها را بر ما مسلط کرده چیست و 

موجب ضعف ما و ترقی شما در قشون جنگیدن و فتح کردن و به کار بردن 
تمام قوای عقلیه متبحرید و حال آن که در جهل و شغب غوطه ور و به ندرت 
آتیه را در نظر می گیریم. مگر جمعیت و حاصلخیزی و ثروت مشرق زمین 
از اروپا کمتر است؟ یا آفتاب که قبل از رسیدن به شما به ما می تابد، تأثیرات 
مفیدش را بر ما کمتر از شماست؟ یا خدایی که مراحمش بر جمیع ذرات عالم 
یکسان است، خواسته شما را بر ما برتری می دهد؟ گمان نمی کنم. اجنبی 

حرف بزن ، بگو چه بکنم که ایرانیان را هشیار نمایم؟« 
گروهی از ایرانیان در قرن 19 به اروپا مسافرت کردند. آگاهی از ترقی 
ملت های دیگر، ایرانیان را در برابر این سوال قرار داد، چرا آنها پیشرفت 
کرده اند و ما عقب مانده ایم؟ دسته ای از این مسافران مشاهدهای خود را 
بنام سفر نامه منتشر کردند. کارمندان دولتی، دانشجویان و مهاجرین ایرانی از 
دیگر گروه هایی بودند که طی سفرهای خود به اروپا با همین پرسش روبرو 
شدند. انتقال این اخبار به داخل ایران ، جامعه ایران  را هم متأثر ساخت. در 
این دوره نسلی متعهد در بین ایرانیان پدید آمد که خود را در برابر ملت و 

کشور مسئول می دانستند در پی پاسخ به این سوال بر آمدند.
اولین پاسخ به  این سوال که »چرا ما عقب مانده ایم« از سوی عباس 
میرزا نایب السلطنه داده شد. او نبود » ارتش ملی« را عامل عقب ماندگی 
می دانست. میرزا ابوالقاسم قائم مقام  صدر اعظم شهید محمدشاه »اوضاع 
نابسامان اداری ایران « می دانست. پس از او امیرکبیر، »نبود نظام آموزشی« 
را عامل عقب ماندگی می دانست. میرزا حسین سپهساالر فقدان دیوانساالری 
و سامان اداری و اجرایی و نبود راه آهن و تلگراف را عامل عقب ماندگی 
می پنداشت. گروهی دیگر از روشنفکران هم راه حل هایی را مطرح کردند. 
میرزا ملکم خان فقدان »تنظیمات« و میرزا فتحعلی خان آخوندزاده، گره این 

مشکل را »تغییر خط و آموزش« می دانست و....
)در میان پیشنهادهای ارائه شده در عصر ناصری به راه حلی که از سوی 

میرزا یوسف خان مستشار الدوله برمی خوریم.
او گره جامعه ایران را  از جنس دیگر می پنداشت و آن فقدان » نظام 

حقوقی  « در بین ایرانیان می باشد.(

تصور ایرانیان از حکومت
حاکمیت درایران به دو شکل قابل تصور بود، حکومت خودکامه که 
متولی برقرای نظم  و امنیت است. در مقابل آن استیالی حرج و مرج و 
شورش بود. شکل سومی در بین نبود پس همه برای برقراری نظم به دولت 

خودکامه تمکین می کردند.
در ایران برخالف اروپا، دولت در ایران پایه در هیچگونه قانون، قرارداد یا 
عرف و سنت پا برجا و تضمین شده ای نداشت که اعمال قدرت را محدود و 
هم مشروع سازد این بدان معنی است  که از یک سو، هرکس موفق به حفظ 

یا تصاحب قدرت می گشت » مشروع« شناخته می شد.  
حکومت قانون برای ایرانیان امری غریب و غیر قابل تصور بود که 
چگونه براساس قانون می توان جامعه را اداره کرد. چون قدرت حالتی خود 
کامه داشت و هیچگونه چارچوب قانونی مکتوب یا نامکتوب مبنای حاکمیت 

نبود.
این مسئله یک بار از زبان فتحعلیشاه قاجار مطرح شده است. وی در 

اختالف انسان
 موجب شکل گیری 
و تکوین نظام های 
حقوقی در تمدن ها گردید. 
در این رابطه 
می توان گفت، 
ایجاد نشدن یک نظام 
سیاسی حقوقی، 
علت اصلی موفق نشدن 
مبارزات سیاسی، 
اجتماعی ایرانیان
 در دوره قاجار است. 
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برابر مالقات کنندگان اروپایی، ابراز شگفتی کرده بود که چگونه 
ممکن است بتوان کشور را در حالی اداره کرد که دیگران نیز در 

تصمیم گیری حاکم دخالت دارند. 

وضعیت ما
میرزا یوسف خان مستشارالدوله در کتاب » رسائل یک کلمه« 
]6[می آورد: » چرا اینطور غافل و معطل نشسته اید و چرا از حالت 
ترقی سایر ملل اندیشه نمی کنید، همسایه شما وحشیان کوهستان 
را داخل دایره مدنیت کرده و هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان 
هستید؟ در کوچکترین بلد های مجاور شما، مریضخان  ها )بیمارستان( 
و معلم خانه های )مدرسه( منظم برای ذکور)پسران( و اناث )دختران( 
بنا کرده اند و هنوز در معظم ترین شهر شما یک مریضخانه و یک 
معلم خانه نیست. کوچه های دهات همجوار شما منظم و توسیع و 
تطهیر یافته، ولی در شهرهای بزرگ شما به سبب تنگی و اعوجاج 
و کثافت و سوراخ های بی نهایت که در کوچه هاست عبور نامقدور 

گردید.
راه  به  هنوزشما  و  می سازند  آهن  راه  شما  جواری  هم  در 
و  کارها  جمیع  شما  همسایگی  در  نپرداخته اید،  عرابه )دورشکه( 
قانون  روی  از  منظمه  محکمه های)دادگاه ها(  در  اهالی  امورات 
هنوز  شما  خانه های  دیوار  در   . می یابد  فیصله  حقانیت  بروفق 
یک کتاب قانون نیست. در همسایگی شما هر کس بدهی خود 
را بی محصل )مامور مالیات( آورده به دیوان ) اداره دارای( می دهد 
در ملک شما را مجبور به گماشتن تحصیل داران می کنند فال 
و فالن... این غفلت و بی اعتنایی برای شما و اخالف شما موجب 
خسارت و ندامت عظیم خواهد گشت. در روز جزا در حضور خداوند 
مسئول و شرمنده خواهید شد، از خواب غفلت بیدار بشوید. بر خود 
و اخالف خود ترحم کرده به معاونت و ارشاد و ارشاد اولیای دولت و 

به اتفاق و اتحاد علمای دین راه ترقی خود را بپایید.  

چرا عقب مانده ایم
مستشارالدوله پس از سال ها حضور در اروپا و کشورهای دیگر، 
در پی پاسخ به این سوال بود که ما چرا نتوانسته کشور و ملت خود 

را به این درجه از ترقی و بهروزی برسانیم. علت چیست؟
روشنفکران قرن 19 ایران، پاسخ هایی چند بر این پرسش داده 
اند. عمده پاسخ ها از جنس سیاسی است. زیرا روشنفکران ایران به 
طور عمده سیاسی بودند و از این رو به ویژه به دو بحث اساسی 
تجدد خواهی که پیوندهای پیچیده ای با اندیشه سیاسی داشتند، 

چون به اندیشه حقوقی و اقتصادی بی اعتنا مانده اند. 

راه حلی از جنس دیگر
و  تواریخ  از  که  دوستان  از  یکی  با  می آورد،  مستشارالدوله 
احادیث اسالم اطالع کامل داشت مالقات کرده، سر این معنی 
را بفهمم که چرا سایر ملل به چنان ترقیات عظیمه رسیده اند و ما 
در چنین حالت کسالت و بی نظمی باقی مانده ایم. به آن دوست 

رسیده این مطلب را با او به میان آورده، سر این معنی را پرسیدم، 
جواب چنین داد که بنیان و اصول نظم فرنگستان » یک کلمه « 
است و هرگونه ترقیات و خوبی ها در آنجا دیده می شود و نتیجه 
همان یک کلمه است. خوبی ها در آنجا دیده می شود نتیجه همان 

یک کلمه است.
گفت: اهل مملکت شما از اصول مطلب دور افتاده اند. پرسیدم 
چگونه؟ دوست مزبور جواب داد که بعضی از شما نظم و ترقی 
فرنگستان را از فروعات غیر برقرار می دانید و برخی از علوم و صنایع 
تصور می نمایید. مانند تلگراف و کشتی ها و عرابه های بخار و آالت 
حربیه که اینها نتایج است، نه مقدمات و فقط به نظریات ساده قصد 
نظر می کنید و از عملیات صرف نظر می نمایید و اگر می خواهید در 
ایران اسباب ترقی و مدنیت راه بیندازید در بدو کارها از تعیین »کلمه 

واحده غفلت « می نمائید.
هرگاه کسی از دانشمندان اسالم محض خدمت وطن تألیفی 
براین مواد می نویسد از تاریخ و صنایع فرنگستان تعریف می کند 
و از بنیان و اصول عمل اداره آنها اشاره نمی نماید این است که 
نوشته های  و  بی ثمر  اسالم  دول  کارگزاران  کودهای )قانون ها( 
مؤلفین این مطلب متروک و بی اثر مانده مگر با یک کلمه، این 
همه ترقیات می تواند حاصل برد؛ آن کلمه چیست؟ معنی آن را به 

من بیان کنید. 
)مستشارالدوله علت اصلی پیشرفت های اروپا را » قانون « 
می داند عقب ماندن ما از این قافله، نبود نظام حقوقی در ایران 

است.(

قانون جدید
یوسف خان چه تصوری از قانون داشت؟ من نگفتم کود )قانون( 
فرانسه با سایر دول را برای خودتان استنساخ کرده، معمول بدارند؛ 
مراد من کتابی است که جامع قوانین الزمه و سهل العباره و سریع 
الفهم و مقبول ملت باشد. تدوین چنین کتابی با شرطی که در شرح 
تفاوت های پنجگانه بیان کردم ممکن است خصوصاً در دیوانی 

و  دانش  رجال  از  آن  اجزای  که 
معرفت و ارباب حکمت و سیاست 
باشند همه مکتب معتبره اسالم را 
حاضر در جمله کودهای دول متمدنه 
را جمع کنند در مدت قلیل کتابی 
چنین  کتابی  چون  نویسند  جامع 
شود  نوشته  ملت  عقالی  مقبول 
المجاله وظیفه ملت و دولت برقانون 
می باشد. یک کلمه که من گفتم این 

است. 
سنتی  جامعه  خان  یوسف 
می شناخت.  را  قاجار  عصر  ایران 
و  مردم مسلمان  بر حساسیت های 
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علماء واقف بود: برعقب ماندگی ملک و ملت آگاهی داشت. سعی او انتخاب 
راهی بود که به صواب نزدیکتر و قابلیت اجرا داشته باشد. مستشارالدوله بسیار 
مواظب بود که در تبیین دیدگاه های خود، بین قانون مورد نظر او ، اسالم 

شریعت مدار تعارضی به وجود نیاید.
پس از اینکه یوسف خان از استانبول به 1867 پاریس منتقل شد. او 
سه سال در آن شهر ماند. در این دوره که انسان ایرانی در شتاب حوادث و 
پیشرفت و توسعه همه جانبه اروپا حیران و بهت زده نظارگر این تحوالت بود.

» در این مدت می دیدم که در فرانسه و انگلیس انتظام لشکر و آبادی 
کشور و ثروت اهالی و کثرت هنر و معارف و آسایش و آزادی عامه، صد آن 
قدر است که در مملکت سابق الذکر) روسیه و عثمانی( دیده بودم و اگر اغراق 
نشمارند، توانم گفت نمونه بوده است: از آن بعد در فرنگستان می دیدم اگرچه 
سبب این نظم و ترقیات و این آبادی را از عدل می دانستم به 
سبب آن که این سلطنت و این ثروت و این آبادی و عمارت و به 

غیر عدالت میسر نمی شود، چنانکه در اثر ) حدیث ( آمده است.
» السلطان اال بمال و ال مال اال بعمارة و العمارة اال 
بعدل « هیچ سلطنت جز به مال و هیچ مالی به سازندگی و 

هیچ سازندگی جز به عدل صورت نمی گیرد.
پیش خود خیال کرده و به خود گفتم با این که بنیان دین 
اسالم بر عدل و انصاف است و با این که در چندین جای قرآن 
مجید، خدای تعالی عدل را ستوده و سالطین و حکام اسالم 
نیز هیچ وقت منکر عدل نبوده اند، پس چرا ما چنین عقب 

مانده و چرا این طور از عالم ترقی خود را دورتر داشته ایم؟ 

کارنامه مستشار الدوله
یوسف خان فردی مسئول و پر تحرک در هر شرایطی 
در پی راه حلی برای نجات وطن بود، بدین خاطر در مقاطع 

مختلف اندیشه اصالحی  خود را مطرح کرده بود.

دوره اول: اندیشه اصالح و تغییر خط
در روزگاری که انسان ایرانی از پیشرفت و توسعه اروپا ، 
حیران و بهت زده بود در پی راه گریزی از این اوضاع نابسامان 
برآمد . اندیشه اصالح و تغییر خط نتیجه برخورد انسان ایرانی با غرب است. 
میرزا یوسف در سال 1303 ه ق » رساله در وجوب اصالح خط اسالم « 
نوشت. مستشار الدوله نیز در سال1297 ه ق در روزنامه اختر علل رویکرد به 

اندیشه اصالح یا تغییر خط فارسی را توضیح می دهد.

دوره دوم: آرمان دستیابی به تکنولوژی
» تجدد طلبان پیشگام بیش از هر چیز در پی دستیابی به تکنولوژی 
اروپا  به  دانشجویانی  بدین منظوردولت،  بودند.  نظامی  جدید و تشکیالت 
فرستاد و چندی بعد هم دارالفنون را تأسیس کرد. توجه به عقب افتادگی 
تکنولوژیک احتمااًل زمانی به اوج رسید که مستشارالدوله اعالم کرد ساختن 

راه آهن کلید توسعه ایران است. 
میرزا یوسف برای نیل به این هدف دیدارهایی با علمای تهران داشت 

تا موافقت آنها را جلب کند.

دوره سوم: حکومت قانون
راه حل مستشارالدوله  پس از سال ها به این نتیجه رسید که مشکل 
ایران » یک کلمه« است ، قانون. او دریافته است که ترقی و توسعه غرب 
محصول حاکمیت قانون است. پس اگر دولت و ملت ما خواهان ترقی هستند، 
باید قانون در کشور برقرار نماید. در این دوره یوسف خان » رساله یک کلمه 
« را در فرانسه نوشت . او در این رساله طرح اصالحی خود را ارائه کرد.. طرح 
مبتنی برتأسیس نظام حقوقی در کشور است. ابتدا عنوان کتاب خود را  »روح 

االسالم « انتخاب کرد.
)میرزا یوسف قانون گرایی را روح اسالم نامید. با این تفسیر از قانون 
عرف توانست، جلو شبهه ها و جوسازیی که در مقابل این طرح اصالحی 

بوجود آید، ببندد.(
توجه روشفکر ایرانی به حقوق، گام بلندی در تحقق جامعه مدنی و 
فاصله گرفتن از فرهنگ عشیره ای حاکم بود. توجه مؤلف به حقوق طبیعی 
غیر قابل نسخ انسان، چون آزادی، حق مالکیت، امنیت و مقاومت در برابر 
ستم، این ادبیات را وارد نظام حقوقی ایران کرد . اعالمیه حقوق بشر متأثر 
از دیدگاه های جان الک، روسو و ولتر بود. او در توضیح اصول حقوق بشر 
به آیات و روایات استناد کرده و بنیان اسالم را بر عدل و انصاف دانسته و به 
نزدیکی آن با اسالم تأکید دارد. با این روش میزرا یوسف سعی دارد بین قانون 

شرع و عرف پیوند زند تا برای مسلمانان شک و شبهه ای حاصل نگردد. 

تاثیر برنظام حقوقی ایران
میرزا یوسف خان مستشار الدوله از مدافعان خستگی ناپذیر قانون خواهی 
در ایران بود و قسمتی از عمر و حتی جان خود را در مسیر فدا نمود، گرچه  در 

زمان خود او به جایی نرسید. 

اولین توجه به اعالمیه حقوق بشر
او با نقش تعیین کننده حقوق و قانون در ساماندهی قدرت و نظام اجتماعی 
آگاه بود. قانون اساسی فرانسه و مقدمه آن، اعالمیه حقوق بشر را مبانی تدوین 
طرح پیشنهادی خود برای ایرانیان قرار داد. قانون اساسی فرانسه، به او کمک 
کرد تا در نوشتن » یک کلمه« از آن بهره گیری نماید. دریافت های او از اعالمیه 
حقوق بشر و مبانی اسالم بسیار نزدیک بود، بدین خاطر ابتد برآن بود تا نام کتاب 
را » روح االسالم « با الهام از روح القوانین منتسکیو بگذارد. کتاب یک کلمه، 

جزء اولین نگاه های  تطبیقی بین اسالم و حقوق بشر است.

شرع و قانون
ضرورت تبدیل کتاب شرع به قانون که از نظر شرعی اشکالی ندارد که 

علمای اسالم احکام شرعی ، عرفیات را به صورت کتاب قانون تدوین کنند. 
مستشارالدوله بر این عقیده است که در دین مبین اسالم قوانیني مشابه 
قوانین اروپایي وجود دارد که می توان با آن وضعیت ایران را بهتر کرد و حتي 
قوانین اروپایي را نیز مشابه قوانین اسالمي و همان قوانین را براي پیشرفت 
ایران مناسب می دانست. تأثیر عمیق اندیشه هاي مستشارالدوله در پیشبرد 

جنبش مشروطه خواهي و قانون خواهي ایران آشکار است.

پیوند اسالم و حقوق بشر
یوسف خان بر آن بود که اعالمیه حقوق بشر که در مقدمه قانون اساسی 

توجه روشفکر ایرانی به 
حقوق، 
گام بلندی در 
تحقق جامعه مدنی و 
فاصله گرفتن از فرهنگ 
عشیره ای حاکم بود. 
توجه مؤلف به 
حقوق طبیعی غیر قابل 
نسخ انسان، چون آزادی، 
حق مالکیت، 
امنیت و مقاومت در برابر 
ستم، این ادبیات را وارد 
نظام حقوقی ایران کرد .
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فرانسه آمده است یکی از نخستین اسناد حکومت قانون در دوران 
جدید است ، می توان برآن اساس نظام حقوقی جدید ایران را 

تدوین کرد. 
میرزا یوسف مفاهیم ذیل را در ادبیات حقوقی ایران وارد کرد.

 مشروعیت: 
اولین نویسنده ی دوره جدید که نظریه منشآ قدرت را اراده 
ملت دانست، مستشارالدوله بود. منشأ و قدرت دولت، اراده ملت 

است. و در ادبیات حقوقی و سیاسی ایرانیان وارد کرد.  

مفهوم آزادی: 
کار  به  آزادی  بجای  حریت  واژه  مستشارالدوله  عصر  در 
می رفت. آزادی از مفاهیم بنیادی است که در اولین اصل اعالمیه 
حقوق بشر آمده و همه اصول آن ناشی از آزادی می باشد. یوسف 
خان واژه حریت را می آورد. او حریت را در پیوند با کرامت جسم 
انسان و امنیت او می آورد: »که این حریت شخصیه تالی های ) 
دنباله ( بسیاری دارد از جمله این که احدی در درون خانه کسی 
حق دخول و تجسس نیست و هیچ کسی را به گناه دیگری 
عقوبت نمی توان کرد و کسی را با ظن مجرد نمی توان گرفت«. 

مفهوم نمایندگی
میرزا یوسف سخنی از مجلس تنظیمات به میان نمی آورد. 
او دو مفهوم مجلس و نمایندگی را عنوان اساس قانون گذاری 

جدید وارد می کند. 

تفکیک قوا: 
اگر در فواید و محسنات تفریق دو اختیار صد کتاب نوشته 
شود، باز هم هزاریک فواید آن شرح نمی توان داد و االن هرگونه 
در  که  تجارت  و  معموریت )آبادی(  و  ثروت  و  قدرت  و  ترقی 

فرنگستان دیده می شود از نتایج این دو قوه است«. 

هیئت منصفه
از پیشنهاده های مستشارالدوله حضور هیئت منصفه در 
محاکم است. او در رساله یک کلمه می آورد: »ضرورت حضور 

هیات منصفه در حین تحقیق جنایات متذکر می شود.«  
در ایران براي اولین بار با تصویب متمم قانون اساسي 
با 1325  در سال 1286 هجري شمسي مطابق  مشروطیت 
هجري قمري به موجب اصل هفتاد و نهم هیأت منصفه مورد 
توجه و به رسمیت شناخته شد. در حالیکه تا امروز این قانون 

مترقی در محاکم ایران جای خود را بازنکرده است.

امنیت فردی و اجتماعی: 
میرزا یوسف مفهوم امنیت فرد را در زمینه های مختلف 
مورد توجه قرار داد. » با عدم امنیت روز بر روز مملکت ایران 
و اهالی آن به اطراف عالم متفرق و پریشان خواهند گردید«. 

تدوین قانون آیین دادرسی
از گام های  عملی که آن مرحوم برای شکل دهی  نظام 
حقوقی ایران،  انجام داد، تدوین پیش نویس قانون آیین  دادرسی 
می باشد. در عصر قاجار محاکم قضایی منحصر در محاکم شرعی 
بود. این محاکم فاقد نظم، کتاب قانون و توان مندی در اجرای 

عدالت بودند.
مستشار الدوله می آورد: »در همسایگی شما جمیع کارها 
و امورات اهالی در محکمه های منتظمه از روی قانون بر وفق 

حقانیت فیصله می یابد. در دیوان خانه ) دادگستری( 
شما هنوز یک کتاب قانون نیست که احکام عرف 

تکلیف خود را از روی آن بدانند«.  
پس از بازگشت از پاریس، همزمان با صدارت 
میرزا حسین خان سپهساالر است. یوسف خان به 
مستشاری عدلیه منصوب شد. او از کاردان ترین 
نیروهای عدلیه بود که با حقوق اسالمی و قوانین 

اروپایی آشنایی داشت.
فریدون آدمیت می آورد: »او در تنظیمات 
قانونی این دوره سهم عمده ای دارد. در تدوین 

قوانین عدلیه دخالت مستقیم داشته. 
تأسیس عدلیه مستلزم نوشته شدن 

آیین  اولین  بود.  دادرسی  آیین  قانون 
خان  یوسف  میرزا  توسط  دادرسی 
تدوین  با  مزبور  آئین  شد.  نوشته 
و  اعظم  عدلیه  وزارت  قانون  در 
عدالتخانه های ایران شامل یکصد 
و نوزده ماده تکامل یافت. در ربیع 

الثانی 1288 به تصویب رسید.

نوشتن طرح قانون اساسی: 
از دهه سوم سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، دسته ای از 

اندیشمندان این دوره که آگاهی از دنیای غرب داشتند، یکی راه 
حل ساماندهی معضالت جامعه ایران را تدوین قانون اساسی و 
کتاب قانون می دانستند و در این راستای گام هایی تحت عنوان 

دفترچه تنظیمات و... برداشته شد.
مستشارالدوله، از اندیشمندان این  دوره بود که » نخستین 

طرح رسمی قانون اساسی را او نوشت«. 
شکل گیری نظام حقوقی در ایران مرهون سال ها تالش 
و جان فشانی های زیادی است. بیش صد سال از نوشتن اولین 
ایرانیان  قرن  یک  طی  در  می گذرد.  ایران  در  اساسی  قانون 

دوره های مختلفی را تجربه کرده اند. 
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حسن ملک زاده) ایْدُرم(
)محقق و پژوهشگر(



/  مرداد و شهریور  4995

فصل اول: مباحث مقدماتي

1. تعریف مفهوم اقلیت ها
بــا  اقلیت هــا کــه  دربــارة  تعریــف  جامع تریــن 
ــه شــده  ــف ارای ــه رو شــده، تعری ــي رو ب ــرش همگان پذی
ــف،  ــن تعری ــاس ای ــر اس ــت. ب ــي اس ــوي کاپوتورت از س
»اقلیت هــا« بــا ســه شــاخص شناســانده شــده اند: 

1. قلت عددي آنان نسبت به اکثریت جمعیت کشور؛
2. عدم حاکمیت؛

3. عالقمندي به حفظ ویژگیهاي خود؛  

نقدهایي بر این تعریف شده، از جمله: 
ــاع یــک  ــن تعریــف، شــامل اتب ــر ای ــا ب 1.اقلیــت بن
ــر ریشــه شناســي در  ــه از نظ ــال آن ک کشــور اســت، ح
ایــن مفهــوم، تمایــزي بیــن اتبــاع یــک کشــور و غیراتبــاع 

ــدارد. وجــود ن
2.شـامل اقلیت هـاي داوطلب مي شـود، ولي اقلیت هاي 
اجبـاري را در برنمي گیـرد. گـروه اول مایلند، فرهنـگ، زبان 
و مذهـب خـود را حفـظ کننـد؛   در صورتـي کـه گـروه دیگر 
تنها خواسـتار تضمین عدم تبعیض هسـتند تا ادغـام آنها در 

جامعة وسـیع تِر ملي تسـریع شـود.  
نکتــه مهــم دیگــر در تبییــن مفهــوم اقلیــت، تمایــز 
آن بــا مفهــوم بیگانــه اســت. بیگانــگان، افــرادي هســتند 
کــه در تابعیــت کشــوري غیــر از کشــوري کــه در آن بــه 
ــان  ــت چن ــي در مفهــوم اقلی ــد مي باشــند؛ ول ســر مي برن
کــه گفتــه شــد، نســبت بــه تابعیــت یــک کشــور قیــدي 
ــت  ــت اقلی ــن اس ــه ممک ــه اي ک ــه گون ــدارد، ب ــود ن وج
داراي دو تابعیــت همزمــان باشــد، آن گاه کــه بخشــي از 
آن در قلمــروي یــک کشــور، و بخشــي دیگــر، در قلمروي 
کشــوري دیگــر بــه ســر مي برنــد. ایــن تمایــز مفهومــي 
ــي  ــه تلق ــده، چنانک ــن دو انجامی ــي ای ــز حقوق ــه تمای ب
حقوقــي بیــن حمایــت از اقلیت هــا، جــدا از مســألة حمایت 
از بیگانــگان اســت. از همیــن رو آنهــا نمي تواننــد تقاضــاي 
ــد. حفــظ هویــت و اســتفاده از حقــوق اقلیت هــا را بنماین

بــه نظــر می رســد نگــرش حقوقــي اســالم در 
ــه در  ــي ک ــم کیش ــر ه ــاي غی ــارة گروه ه ــته درب گذش
قلمــروي دولــت اســالمي بــه ســر مي بردنــد، بیــن ایــن 
ــو  ــک س ــه از ی ــرا ک ــد؛ چ ــته باش ــرار داش ــوم ق دو مفه
ــا در  ــن گروه ه ــراي ای ــه اســالم ب ــي ک ــا و حقوق آزادي ه
نظــر مي گرفــت، فراتــر از آنچــه بــود کــه بــراي بیگانــگان 
ــه  ــرش ب ــن نگ ــن رو، ای ــد. از ای ــه مي ش ــر گرفت در نظ
ــد. از ســوي  ــک مي ش ــا نزدی ــن گروهه ــودن ای ــت ب اقلی
دیگــر آنهــا، نمي توانســتند بــدون انعقــاد قــرارداد، در 

قلمــروي دولــت اســالمي حّق زیســت بیابنــد. به ویــژه آن 
کــه حقــوق در آن دوران بیــش از آن کــه ســرزمیني باشــد، 
شــخصي بــود و شــخص را حتــي هنگامــي کــه در کشــور 
ــرد، تحــت قلمــروي خــود تلقــي  دیگــري زندگــي مي ک
مي نمــود.  از همیــن رو ایــن گروه هــا بیگانگانــي بــود کــه 
در طــي یــک قــرارداد در قلمــروي دولــت اســالمي حــّق 
ــي  ــاوت حقوق ــت گاه تف ــن جه ــد. از ای ــت مي یافتن زیس
ــد. ــود مي آم ــه وج ــا و مســلمانان ب ــن آنه محسوســي بی

امــا بــا ایــن حــال بــا پیشــرفتي کــه دربــارة حقــوق 
بیگانــگان پدیــده آمــده و بــه حقــوق اتبــاع نزدیــک شــده 
ــدان  ــز چن ــي، تمای ــاظ حقوق ــه لح ــز ب ــن تمای ــت، ای اس

ــد. ــر نمي رس ــه نظ ــي ب محسوس

2. حقوق اقلیت ها در اعالمیة جهاني حقوق بشر و ...
ــوق  ــب در حق ــوم آزادي مذه ــه مفه ــش از آن ک پی
داخلــي کشــورهاي مختلــف مــورد شناســایي قــرار گیــرد، 
ــوز در نظام هــاي  ــن کــه حــق هن ــل ای ــه دلی ــع، ب در واق

ملــي بســیاري از کشــورها شــناخته نشــده 
بــود دولت هــا تــالش کردنــد تــا از 
طریــق انعقــاد دو جانبــه، حقــوق معینــي را 
بــراي افــراد یــا گروه هــاي کــه بــه دیــن، 
مذهبــي غیــر از دیــن اکثریــت آن جامعــه، 

ایمــان داشــتند، وضــع نماینــد. 
امــا هــم اکنــون حقــوق اقلیت هــا در 
صحنــة حقــوق بین الملــل پیشــرفت قابل 
مالحظــه اي یافتــه، چنــان کــه افــزون بــر 
ــات، حــّق هویــت و حــّق عــدم  حــّق حی

تبعیــض هــم بــراي آنــان بــه رســمیت شــناخته شــده تــا 
آن جــا کــه اکنــون در قلمــروي جهانــي مــورد عمــل قــرار 

مي گیــرد. 
حقــوق اقلیت هــا بــه طــور مســتقیم، نــه در منشــور 
ــر  ــوق بش ــي حق ــه جهان ــه در اعالمی ــل و ن ــازمان مل س
مطــرح نشــده اســت، هــر چنــد کــه مــواد 18، 19، 
ــدم  ــل ع ــه اص ــر پای ــه ب ــه ک ــن اعالمی 20، 26 و 27 ای
تبعیــض پــي ریختــه شــده، زمینه هایــي را بــراي احقــاق 
برخــي از حقوق هــاي مــورد نظــر اقلیت هــا فراهــم 
آورده اســت. بــه هــر حــال، مجمــع عمومــي ســازمان بــا 
ارجــاع مســألة اقلیت هــا بــه کمیســیون فرعــي، قطعنامــة 
مســتقل 217 را بــه تصویــب رســاند، ولــي ایــن قطعنامه را 
ــة  ــادة خــاص اقلیت هــا در اعالمی ــن م ــوان جایگزی نمي ت

ــت.  ــر دانس ــوق بش جهاني حق
بــا ایــن حــال، در نــگاة کلــي مــادة 27 میثــاق حقــوق 
ــِي  ــّق بین الملل ــن ح ــب و تدوی ــي، تصوی ــي و سیاس مدن
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موجودیِت اقلیت هاست. 
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا اصــول منــدرج در مــادة 27، 
اصــول کلــي حقــوق بیــن الملــل هســت، حقوقدانــان نظریــات مختلفي 

دارنــد، از جملــه: 
1.تصویــب ایــن مــاده توســط مجمــع عمومــي ســازمان ملــل بدان 

اعتبــار اصــول حقــوق بین الملــل را داده اســت.
2.ماهیــت ایــن اصــل، اعالمــي اســت و حداقــل حقوقــي را کــه بــه 
وســیله حقــوق عرفــي بــه رســمیت شــناخته شــده، منعکــس مي کنــد. 

ــدي اقلیت هــا  ــل ذکــر آن اســت  کــه در بهره  من نکتةاساســي قاب
ــي و از  ــررات بین الملل ــدرج در مق ــاي من ــوق و آزادي ه ــاس حق براس
جملــه، حقــوق بشــر کــه بــراي نوع بشــر وضــع شــده اســت، مالحظاتي 
از قبیــل تابعیــت و اقامــت وجــود نــدارد؛ ایــن در حالي اســت کــه قوانین 

اساســي کشــورها چنیــن مالحظاتــي را مــورد توجــه قــرار داده انــد. 

رویکردها در حقوق اقلیت ها
حقــوق اقلیت هــا در حقــوق بین الملــل، از چالش هــاي مهــم 
حقوقــي اســت. از یــک ســو، بــه عنــوان حقــوق، بایــد آن را مــورد توجــه 
ــورها  ــیاري از کش ــر، در بس ــوي دیگ ــود و از س ــت نم ــرار داد و حمای ق
بنابــر تفســیرهاي کــه از ایــن حقــوق مي شــود،  ایــن حقــوق می توانــد 
حاکمیــت کشــور را متزلــزل کنــد. از ایــن رو دولت هــا بــا تأّمل بیشــتري 

ــد. ــه آن مي نگرن ب
بــه هــر حــال، رویکــرد دولت هــا در حقــوق اقلیت هــا را مي تــوان 
بــه دو رویکــرد حداقلــي و حداکثــري تقســیم کــرد. در رویکــرد حداقلــي، 
دولت هــا بــه اقدامــات ســلبي اکتفــا مي ورزنــد مانــع از نابــودي 

ــد. ــم مي آورن ــا را فراه ــت آنه ــظ هوی ــرایط حف ــده و ش ــا ش اقلیت ه
در رویکــرد حداکثــري، دولت هــا عــالوه بــر اقدامــات، ســلبي، بــه 

ــد:  ــي روي مي آورن ــات ایجاب اقدام
ــر  ــود در براب ــت خ ــظ هوی ــراي حف ــا ب ــه اقلیت ه ــک ب 1. کم

ــت، اکثری
2. برخورداري از حق تعیّین سرنوشت داخلي،

3. فراهم آوري امکان توسعة معقول براي آنان.
ــوري اســالمي  ــون اساســي جمه ــه در قان ــي ک در نگــرش حقوق
ــف  ــري واق ــرد حداکث ــر رویک ــواهدي ب ــه ش ــته، گاه ب ــي گش متجل
مي شــویم؛ هــم چنــان کــه بــا پذیــرش رویکــرد احســاني دربــارة همــة 

ــم. ــي  مي بری ــرد پ ــن رویک ــش ای ــکان افزای ــه ام ــي ب ــا حت گروه ه
ــارة  ــالمي درب ــي اس ــرد حقوق ــن رویک ــي در تبیی ــور کل ــه ط ب

اقلیت هــا ســه رویکــرد قابــل ذکــر اســت: 

1. رویکرد عدالت تنها 
ــي ایــن فــرض آن اســت کــه اســالم تبییــن کافــي  ــاي اصل مبن
دربــارة مفهــوم و مصــداق عدالــت داشــته اســت و دولــت اســالمي تنهــا 
مي توانــد در محــدودة عدالــت بــا اقلیت هــا رفتــار نمایــد، و دولــت حــق 

فــراروي از ایــن محــدوده را نــدارد.

2. رویکرد احسان تنها
بنابــر مقتضیــات عصــري، روشــنایي مفهومــي و مصداقــي عدالــت 
در اســالم اگــر وجــود هــم داشــته باشــد، نمي توانــد بــه عنــوان مبنــاي 
تفاهــم بــا دیگــر کشــورها قــرار گیــرد. از ایــن رو دولــت اســالمي چــون 
نمي توانــد رفتــار ظالمانــه را مبنــاي رفتــاري خــود ســازد، تنهــا مي توانــد 

بــه رویکــرد احســاني روي آورد.
3. رویکرد عدالت و یا احسان به طور گزینشي

قرائــت عصــري از دیــن ایجــاب مي کنــد تصمیــم دولــت اســالمي 
بــر پایــه مصلحــت قــرار گیــرد، چنــان کــه اگــر مصلحــت بــا اجــراي 
عدالــت تأمیــن می شــود، عدالــت، و اگــر مصلحــت بــا تحقــق احســان 
فراهــم می گــردد، احســان بــه عنــوان رویکــرد رفتــاري دولــت گزینــش 

. د شو
ــون اساســي  ــر هــر یــک از فرض هــا، رویکــرد حقوقــي قان ــا ب بن
جمهــوري اســالمي بنــا بــر مفــاد اصــل 4 کــه پذیــرش عــام حاکمیــت 
ــل انعطــاف خواهــد  ــر همــة قوانیــن و شــمول آن اســت، قاب اســالم ب
بــود. چنــان کــه بــا پذیــرش رویکــرد اول، رویکــرد حقوقــي اقلیت هــا 
ــرد  ــه رویک ــرد دوم، ب ــرش رویک ــر پذی ــا ب ــي  و بن ــرد حداقل ــه رویک ب
حداکثــري نزدیــک شــده و  براســاس رویکــرد ســوم، رویکــرد حقوقــي 
اقلیت هــا بیــن رویکــرد حداقلــي و حداکثــري قــرار مي گیــرد و قابلیــت 

ــود. ــر را دارا مي ش تغیی

3. حقوق اقلیت ها در قانون اساسي ایران
در قانــون اساســي ایــران بــه دو صــورت از حقــوق اقلیت هــا یــاد 

شــده اســت: 
صورت اول: بیان ضمني آن در حقوق ملت.

صورت دوم: بیان مستقیم و خاص به عنوان حقوق اقلیت ها.
بررسي تفضیلي صورت ها

الف -  بررسي تفصیلي صورت نخست
پیــش از بیــان اصــول مربــوط بــه ایــن صــورت در قانــون اساســي، 
الزم اســت دربــارة مفهــوم ملــت و تأثیــر اصــل چهــارم قانــون اساســي 

بــر آن بحــث شــود.
ــت  ــت: مل ــده اس ــه ش ــت گفت ــي مل ــي سیاس ــاي حقوق در معن
گروهــي انســاني اســت کــه اعضــاي آن احســاس مي کننــد بــه وســیلة 
عوامــل پیونــد دهنــدة مــادي و معنــوي بــه هــم وابســته اند و بــا دیگــر 
گــروه بندي هــاي انســاني و افــراد تشــکیل دهنــده آنهــا تفــاوت دارنــد. 
آن افــراد انســاني کــه خــود را متعلــق بــه یــک جامعــة سیاســي متمایــز 
ــو آن  ــراد عض ــایر اف ــت س ــا سرنوش ــود را ب ــت خ ــد و سرنوش مي دانن
جامعــه پیونــد یافتــه مي بیننــد، مي تواننــد عامــل تشــکیل یــک ملــت 

ــا احســاس تعلــق تحقــق می یابــد«.  باشــند. ملــت ب
در تبیین این تعلق فراگیر دو بینش وجود دارد: 

ــي در خصــوص  ــي: نظــرات متفکــران آلمان ــف -  بینــش آلمان ال
ــه دارد. ــان و مذهــب تکی ــژادي، زب ــر عوامــل قومــي، ن ــت ب مل

ــردان  ــندگان و م ــر نویس ــاس تفک ــوي: اس ــش فرانس ب -  بین
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ــر  ــت ب ــوم مل ــدي مفه ــه بن ــاب طبق سیاســي فرانســه در ب
ــت.  ــتوار اس ــته جمعي اس ــت دس ــل اراده زیس اص

چنــان کــه دیــده می شــود، شــمول ملــت بــراي 
ــت  ــا آن مل ــه ب ــوع بینشــي دارد ک ــه ن ــا بســتگي ب اقلیت ه
ــر منظــور از  ــي، اگ ــش آلمان ــف مي شــود. براســاس بین تعری
ــه  ــي ک ــد، اقلیت های ــت باش ــي اکثری ــب فعل ــب، مذه مذه
فاقــد ایــن مذهبنــد، از شــمول ملــت خــارج خواهنــد بــود، و 
اگــر هــم منظــور از آن، کلیــة مذاهبــي باشــد کــه اکثریــت در 
طــي تحــول مذهبــي بــدان گرویــده اســت، کلیــة اقلیت هاي 
ــت  ــزء مل ــد، ج ــودن را دارن ــت ب ــابقة اکثری ــه س ــي ک مذهب
ــا اقلیتهایــي کــه هیــچ گاه حایــز اکثریــت  خواهنــد بــود و اّم
نبوده انــد، از شــمول ملــت خارجنــد، و اگــر منظــور از مذهــب 
ــي باشــد کــه در  ــت، همــه مذاهب ــورد نظــر در تحقــق مل م
ــده و  ــان داده ش ــش نش ــدان گرای ــد ب ــرزمین واح ــک س ی
موجودیــت آن قانونــي تلقــي شــده اســت، کلیــة اقلیت هایــي 
کــه در آن ســرزمین از موجودیــت قانونــي برخــوردار شــده اند، 

مشــمول واژة ملــت خواهنــد شــد.
ــل  ــي از عوام ــا یک ــب تنه ــر مذه ــت اگ ــن اس هم چنی
تشــکیل دهنــده ملــت محســوب شــود و باقــي عوامــل هم در 
تکــّون داراي نقــش و اثــر باشــند. در ایــن صــورت هــم همــة 
ــر گاه  ــت، ه ــد گرف ــرار خواهن ــت ق ــمول مل ــا در ش اقلیت ه
کــه واجــد عامل هــاي دیگــر تشــکیل دهنــدة ملــت باشــند.

ــت  ــرف ارادة زیس ــوي، ص ــش فرانس ــاس بین ــا براس ام
ــان  ــراي آن ــت ب ــمول مل ــا، در ش ــوي اقلیت ه ــي از س جمع
کافــي خواهــد بــود. مگــر آن گفتــه شــود مذهــب جزئــي از 
ایــن ارادة زیســت بــوده و اقلیت هــا چــون داراي ارادة زیســت 
متفاوتــي هســتند، از شــمول ملــت خــارج هســتند. البتــه، این 
ــع از  ــت، مان ــه مذهــب اکثری ــود ک ــد ب ــي خواه خــروج زمان
همزیســتي بــا اقلیتهــاي مزبــور گــردد. امــا اقلیت هایــي کــه 
از نظــر مذهــب اکثریــت فاقــد حــّق همزیســتي اند، از شــمول 

ملــت خــارج خواهنــد بــود.
همــه آنچــه گفتــه شــد، زمانــي در شــمول واژه ملــت و 
عــدم آن بــراي اقلیت هــا تأثیــر خواهــد گذاشــت کــه در متــن 
قانــون تصریــح بــه شــمول و یــا عــدم آن نگشــته باشــد؛ چرا 
کــه ممکــن اســت قانونگــذار بــه علــت پــاره اي از مصالــح، 
ــه واژة  ــي آن  ک ــد، ب ــاي ده ــت ج ــي را در شــمول مل گروه

ملــت بــه خــودي خــود شــامل آنهــا باشــد.
در تبییــن واژة ملــت در قانــون اساســي ایــران و شــمول 
آن بــراي اقلیت هــا، عــالوه بــر اطــالق واژة ایرانــي بــر آنهــا، 

قرایــن عمومــي دیگــري وجــود دارد، از جملــه: 

1. عدم ذکر تعریف ملت در قانون اساسي
ــودن  ــن ب ــر روش ــه خاط ــد ب ــر مي  توان ــدم ذک ــن ع ای

معنــا آن در نــزد عــرف عمومــي باشــد. براســاس ایــن عــرف، 
اقلیت هــا مشــمول ملــت هســتند.

2. استثناي اقلیت ها در حقوق دیني
اســتثناي مزبــور می توانــد گویــاي آن باشــد کــه 
اقلیت هــا در شــمار ملــت بــوده و از همــه حقوق هــاي 
مرتبــط بــه آن برخوردارنــد، بــه جــز در حقــوق دینــي، وگــر 
ــمول  ــارج از ش ــا خ ــي، اقلیت ه ــورت ابتدای ــه ص ــر ب ــه، اگ ن
ــوط آنهــا در غیــر از حقــوق  ــد، کلیــة حقــوق مرب ملــت بودن
دینــي هــم بایــد ذکــر مي شــد. همیــن کــه در اســتثناي یــاد 
شــده، بــه حقــوق دینــي اکتفــا شــده؛ معلــوم می شــود کــه در 
ــان ماننــد ســایر افــراد ملــت هســتند. باقــي حقــوق دیگــر، آن

دربــارة  حقوقــي  رویکردهــاي  بحــث  در  پیش تــر 
اقلیت هــا، در تأثیــر حاکمیــت اصــل چهــارم قانــون اساســي 

ــد. ــان ش ــي بی ــمول مطالب ــن ش ــر ای ب
در این جــا حقوقــي را کــه اقلیت هــاي دینــي و مذهبــي 

ــده اند،  ــوردار ش ــت از  آن برخ ــوان مل ــه عن ب
یــادآوري مي کنیــم. ایــن حقــوق در قانــون 
اساســي در اصــول مربــوط فصــل حقــوق ملــت 

چنیــن آمــده اســت: 
اصل نوزدهم: حّق عدم تبعیض،

اصــل بیســتم: حــّق برخــورداري از حمایت 
قانوني،

اصل بیست و دوم: حّق حیات، 
ــتن  ــّق داش ــارم: ح ــت و چه ــل بیس اص

مذهــب، 
اصل بیست و پنجم: حّق تبلیغ،

ــق  ــت و ح ــظ هوی ــّق حف ــم: ح ــت و شش ــل بیس اص
ــي،  ــت داخل ــن سرنوش تعیی

اصل بیست و هفتم: حّق تعیین سرنوشت داخلي، 
اصــل بیســت و نهــم: حــّق برخــورداري از تأمیــن 

اجتماعــي،
اصل سي ام: حّق آموزش رایگان، 

اصل سي و یکم: حّق مسکن،
اصــل ســي و دوم: حــّق قانونــي بــودن جــرم و تســریع 

در محاکمــه،
اصل سي و سوم: حّق انتخاب اقامتگاه، 

اصل سي و چهارم: حّق دادخواهي، 
اصل سي و ششم: حّق انتخاب وکیل، 
اصل سي و هفتم: حّق عدم مجرمیت، 
اصل سي و هشتم: حّق عدم شکنجه،

اصل سي و نهم: حّق احترام، 
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اصل چهل و یکم: حّق تابعیت.
هم چنیــن در فصــل چهــارم، در اصــل چهــل و ســوم، 
بــه پــاره اي دیگــر از حقــوق همگانــي ملــت، از جملــه حــّق 
تأمیــن نیازهاي اساســي، حــّق تأمین شــرایط و امکانــات کار 
بــراي همــه و حــّق رعایــت آزادي انتخــاب شــغل یــاد شــده 
ــاي  ــز در اصل ه ــه آن نی ــرام ب ــت و احت ــّق مالکی اســت. ح
ــم آورده شــده اســت. هــم  چهــل و ششــم و چهــل و هفت
چنیــن برخــورداري از حــّق حاکمیــت هــم در فصــل پنجــم 

ایــن قانــون آمــده اســت.

ب -  بررسي تفصیلي صورت دوم
ــون اساســي  ــي از قان ــر اصول ــه ذک ــن بررســي ب در ای
ــي و  ــه صــورت ایجاب ــم پرداخــت کــه چــه ب ــران خواهی ای
ــي و  ــاي دین ــوق اقلیت ه ــه حق ــلبي ب ــه صــورت س ــه ب چ

مذهبــي پرداخته انــد.
اصــل چهــارم: اصــل ایــن حاکمیــت قوانیــن اســالمي 
را بــر اطــالق یــا عمــوم همــة اصــول قانــون اساســي و بــر 
قوانیــن و مقــررات دیگــر بیــان مــی دارد. بنــا بــر تفســیرهاي 
متفاوتــي کــه از اســالم وجــود دارد، حقــوق اقلیت هــا 
ــار  ــت دچ ــن اس ــوده و ممک ــوردار نب ــي برخ ــات کاف از ثب

ــردد. ــده اي گ ــي نش ــش بین ــاي پی محدودیت ه
ــب  ــار منص ــاي انحص ــل گوی ــن اص ــم: ای ــل پنج اص
رهبــري در علمــاي مذهبــي شــیعه اســت. البتــه بــا توجــه بــه وظایــف 
و اختیــارات وســیعي کــه ایــن منصــب حایــز اســت، بــه معنــاي ســلب 

حاکمیــت اقلیتهــا در ایــن ســطوح از قــدرت اســت.
ــي  ــاي مذهب ــت اقلیت ه ــل از محدودی ــن اص ــم: ای ــل دوازده اص
ــح  ــه تصری ــان آورده و ب ــه می ــج مذهــب ســخن ب و انحصــار آن در پن

ــه:  ــه اســت، از جمل ــي پرداخت ــوق و آزدي هــاي مذهب ــواردي از حق م
1. آزادي انجام مراسم مذهبي به طور مطلق،

2. حّق آموزش دیني،
3. رسمیت احوال شخصي و دعاوي مربوط به آن،

4. حــّق تعییــن سرنوشــت داخلــي محــدود در قلمــروي اختیــارات 
شــوراها،

ــه  ــن اصــل هــم  چــون اصــل دوازدهــم ب اصــل ســیزدهم: در ای
ــل،  ــن اص ــت. در ای ــده اس ــه ش ــي پرداخت ــاي دین ــد اقلیت ه تحدی

اقلیت هــاي دینــي از حقــوق دینــي برخــوردار شــده اند: 
1. آزادي انجام مراسم دیني در حدود قانون،

2. حّق آموزش دیني،
3. رسمیت احوال شخصي.

اصــل چهاردهــم: ایــن اصــل همــة افــراد غیرمســلمان، از جملــه 
اقلیت هــاي دینــي و مذهبــي شــمول دو اصــل پیشــین نشــده اند را در 
بــر مي گیــرد. براســاس اصــل مزبــور ایــن اقلیت هــا البتــه، در صــورت 
ــات  ــّق حی ــوري اســالمي از ح ــر ضــد اســالم و جمه ــه ب ــدم توطئ ع

ــاد شــده  ــي از حقــوق و آزادي هایــي کــه اقلیت هــاي ی ــد، ول برخوردارن
در اصــل دوازده و ســیزده از آن بهــره مي برنــد، محــروم هســتند. البتــه، 
در حقــوق غیردینــي، دولــت موظــف شــده کــه حقــوق انســاني را دربارة 
آنــان رعایــت کنــد و بــه عبارتــي، آنهــا از حــق عــدم تبعیــض بهره منــد 

شــده اند.
ــه  ــزم ب ــي، مل ــا دین ــل، اقلیت ه ــن اص ــانزدهم: در ای ــل ش اص
ــي  ــان دین ــان، زب ــن زب ــه ای ــال آن ک ــده اند، ح ــي ش ــوزش عرب آم

ــت. ــلمانان اس مس
ــد از تعطیــالت هفتگــي  اصــل هفدهــم: اصــل هفدهــم هــر چن
ــي از  ــت، ول ــیده اس ــمیت بخش ــه آن رس ــرده و ب ــاد ک ــلمانان ی مس
ــادي نکــرده اســت. بنابرایــن  تعطیــالت هفتگــي اقلیت هــاي دینــي ی

ــود. ــد ب ــه کار خواهن ــزم ب ــام مل ــن ای ــا در ای آنه
اصــل شــصت و هفتــم: بــر اســاس ایــن اصــل اقلیت هــاي دینــي 

خواهنــد توانســت ســوگند را بــا ذکــر کتــاب آســماني خــود یــاد کننــد.
اصــل نــود و یــک: در ایــن اصــل حقوقدانــان غیــر مســلمان از حق 

شــرکت در شــوراي نگهبــان محــروم شــده اند.
ــوراي  ــا ش ــر ی ــارة رهب ــل، درب ــن اص ــم: ای ــد و هفت ــل یکص اص
ــاره  ــد ســخن درب ــن اصــل، همانن ــري اســت. ســخن پیرامــون ای رهب

اصــل پنجــم اســت.
اصــل یکصــد و پانزدهــم : منصــب ریاســت جمهــوري مطابــق این 

اصــل بــه مســلمانان شــیعه مذهــب اختصــاص یافته اســت.
ــن  ــز باالتری ــل نی ــن اص ــم: در ای ــاه و هفت ــد و پنج ــل یکص اص
ــت. ــده اس ــص ش ــب مخت ــیعه مذه ــلمانان ش ــه مس ــي ب ــب قضای منص

ــي و  ــاي دین ــوق اقلیت ه ــم حق ــة بحــث در فصــا دوم، اه در ادام
مذهبــي بــر اســاس آنچــه در قانــون اساســي جمهــوري اســالمي ایــران 

آمــده، در پنــج حــق کلــي نقــد و بررســي خواهــد شــد.
این حقوق به ترتیب عبارتند از: 

1. حّق حیات،
2. حّق حفظ هویت،
3. حّق عدم تبعیض،

4. حّق تبلیغ،
5. حّق تعیین سرنوشت.

اهداف این بررسي عبارتند از: 
ــي و  ــوق اقلیت هــاي دین ــع حق ــا،  و موان 1. شــناخت محدودیت ه

مذهبــي در ایــن قانــون،
2. معلــوم کــردن ظرفیــت نهایــي ایــن قانــون بــراي توســعة حقوق 

اقلیت هــاي دینــي و مذهبــي،
3. ایجــاد دورنمــاي اصــالح قانــون اساســي ایــران دربــارة حقــوق 

اقلیت هــا.

نکتۀاساسي قابل ذکر آن 
است  که در بهره  مندي 
اقلیت ها براساس حقوق 
و آزادي هاي مندرج در 
مقررات بین المللي و از 
جمله، حقوق بشر که 
براي نوع بشر وضع 
شده است، مالحظاتي 
از قبیل تابعیت و اقامت 
وجود ندارد؛ این در حالي 
است که قوانین اساسي 
کشورها چنین مالحظاتي 
را مورد توجه قرار 
داده اند. 
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مبارزه اسالم با زبون پروری 
در اسالم با زبون پروری مبارزه شده است. اسالم به همان درجه که ظالم 
را دشمن می دارد، زبون را و آدمی که در مقابل ظالم با اینکه قدرت دارد تسلیم 
ُ الَْجْهَر بِالّسوءِ ِمَن الَْقْوِل  است، دشمن می دارد. اسالم می گوید: الُیِحبُّ اهللَّ
ااّل َمْن ُظلَِم. اسالم می گوید که خداوند از بدگویی و شعار دادن علیه کسی و 
لّکه دار کردن و بدنام نمودن دیگران خوشش نمی آید مگر در مورد کسی که 

مظلوم واقع شده است. 
اجازه می دهد فریاد کند، بدگویی کند، حتی شعر بگوید،  به مظلوم 
هجو کند، شعار بدهد؛ چرا؟ چون راه، راهِ احقاق حق است. علی علیه السالم 
. آدم ذلیل و ضعیف  ْیَم الذلیُل َو الُیْدَرُک الَْحقُّ ااّل بِالِْجدِّ می فرمود: الَیْمَنُع الضَّ
هرگز نمی تواند از ظلم دفاع کند. حق را جز با جدیت و کوشش و نیرو و 
تصمیم نمی شود به دست آورد. ویل دورانت در کتاب تاریخ تمدن، جلد یازدهم 
می گوید: هیچ دینی مانند اسالم پیروان خودش را به قّوت دعوت نکرده است. 
البته همین طور است. دینی که در آن جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و 

ةٍ«  »َو اِعّدوا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ
 وجود دارد هرگز دعوت به ضعف و زبونی نمی کند. 

پیغمبر اکرم کوشش می کرد که مردم زبون و ضعیف بار نیایند. حتی 
وقتی احساس می کرد مردم در مقابل شخص خودش احساس زبونی می کنند، 

برای اینکه زبون نباشند آن زبونی را از آنها می ریخت.
مردی آمد خدمت رسول اکرم، چشمش که به حضرت افتاد، با اینکه 
حضرت به اصطالح خودش را نمی گرفت و یک دبدبه و جاللی به خودش 
نمی بست ولی مع ذلک آن اهمیت و عظمت و شخصیت حضرت او را گرفت، 
وقتی خواست با حضرت صحبت کند زبانش به لکنت افتاد، تا زبانش به لکنت 
افتاد فوراً پیغمبر اکرم از جا حرکت کرد، آن مرد را به سینه خودش چسبانید، 
محکم در آغوشش گرفت؛ بعد گفت: ای رفیق! چرا زبانت گرفت؟ از من 
ترسیدی؟ چرا بترسی؟ من که آدم ترسناکی نیستم، من پسر آن زنی هستم 

که با دست خودش از بزها شیر می دوشید.
من مثل برادری از برادرهای تو هستم، نترس، با من درست صحبت کن، 

مرعوب من نباش. اسالم با این مرعوبیتها مبارزه می کرد.
بله، اسالم چنین دینی است که نه تنها شعار آن شعار آزادی بوده است 
بلکه با عوامل زبونی و ضعف مبارزه کرده و در مقابل، عوامل آزادی و قدرت و 
نیرومندی را تقویت کرده است و همه اینها از شبی مانند چنین شبی آغاز شده 
است که شخص مقدس رسول خدا از کوه حرا به زیر آمد، بعد از مدتی به او 

ثُِّر. ُقْم َفانِْذْر. َو َربََّک َفَکبِّْر . دستور داده شد: یا ایَُّها الُْمدَّ
 برخیز، به مردم اعالم خطر کن. اولین چیزی که اعالم می کنی و به 
مردم می گویی عظمت خداست: خدا را به عظمت در میان مردم یاد کن، 
عظمت خدا را به اینها بفهمان؛ عظمت خدا را که بفهمند دیگر غیر خدا را رها 

ُ ُتفلِحوا. می کنند. آمد در میان مردم و گفت: قولوا ال الَه االَّ اهللَّ
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ــکل و  ــوا در ش ــام و محت ــان پی ــی، بی ــون ادب ــا از مت ــار م ــتین انتظ نخس
صورتــی زیبــا و بالغــی اســت. ادبیــات در نــگاه نخســت، متنــی اســت در زبــان 
کــه بــه شــکلی زیبــا و جــّذاب ارائــه شــده اســت؛ امــا بــا توجــه بــه متــون فــراوان 
ــا  ــتر آنه ــه بیش ــال ک ــزار س ــش از ه ــی بی ــی در دورة طوالن ــی ادب فارس و غن
ــورد  ــی م ــی، اجتماعــی، تعلیمــی و در مجمــوع محتوای ــی فرهنگــی، دین محتوای
ــگاه و  ــم و آن ن ــد، از ایــن رســانة تاریخــی انتظــار بیشــتری داری ــا دارن پســند م
کالم شــاعران و نویســندگان دانــا و توانــای مــا بــه موضوعــات انســانی و اخالقــی 

و اجتماعــی اســت.
انســان بــه ســبب انســان بودنــش و حقــوق و ویژگیهایــی کــه دارد یکــی از 
موضوعاتــی اســت کــه امــروزه بیشــتر بــه آن توجــه میشــود؛ بنابرایــن بــا نــگاه و 
بیــان و خواســت امــروز، نبایــد از ادبیــات گذشــته و تاریخــی خــود  انتظــار داشــته 
باشــیم کــه آنچــه را امــروز میگوییــم و میپســندیم، بیــان و ارائــه کــرده باشــد ولی 
ــه خاطــر  ــاب شــخصیت انســان، فقــط ب ــی از بارت ــوان جلوههای در مجمــوع میت
ــون  ــتار گوناگ ــم در کالم و نوش ــان میدانی ــوق انس ــه را حق ــودن و آنچ ــان ب انس

شــاعران و نویســندگان بیابیــم.  در اینجــا نمونههایــی را پیشــکش میکنیــم.
 نخســتین موضوعــی کــه میتــوان ارزش و حقــوق انســان را در آن دیــد و در 
متــون ادبــی و تفســیری زبــان فارســی بــه آن پرداختــه شــده، آغــاز خلقت انســان 
اســت. آنجاســت کــه ارزش انســان در نــزد خداونــد چنــان بــود کــه پــروردگار او 
ــن  ــه او کرامــت بخشــید. ای ــد و ب ــه هســتی آورد و از خــاک آفری را از نیســتی ب
ــه انســان روا  ــد ب ــی اســت کــه خداون ــن لطــف و حق کرامــت و عــزت، بزرگتری

داشــته اســت. 
کشــف االســرار رشــیدالدین میبــدی، یــک دورة کامــل از ترجمــه، تفســیر و 
تأویــل آیــات قــرآن کریــم و از متــون قــرن ششــم هجــری اســت اســت. ایــن 
کتــاب بــزرگ کــه یــک بخــش آن بــا نــگاه و زبانــی ادبــی نوشــته شــده، ایــن 

موضــوع را چنیــن بیــان میکنــد: 
ــر در  ــت تحّی ــروت، انگش ــرت جب ــاکنان حض ــّزت و س ــان درگاه ع »مقربّ
دهــاِن تعجــب گرفتــه کــه شــَگرف کاری و عجــب حالــی کــه خاکیــان را برآمــد. 
نواختــگان لطــف اوینــد و برکشــیدگان عطــف اوینــد ، عارفــان بــه تعریــف اوینــد، 
ــال  ــه وص ــازان ب ــد، ن ــال اوین ــه ایص ــالن ب ــد، واص ــریف اوین ــه تش ــّرفان ب ُمش
اوینــد.  نرگــس روضــة جــود ایشــانند، ســرو بــاغ وجــود ایشــانند، ُحّقــة  ُدرِّ حکمت 
ایشــانند، نــور َحدقــة عالــم قــدرت ایشــانند، خالــق بینظیــر یکــی اســت و مخلــوق 
بینظیــر ایشــانند، اَحســُن الخالقیــن یکی اســت، احســن المخلوقیــن ایشــانند: »لََقد 
ــم  ــوح و قل ــم و آدم نبــود، عــرش و ل ــا االنســاَن فــی أَحســِن تقویــم«. عالَ َخلَقن
ــه  ــود ک ــت ب ــث محب ــه ایشــان را بیایشــان حدی ــود ک ــود، بهشــت و دوزخ نب نب
»ُیحبُّهــم و ُیحّبونــه«. ای جوانمــرد توُســل بنــدگان، بــدو هــم بــه احســان قدیــم 
اوســت. درویشــان و مؤمنــان کــه بــه حــق َجــّل جاللُــه وســیلت میجوینــد هــم 

بــه احســان قدیــم وی میجوینــد.
یکــی از حقوقــی کــه انســانها بــر گــردن یکدیگــر دارنــد، حفــظ امانت اســت. 
ایــن موضــوع چنــان اهمیتــی دارد کــه خــدای مهربــان در کتــاب خویــش بــر آن 
تأکیــد فرمــوده و انســانها را بــه رعایــت آن ســفارش کــرده اســت. کشــف االســرار 

ایــن موضــوع را نیــز اینگونــه بازتــاب میدهــد: 
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»قولــُه تعالــی: »إَِنّ اهلَل َیأُمُرُکــم أَن ُتــَؤدُّ ااَلمانــاِت إِلــی أَهلِهــا« 
خداونــد مهربــان، کریــم راســتدان ، کارســاز بنــدگان میفرمایــد در این 
آیــت بنــدگان خــود را بــه اَدای امانــت؛ میگویــد امانتهــای بــه ذّمــت 
خویــش بازرســانید بــه اهــل خویــش. یعنــی در آن تصــّرف مُکنیــد و 
ــی  ــده را صفت ــت، بن ــد از ایمــان و معرف ــد کــه بع ــت بپرهیزی از خیان
ــت  ــتتر از خیان ــی زش ــر صفت ــد از کف ــت و بع ــت نیس ــر از امان بزرگت
نیســت. طاعــت بنــده از امانــت َرود و معصیــت از خیانــت بــَود. خیانــت 
مایــة فســاد اســت و ســِر همــة بیدولتــی و قاعــدة نافرمانــی. و امانــت 
رکــن دیــن اســت، کمــال توحیــد و صفــت پیامبــران و فرشــتگاِن رّب 

العالمیــن«.
ــی  ــه زیبای ــگاه انواعــی از امانتهــا را برمیشــمارد و ب نویســنده آن
ــد  ــه یکدیگــر دارن ــات نســبت ب حقوقــی را کــه انســانها در ایــن امان
بیــان میکنــد. ایــن حقــوق اگــر در بیــن مــردم رعایــت شــود و اگــر 
جامعــه ایــن صفــات را مهــم بشــمارد بیگمــان ســالمت اخالقــی و 
روانــی مــردم تأمیــن و راه ســعادت هموارتــر میشــود. میبــدی نوشــته 

اســت: 
ــز  ــدان ناطــق اســت ســه چی ــاب و ســنت ب »و امانتهــا کــه کت
ــد،  ــت خوان ــن آن را امان ــه ربّالعالمی ــن ک ــت و دی ــی طاع ــت: یک اس
گفــت: »اِنّــا َعَرضنــا ااَلمانــه«. دیگــر زنــان، نزدیــک مــردان امانتنــد 
کــه مصطفــی)ص( گفــت: »أََخذُتموُهــنَّ بِاَمانـــ اهلل َواســَتحلَلُتم 
ُفروَجُهــنَّ بِکلَِمــة اهلل« ِســدیگر  مالــی کــه نزدیــک وی) = شــخصی 
دیگــر( بَِنهــی یــا ِســّری کــه نزدیــک وی بگویــی، آن امانــت اســت. 
رّب العالمیــن گفــت: »َفلُیــَؤدِّ الــذی ائُتِمــَن  اَمانَتــه«  مصطفــی )ص( 
َث  ــَک«   و نیــز گفــت: »اِذا َحــدَّ ــی َمــن ائَتَمَن ــَة اِل گفــت: »اِنَّ ااَلمان
ــوَن  ــا ُتجالِس ــت: »اِنّم ــه « و گف ــَو أَمانَت ــت َفُه ــٍث َفالَتِف ــُل بِحدی الّرُج
بِااَلمانــه« یعنــی کــه نشســتن شــما بــا خلــق خــدای بایــد کــه بــه 
ــه  ــد، و آنچ ــه داری ــنوید در دل نگ ــد ش ــر چن ــود، ه ــت ب ــرط امان ش
ناگفتنــی بــود بازمگوییــد. رب العالمیــن گــوش آدمــی گشــاده آفریــد 
بیبنــد، اگــر خواهــد و گرنــه گــوش بشــنود و دل بدانــد الَجــرم او را در 
شــنیدن و دانســتن بــه دل مؤاخــذت نیســت کــه بنــده را در آن اختیــار 
نیســت. امــا چشــم و زبــان هــر دو بــا بنــد آفریــده اســت؛ توانــد کــه 
ــدار و  ــت در دی ــرط امان ــد و ش ــی نگوی ــرد و ناگفتن ــتنی نَنگ نانَِگرس
ــن هــر دو بگــزارد؛ از اینجــا  ــت اهلل در ای ــه جــای آَرد و امان ــار ب گفت

ــه«   ــُس بِااَلمان ِ ــی: »اَلَمجال گفــت مصطف
   

ــه  ــم ک ــنیده ای ــروردگار را ش ــروف پ ــخن مع ــن س ــا ای ــة م هم
ــه  ــی را متوج ــرادری حقوق ــن ب ــًا ای ــد. طبع ــرادر یکدیگرن ــان ب مؤمن
انســانها میکنــد کــه ُگــزاردن ایــن حقــوق، موجــب صلــح و صفــای 
ــث  ــق باع ــن ح ــن ای ــده گرفت ــردن و نادی ــع ک ــانها و ضای ــن انس بی
بــروز کینههــا و اختالفهــا میشــود. نخســت از زبــان نویســندة کشــف 

ــم:  ــن حــق را بخوانی االســرار چکونگــی ای

»قولــُه »اِنّمــا الُمؤمنــوَن إخــَوه«  ای پدیــد آرنــدة هــر موجــودی، 
ای پذیرنــدة هــر دوری . ای کَرمــت بنــدگان را بــه روی زمیــن 
ضامــن، ای ُملــک تــو از فنــا و زوال ایِمــن. عزیــز کــردة تــو، کــس 
خــوار نکنــد، برکشــیدة تــو کــس نگونســار نکنــد، بــه داغ گرفتــة تــو 
ــد و در روش  ــه داغ توأن ــه ب ــان هم ــد. مؤمن ــع نکن ــس در او طم ک
خویــش بــا چــراغ توأنــد. ایشــانند کــه در ازل رّب العالمیــن ایشــان را 
نواختــه و میــان ایشــان بــرادری افکنــده کــه »اِنّمــا المؤمنــوَن إخوه«. 
بــرادری یــی کــه هرگــز منقطــع نشــود، قرابتــی کــه بریــده نگــردد 

نســبی کــه تــا ابــد بپیونــدد«.
ــی و  ــدی اله ــرادری پیون ــق و ب ــن ح ــم ای ــه میدانی ــون ک اکن
گسســت ناپذیــر اســت، مهربانانــه و خالصانــه در گزاردن آن بکوشــیم. 
ــه رعایــت آن ســفارش میکنــد:  ــا لطافــت مــا را ب کشــف االســرار چــه ب
ــد  ــرادر توأن ــان همــه ب ــی کــه مؤمن »ای جوانمــرد! چــون میدان
ــرادری بگــذار و  ــد حــق ب و در نَســِب ایمــان و تقــوی خویشــان توأن
شــرط خویشــی بــه جــای آر. زندگانــی بــا ایشــان بــه موافقت کــن؛ راه 
ایثــار و فتــّوت را پیــش گیــر و خدمــت بیمعارضــت کــن. ایشــان گنــاه 
کننــد تــو عــذر خــواه؛ ایشــان بیمــار شــوند تــو عیــادت کــن؛ َحــّظ 
خــود یکســر فروگــذار و نصیــب ایشــان زیــادت کــن. ایــن اســت حــّق 

بــرادری. اگــر َســِر ایــن داری درآی ورنــه هجــرت کــن«.
میبــدی آنــگاه از زبــان یکــی از عارفان مشــهور ویژگی دوســت و 
هــم نشــینی را بیــان میکند کــه نمونههــای آن را اگــر نگوییــم نایابند، 
شــاید انگشــت شــمار بتــوان یافــت کــه اگــر چنیــن کســانی یافــت 
شــوند یــا در محــل و شــهر و جامعهــای اینگونــه از دوســتان باشــند 
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باید آنها را از اولیای حق دانست: 
ــم و  ــه داری ــا ک ــت ب ــه صحب ــون مصــری را پرســیدند ک »ذوالّن
نشســت و برخاســت بــا کــه کنیــم؟ گفــت: صحبــت بــا کســی کــن 
ــه حــّق  ــَود یعنــی آنچــه دارد از مــال و ِملــک ن کــه وی را ِملــک نُب
خویــش دانــد، حــق بــرادران در آن بیــش از حــق خویــش شناســد؛ هر 
خصومــت کــه در عالــم افتــاد از تویــی و منــی خاســت؛ چــون تویــی 
ــی از راه برداشــتی موافقــت آمــد و خصومــت برخاســت. دیگــر  و من
وصــف آن اســت کــه صحبــت بــا کســی دارد کــه بــه هیــچ جــال بــر 
تــو ُمنِکــر نگــردد و اگــر در تــو عیبــی بینــد از تــو برنگــردد؛ دانــد کــه 
آدمــی از عیبــی خالــی نیســت و بیعیبــی و پاکــی جــز صفــت خداونــد 
قــدوس نیســت. ِســدیگر وصــف آن اســت کــه صحبــت کــه کنــی بــا 
حــق کــن نــه بــا خلــق؛ زیــرا کــه خلــق بگردنــد  چــون تــو بگــردی 
و حــق جــلَّ َجاللــه بــه جــالل احّدیــت خویــش و کمــال صمدّیــت 

خویــش هرگــز بنگــردد اگرچــه خلــق بگردنــد«.
   

ــغ  ــز زورآوری و تی ــزار آن و نی ــات و اب ــدرت و امکان ــتن ق داش
ــود،  ــتفاده نش ــر اس ــالح بش ــر و ص ــرای خی ــر ب ــیر و ... اگ و شمش
ــه  معمــواًل انســانها را ســرخوش و مســت میکنــد و عــادت کــردن ب
آن صاحبــان قــدرت را وامیــدارد کــه بــه هــر نحــو کــه شــده، ایــن 
قــدرت و ُمکنــت را حفــظ کننــد. بــرای حفــظ قــدرت نادرســت نیــز 
ــدرت  ــم ق ــان های ک ــردم و انس ــوق م ــه حق ــد ک ــش میآی ــر پی کمت
ــداری  ــی و پاس ــاختن زندگ ــرای س ــه ب ــزاری ک ــود و اب ــال نش پایم
انســان از جــان و مــال خــود و همنوعــان خــود بــود، برضــد دیگــران 

ــه نشــود.  ــه کار گرفت ب
ناصــر خســرو ُقبادیانــی شــاعر نامــدار قــرن پنجــم در ایــن بــاره 

ــد:  ــن هشــدار می ده چنی

چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت
نزدیک خداوند بَدی نیست فراُمشت
این تیغ نه از بهر ستمگاران کردند

 انگور نه از بهر نبید است به چرُخشت 
عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده

حیران شد و بگرفت به دندان سِر انگشت
گفتا که »که را ُکشتی تا کشته شدی زار؟
 تا باز که او را بکشد آنکه تو را کشت؟«
انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس

  تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت

از زبــان  ســعدی در کتــاب شــیرین گلســتان و در بــاب ســیرت 
ــدة آن اســت کــه  ــم کــه نشــان دهن ــی را میخوانی پادشــاهان حکایت
پایمــال کــردن حقــوق مــردم بویــژه ضعیفــان بــرای بــه دســت آوردن 
ــوس  ــرد چاپل ــا ف ــه تنه ــداران، ن ــلطانان و زورم ــر س ــت خاط رضای
ــذاب او و  ــه ع ــه ب ــاند بلک ــش نمیرس ــه هدف ــت را ب ــوش خدم و خ

ــد:  ــز میانجام ــردم نی ــزاری م ناخرســندی و بی
»غافلــی را شــنیدم کــه خانــه رعیــت خــراب کــردی تــا خزانــه 
ســلطان آبــاد کنــد بیخبــر از قــول حکیمــان کــه گفتهانــد هــر کــه 
خــدای را عّزوجــّل بیــازارد تــا دل خلقــی بــه دســت آَرد خداونــد تعالــی 

همــان خلــق را بــرو گمــاَرد تــا دمــار از روزگارش بــرآَرد.

آتِش سوزان نکند با سپند
آنچه کند دود دل دردمند

ســِر جملــة حیوانــات گوینــد کــه شــیر اســت و اَذّل جانــوران خــر 
و بــه اتفــاق، خــِر بــار بــر بــه کــه شــیِر مــردم َدر

مسکین خر اگر چه بیتمیز ست
   چون بار همیبرد عزیزست

گاوان و خران بار بردار
به ز آدمیان مردم آزار

ــم اخــالق  ــر غافــل، ملــک را ذمائ ــه حکایــت وزی ــاز آمدیــم ب ب
ــت  ــواع عقوب ــه ان ــد در شــکنجه کشــید و ب ــوم ش ــن معل ــه قرائ او ب

بکشــت:             
حاصل نشود رضای سلطان
تا خاطر بندگان نجویی 

خواهی که خدای بر تو بخشد
 با خلق خدای کن نکویی
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آوردهانــد کــه یکــی از ســتم دیــدگان بــر ســر او بگذشــت 
و در حــال تبــاه او تأمــل کــرد و گفــت: 

نه هر که قّوت بازوی منصبی دارد
 به سلطنت بخورد مال مردمان به گزاف
توان به حلق فرو بردن استخوان درشت

 ولی شکم بدرد چون بگیرد اندر ناف
نمانَد ستمکار بد روزگار
بمانَد برو لعنت پایدار«

پاســداری از حقــوق مــردم امــری بســیار دشــوار اســت امــا 
ایــن دشــواری هیــچ از مســئولیت زمامــداران و قــدرت مــداران 
کــم نمیکنــد. همانگونــه کــه هــر امــر خیــر و خدمتــی اجتماعــی 
در هــر گوشــهای از یــک جامعــه بــه نــام مجموعــة حکومــت 
بویــژه حاکــم اصلــی نوشــته میشــود، بیدادگــری و تضییــع حــق 
ــه دســت  ــر ب ــه هــر شــکل اگ ــدازه و ب ــر ان ــه ه ــز ب ــردم نی م
ــرد ســرانجام متوجــه حاکــم  کارگــزاران حکومــت صــورت بگی
ــه  ــودن او ب ــک ب ــژه نزدی ــم بوی ــی حاک ــار و زندگ ــت. رفت اس
زندگــی مــردم میتوانــد او را در آگاهــی از مشــکالت عامــة مردم 

و احیانــاً جفاهایــی کــه در حــق آنهــا صــورت میگیــرد باخبــر کنــد و 
اگــر خــالف آن باشــد بیخبــری و دوری از مــردم و در نتیجــه پایمــال 

شــدن حقوقشــان را درپــی دارد: 

»تو کی بشنوی نالة  دادخواه
به کیوان بَرت ِکلّة خوابگاه؟

چنان ُخسب کاید فغانت به گوش
اگر دادخواهی  برآرد خروش

که نالد ز ظالم که در دور توست
که هر جور کو میکند جور توست

نه سگ دامن کاروانی درید
که دهقان نادان که سگ پرورید

دلیر آمدی سعدیا در سخن
چو تیغت به دست است فتحی بکن

بگوی آنچه دانی که حق گفته به
نه رشوت ستانی و نه عشوه ده
طمع بند و دفتر ز حکمت بشوی

طمع بُگسل و هرچه خواهی بگوی«

ــی  ــه فراوان ــی ب ــون ادب ــم در مت ــا و ه ــی م ــون دین ــم در مت ه

ــرا مــردم  ــاز مــردم تأکیــد شــده اســت. زی ــرآوردن نی از دادگــری و ب
بــر حاکمــان حــق دارنــد و اساســاً تشــکیل حکومــت بــرای بــرآوردن 
ــری  ــدل و دادگ ــن ع ــت. بنابرای ــت آن اس ــردم و پاسداش ــوق م حق

ــردم اســت:  ــوق م ــت و پاســداری از حق ــن شــیوه در رعای بهتری

»خبر یافت گردنکشی در عراق
که میگفت مسکینی از زیر طاق
تو هم بر دری هستی امیدوار
پس امیِد بر در نشینان برآر

نخواهی که باشد دلت دردمند
دل دردمندان برآور ز بند
پریشانی خاطِر  دادخواه

براندازد از مملکت پادشاه
تو خفته خنک در حرم نیمروز

غریب از برون گو به گرما بسوز
ستانندۀ داد آن کس خداست

که نتواند از پادشه دادخواست«

   یکــی از کارهایــی کــه حقــوق فــردی انســانها و حتــی 
ــران  ــی از دیگ ــت و بدگوی ــد، غیب ــال میکن ــی را پایم ــوق اجتماع حق
اســت. غیبــت ریشــة ایمــان و اعتمــاد و آرامــش روانــی را در جامعــه 
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نخستین موضوعی که 
میتوان ارزش و حقوق 
انسان را در آن دید و در 
متون ادبی و تفسیری 
زبان فارسی به آن 
پرداخته شده، آغاز خلقت 
انسان است. آنجاست 
که ارزش انسان در نزد 
خداوند چنان بود که 
پروردگار او را از نیستی 
به هستی آورد و از خاک 
آفرید و به او کرامت 
بخشید. این کرامت و 
عزت، بزرگترین لطف و 
حقی است که خداوند به 
انسان روا داشته است.

ــه  ــگاه بدبینان ــران، ن ــی دیگ ــم زندگ ــه حری میخشــکاند. سرکشــی ب
ــا  ــا نخســتین خطــا، محــروم دانســتن ی ــدن کســی ب ــراد، ران ــه اف ب
ــا در پارهــای از  ــی ی ــه در زمان محــروم کــردن همیشــگی کســی ک
ــان  ــه، زب ــت زده و ... هم ــی دس ــالف و گناه ــه خ ــش ب ــر خوی عم
ــان درازی  ــن زب ــد. ای ــاز میکن ــی ب ــت و بدگوی ــه غیب ــانها را ب انس
ــا  ــکاری و ی ــه بی ــرد ک ــی صــورت میگی ــواًل بیشــتر در اجتماعات معم
ــر  ــژه اگ ــد و بوی ــتر باش ــران بیش ــور دیگ ــادرازی در ام ــس و پ تجُس
زبــان داعیــه داران و کســانی کــه در چشــم مــردم متولـُـی امــور دینــی 
ــت و  ــه غیب ــند ب ــن باش ــر دی ــه مظاه ــردم ب ــه م ــای توج و نمونهه
بدگویــی بــاز شــود، زمینــه را بــرای گســتاخی دیگــران فراهــم میکند. 
ــم:  ــن میبینی ــت را چنی ــن آف ــا ای ــی زیب در گلســتان ســعدی در حکایت
»بخشــایش الهــی گــم شــدهای را در َمناهــی  
چــراغ توفیــق فــرا راه داشــت تــا بــه حلقــة اهــل تحقیق  
درآمــد؛ بــه ُیمــن قــدم درویشــان و صــدق نَفس ایشــان، 
ــد  مبــّدل گشــت؛ دســت از  ــه َحمائ َذمائــم  اخالقــش ب
ــان  در حــق  ــان طاِعن ــاه کــرده و زب هــوا و هــوس کوت
ــد و  ــت و زه ــده اّول اس ــر قاع ــه ب ــان دراز ک او همچن

ــّول :  طاعتــش بیُمَع

به عذر و توبه توان َرستن از عذاب خدای
ولیک مینتوان از زبان مردم َرست

ــر  ــاورد و شــکایت پیــش پی طاقــت جــور زبانهــا نی
ــت  ــن نعم ــکر ای ــه ش ــش داد ک ــرد. جواب ــت بُ طریق

ــدت:  ــه پندارن ــی ک ــر از آن ــه بهت ــزاری ک ــه گ چگون

چند گویی که بد اندیش و حسود
عیب جویان مِن مسکینند

گه به خون ریختنم برخیزند
 گه به بد خواستنم بنشینند

نیک باشی و بَدت گوید خلق
   به که بد باشی و نیکت بینند

ــه کمــال  لیکــن مــرا کــه ُحســن ظــّن همــگان در حــق مــن ب
اســت و مــن در عیــن نقصــان روا باشــد اندیشــه بــردن و تیمــار خــوردن

اِنّی لَُمستَتٌِر ِمْن َعیِن جیرانی
   َو اهلل یَعلُم اِسراری و اِعالنی 

در بسته به روی خود ز مردم
  تا عیب نگسترند ما را

در بسته چه سود و عالم الغیب
دانای نهان و آشکارا

         
یکــی از مــوارد حقــوق انســانها چــه در زندگــی شــخصی و فردی 
ــن  ــت. ای ــی اس ــن و بده ــت ِدی ــی پرداخ ــی اجتماع ــه در زندگ و چ
مطلــب تنهــا یــک موضــوع اقتصــادی نیســت بلکــه در ابعــاد گوناگون 
ــذار اســت.   ــر گ ــه تأثی ــراد و جامع ــی اف ــر زندگ ــی ب اجتماعــی و روان
اعتمــاد و امنیــت عمومــی و در پــی آن برطــرف ســاختن مشــکالت 
ــع ایــن حــق اســت.  در کالم مــوالی  ــه موق ــج ادای ب مــردم از نتای
ــت نگــر حضــرت علــی علیهالُســالم اســت کــه  دادگــر و امیــر عدال
یــِن ِمــن الّدیــن«. شــاعری ایــن فرمــودة امــام )ع(  فرمودهانــد: »اَداُء الدَّ

را بــه زبــان شــعر اینگونــه شــرح داده اســت: 

»خانة قرض دار هر جا هست
 ملک الموت را نظرگاه است

 صاحب قرض را ز محنت قرض
  چه حضور نماز سنت و فرض 
هرچه داری به قرض ده بالفرض

  مرده از جوع به که زنده به قرض
گر شود مرد ره به چاه دچار

       به که گردد به قرض خواه دچار
قرض داری به حبس قاضی ُمرد

عالَمی قرض را ز عالم بُرد
شِب گورش به خواب دید کسی

   که به هرگونه میُگریخت بسی 
باز پرسید از او که حالت چیست؟

  سو به سو َجستن و ماللت چیست؟
گفت کایمن شدم ز عزرائیل

 نیَم ایمن ز قرض خواه و وکیل
قرض خود را ادا کن و بنشین

 زان که باشد ادای دین از دین« 

ــر  ــه ب ــی اســت ک ــن حقوق ــد از مهمتری ــر فرزن ــن ب ــّق والدی ح
ــت  ــان و رحم ــعادت انس ــوق س ــن حق ــت ای ــت. پاسداش انسانهاس
خداونــد را بــه دنبــال دارد و بیحرمتــی و ناسپاســی و تضییــع حقــوق 
ــی  ــی و فراموش ــرور جوان ــی غ ــت. گاه ــذاب اس ــب ع ــن موج والدی
دوران کودکــی، آدمــی را غافــل میکنــد و بــه ناسپاســی در برابــر پــدر 
یــا مــادر یــا هــر دو میکشــاند. در حکایــت زیــر از زبــان شــیخ ســعدی 
در بوســتان  میآموزیــم کــه یکــی از جایگاههــای مهــم در شــکر بــر 

عافیــت رعایــت حقــوق مــادر اســت: 

 جوانی سر از رای مادر بتافت
دل دردمندش به آذر بتافت

چو بیچاره شد پیشش آورد مهد
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همۀ ما این سخن 
معروف پروردگار 

را شنیده ایم که 
مؤمنان برادر 

یکدیگرند. طبعاً 
این برادری حقوقی 

را متوجه انسانها 
میکند که ُگزاردن 

این حقوق، موجب 
صلح و صفای بین 

انسانها و ضایع 
کردن و نادیده 
گرفتن این حق 

باعث بروز کینهها و 
اختالفها میشود.

   که ای سست مهر فراموش عهد
نه در مهد نیروی حالت نبود

مگس راندن از خود مجالت نبود؟
تو آنی کزان یک مگس رنجهای
   که امروز ساالر و سرپنجهای
به حالی شوی باز در قعر گور
که نتوانی از خویشتن دفع مور

حقــوق فرزنــدان بــر پــدر و مــادر نیــز از حقــوق اساســی و اولّیــة 
انســان اســت. ایــن حقــوق از آغــاز خلقــت فرزنــد شــروع میشــود ولی 
از تولــد، آشــکارا خــود را نشــان میدهــد. حــق فرزنــد بــر والدیــن تنهــا 
در امــور مــادی نیســت بلکــه از نامگــذاری شــروع میشــود و بــه تعیلم 
و تربیــت و تأمیــن زندگــی و دیگــر امــور دامن میکشــد. دانشــمندان و 
دانایــان علــم تعلیــم و تربیــت چــه در گذشــته و چــه امــروز بــا توجــه 
ــز دســتورهای دینــی و علمــی  ــه طبیعــت و آفرینــش کــودک و نی ب
و وروان شناســی هــر یــک آموزههایــی را در اختیــار مــا گذاشــته یــا 

نــکات ســودمندی را ســفارش کــرده انــد. 
 کتــاب اخــالق ناصــری از خواجــه نصیرالدیــن طوســی در حــدود 
ســال 633 هجــری و در حکمــت علمــی و اصــول اخالقــی نوشــته 
ــان  ــزرگ چن ــمند ب ــای آن دانش ــتورها و توصیهه ــت. دس ــده  اس ش
ــه  ــا را ب ــروزی م ــک دانشــمند روان شــناس ام ــی ی ــه گوی اســت ک
ــوق  ــه از حق ــد ک ــت فرزن ــاب تربی ــد. وی درب ــفارش میکن ــا س آنه

اساســی انســان اســت مینویســد: 
»چــون فرزنــد بــه وجــود آیــد ابتــدا بــه تســمیه  او بایــد کــرد بــه 
نامــی نیکــو؛ چــه اگــر نامــی ناموافــق بــر او نهــد مــّدت ُعمــر از آن نــا 
خوشــدل باشــد. پــس دایهــای اختیــار بایــد کــرد کــه احمــق و معلــول  
ــد  از  ــه شــیر تعــدی کن ــد و بیشــتر علّتهــا  ب نباشــد؛ چــه عــادات ب
دایــه بــه فرزنــد. و چــون رضــاع   او تمــام شــود بــه تأدیــب و ریاضــت 
اخــالق او مشــغول بایــد شــد پیشــتر از آنکــه اخــالق تبــاه فراگیــرد؛ 
ــد  ــل بیشــتر کن ــه اخــالق ذمیمــه می ــَود و ب چــه کــودک مســتعد ب
بــه ســبب نقصانــی و حاجتــی کــه در طبیعــت او بــَود. و در تهذیــب 
اخــالق او اقتــدا بــه طبیعــت بایــد کــرد یعنــی هــر قــّوت کــه حــدوث  
ــد  ــدم بای ــّوت مق ــل آن ق ــود، تکمی ــتر ب ــودک بیش ــت  ک او در بِنی
داشــت. و اول چیــزی از آثــار قــّوت تمییــز کــه در کــودک ظاهر شــود 
حیــا بــَود. پــس نــگاه بایــد کــرد اگــر حیــا بــر او غالــب بــود و بیشــتر 
اوقــات ســر در پیــش افکنــده دارد و وقاحــت ننمایــد، دلیــل نجابــت 
او بــود؛ چــه نفــس او از قبیــح ُمحتــرز  اســت و بــه جمیــل مایــل. و 
ــه  ــَود و چــون چنیــن بــود عنایــت ب ــأدُّب ب ایــن عالمــت اســتعداد ت
تأدیــب و اهتمــام بــه حســن تربیتــش زیــادت بایــد داشــت و اِهمــال 

و تــرک را رخصــت نــداد« . 
خواجــه نصیــر همچــون هــر دانــای دیگــر،  انتخــاب دوســت و 

گــردش و گرایــش کــودک بــه همنوعــان و تأثیر شــخصیت 
آنــان در پــرورش روحــی و اخالقــی فرزنــد را بســیار مهــم 
ــا  و کارســاز میدانــد و بــر مراقبــت از فرزنــد در مجالســت ب
ناجنســان تأکیــد میکنــد. ایــن نکتــه در زندگــی امــروز و در 
ــر  ــان بســیار مؤث ــه کــودکان و نوجوان شــخصیت بخشــی ب
اســت بــه نحــوی کــه یکــی از بزرگتریــن و تأثیرگذارتریــن 
عوامــل انحــراف و ناهنجاریهــای اخالقــی و اجتماعــی 
نوجوانــان امــروز افــراد بدتربیــت و کســانی هســتند کــه بــه 
گونهــای انحــراف و ناهنجــاری مبتــال شــدهاند. چنــد نکتــة 

مهــم دیگــر را از زبــان او میخوانیــم: 
»و اول چیــزی از تأدیــب آن بــود کــه او را از ُمخالطــت 
اضــداد کــه ُمجالســت و مالعبــت  ایشــان مقتضــی اِفســاد 
طبــع او بــَود نــگاه دارنــد؛ چــه نفــس کــودک ســاده باشــد و 

قبــول صــورت از اَقــران  خــود زودتــر کنــد. 
ــت  ــر مواظب ــد و او را ب ــن در او آموزن ــف دی ــنن و وظای ــس ُس پ
آن ترغیــب کننــد و بــر امتنــاع از آن تأدیــب. و اَخیــار  را نزدیــک او 
مــدح گوینــد و اشــرار را مذّمــت. و اگــر از او جمیلــی صــادر شــود او 
را َمحِمــدت  گوینــد. و اگــر انــدک قبیحــی صــادر شــود بــه مذّمــت 

تَخویــف کننــد«.     
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أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
بسم اهلل الرحمن الرحیم

گفتن مسأله و حکم خدا برای کسانی که
 آن را نمی دانند واجب است.

هــرگاه شــما مســأله ای را می دانیــد و دیگــران آن را نمــی داننــد، بــر شــما واجــب اســت 
کــه آن مســأله را بــه آن هــا بگوییــد، تــا آن هــا نیــز بــا حکــم خــدا آشــنا شــوند. فرقــی هــم 
نــدارد کــه ایــن احــکام، مربــوط بــه چــه موضوعــات و مســائلی باشــد. اعــم از آن کــه مســائل 
مزبــور، سیاســی باشــد یــا اجتماعــی، اقتصــادی، عبــادات، طهــارت، نجاســات و... . بــه هــر 
حــال وجــوب گفتــن مســائل، تمــام ایــن موضوعــات را شــامل می شــود. زیــرا خداونــد متعــال 

دربــاره تمــام ایــن مســائل، حکــم دارد.

60 سال دوم / شماره نهم    /

(قسمت اول)

اشاره
آنچه در این شماره با عنوان »بیان احکام شرعی« خدمت خوانندگان گرامی 
تقدیم می شود، سلسله گفتاری است در باب مسائل شرعی که در ابتدای سال 
1362 شمسی توسط حضرت آیت اهلل العظمی صانعی )مّد ظلّه( ایراد شده 
به  اقدام  تا تحریریه ی نشریه ی صفیر حیات  باعث گردید  است. چیزی که 
له در توضیح مسائل  بیان خاص و بدیعی است که معظم  نماید  انتشار آن 
مرتبط  مباحث  آنکه  عالوه  فرمودند،  افاضه  سال ها  آن  در  مکلفین  شرعی 
زیادی در قالب این مسائل بیان شده که امروزه هم در نوع خود تازگی خود 
را حفظ نموده و بسیاری از آنها جزو نیازهای جامعه ی کنونی، قابل استفاده 

می باشد. بدان امید که این خدمت مقبول افتد. انشاءاهلل
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 اعالم اشتباه موضوع، در »حق اهلل« واجب نیست.
هــرگاه کســی دچــار اشــتباه موضــوع، در »حــق اهلل« شــده باشــد، 
واجــب نیســت کــه اشــتباهش را بــه او اعــالم کنیــم، بــه خصــوص 

اگــر ایــن اعــالم اشــتباه بــرای او موجــب زحمــت و ناراحتــی باشــد.
در این نکته چند مسأله را بیان می کنیم: 

1. اشتباه موضوع در عبادات
بــرای روشــن شــدن ایــن مســأله، از یــک مثــال اســتفاده 
ــه  ــه قبل ــد رو ب ــاز را بای ــه نم ــد ک ــخصی می دان ــاًل ش ــم: مث می کنی
ــد  ــد، بع ــخیص بده ــه را تش ــد اول قبل ــه بای ــد ک ــد، و می دان بخوان
نمــاز بخوانــد. امــا در عمــل مشــاهده می کنیــم کــه پشــت بــه قبلــه 
ــه  ــن شــخص ک ــن اســت ای ــد. ممک ــاز میخوان ــتاده اســت و نم ایس
ــرای  ــد در تحقیــق ب ــه ایســتاده اســت و نمــاز می خوان ــه قبل پشــت ب
تشــخیص قبلــه اشــتباه کــرده باشــد، یا در مــورد دیگــری دچار اشــتباه 
شــده باشــد، ولــی بــه هــر حــال، اکنــون می بینیــم کــه در همــان حال 
پشــت بــه قبلــه، نمــازش را نزدیــک بــه اتمــام رســانده و در مرحلــه 
ســالم دادن اســت. در ایــن جــا، بــه گــردن کســی نیســت کــه اشــتباه 
ایــن شــخص را بــه او اعــالم کنــد. زیــرا بــا چنیــن کاری، آن شــخص 
را بــه زحمــت می انــدازد. از طرفــی هــم در ایــن اشــتباه پــای حقــوق 

مــردم در میــان نیســت و چیــزی از -حــق النــاس- پایمــال نمی شــود. 
پــس گفتــن آن هــم واجــب نیســت.

مثال دیگر: 
شــخصی کــه می دانــد لبــاس نمازگــزار بایــد پــاک باشــد، اکنــون 
بــا لبــاس آلــوده بــه نجاســت، بــه نمــاز ایســتاده اســت و خــودش هــم 
نمــی دانــد. حــال اگــر شــما متوجــه آلودگــی لبــاس او شــدید، نبایــد 

ایــن مســأله را اعــالم کنیــد و آن شــخص را بــه زحمــت بیندازیــد.

مثال دیگر: 
ــار اســت،  ــت ب ــه هف ــه کعب ــواف خان ــد ط ــه می دان شــخصی ک
ــن جــا هــم  ــر طــواف کــرده اســت. در ای دچــار اشــتباه شــده و کمت
چــون موضــوع بــه -حــق اهلل- مربــوط اســت و بــا حقــوق اجتماعــی 
مــردم برخــورد نمــی کنــد، گفتــن آن الزم نیســت. زیــرا اواًل بــا اعــالم 
ــی هــم  ــاً ثواب ــد، ثانی ــه زحمــت می افت ــده ب ایــن اشــتباه، طــواف کنن
ــه آن شــخص هــم  ــر از هم ــن و شــما نمــی شــود، و بدت ــب م نصی
ــد، حــال آن کــه شــک در طــواف هــم  در عمــل خــود شــک می کن
ــه  ــر ب ــت و دردس ــه زحم ــن هم ــود و ای ــالن آن می ش ــب بط موج

ــد. ــود می آی وج

2. در سفره های میهمانی
شــخصی کــه بــر ســر ســفره ای مهمــان اســت، در صورتــی کــه 
نجاســتی را در غــذا مشــاهده کنــد، الزم نیســت آن را اعــالم کنــد و 

بــه دیگــران هــم بگویــد.
ــن  ــد و یقی ــزی را ببین ــاًل اگــر شــخصی در بشــقاب خــود چی مث
کنــد کــه فضلــه مــوش اســت، و نیــز یقیــن داشــته باشــد کــه ایــن 
فضلــه در دیــگ غــذا بــوده - نــه فقــط در داخــل بشــقاب او - و تمــام 
غــذا را موقــع طبــخ بــه نجاســت آلــوده اســت، بــاز هــم الزم نیســت 
موضــوع را بــه میهمانــان اطــالع دهــد. بلکــه تنهــا خــودش بایــد از 
خــوردن آن خــودداری کنــد. البتــه اگــر آن شــخص بعــد بــه نحــوی 
بــا میهمانــان برخــورد داشــته باشــد کــه آلودگــی و نجاســت غــذا، از 
طریــق آن هــا بــه او هــم ســرایت می کنــد، در آن صــورت بایــد صبــر 
کنــد تــا همــه غــذای خــود را بخورنــد و پــس از اتمــام غــذا، موضــوع 
را بــه آن هــا اطــالع دهــد تــا دهــان خــود را تطهیــر کننــد. آنــگاه، اگــر 
ــان  ــد، ده ــق کنن ــول و تصدی ــخص را قب ــرف آن ش ــا، ح میهمان ه
خــود را نیــز تطهیــر خواهنــد کــرد و وظیفــه آن شــخص تمــام خواهــد 
شــد. امــا اگــر هــم حــرف او را نپذیرفتنــد و اقــدام بــه تطهیــر دهــان 
خــود نکردنــد، بــاز هــم بــرای آن شــخص وظیفــه و تکلیــف دیگــری 

باقــی نخواهــد مانــد.

3.اعــالم نجاســت فــرش از طــرف صاحــب خانــه، الزم 
نیســت.

هــرگاه شــخصی بــه خانــه کســی بــه میهمانــی بــرود، و فــرش 
آن خانــه قبــاًل نجــس شــده باشــد، الزم نیســت صاحــب خانــه ایــن 
ــودن  ــد، و او را از نجــس ب ــالم کن ــود اع ــان خ ــه میهم موضــوع را ب
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فــرش آگاه ســازد. البتــه ممکــن اســت کــه صاحــب خانــه ای، از حکــم 
ایــن مســأله بــی اطــالع باشــد، و ندانســته و بــه گمــان انجــام وظیفــه 
و تلکیــف خــود، بــه میهمانــش بگویــد فــرش مــا نجــس اســت، پــای 
مرطــوب روی آن نگذاریــد ولــی بایــد دانســت کــه این اعالم نجاســت 
ــی  ــوده ، بلکــه اساســاً ضرورت ــف واجــب نب ــه و تلکی ــا وظیف ــه تنه ن
نداشــته اســت. زیــرا در چنیــن مــواردی، همــان فــرش نجــس، بــرای 
کســی کــه از نجاســت آن خبــر نــدارد، پــاک اســت. بــه عــالوه ایــن 
کــه ممکــن اســت فقــط یــک گوشــه از فــرش نجــس باشــد، ولــی 
ــرای تمــام فــرش اعــالم نجاســت کنــد، کــه ایــن  ــه، ب صاحــب خان

کار، اساســاً درســت نیســت.
ــا نمونه هــا و مثال هایــی کــه ذکــر کردیــم، اکنــون بــه عهــده  ب
خــود شماســت کــه مــوارد دیگــری از ایــن قبیــل مســائل را پیــدا کنید 

و حکــم آن هــا را نیــز بــه دســت آوریــد.

 اعالم اشتباه موضوع، در حقوق مردم واجب است
بــر خــالف مســائل مربــوط بــه -حــق اهلل- کــه نکاتــی از آن را 
بیــان کردیــم، در مــورد حقــوق فــردی و اجتماعــی مــردم، یعنــی در 
-حــق النــاس- هــرگاه متوجــه شــویم کــه اشــتباهی در موضــوع رخ 

داده اســت، اعــالم آن اشــتباه بــر مــا واجــب خواهــد بــود.
در این مورد نیز به بیان چند نکته و مسأله می پردازیم: 

1. برداشتن مال دیگری بر اثر اشتباه
هــرگاه شــخصی، مــال شــخص دیگــری را، بــه طــور اشــتباهی 
بــردارد و گمانــش بــر ایــن باشــد کــه آن مــال، از آن خــود اوســت، بــر 
شــخصی کــه از موضــوع اطــالع دارد، واجــب اســت کــه ایــن اشــتباه 

را اعــالم کنــد.

مثال: 
ــه  ــد ک ــال می کن ــی دارد و خی ــری را برم ــای دیگ ــخصی، عب ش
عبــا، مــال خــود اوســت، ایــن شــخص اطــالع دارد کــه عبــای دیگری 
ــا  ــد و عب ــن کار را می کن ــتباه ای ــر اش ــر اث ــی ب ــد برداشــت، ول را نبای
ــا هــم از راه  ــی عب ــرد. از طــرف دیگــر صاحــب اصل ــا خــود می ب را ب
می رســد تــا عبــای خــود را بــردارد، امــا آن را ســر جــای خــود پیــدا 

ــد. ــا می مان ــی عب ــه ایــن ترتیــب، ب نمــی کنــد و ب
پــس مالحظــه می شــود کــه در ایــن جــا، حقــی از مــردم، ضایــع 
ــری از  ــرای جلوگی ــا در احــکام اســالمی، ب و پایمــال شــده اســت. ام
ایــن گونــه تضییــع حق هــا، حکــم وجــود دارد. طبــق ایــن حکــم، بایــد 
بــه کســی کــه اشــتباهاً آن را برداشــته اســت، اعــالم کنیــم که: بــرادر، 
ایــن عبــا مــال شــما نیســت، بلکــه مــال شــخص دیگــری اســت کــه 

اکنــون در ایــن جــا حضــور نــدارد.
اگــر وی ســخن مــا را پذیرفــت و عبــا را ســر جــای خــود گذاشــت 
در آن صــورت مــا بــه تکلیــف خــود عمل کــرده ایــم و آن شــخص نیز 
از تضییــع حــق دیگــری، خــودداری کــرده اســت. امــا اگــر هــم حــرف 
مــا را نپذیرفــت و مدعــی شــد کــه عبــا مــال خــود اوســت، بایــد بــه 

طریقــی، صاحــب اصلــی عبــا را بــا آن شــخص روبــرو کنیــم، تــا مــال 
خــود را از او پــس بگیــرد.

2. اعالم بی گناهی افراد بی گناه
ــه  ــتباهاً ب ــی را، اش ــی گناه ــرد ب ــه ف ــد ک ــرگاه شــخصی ببین ه
عنــوان گناهــکار - یــا بــه جــای یک گناهــکار دیگــر - دســتگیر کرده 
انــد، واجــب اســت کــه ایــن اشــتباه را اعــالم کنــد و بــی گناهــی او را 

بــه مأمــوران دولــت اطــالع دهــد.
ــر  ــد ب ــه می توان ــر شــخص، شــواهد و مدارکــی دارد ک ــی اگ حت
بــی گناهــی فــرد دســتگیر شــده داللــت کنــد، الزم اســت کــه آن ها را 
نیــز ارائــه دهــد، تــا آن فــرد بــی گنــاه هــر چــه زودتــر آزاد شــود. اگــر 
چــه کســی کــه بــی گنــاه باشــد، ســرانجام پــس از چنــد روز تحقیــق 
ــا  ــردد، ام ــود و آزاد می گ ــات می ش ــی اش اثب ــی گناه ــیدگی، ب و رس
ــورد او صــورت  ــه در م ــتباهی ک ــالم اش ــل، از اع ــن دلی ــه ای ــد ب نبای
گرفتــه، خــودداری شــود. زیــرا بهتــر اســت کــه از همــان ابتــدا، ایــن 
اشــتباه برطــرف شــود و شــخص بــی گنــاه، حتــی همــان دو ســه روز 
را نیــز در گرفتــاری نمانــد حــال اگــر حــرف اعــالم کننــده اشــتباه را 
بــاور کننــد کــه آن شــخص بــی گنــاه را آزاد می کننــد، اگــر هــم بــاور 
نکننــد، آن هــا بــه وظیفــه خودشــان عمــل خواهنــد کــرد و شــخص 

اعــالم کننــده نیــز، بــه وظیفــه واجــب خــودش عمــل کــرده اســت.

 یک توضیح
بایــد توضیــح داد کــه هــر کجــا، مســأله حقــوق مــردم، اعــم از 
ــه رخ  ــتباهی ک ــردن اش ــالم ک ــد، اع ــان باش ــی و... در می ــی، مال جان
داده واجــب اســت، ولــی ایســتادگی وپافشــاری الزم نیســت. زیــرا ایــن 
ــه اجــرا، حکومــت الزم دارد، و مســئولین در آن  ــه امــور، در مرحل گون
ــد  ــد کــرد. در هــر کاری هــم، مســئول همــان کار بای ــت خواهن دخال
دخالــت بکنــد، و بــر مــا نیســت کــه بــه عنــوان اعــالم اشــتباه، و بــر 
اثــر ابــرام و پافشــاری در آن، انجــام وظیفــه ای را کــه شــرعاً در عهــده 
داشــته ایــم، مبــدل بــه دخالــت بــی جــا کنیــم. البتــه ایــن مســأله در 
ــه  ــه ب ــی دارد ک ــروف و نهــی از منکــر- حســاب جدای ــه مع ــر ب -ام
ایــن بحــث مربــوط نمــی شــود و بایــد در جــای خــود مــورد بررســی 

قــرار گیــرد.
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برای کسانی که در بیرون از ایران مسائل کشور را مورد بررسی قرار می دهند رابطه عالمان 
دینی و مراجع عظام تقلید مانند جنابعالی با هیئت حاکمه و نهاد رهبری به وضوح مشخص نیست، 
به نظر جنابعالی بین عالمان و مراجع عظام تقلید و سیستم حکومتی ایران چه رابطه ای وجود دارد؟

نظام جمهوری اسالمی به عنوان میراث ماندگار انقالب اسالمی و امام خمینی)س( مبتنی بر دو اصل 
تفکیک ناپذیر »جمهوریت« و »اسالمیت« است، تا این قانون اساسی هست به عنوان میثاق ملی برای همه 
طبقات فکری در جامعه محترم است و قانون بیش از این را از شهروندان انتظار ندارد و بیش از این هم 
نمی توانیم کاری انجام دهیم و چنانچه دولتمردان و صاحبان قدرت سیاسی خدای ناخواسته برخالف قانون 
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اساسی و موازین شرعی عمل کنند وظیفه ما به عنوان رهبران فکری و 
مذهبی تذکر و راهنمایی و انتقاد سازنده است تا موارد اشتباه و خطا را به 
آنها گوشزد کنیم، این وظیفه ای است که بر طبق آموزه های دینی بر دوش 
همه طبقات جامعه به خصوص عالمان و مراجع تقلید هست که این موارد 
را به قدرتمندان سیاسی تذکر دهند و اگر به این وظیفه دینی و شرعی عمل 
نکنیم در تاریخ ثبت خواهد شد و یکی از دالیلی که سبب می شد از گذشته 
تا به حال عالمان دینی و حوزه ها به دولت وابستگی نداشته باشند و مستقل 
باشند با عنایت به این موضوع بود که از اعمال خالف قوانین و موازین 

اسالمی جلوگیری به عمل آورند. 
)مصاحبه با مستند ساز آمریکایی آقای گئورگی(

چه تعداد از افراد از فتاوا و نظریات شما تبعیت مي کنند و 
در حقیقت مقلد جنابعالي هستند؟

با توجه به اینکه بنده از کمترین امکان تبلیغي استفاده مي کنم و 
رسانه های ارتباط جمعي و مطبوعات دیدگاه ها،  نظریات و فتاوای بنده را 
بیان نمي کنند، ولي با لطف پروردگار و عنایتي که امام امت)س( همواره 
نسبت به بنده داشتند و حسن نیت و اعتماد و اطمیناني که مردم خوب 
و متدین در حق بنده داشتند، بحمداهلل این نظریات و فتاوا در جامعه و 
در بین اقشار مختلف اجتماع با استقبال آنان مواجه شده است و در مراکز 
علمي حوزه و دانشگاه مورد تجزیه و تحلیل و نقد و بررسي قرار مي گیرد، 
و امیدواریم با فرهنگ سازي که صورت می گیرد و با افزایش شناخت و 
آگاهي در جامعه در آینده این نظریات بیشتر مورد عنایت و توجه مردم و 

مسئوالن قرار گیرد.
)مصاحبه خبرنگار روزنامه نگار آمریکایي(

به  علمي  پیشرفتهاي  دارید  استحضار  که  طور  همان 
سرعت در جهان تغییراتي را ایجاد مي کند و به سوي مدرنیته 
رهبر  و  دیني  عالم  یک  عنوان  به  جنابعالي  مي کند.  حرکت 
مذهبي فکر مي کنید اسالم در مقابل این تغییرات سریع علمي 

چه راهکاري پیشنهاد مي کند؟
از نظر اسالم هرگونه پیشرفت علمي در زمینه کسب علم و دانش و 
فنآوري که در جهت رشد، تعالي، رفاه و سعادت جامعه بشري باشد و تبعات 
منفي براي زندگي بشر در حال حاضر و آینده نداشته باشد، از دیدگاه اسالم 

مباح است و با آن مخالفتي نمي کند.

منظور من این است که مثالً مي گویند حقوق اجتماعي 
برابر بین زنان و مردان از نظر اسالم وجود ندارد مثالً خانمي 
که بیمار است و به عمل جراحي نیاز دارد ولي منوط به اجازه 

همسرش مي دانند. جنابعالي در این مورد چه نظري دارید؟
در مورد اصل برابري و تساوي حقوق نظر بنده بر این است که زنان 
و مردان از حقوق اجتماعي برابر برخوردارند و این موضوع را در کتب علمي 
و رساله نیز آورده ام. براي مثال گفته ایم اگر بیرون رفتن زن از خانه مخالف 
آسایش و آرامش همسرش باشد،  باید از شوهرش اجازه بگیرد. همین طور 
چنانچه بیرون رفتن مرد از خانه نیز مخالف آسایش و آرامش زن باشد،  او 
هم باید از همسرش اجازه بگیرد،  از دیدگاه اسالم هم زن و هم مرد در قبال 
یکدیگر مسئولیت دارند و بایستي با هم معاشرت به نیکي و خوبي داشته 

باشند و در این زمینه هیچ تفاوتي بین زن و مرد نیست.

من برخي از نظرات و دیدگاه شما را خوانده ام و براي 
من خیلي اثرگذار بود آنجایي که نوشته اید جوانان مي توانند 
در عربستان حتي  مثاًل   این حال  با  ببرند.  لذت  موسیقي  از 
خانمها اجازه رانندگي ندارند ولي در ایران از حقوق بیشتري 
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برخوردارند. به نظر جنابعالي علت اختالف در زمینه مسائل 
در  اسالمي  مختلف  کشورهاي  در  مرد  و  زن  بین  حقوقي 

چیست؟
به نظر بنده موضوع تفاوت در مسئله حقوق بین زن و مرد، مسلمان و 
غیر مسلمان از دیدگاه اسالم به اختالف برداشت و نگرش به قوانین اسالم 
و تفسیري که از این قوانین مي شود برمي گردد، در حقیقت همان مالک ها 
و معیارها براي استدالل و استنباط احکام فقهي مورد استفاده عالمان دیني 
بوده بنده از همان مالک ها بهره برداري کرده ام، ولي با متد و شیوه هاي 
نوین علمي. یعني همان گونه که حضرت امام)س( در دوران معاصر براي 
صدور فتوا از فقه سنتي استفاده مي کردند و با توجه به شرایط زمان و مکان 
دریچه هاي نویني را در فقه گشودند و نظرات فقهي خود را بیان نمودند،  
بنده نیز با توجه با شرایط زمان و مکان استنباط فقهي خود را بیان مي کنم. 
در کشور عربستان متأسفانه مذهب مجعول وهابیت حاکم است و برخي از 
عالمان و رهبران مذهبي با صدور فتاواي غیر منطقي و غیر عقالیي مطالبي 
را بیان مي کنند و به عواطف و احساسات مردم جامعه مخصوصاً زنان اصاًل 
توجهي ندارند. براي مثال خانمي که همسر یا فرزندش را از دست داده است 
حق ندارد وارد قبرستان شود و در مراسم خاکسپاري عزیز از دست رفته اش 
شرکت کند،  یا مردم مسلمان حق ندارند در مسجد النبي و در مقابل قبر و 
ضریح پیامبر گرامي اسالم)ص( عرض ادب و احترام کنند و این ضریح 
را ببوسند. این تفکر غالب در عربستان باعث تخریب تعداد بي شماري 
از ابنیه و گنبد و بارگاه ائمه معصوم)ع( و بزرگان و صحابه در این کشور 
شده که مورد احترام مسلمانان بوده است. بنده معتقدم این تحجرگرایي و 
جمود فکري که بر تفکر آنان غلبه داشته و عدم احساس و عواطف انساني 
سبب پیدایش گروه هاي تروریست مانند القاعده و سایر گروه های تروریستی 

گردیده است.

به نظر جنابعالي ممکن است در آینده خانمها در ایران 
این پوشش سیاه را بردارند؟

اصل پوشش و حجاب را برنمي دارند، اما ممکن است رنگ پوشش 
را تغییر دهند.

در ایران برخي افراد تحت تأثیر مواد مخدر هستند و مشکل اعتیاد 
بوضوح قابل مشاهده است. غربي ها یک مشکل جدي در جوامع اسالمي را 
پدیده اعتیاد مي دانند. به نظر جنابعالي از نگاه آموزه هاي دیني چه راهکار و 

راه حلي براي برطرف شدن این معضل اجتماعي وجود دارد؟
از منظر آموزه هاي دیني مي توان استعمال مواد مخدر را جرم و گناه 
تلقي کرد و با فرهنگ سازي به هدایت فکري جامعه پرداخت،  ولي وظیفه 
و رسالت مهمي که بر دوش دولت هست آن است که با اهرم هایي که در 
اختیار دارند از تولید یا ورود و توزیع این مواد به درون جامعه جلوگیري کنند، 
وقتي در زندانها نیز افراد مي توانند از این نوع مواد استفاده کنند، مسئولیت 
این کارها به عهده کیست، وقتي نماینده مجلس مي گوید تهیه مواد مخدر 
از تهیه نان در جامعه راحت تر است، مسئولیت دولت و نیروهاي پلیس را 
سنگین تر مي کند و مردم حق دارند از دولت و نیروي انتظامي و سایر نهادها 
و ارگانها مانند قوه قضائیه متوقع باشند با این پدیده زشت و معضل اجتماعي 

برخورد قانوني و قاطع داشته باشند. طبق آمارهایي که منتشر شده حدود 
هفتاد درصد زندانیان را افراد معتاد و کساني که در ارتباط با قاچاق و توزیع 
مواد مخدر دستگیر شده اند تشکیل مي دهند، به هر حال برخورد با پدیده 
اعتیاد در سطح جهان نیازمند یک عزم و اراده ي ملي در سطح بین المللي 

هست که جلوي کشت و تولید خشخاش در کشور ها گرفته شود. 
 در یک ربع قرن گذشته مسائل مواد مخدر در ایران خیلي جدي شده 

است. فکر مي کنید چه تغییري ایجاد شده است و چه علتي دارد؟
کارشناسان و صاحبنظران مسائل اجتماعي نظرات علمي در خصوص 
این پدیده را بیان مي کنند. دالیل زیادي براي گرایش انسانها به مواد مخدر 
در جامعه بیان مي کنند ولي مشکالت و گرفتاریهایي که معمواًل کشورهاي 
ضعیف با آن روبه رو هستند مانند بیکاري، فقر و تهیدستي، عدم امنیت شغلي 

و ... در اعتیاد افراد به مواد مخدر نقش دارند و به هر حال دولت 
باید تالش کند ابتدا ریشه یابي کند و با برنامه ریزي دقیق به طور 

اساسي براي ریشه کن کردن اعتیاد اقدام کند. 

در حال حاضر هزار و ششصد میلیارد دالر سرمایه در 
گردش شبکه مافیا در تولید مواد مخدر است که درآمد خالص 
آن بالغ بر پانصد میلیارد دالر است از آنجا که اعتیاد یک مسئله 
جهاني است عزم جهاني مي خواهد که به کشور های و بخش 
کشاورزي در آنها کمک کنند تا خشخاش کشت نشود یعني 
هزینه  مراتب  به  افغانستان  در  کشاورزي  بخش  به  کمک 
کمتري نسبت به نگهداري نیروي انتظامي و کنترل مرزها دارد 
که دولتها مي خواهند هزینه کنند. به نظر جنابعالي دولتها از چه 

راهکاري مي توانند بهره برداري کنند؟
کشور چین علي رغم داشتن جمعیت زیاد با تمهیداتي که 
دولت اندیشیده توانسته این معضل را مهار کند و با آن مبارزه کند 
و این شیوه مي تواند راهکار مناسبي باشد تا سایر دولتها نیز بتوانند 

براي مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر از آن استفاده کنند. 

در قسمت جنوب شرقي آسیا ما این مشکل را داشتیم،  
اما برخورد و تمهیدات دولتي خیلي شدید بود و توانست به 
طور قاطع با آن برخورد کند. کشورهاي اسالمي با توجه به 
تکنولوژي روز دنیا چگونه مي توانند با این مشکل برخورد کنند؟

به کمک آموزه هاي دیني تنها مي توان فعالیت فرهنگي کرد و به 
فرهنگ سازي پرداخت و به خانواده آموزش داد که چگونه فرزندانشان را 
تربیت کنند تا در آینده به این معضل دچار نشوند، ولي نقش اصلي براي 
ریشه کن کردن این پدیده زشت در اجتماع نیازمند برنامه ریزي دقیق و 
صحیح و منطقي از سوي دولت است،  چون در کشور بزرگ چین تمهیداتي 
که دولت اندیشید و قوانین سختگیرانه دولت سبب ریشه کن شدن معضل 

اعتیاد شد.
) مصاحبه خبرنگار تلویزیون فونیکس ژاپن (

از نظر اسالم هرگونه 
پیشرفت علمي در 
زمینه کسب علم و 

دانش و فنآوري که 
در جهت رشد، تعالي، 

رفاه و سعادت 
جامعه بشري باشد 
و تبعات منفي براي 

زندگي بشر در 
حال حاضر و آینده 

نداشته باشد، از 
دیدگاه اسالم مباح 

است و با آن 
مخالفتي نمي کند.
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رضا احمدی
)پژوهشگر دینی(
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مقدمه: 
پـدر عمـرش بـه شـصت سـالگی رسـیده بود، همیشـه 
آرزوی ماشـین دار شـدن داشـت. با قرض، پرایدی دست و پا 
کـرد. پدر نه رانندگی میدانسـت و نه گواهینامه داشـت. پسـر 
کوچـک خانـه  که ترم سـوم پیـام نور بـود، راننده خانه شـد. 
او در آموزشـگاه زبـان بـه کـودکان زبـان انگلیسـی آمـوزش 
مـی داد. روزی در بازگشـت بـه خانـه در اثـر سـرعت زیاد پیر 

مـردی را زیـر گرفت، که در دم کشـته شـد.
پسـر از سوی پاسـگاه بازداشـت گردید، خانواده به تکاپو 
افتادنـد،  بـا یکـی از بسـتگان کـه از نیروهای ....  بـود و خرو 
خـورش در دم دسـتگاه می رفـت، تمـاس گرفتنـد، خیالشـان 
راحـت شـد. او خـود را بـه پاسـگاه رسـاند، وقتـی مامـوران 
پاسـگاه فهمیدنـد بازداشـتی وابسـته بـه حاجـی آقـا اسـت، 
رفتارهـا نسـبت بـه  او  کامـال تغییـر کـرد. قـول دادنـد فردا 

صبـح پرونـده بـه دادگاه رسـانده و او را آزاد کننـد.
مقتـول هنوز دفن نشـده بـود که راننده مقصر، آزاد شـد. 
خانـواده مقتـول دسـت بـه دهـان مانـده بودنـد. راننـده بیمه 
تکمیلی نداشـت مجبور بـود مقداری از دیـه را از جیب داده و 

سـه ماه هـم زنـدان برود.
خانـواده مقتـول رضایـت نمـی دادنـد در ایـن صـورت، 
راننـده بـه  سـه مـاه زنـدان محکـوم می گردیـد. راننـده چند 
تـرم قبـل اسـتاد زبـان پسـر معـاون دادسـتان بـود، راننـده 
بـه همـراه پـدر بـه دفتـر معـاون دادسـتان مراجعـه کـرد، او 
بـا دلـداری بـه آنهـا گفـت، اگـر کار بـه زنـدان بکشـد، هیچ 
مسـئله ای نـداره ، مدتـی برایت مرخصی رد می شـود، مابقی 

صبح هـا بـه زنـدان می آییـد، شـب ها هـم مـی روی خانـه.
ایـن یک حکایت بسـیار کوچک از وضعیـت نظام اداری  
کشـور اسـت. با پارتـی می توان هـرکاری را انجـام داد، مردم 
وقتـی کار ادارای، بانکـی، قضایـی و.....برایشـان پیش میآید، 
حتـی اگـر کار پیـش پاافتـاده باشـد، اولیـن  چیـزی کـه بـه 
ذهنشـان می رسـد، ایـن اسـت  کـه کسـی در ایـن ادارات 
داریـد؟ زیـرا بـاور عمومـی ایـن اسـت کار بـی آشـنا  کاری 
پیـش نمـی رود. ایـن وضعیـت حکایـت از فسـاد اداری، بـی 
اعتمـاد عمـوی و آسـیبی  فراگیـر در جامعـه بـه نـام »پارتی 

اسـت. بازی« 

پارتی بازی: 
 ،)Nepotism( خویشاوندساالری]1[، پارتی  بازی به انگلیسی
یکی از مصادیق شایع فساد اداری است که به تبعیض و جایگزینی 
رابطه به جای ضابطه داللت دارد. واژه »پارتی بازی« برگرفته 
و  طرفداری  گروه،  حزب،  معنای  به  »پارتی«  التین  لغت  از 
جانبداری می باشد و در سده اخیر وارد زبان فارسی شده است، 
گرچه در زبان انگلیسی برای این مفهوم از »نپوتیسم« استفاده 

می گردد.) ویکی پدیا(
فسـاد  شـایع   مصادیـق  از  یکـی  “پارتی بـازی” 
اداری اسـت. براسـاس نتایـج “طـرح پیمایـش ملـی ارزشـها 
و نگرش هـای ایرانیـان”، بالـغ بـر 87 درصـد مـردم، وجـود 
پارتی بـازی در جامعـه را یـک معضـل جـدی و مهـم ارزیابی 
کرده انـد. مطابـق یافته هـای ایـن پژوهش ملی، بیـش از 81 
درصـد جامعـه آمـاری معتقدند، نداشـتن پـول و پارتی  باعث 
ضایـع شـدن حقوق فـردی می شـود و بالغ بر60 درصـد افراد 
جامعـه واقعـاً نمی دانند باالخـره باید قانـون را رعایت کنند یا 

اینکـه پارتی بـازی کننـد تـا کارشـان پیـش برود.
براسـاس برخـی پژوهشـهای دیگـر نیـز »پارتی بـازی« 
پـس از »بیـکاری« و » تـورم« در ردیـف سـومین معضالت 

اجتماعـی  جامعـه ایـران قـرارداده اسـت. )خبرگزاری ایسـنا(
پارتـی  بـازی در ادبیات عامیانه با تعابیـری نظیر بند )پ( ) 

پـول و پارتـی(، اعمال نفوذ نام برده می شـود! 
اگـر کسـی باعث شـود که حـق قانونی، فـردی یا عموم 
زیـر پاگذاشـته شـود و بـه هـر نحـوی در اختیار فـرد خاصی 

گذاشـته شـود، از مصادیـق پارتی بازی اسـت. 
اعمـال نفـوذ و پارتی بازی، آسـیب آزاردهنده که حکایت 
از حاکمیـت تبیـض در جامعـه دارد و آن جامعـه تبدار اسـت. 
زیـرا در جامعـه تبعیضـی آشـکار، عریـان و آزار دهنـد رایـج 
اسـت. که آثـار اجتماعـی و روانـی فراوانی بر مـردم  تحمیل 

می نمایـد.
گسـتره  پارتـی بـازی را می تـوان از کوچکتریـن امـور 
چـون گرفتـن، نـان  بـی نونوبـت از نانوایـی،  بـی نوبـت 
پیـش دکتـر رفتـن، وام بـی نوبـت و ضامـن و.....تـا تایید در 

ریاسـت جمهـوری دیـده می شـود.  کاندیداتـوری 
ایـن بـاور بـه یـک فرهنـگ تبدیـل شـده که بی آشـنا 
نمـی تـوان کاری را پیـش بـرد، اگرهـم  تصـوری نادرسـت 

باشـد ولـی یـک بـاور اجتماعـی این اسـت.

 عوامل شکل گیری پارتی بازی
چـرا پارتـی بـازی بـه فرهنگی عـادی در جامعـه تبدیل 
شـده و  زشـتی آشـکار نـدارد و بلکـه  نشـانه زرنگـی فـرد 
می باشـد ؟ درحالیکـه دسـته ای از آنهـا تضییـع حـق النـاس  
اسـت  و حـرام می باشـد. احسـاس می شـود که پارتـی بازی 
تامیـن کننـده منافـع بخشـی از جامعه می باشـد. زیـرا گاهی 
اگـر بـا اعمال نفوذ عمل نشـود، حق مصرح  شـخص تضییع  

می گـردد. ایـن وضعیـت حاکـی از آسـیب دیگری اسـت.

چـه عاملـی باعـث رواج ایـن آسـیب در جامعـه 
است؟  شـده 

متغییرهای مختلف در شـکل گیری و گسـترش فرهنگ 
پارتـی بـازی در جامعـه مـا ماثـر اسـت  و انسـان ها عمدتـًا 

براساس برخی 
پژوهشها 

»پارتی بازی« پس از 
»بیکاری« و » تورم« 

در ردیف
 سومین معضالت 

اجتماعی  جامعه 
ایران

 قرارداده است.
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نتیجه سـاختارهایی هسـتند کـه در آن زندگی می کنند. )سـریع 
القلـم، فرهنگ سیاسـی ایران،14(

فرهنگ خویشاوندگرایی
بررسـی تاریـخ سیاسـی ایـران در واقـع مطالعـه تاریـخ 
صعـود و زوال عشایراسـت.  بافـت اجتماعـی ایلـی- عشـیره 
ای جامعـه ایـران بـه تولیـد فرهنگ عشـیره ای منتهی شـده 
اسـت کـه قرن هـا بـر ایـران سـیطره داشـته اسـت. در ایـن 
فرهنـگ فـرد، خـود را ازنظر اقتصـادی و امنیتی  وابسـته  به 
عشـیرهای می دانـد. در ایـن نظـام فرهنـگ همـه مناسـبات 

براسـاس مبانـی خویشـاوندگرایی سـامان یافته اسـت. 
هنگامـی کـه حس تعلـق ایلی قوی باشـد، ایـن تعهدات 
در مقابـل ایـل ایفـا می شـود، از ایـن رو، وقتـی گروهـی از 
ایـل  یـا حتـی افـراد از یک ایل بـه موقعیت اجتماعـی بارزی 
دسـت می یابنـد، نقش هـا و مشـاغل متعـددی  را بـه اعضای 

ایـل و طایفـه خـود واگـذار می کنند. )همـان، ص 61.(
در فرهنـگ عشـیره ای حـس خـودی و بیگانـه معیـار 
واگـذاری مناصـب ، مشـاغل،  پیشـرفت، و دریافـت خدمـات 
و بهـره منـدی از منافـع عمومـی اسـت. در ایـن فرهنـگ 
مبنـای  بهـره منـدی  و  دسـتیابی ها،  خویشـاوندی اسـت، 
نـه  تخصـص، کارآمـدی و بهـره وری، منافـع ملـی . در این 
فرهنـگ  حـس انسـانی، حقـوق عامـه و منافـع ملـی  بـه 

مراتـب ضعیـف تـر می باشـد.
گرچـه امـروز حاکمیـت ایلـی و بافـت عشـیره ای  در 
جامعـه ایـران کـم رنـگ شـده اسـت ولـی تأثیـرات فرهنگ  
انباشـته  آن  همچنـان  بـه چشـم می خـورد، پارتـی بـازی 
نمـودی از حـس خویشـاوندگرایی  و تامیـن منافـع اسـت. 

 گسترش شهرنشینی
 بـا اسـتقرار دولـت قاجـار و برقـراری امنیـت نسـبی در 
قـرن 13، جمعیـت یکجـا نشـین رو بـه  ازدیـاد گذاشـت و  
شهرنشـینی در ایـران گسـترش یافـت . نظـام شـهر نشـینی  
بسـتر تعامـل و تقسـیم اجتماعـی کار بـود. شـهرها همچنان 
بافـت قومـی خـود را حفـظ کرده، زیـرا محـل اسـتقرار اقوام  
بـود. بافـت اجتماعـی ، قومـی  و رعایـت ، حفـظ مناسـبات  
قومـی در امـور اجتماعـی، اقتصـادی و سیاسـی، سـعی در 
تقویـت  وابسـتگان خود داشـتند. حـس تقویت قـوم و طایفه 
خـود در مقابـل دیگـران در مناسـبات جدیـد اجتماعی موجب 
گردیـد تـا افرادی کـه به مناصـب  حکومتی دسـت می یافتند 
از وابسـتگان  حمایـت و آنهـا را بـه کار  گمارنـد. در شـهرها  
نیـز ایـن رویـه جـاری بـود. ایـن نـوع از تعامـل اجتماعـی تا 
بـه امـروز ادامـه یافتـه، گرچـه  شـکل قومـی آن فروکاسـته 
شـده اسـت  و گـروه  دوسـتان و آشـنایان  و هـم خطی هـا  
و خودی هـا در اولویـت قـرار گرفتـه انـد و یـا بـا  دریافـت 

وجوهـی بـه رفـع  و رجـوع  کارهـای دیگـران اقـدام می شـود.

تمرکز قدرت
بـا اسـتقرار  سلسـله قاجـار و آغـاز تمرکـز هرچه بیشـتر 
قـدرت در دسـت دولت،  روند جدیـدی در ایران آغـاز گردید. 
در دوره هـای بعـد همـه امـور در دسـت دولتهـا  قـرار گرفت، 
آنهـا نیـز سـعی داشـتند و فـاداران بـه خـود را در مناصـب 
حسـاس و نـون و آبـدار مسـتقر سـازند.  در ایـن دوره پارتـی 

بازهـا  رسـمیت و قانونـی گردید.
ایـن رونـد در بیـن مـردم امـری رایج شـد. گسـتره نفوذ 
ایـن فرهنـگ با  وجود شـکل گیری قانون  در دوره مشـروط 
و بعـد از آن تـا به امـروز متوقـف نگردیده اسـت. تازمانی که 
قـدرت اقتصـادی و سیاسـی در دسـت دولت هاسـت و ایـن 
از هـم جـدا نشـده انـد، پارتـی بـازی و فسـاد امـری عـادی 

می باشـد.

پیامدها
پارتـی بـازی یکـی از مصادیـق فسـاد اداری اسـت کـه 
در دنیـای امـروز بـه ویـژه در کشـورهای در حال توسـعه، به 
عنـوان یکـی از مهم ترین عوامل در سـر راه پیشـرفت جامعه 
اسـت و ایـن پدیـده صدمـات جبـران  ناپذیـری را بـر رونـد 
توسـعه جامعـه تحمیـل  می کنـد. از گذشـته های دور با وجود 
برنامه هـای اصالحـات اداری و قوانینـی کـه بـرای مبـارزه با 
فسـاد اداری یـا تعدیـل آن وضـع شـده اسـت. مسـئله فسـاد 
اداری حـل نگردیـده اسـت. بـدون تردیـد علـت آن کمبـود 

نیسـت. قوانین 

1-آسیب به دین مردم
اعمـال نفـوذ و فسـاد اداری در جامعـه امـروز مـا، کـه 
مدعـی اسـالم ودیـن اسـت، آثارسـوء و جبـران ناپذیـری بـر 
دیـن مـردم  در پـی دارد، زیـرا حاکمیـت  خـود را اسـالمی 

می دانـد.

2- پذیرش نفی قانون و دور زدن آن
- نفی شایسته ساالری

- پذیرش تبعیض
- فرار مغزها 

- فرار سرمایه های اقتصادی
- ناامیدی اجتماعی

- بحران ناکارآمدی سیستم
- بحران مشروعیت

چه باید کرد: 
اکنـون ایـن سـؤال مطـرح اسـت،  بـرای جلوگیـری از 
گسـترش ایـن پدیـده غیراخالقی، غیرشـرعی و قانونـی،  راه 
حلـی وجـود دارد تا جامعه امکان اسـتفاده عادالنـه از فرصتها  
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در جامعه ای که واژه 
پارتی، آشنا ، پیش 
از هر کاری به اذهان 
متبادر می شود، مبارزه 
با آن بسیار دشوار 
است و بلکه نیازمند 
فرهنگ سازی است. 
باید افکار جامعه را 
تغییر داد، که می شود، 
بدون پارتی به حقوق 
خود دست یافت و هم 
کارهایی را انجام داد. 
گرچه پذیرش عمومی 
آن  بسیار دشوار است.
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بـرای همـه فراهـم گردد؟
 راه حل هـای تـک سـاحتی کار سـاز نیسـت، بایـد تغییـرات 
در تمـام سـطوح سیاسـی، اجتماعـی، آموزش و پـرورش و خانواده 

صـورت گیرد.) مـا ایرانیـان، ص 27.(

اول گام : اراده االصالح
از میـان برداشـتن ایـن آسـیب زیانبـار اجتماعی کـه به خرده 
فرهنگـی تبدیـل شـده،  نیازمنـد اراده ملـی در ارکان نظام و همه 
گروهـای مرجـع اسـت.  بـا کمـال تاسـف تـا بحـال ارادهـای در 
ایـن رابطه دیده نشـده اسـت. رفتارهـای فراقانونی بـرای عده ای 
بسـیار بابرکت، سـودآور بـوده اسـت. و بدین خاطـر از میان رفتن 

آن نـان خیلی هـا را آجـر خواهـد کرد.

گام دوم : اصالح افکار
در جامعـه ای کـه واژه پارتـی، آشـنا ، پیـش از هـر کاری 
بـه اذهـان متبادر می شـود، مبارزه با آن بسـیار دشـوار اسـت 
و بلکـه نیازمنـد فرهنـگ سـازی اسـت. بایـد افـکار جامعه 
را تغییـر داد، کـه می شـود، بـدون پارتـی بـه حقـوق خـود 
دسـت یافـت و هم کارهایـی را انجـام داد. گرچه پذیرش 

عمومی آن  بسـیار دشـوار اسـت.
ابتـدا از خودمـان شـروع کنیـم و ذهنیـت و فرهنـگ 

پارتـی بـازی را در خودمـان از بیـن ببریـم. 

گام سوم: اصالح فرهنگی
اصـالح فرهنگـی کار زمانبـر، دشـوار  ولـی   دارای آثـار و برکات 

می باشـد. فراوان 
اصـالح و آمـوزش باید از کودکسـتان ها  و مدارس آغـاز نماییم . باید 
مفاهیـم کلیـدی چـون رعایـت قانون، حقـوق مـردم،  منافع ملـی، نظم، 
احتـرام به همنـوع ، پذیرش تفاوت انسـان ها را در شـهروند آینده نهادینه 
شـود. ایـن اقدام بایـد در برنامه های توسـعه فرهنگـی و اجتماعی تدوین 

و اجـرا گردد.

گام چهارم: اصالح نظام ادارای و قوانین: 
اصـالح قوانیـن ونظـام اداری  نقش مهمی در این مهـم  دارد. گرچه 
در قوانیـن و مقـررات موجـود در کشـور، واژه »پارتی بـازی« مشـاهده 
نمی شـود، امـا عبـارت “اعمال نفـوذ بر خالف حـق” دقیق تریـن عبارتی 
اسـت کـه هفتاد و یک سـال پیـش در 29 آذر 1315، قانونی تحت عنوان 
»قانـون  مجـازات  اعمـال  نفوذ برخـالف  حق  و مقررات  قانونی«  مشـتمل 

بـر 4 مـاده به تصویب مجلس شـورای ملی رسـیده اسـت.
تغییـر سیسـتم ادارای از راه انـدازی دولـت الکترونیـک ، و شـفاف 

سـازی  در ایـن راه کمـک شـایانی خواهـد کـرد

گام پنجم: بهره گیری از تجربه ها: 
بیـش 170 کشـور وجـود دارد در برخـی از کشـور های بـه سـبک 
معجـزه آسـایی فسـاد اداری را از میان برداشـته اند، ایـن تجربه ها فرارو 

مـا قـرار دارد و می توانیـم از تجربه هـای آنهـا بهره گیـری نماییـم.

جمع بندی: 
آسـیب  یـک  بعنـوان  بـازی  پارتـی 
اجتماعـی، عـام البلـوا کـه حیـات اجتماعی، 
می کنـد  تهدیـد  را  جامعـه  و...  اقتصـادی 
از مفاسـد و مشـکالت  و موجـب بسـیاری 
بـه آن  اعتنایـی  می باشـد، در صـورت بـی 
چـون موریانـه پایه هـای اعتمـاد عمومـی را 
سسـت خواهـد کـرد و امنیت ملی کشـور را 

دسـت خـوش تهدیـد خواهـد داد.
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رابطة دنیا با آخرت
» واستعملنی بما تسئلنی غدا عنه واستفرغ ایامی فیما خلقتنی 
له؛ . بار خدایا ! بر محمد و دودمانش درود فرست و... و مرا به کاری 
که در روز واپسین از آن باز خواست می کنی بگمار، و همه روزگارم 

را در انجام کاری که مرا برای آن آفریده ای )عبودَیت(،  به کارگیر.«
خواستة دوم امام سجاد )علیه السالم(، در این فراز از نیایش، این 
است که خداوند او را، در زندگی دنیا ، به کاری وا دارد که در روز 

واپسین، دربارة آن بازخواست خواهد شد، چه خوب است این بحث را با تأمل دربارة رابطه دنیا با 
آخرت، از نگاه تعالیم اسالمی آغاز کنیم. بر پایة تعالیم قرآنی و آموزه های پیامبر )ص( و اهل بیت )ع(؛ 
یعنی تعالیم وآموزه های کتاب و سَنت، افزون بر زندگی این جهانی، یک حیات اخروی نیز وجود دارد 
که ایمان به آن پس از ایمان به خداوند، مهم ترین اصل اعتقادی مؤمنان به این تعالیم است. این 
حیات اخروی، که ایمان به آن حّس مسئولیت پذیری را در ضمیر و نهان نهاد هر انسانی بیدار می کند 
و او را به راه وظیفه شناسی و درست کاری سوق می دهد، در زندگی همه نسل های مسلمانان مؤمن 
به عنوان واقعیتی زنده و عینی و اصلی اجتناب ناپذیر مطرح است تا آنجا که این جهان در قیاس 
با آن، گذرگاهی بیش نیست: »انما الدنیا دار َمجاز، و االخرة دار قرار )1(. ای مردم، به راستی که دنیا 
گذرگاه است و آخرت قرارگاه «. و این همان حیات جاودانه است که آدمیان در نهایت به عرصة آن 
اَر ااْلِخَرَة لَِهَي الَْحَیَواُن لَْو َکانُوا َیْعلَُمونَ )2(؛  نَْیا إاِلَّ لَْهٌو َو لَِعٌب َو إِنَّ الدَّ پا می نهند: » َوَما هِذِه الَْحَیاُة الدُّ
و اگر }منکران زندگی پس از مرگ{ می دانستند، زندگانی این جهان جز سرگرمی و بازیچه ای 
نیست، و بی گمان زندگی سرای واپسین است که زندگی راستین است«. در مقام دل جویی از پیامبر 
گرامی اسالم)ص( فرمود: » َولاَلِخَرُة َخْیٌر لََک ِمَن اُلولَی )3( ؛ و بی گمان جهان واپسین برای تو از 

این جهان بهتر است«.
در سراسر قرآن و احادیثی که در اختیار ماست، به ما آدمیان، به گونه جّدی اخطار شده است که 
خداوند ناظر بر همة اعمال ماست، حّتی در عرصة اندیشه ها، در ذهن و دل مان نیز، حضور فراگیر و 
همواره دارد، و هیچ چیز از نظر او پنهان نیست و همة جهان محضر اوست: » َو َما تَُکوُن ِفي َشأْن 
َو َما تَْتُلوا ِمْنُه ِمن ُقْرآن َو اَل تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمل إاِلَّ ُکنَّا َعلَْیُکْم َشُهوداً إِْذ ُتِفیُضوَن ِفیِه َو َما َیْعُزُب َعن 
ماءِ َو اَل أَْصَغَر ِمن ذلَِک َو اَل أَْکَبَر إاِلَّ ِفي ِکَتاب ُمبِین )4(؛  َربَِّک ِمن ِمْثَقاِل َذرَّة ِفي ااْلَْرِض َو اَل ِفي السَّ
و تو در هیچ کاری نیستی و از آن }چه خداوند فرو فرستاده است{ هیچ قرآنی نمی خوانی و }نیز 
شما{ هیچ کاری نمی کنید، مگر همین که بدان می پردازید، ما بر شما گواهیم، و همسنگ ذَره ای 
در زمین یا در آسمان، و نه کوچکتر و نه بزرگ تر از آن، از پروردگارت پنهان نمی ماند مگر که در 
برنگاشته ای روشن آمده است«، و از خودمان به ما نزدیک تر است: » َو نَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِه ِمْن َحْبِل 
الَْورِیِد)5(؛ و ما از رگ گردن به او نزدیک تریم«، و میان آدمی و دل او، حایل می شود؛ » َواْعلَُموا أَنَّ 
اهللَ َیُحوُل بَْیَن الَْمْرءِ َوَقلْبِِه)6(«. در سخنان علی)ع( آمده است که فرمود: » ای بندگان خدا، بدانید که 
بر شما کمین گاهی از درون جان های شما، و بازرسانی از اندام ها و نگهبانان راست گویی گماشته 
شده است، که بر تمامی اعمال و بر شمار دم زدن هاتان، مراقبت دقیق دارند ... «)7(. و به همین دلیل 
ما آدمیان در سرای واپسین جزای اعمال نیک و بد خود را خواهیم گرفت. به تعبیری دیگر، این جهان 
در واقع بسان مزرعه ای است که اعمال ما هم  چون بذرهایی در آن افشانده می شود و ما ثمرات و 
آثار کشته های خویش را - چه خوب و چه بد - در آخرت خواهیم دروید و از همین روست که در 
رستاخیز که روز برداشت محصول عمر است، مومنان از این که در دنیا فرصت را غنیمت شمرده و 
با اندیشه های پاک و کردارهای شایسته، بذر سعادت افشانده اند و در آن روز محصول کار خود را 
برداشت می کنند، شاد و مسرورند. و اَما آن ها که زندگی را به غفلت گذرانده و عمرشان با اخالق بد و 
رفتارهای زشت و گناه سپری شده است ، سخت اندوهگین و ناخشنودند و برگذشته بربادرفته خویش 
اَعُة بَْغَتًة َقالُوا َیاَحْسَرتََنا َعلَی  بُوا بِلَِقاءِ اهللِ َحتَّی إَِذا َجاَءْتُهُم السَّ افسوس می خورند: » َقْد َخِسَر الَِّذیَن َکذَّ
ْطَنا ِفیَها َوُهْم َیْحِمُلوَن أَْوَزاَرُهْم َعلَی ُظُهورِِهْم أاََل َساَء َما َیِزُروَن)8(. کسانی که لقای خداوند را دروغ  َماَفرَّ
شمردند، بی گمان زیان برده اند؛ تا آن گاه که رستاخیر ناگهان بر آنان در رسد، می گویند: ای دریغ از 
آن کوتاهی ها که در دنیا کرده ایم، در حالی که بارهای سنگین }گناهان{ خود را بردوش می کشند، 

شرحی بر دعای مکارم االخالق امام سجاد)ع(
تبیین ایمان از منظر آموزه های دینی

) بخش  16 (

محمدتقی خلجی
)محقق و پژوهشگر  دینی(
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آگاه باشید ! بد باری است که بر دوش می کشند«.
به صورت های  دینی،  آموزه های  و  تعالیم  در  که  است  تصویری  این 
پیامبر  از  که  اآلخرة )9(  مزرعة  الدنیا   « حدیث:  به شکل  جمله  از  گوناگون 
گرامی)ص( رسیده، ارائه شده است و همین طور، از امیرمومنان علی)ع( نقل 
شده است که فرمود: » اَن المال والبنین حرث الدنیا، والعمل الصالح حرث 
اآلخرة)10(؛ بی تردید مال و فرزندان نصیبة این جهان است، و کردار نیک کشته 

ای برای آن جهان«.
حیات بشری به گونه ای سامان یافته است که آثار و نتایج اندیشه ها 
و اعمالی که ما اکنون و این جا انجام می دهیم، نه تنها از لحظة انجام این 
اعمال و از محدودة پیامدها وتوالی های مستقیم و بدون واسطة هر کدام از 
اعمال فراتر می رود؛ بلکه به لحاظ جاودانگی روح مان به ورای این جهان نیز 

کشیده می شود : 
ای دریده پوستین یوسفان

گر بدَرد گرگت، آن از خویش دان
زآنک می بافی ، همه ساله بپوش

زآنک می کاری، همه ساله بنوش)11(
گشته گرگان یک به یک خوهای تو

می درانند از غضب اعضای تو
خون نخسبد بعد مرگت در قصاص

تو بگو که مردم و یابم خالص)12(
از پیش گفته ها این نتیجه ها به دست می آید که: آدمی ناگزیر است در این 
جهان - نه از ترس یک قانون، یا پلیس، یا دولت بیرونی؛ بلکه از سر تقوی و 
ترس از ایستادن در پیشگاه پروردگارش، درون خود را از گناه وخواهش های 
ناروا، باز دارد و اخالق مند زندگی کند، چرا که عشق به خداوند و معرفت او، 
بر تقوی، یا ترس بنیادین از او استوار است، و به همین دلیل است که پیامبر 
گرامی )ص( فرمود: »رأس الحکمة مخافة اهلل)13(؛ جانمانة فرزانگی ترس از 
خداوند است«. و البته این ترس و تقوی ، تنها به جالل و جبروت خداوند 
مربوط نیست؛ بلکه به واالیی مقام و منزلت بشر و این واقعیت نیز، مربوط است 
که آدمی در این جهان بار مسئولیت انسان بودن را بر دوش دارد، و آزادی و 
اختیار یافته است که از تعالیم الهی پیروی کند یا نکند؛ و امکان آن را ندارد که 
وضع بشر را، به این عنوان که گویی آزادی و اختیار ندارد یا خلیفة خداوند بر 
روی زمین نیست، به ابتذال بکشاند، این کار برای آدمی ممکن نیست؛ چرا که 
اعمال، هم چنان که اشاره شد، نتایج اخروی دارد که از آنها نمی تواند بگریزد .

و دقیقاً؛ به همین دلیل که بشر است، زندگی اش در لحظة مرگ پایان 
نمی پذیرد؛ بلکه زندگی روح و روانش، پس از مرگ کالبدش ادامه می یابد و به 
گفتة مالبرانش: »روح آدمی چون جرقه ای است که از خرمن آتش ازلی جدا 
نشده است، به همین علَت است که خاموش نمی شود تا به اصل خود بازگردد 
و برگشت هر موجودی به سوی اوست«)14(، و به سخن موالنا، » هرکسی 
کو دور ماند از اصل خویش / باز جوید روزگار وصل خویش«)15(؛ و به تعبیر 
زیبا و جامع قرآن از زبان مومنان شکیبا: »إنا هلل وانا الیه راجعون )16( ما از آن 

خداوندیم  و به سوی او باز می گردیم «.
برپایة همین تصویر از زندگی پس از مرگ است که امام سجاد )ع( از 
پیشگاه خداوند می طلبد ؛ تا او را ، در این سرای، به کاری گمارد که در سرای 
دیگر، در موقف رستاخیز دربارة آن بازخواست خواهد شد. پیروان این امام ُهمام 
نیز، همین خواسته را از خدای خویش دارند، یعنی به انسان بودن خویش 

آگاهند، از همین روست که در برابر خداوند و احکام و تکالیف او احساس 
مسئولیت می کنند و به گونه ای عمل می کنند که در موقف رستاخیز؛ آن گاه 
که » پیشگاه حقیقت شود پدید« در ردیف کسانی نباشند که در زندگی گذرای 
دنیا عمل بر مجاز کردند و از سر غفلت، دنبال متاع اندک و بی ارزش دنیوی 
بودند: » فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید / شرمنده رهروی که عمل بر مجاز 
کرد « و موقف های قیامت متعَدد است و آدمیان در ابعاد گوناگون اعتقادی، 
اخالقی، عبادی و عملی، دارای مسئولیت های بسیارند که دربارة هر یک از آنها 
در موقفی ویژه، مورد بازخواست قرار می گیرند، پیامبر گرامی )ص( در کالمی به 
مهم ترین آنها، اشاره فرموده است: » التزوُل قدما عبد یوم القیامه حتی یسئل 
عن اربع، عن عمره فیما افناه وعن شبابه فیما اباله وعن ماله من این اکتسبه 
وفیما انفقه وعن حبنا اهل البیت)17(؛ در روز رستاخیز هیچ بنده ای پا از پا پیش 
نمی نهد )گام از گام بر نمی دارد ( تا چهار چیز از وی پرسند: 1 - از عمر او 
که در چه راهی به کار گرفته و چگونه سپری کرده است، 2 - از جوانی او که 
چگونه گذرانده است، 3 - از اموال و دارایی اش که از چه راهی به دست آورده 

و در چه راهی مصرف کرده است، 4 - از دوستی ما اهل البیت.
نکته این که، جوانی خود بر هه ای از عمر آدمی است و پرسش از عمر، 
قهراً پرسش از جوانی نیز خواهد بود، با این حال این دورة با طراوت را، به گونه 
ای ویژه مطرح کره است و این دلیل ارزش و اهمیت این بر هه از زندگی آدمی، 
در نگاه پیامبر )ص( و اولیای بزرگ خداوند است، چرا که در این بر هه شخصیت 
آدمی شکل می گیرد و زمینة تعالی یا انحطاط آن فراهم می شود. همین طور، 
احترام ویژه پیامبر )ص( به جوانان، دلیل شایستگی های آنان در مسئولیت 
پذیری و تکلیف شناسی است و این که این نسل، از نظر نیروی انسانی، با 
ارزش ترین سرمایه های یک ملّت است. به امید آن روزی که در جامعه دینی 
ما ، ارزش جوانان و جایگاه آنان، آن چنان که بایسته است شناخته شود و از 
نظر ماَدی و معنوی، روانی، تربیتی، اخالقی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرند .
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حضرت آیت اهلل العظمی صافی: 
* متاسفانه عده ای ملتفت نیستند و در کار ها اخالل می کنند.

* دعا می کنم خداوند اینها را هدایت کند.

نبایـد اختالفـات در کشـور مـا ایجـاد شـود و همـه بایـد به 
فکـر مملکـت باشـیم و از دیگـر مملکت ها عقب نباشـیم و فقط 
آن هـا چـون نظـم بهتری دارنـد از ما جلو تـر هسـتند و ما گاهی 

دچـار اختالف هسـتیم.
آیـت اهلل صافـی گلپایگانـی در  بـه گـزارش »انتخـاب«، 
دیـدار علـی ربیعـی وزیر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی با تشـکر از 
زحمـات دولـت تدبیـر و امیـد بـرای خدمت بـه مردم و با اشـاره 

بـه سـخنان علـی ربیعـی درخصـوص کارشـکنی هایی که بـه بهانه انتقـاد از برجـام در کار 
دولـت می شـود، اظهـار داشـت: قبـال فسـاد بـود و حاال کـه این دولـت این مسـئله را حل 

کـرده نمی گذارنـد کار شـود.
ایـن مرجـع تقلیـد افـزود: متاسـفانه عـده ای در مملکـت مـا نمی گذارنـد اشـخاصی 
هماننـد شـما کـه با حسـن نیـت در دولـت کار می کنند و زحمت می کشـند بـه کار خود به 
راحتـی ادامـه دهنـد امـا بـا همـه ایـن سـختی ها و در همین شـرایط که زحمت می کشـید 

اجـر آن نـزد خداوند محفوظ اسـت.
وی بـا اشـاره به گزارشـات علی ربیعـی درخصوص خدمـات وزارت تعـاون، کار و رفاه 
اجتماعـی و دیگـر خدمـات دولـت تدبیـر و امیـد بـه مردم بـه ویـژه در بحث برجـام گفت: 
کارهای شـما اسـباب خوشـحالی ماسـت و بسیار خوشـحالیم که امثال شـما در راس کار ها 

هسـتند؛ خـدا شـما رو حفـظ کنـد و مطمئن باشـید خداونـد اجر شـما را می دهد.
آیـت اهلل صافـی گلپایگانـی بـا انتقـاد از اختالف افکنی هایـی کـه در کشـور بـه بهانـه 
انتقـاد از برجـام علیـه دولت صـورت می گیرد گفت: متاسـفانه عـده ای ملتفت نیسـتند و در 
کار هـا اخـالل می کننـد و مـا همیشـه دعـا می کنیـم کـه خداونـد آن هـا را هدایـت کند تا 

مشـکالت را بیـش از این ایجـاد نکنند.
وی افـزود: قطعـا آن هـا که بـا دولت همکاری بیشـتری کنند تا مشـکالت مـردم رفع 

شـود اجرشـان پیش خدا بیشـتر است.
ایـن مرجـع تقلیـد خطـاب بـه علی ربیعـی گفت: خیلی خوشـحال هسـتم کـه افرادی 
چـون شـما کـه نیـت پاکـی در انجـام کار هـا دارنـد در حـال خدمـت بـه جامعه هسـتند و 

امیـدوارم خداونـد به شـما توفیـق دهد.
آیـت اهلل صافـی گلپایگانـی خطـاب بـه وزیـر کار گفـت: مـن از همه شـما دولتمردان 

تشـکر می کنـم و سـالم مـرا به همـه آن ها برسـانید.
ایـن مرجـع تقلیـد در ادامـه سـخنان خود گفـت: همه افـراد در زمینـه رفاه مـردم باید 

اهتمـام جـدی داشـته باشـند و اسـالمیت مـا اقتضا می کنـد که در ایـن زمینـه کار کنیم.
وی خاطـر نشـان کـرد: نبایـد اختالفات در کشـور مـا ایجاد شـود و همه بایـد به فکر 
مملکـت باشـیم و از دیگـر مملکت هـا عقب نباشـیم و فقط آن هـا چون نظم بهتـری دارند 
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از مـا جلو تـر هسـتند و ما گاهـی دچار اختالف هسـتیم.
وی در پایـان گفـت: بسـیار خوشـحالم کـه افـرادی چـون شـما 
دسـت اندرکار امـور هسـتند کـه بـرای حـل مشـکالت جامعـه تالش 

می کننـد و سـالم مـرا بـه همـه آقایـان در دولـت برسـانید.
)سایت انتخاب(

انتقاد حضرت آیت اهلل العظمی شبیری زنجانی 
از جعل شجره نامه ها: 

شجره نامه اثبات سیادت نمی کند.

من شجره نامه ابطال می کنم، ولی اثبات نمی کنم!
حضـرت آیـت اهلل العظمـی شـبیری زنجانـی به 
رونـد جعـل شـجره نامه بـرای اثبـات سـیادت افراد 
اعتبـار  نامه هـا  اکثـر شـجره  افـزود:  انتقـاد کـرد و 

ندارنـد و شـجره نامـه صحیـح، بسـیار نـادر اسـت.
 بـه گـزارش شـفقنا ،ایـن مرجـع تقلید شـیعیان 
در دیـدار بـا اعضای تشـکل سـامان دهی به شـجره نامه های سـادات 
و نقبـا، »هـوای نفـس« را عامـل اصلـی جعل شـجره نامه ها دانسـته 
و خاطرنشـان کـرد: در میـان عوام مشـهور شـده که اثبات سـیادت به 
شـجره نامـه اسـت، لذا افـرادی در پـی تحصیل شـجره نامه افتـاده اند.

وی بـا ناکارآمـد خوانـدن شـجره نامه هـای کنونی، از »شـهرت« 
و »قواعـد علمـی معتبـر« به عنـوان راه های اثبات سـیادت نـام بردند 
و توضیـح دادنـد: اثبـات شـرعی اصـل سـیادت بـا »شـهرت« ممکن 
اسـت؛ البتـه شـجره نامه هـا فـی الجملـه مفید هسـتند و اگر بـا قواعد 
علمـی شـبیه قواعـد ریاضـی بتوان سـیادت افـراد را ثابت کرد، شـرعا 
هـم آن هـا جزء سـادات اند. آیت اهلل العظمی شـبیری زنجانی شـهرت 
خـود بـه »نّسـاب« بـودن در بین مـردم را »غلط« خوانـد و افزود: من 

شـجره نامـه ابطـال می کنم، ولـی اثبات نمـی کنم.
ایشـان بـا تاکید بر لـزوم جلوگیـری از هرج و مرج هـای به وجود 
آمـده در جعـل شـجره نامه هـا گفـت: باید به ایـن موضوع بـه صورت 
دقیـق رسـیدگی شـود. زمان هـای قدیم، سـادات نقیـب داشـتند. نقباء 
از حقـوق دولتـی و تشـکیالتی برخوردار بودنـد و از وظایف آن ها حفظ 
انسـاب سـادات بـود. در آن زمـان نسـب ها تـا حـدودی حفظ می شـد 
ولـی پـس از برچیـده شـدن دسـتگاه نقابـت، نسـب نسـل های بعدی 

ضبط نشـد.
ایـن مرجـع تقلیـد شـیعیان ادامـه داد: خـود مـا هـم فـی الجمله 
می دانیـم که از سـادات کجا هسـتیم، ولی واسـطه های اتصـال را نمی 
دانیـم. حتـی یـک بـار یکی از منسـوبین مـا شـجره نامـه ای خدمت 

مرحـوم حـاج آقـای والد آوردند که بررسـی و معلوم شـد جعلی اسـت. 
مـن تاکنـون بـه یاد نـدارم افرادی که به سـیادت معروف نیسـتند ولی 
در پـی اثبـات سـیادت خـود با شـجره نامـه هسـتند، شـجره نامه ای 
بیاورنـد کـه جعلـی نباشـد یـا در آن افتادگی و ایـرادی راه نیافته باشـد.

وی، معیار سـیادت را اشـتهار شـخص به سـیادت دانست و افزود: 
نادرسـتی یـا مجعـول بـودن شـجره نامـه بـه هیـچ وجـه دلیـل نفـی 
سـیادت نیسـت. لـذا کسـانی که مشـهور بـه سـیادت هسـتند، از این 
جهـت نبایـد نگـران باشـند و در دام افـراد فریبـکار و طّمـاع گرفتـار 
شـوند. در صورتی که شـخصی در محلی مشـهور به سـیادت باشـد و 
منکـری نیـز وجـود نداشـته باشـد، احکام سـیادت بـر وی ثابت اسـت.
)شفقنا(

حضرت آیت اهلل العظمی موسوي اردبیلي در بیان اوصاف 
و خصال شهید بهشتی: در فقه آزاداندیش بود.

 شـهید بهشـتي سـخت راز نگهـدار بـود و بـا 
مخالفیـن خـودش خیلـي بـا بزرگـواري برخورد 
اذیتـش  خیلـي  بودنـد  نفـر  سـه  می کـرد.دو 
می کردنـد. دربـاره ایشـان خیلـي حـق کشـي 
می کردنـد و انصافـا سـتم می کردند. مـن ندیدم 
ایشـان حتـی پیـش مـن از آنهـا چیـزي بگوید. 
این شـرعا جایز هم هسـت. اشـکالي ندارد قرآن 
می فرمایـد: ” الیحـب اهلل الجهـر بالسـوء مـن القـول اال من ظلـم “. از 
ایـن حقش هـم اسـتفاده نمي کـرد. امتیازي که ایشـان داشـت این بود 
کـه معمـوال آن وقت هـا یـک طلبه یکـي دو سـالي طول مي کشـید تا 
شـناخته بشـود و درس بدهـد و بحـث کنـد و خـودش را نشـان بدهـد 
جایـش را پیـدا کنـد که در کدامیـک از ایـن گروهها جـا مي گیرد.امتیاز 
اول ایشـان بـه نظر مـن این بود که ایـن دوره را ایشـان خیلي زود طي 
کـرد یعنـي چنـد هفته طول نکشـید که ایشـان شـناخته شـد شـناخته 
شـد بـه ” تیـز فهمـي ” و ” باهوشـي ” و ” قـدرت بحـث ” و ایـن 
البتـه یـک امتیـاز باالئي اسـت. چند نفـر آنوقـت در قم بودند کـه اینها 
مقیـاس بودنـد بـراي دیگـران. مثال مي گفتنـد فالن کس چطور اسـت 
خوب اسـت متوسـط اسـت. نوعـا انـدازه گیري ها را بـا اینهـا میکردند. 
مثـال مي گفتنـد فـالن کـس در سـطح فـالن کـس اسـت از او قوي تر 
اسـت از او ضعیف تـر اسـت واحـد سـنجش بودنـد. یعني اینهـا دیگر جا 
افتـاده بودنـد همه مي شـناختند اینهـا را. مرحوم بهشـتي جـز اینها بود. 
اگـر صحبـت بـود کـه فـالن کس چطـور اسـت معمـوال مي پرسـیدند 
مثـال نسـبت به بهشـتي چطـور اسـت میگفت کمـي ضعیفتر اسـت یا 
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مثـال در انـدازه ایشـان میشـود. خالصه ایـن خودش یک چیزي اسـت 
یعني باید خود او و شـخصیت او شـناخته شـده باشـد حداقـل در ذهنها 
انـدازه معینـي داشـته باشـد تـا دیگـران را با او مقایسـه کننـد. این یک 
امتیـاز ایشـان بـود کـه ایـن دوره را خیلـي زود طـي کـرد یعنـي همـه 
فهمیدنـد کـه یـک طلبـه اصفهانـي سـید و بـا هـوش آمـده کـه قوي 
بحـث مي کنـد. ایـن یـک امتیـاز بـود. مسـئله دوم که ایشـان داشـتند 
کـه البتـه ایـن یـک مدتي طول کشـید تـا معلوم شـد معمـوال در میان 
طلبه هـا مي گوینـد فـالن کـس عمـق تفکـرش چطـور اسـت دقتـش 
تیزهوشـي اش سـرعت انتقالش چطور اسـت اسـتحضار ذهني او چطور 
اسـت این هـا رشـته هائي اسـت کـه مي گویند فـالن کـس از نظر دقت 
فکـري خیلـي خوب اسـت فالن کـس خیلي سـالم فکر مي کنـد روان 

مي کند. فکـر 
میـان  در  آنوقت هـا )االن هـم هسـت  امتیـازات خـوب  از  یکـي 
طلبه هـا( ایـن اسـتحضار ذهـن و سـرعت انتقـال اسـت کـه در بحـث 
خیلـي بـه درد مي خـورد. ممکن اسـت کسـي دقت فهمش خوب باشـد 
امـا سـرعت انتقال نداشـته باشـد ما دیدیم چنیـن افراد را کـه آدم وقتي 
یـک چیـزي مي گویـد همانجـا چیـزي نـدارد کـه بگویـد امـا فـردا که 
مي آیـد بحـث مي کنـد یـک حـرف خـوب و دقیـق مي گویـد منتهـي 
بایـد مهلـت داد یـک روز دو روز مهلـت داد. از اینهـا بـود مرحـوم آقـا 
سـیدعلي رامهرمـزي از شـاگردهاي منتسـب بـه شـیخ هادي تهرانـي.

ایشـان مردي بود بسـیار قوي مشـهور شـد بعدا به نام آمیرزا سـیدعلي 
بهبهانـي. آنجـور در بحـث عاجز بـود. البتـه در بحث عاجز بـود یعني با 
همطرازهـاي خـودش بحـث که میکـرد قـوي نمي توانسـت بحث کند 
یـک چیـزي را مي گفتند و در جلسـه بعـد فکر مي کـرد رویش و مطلب 
خوبـي را مـي آورد. اینجـور افـراد معمـوال در بحـث یـک کمـي ناتوان 
هسـتند. بهشـتي درسـت عکـس ایـن بـود. مرحـوم بهشـتي سـرعت 
انتقالـش خیلـي قـوي بـود و در بحث وقتي وارد مي شـد خیلي مشـکل 
بـود انسـان بـا او بحـث کند. کمتر کسـي مي توانسـت با او بحـث کند. 
البتـه بعضیهـا هسـتند کـه کمتـر کسـي مي توانـد بـا آنهـا بحـث کند 
منتهـي یک کمي شـلوغ کن هسـتند ایشـان اینطـور نبود. یـک مدتي 
داد مـی زد و بلنـد حـرف مـی زد بعـدا ایـن را ترک کـرد. بعضـي از رفقا 
مي گفتنـد کـه بلنـد صحبـت مي کنـد مـن سـرم درد مي گیـرد. ایـن را 
خیلـي ایشـان زود تـرک کـرد. بعدهـا ایشـان بـه مـن گفت سـبب این 
تغیـر و تحـول در مـن مرحـوم عالمـه طباطبایـي شـد. گفـت مـن بـا 
ایشـان یـک بحـث فلسـفي را مطرح کـردم. حرفهایـم را زدم بـا همان 
طمطـراق تمام شـد و ایشـان شـروع کـرد آرام به من جـواب بدهد من 
یـک مرتبـه پریدم در حـرف او یک چیـزي به نظرم رسـید. آن بحث ها 
معمـوال ایـن جـور اسـت. گفت مـن اولیـن بار بـود که یک شـخصیت 
علمـي را دیـدم کـه تـا من خواسـتم حرف بزنـم حرفش را قطـع کرد و 
گـوش داد بـه حـرف مـن. هیـچ اصـرار نکـرد که مـن حـرف می زنم و 
حرفم تمام نشـده. ایشـان شـروع کرد بـه حرف زدن باز هـم من دویدم 
تـوي حرفـش و حرفـش را قطـع کرد. دو یا سـه بـار این جور شـد. این 

وسـیله تنبـه شـد کـه ایـن کاري کـه مـن مي کنم درسـت نیسـت این 
کاري کـه او می کند درسـت اسـت.

  ایـن سـبب شـد کـه من دیگـر تغییر کـردم و این تغییـر و تحول 
را تـا ایـن اواخـر مـن یـادم هسـت کـه ایشـان داشـت ولـي در بحـث 
خیلـي قـوي بـود. من یادم هسـت آقـا سـیدعلي یثربي رحمـه اهلل علیه 
از نجـف برگشـته بـود و آمـده بود قـم جمع مـا رفتیم به دیدن ایشـان. 
آمیـرزا سـیدعلي یثربـي اهـل بحـث بود. قـوي بود جـزء بحاث هـا بود. 
مشـهور بـود کـه با او بحـث کردن خیلي مشـکل اسـت. در آن جلسـه 
آقـاي بهشـتي درباره یـک مطلب تازه اي با ایشـان بحث کـرد. با اینکه 
مرحـوم آقـا سـیدعلي یثربي خیلـي قوي بـود ولي این بحث که شـروع 
شـد احسـاس شـد آمیـرزا سـیدعلي در بحـث با تمـام مقـام علمي اش 
دارد می مانـد. در نتیجـه بحثـي کـه مرحـوم بهشـتي بـا آن سـرعت 
بحـث می کـرد آمیرزاسـیدعلي از نجـف آمـده بـود و یـک چیزهائـي 
نقـل مي شـد کـه ایشـان در نجـف بـا چـه کسـاني بحـث کـرده و چه 
جـور شـده. در آن جلسـه آقاسـیدعلي مانـد در بحث. اینهم مسـئله دوم 
بـود در بحـث. قـدرت تفکـر شـهید بهشـتي هـم خـوب بود یعنـي آن 
امتیازاتي که یک شـخصیت علمي باید داشـته باشـد اکثرش را ایشـان 
داشـت. قـدرت جمـع بندي او هـم خوب بـود.آن چیزي که می دانسـت 
خـوب می توانسـت آنرا بنویسـد. از چیزهائـي که من یادم هسـت اینکه 
مرحـوم آقـاي بروجـردي درس صلـوه را شـروع کردند و آقاي بهشـتي 
شـروع کردند صلوه را نوشـتن. دو جور درس خارج را مي نویسـند. یکي 
درس خـارج تقریـر مي نویسـند، هـر چـي کـه از اسـتاد شـنیده اند آنـرا 
مي نویسـند. نوعـا اینجـور مي نویسـند. به ایـن مي گویند تقریـر نویس. 
کـم اتفـاق مي افتـد که کسـي در مـوازات درس خودش مسـتقال کتاب 
بنویسـد و ضمنـا حـرف اسـتاد را هـم در آن جـا بیاورد. مرحوم بهشـتي 
کتـاب صلـوه را شـروع کـرد بـا ایـن روش دوم نوشـتن. و امـا امتیازي 
کـه بـه نظر مـن خیلي مهم اسـت آزاداندیشـي شـهید بهشـتي در فقه 
بـود. ایـن خیلي نادر اسـت که انسـان در فقـه آزاداندیش باشـد مرعوب 
عظمـت و شـخصیت هاي علمـي نباشـد خـودش را نبـازد اسـتقالل 
فکـري اش را از دسـت ندهـد و اطمینان به نفس را داشـته باشـد شـاید 
در هـر دوره یـک نفـر یـا دو نفر یا سـه نفـر را اینطور پیدا کني و شـاید 
هـم نباشد.شـاید هـم در میـان هزار نفر بیسـت هـزار نفر بعـد از پنجاه 
سـال یـک نفـر اینچنین باشـد. ایـن خیلـي مهم اسـت. مثال مـا داریم 
از اینهـا؛ بعـد از مرحوم شـیخ طوسـي رحمه اهلل علیـه ابن ادریـس را، او 
آزاداندیش بوده، خود شـیخ طوسـي، مرحوم عالمه، مرحوم شـهید اول، 

اینهـا نـوادر آن روزگارند.
 نـوع تحولـي که در دوران تحول تفسـیر فقه اصول علوم اسـالمي 
بوجـود آمـده بوسـیله این افراد بـوده. مرحوم بهشـتي در این بعـد امتیاز 
بسـیار وسـیعي داشـت. البته معموال اینگونه افراد که آزاداندیش هسـتند 
و نوعـا نـوآوري دارند و نوعا مبتکر هسـتند این سـطح را دیگران گاهي 
درک نمي کننـد یـا عـالوه بـر اینکـه درک نمي کننـد یـک عکـس 
العملهـاي منفـي هـم ایجاد مي شـود همه اینجـوري بودند مثـال درباره 
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ابـن ادریـس یک عکـس العملهاي منفي بوجـود آمده بـود. ابن ادریس 
خیلـي قـوي بـود البته دربـاره آزاداندیشـي اش چیـزي نگفتند امـا رفتند 
دنبـال یـک چیزهایـي کـه پیـدا اسـت از یـک جهـت ناراحتنـد اینها را 
مطـرح کردند.خالصـه در عصر ما دو سـه نفر افراد معـدود یکي مرحوم 
محمدباقـر صـدر بـود کـه جز اشـخاصي اسـت کـه در فقـه آزاداندیش 
بـود نوآوري هـاي خوبـي داشـت. افـراد معـدودي در ایـن زمینـه بودند 
ایـن یـک شـهامت علمي هـم میخواهد خیلي چیزها باید داشـته باشـد 
تـا بتوانـد اینجـور آزاد فکر کند یکمرتبه انسـان خـودش را در برابر یک 
شـهرت عظیـم مي بیند مثـل شـیخ انصاري. سـیدهادي یزدي شـریف 
العلمـا برویـد جلـو آقـاي بهبهاني بحرالعلـوم صاحب جواهر یک کسـي 

پیـدا شـود و در مقابـل اینها اطمینـان نفس را از دسـت ندهد.
 مرحـوم بهشـتي آدمـي بـود داراي یـک چنیـن خصوصیاتي.ایـن 
چیزهائـي کـه مـن مي گویـم اینهـا آن مسـائل بنیانـي یک شـخصیت 
علمـي اسـت. بقیـه اش مربوط بـه تحصیل اسـت مـدت تحصیل مدت 

اجتهـاد چـون اینهـا نباشـد مثـل این اسـت که سـرمایه نباشـد...
 بعضي هـا سـرمایه را دارنـد امـا بـه کار گرفتن این سـرمایه خوب 
سـلیقه اي اسـت ایشـان در این هم خوش سـلیقه بود. سـرمایه را هیچ 
ضایـع نمي کـرد. دلیلـش اشـتغاالت مختلـف ایشـان اسـت. در اصـول 
اشـتغال خوبـي داشـت در فقه اشـتغال بسـیار خوبي داشـت در فلسـفه 
اشـتغال خوبـي داشـت خالصه مـا یک چیزهائـي را می گوئیـم طولي و 
یـک چیزهائـي را مي گوئیـم عرضي. ایشـان هـم در مسـائل طولي جز 
آنهایـي بـود که پیشـرفت خیلي خوبي داشـت و در مسـائل عرضي هم 
ایشـان امتیـازات و مطالعـات وبحث هائـي داشـت که نوعـا این بحث ها 

و مطالعـات را یـا کسـاني ندارنـد و حداقل در سـطح کمـي دارند.
 دربـاره مرحـوم بهشـتي مـن فکـر مي کنـم ایـن تعبیـر را کـه 
مي خواهـم بـه شـما بگویـم مقـدار زیـادي مسـائل معلـوم مي شـود. 
مرحـوم بهشـتي جـرء افـرادي بـود کـه طـرف شـور علمـي بـود یعني 
اگـر کسـي مي خواسـت کار علمـي بکنـد مطالعـه علمـي بکنـد درس 
خاصـي بدهـد علـم خاصـي را تعقیب کنـد معمـوال اینهـا مي آیند یک 
افـرادي را کـه خیلـي اعتمـاد بـه آنهـا دارند و شـناخته شـده هسـتند و 
صاحـب نظـر هسـتند در آن مسـائل بـا آنها مشـورت مي کننـد. مرحوم 
بهشـتي جـزء اینهـا بـود. مثـال در چند هـزار نفر شـاید دو یا سـه نفري 
اینطـور پیـدا شـوند. ایشـان جـزء افـرادي بـود کـه با او شـور می شـد. 
کسـي مي خواسـت کار بکنـد، فـالن اسـتاد چطـور اسـت، فـالن علـم 
چطور اسـت، فالن مقدار کافي هسـت یا نیسـت، شـما چه جور صالح 
می دانیـد، اینـکار را بکنیـم، ایـن هم جـز این افراد بـود. اینهـا امتیازاتي 
اسـت کـه مـن از ایشـان سـراغ دارم. آنهـا کـه عـرض کـردم کـه آن 
سـرمایه ها بـود و سـرمایه ها را هـم ضایـع نکـرد این فکـر مي کنم یک 
تعبیـر جامعي اسـت کـه من گفتم یعنـي از سـرمایه ها حداکثر اسـتفاده 

را هـم کرد.
 مرحوم بهشـتي جزو طلبه هائي بود که جلسـه درس داشـت چون 
ایـن را االن همـه طلبه هـا ندارنـد. یکدسـته از طلبه هـا دارنـد آنوقـت 

معمـوال جلسـه درس هـم کـه دارنـد در میـان آنهـا هـم مسـاله فـرق 
مي کنـد. شـاگرد معـرف اسـتاد اسـت. یـک وقـت یـک دسـته طلبه با 
کیفیـت بـاال در درس شـرکت مي کنـد یـک وقـت هم همینجـور مثال 
قاطـي شـرکت مي کننـد. مرحوم بهشـتي جـزء افـرادي بود که جلسـه 
درس داشـت و شـاگردانش از کیفیـت باالئـي برخـوردار بودنـد. اهـل 
تـالش بـود اهـل تـالش در راه تربیـت افـراد. دائما جلسـاتي بگـذارد و 
خـودش شـرکت کند و یک اشـرافي در آن جلسـات داشـته باشـد حاال 
معمـوال یـا باطلبـه اي ایـن جلسـه را بگـذارد یـا دانشـجو یا بـا طبقات 
دیگـر او خیلـي تـالش مي کـرد کـه یـک برنامه هائـي بـراي اصالح و 
تربیـت داشـته باشـد. خالصه من نمي دانـم چه تعبیري بکنـم. آدم مثال 
بگویـد مرحوم بهشـتي مجتهد اسـت. مجتهد یک سـطح معینـي ندارد 
مجتهـد نوسـان دارد از یک مرتبـه اي به مراتب دیگـري. مجتهد داراي 
امتیـاز را مي خواهـم بگویـم چون همه مجتهدیـن داراي امتیاز نیسـتند 
ممکن اسـت کسـي این امتیازات را نداشـته باشـد و مجتهد هم باشـد. 
ایشـان اهـل نظـر بـود و در فقـه بـا اینکه متشـرع بـود و متعبد بـود به 
نظـر خـودش عمل مي کـرد و براي خـودش تقلید را حرام می دانسـت و 
حـرام هـم بـود تقلید کـردن. اما این را هـم فکر نمي کنم تعبیـر گویائي 

باشـد کـه بگوئیم ایشـان داشـتند. نـه بیش از اینها ایشـان داشـتند.
 مـا یـک کار مشـترکي داشـتیم در خبـرگان. یـک کار مشـترک 
خیلـي قـوي اي بود و مـن وقتي این یـادم مي آید خیلي خوشـم مي آید. 
مي دانیـد که جلسـه خبـرگان را بهشـتي اداره مي کـرد. در خبرگان یک 
جلسـات علني داشـتیم و یک جلسـات غیرعلني. در جلسـات غیرعلني 
وقتـي کـه ایشـان کار داشـت یا خسـته بود به مـن مي گفت بیا جلسـه 
را اداره کـن. مـن بـه ایشـان مي گفتم که من تند هسـتم برخـوردم تند 
اسـت و بهتر اسـت کسـي دیگـر اداره کنـد. مي گفـت نه تـو اداره بکن 
و تنـد هـم نشـو! مي گفتـم مـن تنـد هسـتم و نمي شـود. مي گفـت تـو 
اداره کـن و تنـد نشـو! در خبـرگان هـم مـا همکاریمان خیلي خـوب بود.

 مـن ایشـان را یـک انسـان و یک شـخصیت اخالقي مي شناسـم 
مقیـد بـه موازیـن و ریزه کاریها و ظرافتها و دسـتورات اخالقي. مسـائل 
اخالقـي. مسـئله ایسـت کـه اگـر ریشـه اش در قلـب انسـان نباشـد و 
بخواهـد بـه خـودش ببندد خیلي مشـکل اسـت بـراي اینکـه یک عمر 
بـا او هسـت در خلـوت در غیر خلوت شـب روز تنهایـي در برخوردها در 
اجتماعـات نمي شـود انسـان اینطـور چیـزي که نـدارد بخـودش ببندد. 
در تمـام ایـن مراحـل باالخـره یـک جا دو جا یـک مرتبه از دسـتش در 
مـي رود خـودش را لـو مي دهـد. آن مقدار که مـن مي توانـم بگویم این 
اسـت کـه در مـدت نزدیـک به 40 سـال کـه در مجموع من بـا مرحوم 
بهشـتي بـودم هیـچ یـادم نیسـت که ایشـان کار خـالف اخـالق انجام 
داده باشـد. ایـن خیلـي عجیب اسـت کـه آدم این مدت با کسـي باشـد 
در حـرف زدن در رفتـار در کـردار و اینهـا یـادش نباشـد کـه یک وقت 
انسـان بـر خـالف موازیـن اخالقـي کاري را کرده باشـد و ایـن به نظر 

مـن یـک چیز بسـیار مهمي اسـت.
 ایشـان ریـزه کاریهایـي هـم داشـتند. ایشـان بـه شـدت انسـان 
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دوسـت و بـا عاطفـه و بدردبخـور بـود که به کمک کسـي بشـتابد و در 
ایـن مسـئله گاهـي حتي مشـکالتي را بـر خود همـوار مي کرد. شـهید 
بهشـتي راز نگهـدار بـود. سـخت راز نگهـدار بـود بـا مخالفیـن خودش 

خیلـي بـا بزرگـواري برخـورد می کرد.
)بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید بهشتی (

روایت عجیب حضرت آیت اهلل العظمی موسوی اردبیلی، 
از روزی که به آن دنیا رفت و برگشت.

بـه گـزارش انتخـاب، آیـت اهلل العظمـی موسـوي اردبیلي بـا تایید 
این ماجرا گفت: سـخت مریض شـده بودم، حالم بسـیار بد شـد، کامال 
از هـوش رفتـه بـودم و به صـورت کامل خود را در شـرف مـرگ یافتم، 
یکبـاره در حالـت مـرگ، تمـام حـاالت خود را مـرور کردم تـا چیزهایي 
را بـه عنـوان اعمالـي کـه در دنیـا انجـام داده را عرضـه کنـم. در ایـن 
فرصـت، مبـارزات قبـل از انقـالب، فعالیت هـاي تدریـس و تحصیـل 
قبـل و بعد از انقالب، خدمات در دسـتگاه قضاء، تاسـیس موسسـه هاي 
خیریـه و دانشـگاه مفیـد، سـایر کارهـاي خیـر و خدمـات علمـي مانند 
کتـاب و ... را مـرور کـردم دیدم هیـچ کدام در آنجا قابل عرضه نیسـت. 
یکبـاره گفتـم مـن در اعتقاد خود نسـبت بـه خداوند متعـال و اهل بیت 
عصمـت و طهـارت )ع( تردیـدي نـدارم و ایـن را عرضه کنـم، در همین 
حالـت دیـدم که فشـار سـنگیني که روي سـینه ام بود، برداشـته شـد و 
کـم کـم به هـوش آمدم. وقتـي به هـوش آمـدم، فرزنـدم در بالین من 
نشسـته بـود و گفـت، در ایـن مدت شـما پشـت سـر هـم می لرزیدید و 

اشـک از چشـمانتان سـرازیر بـود.                      )ایرنـا(

آیت اهلل یثربی: حق مردم است که به ما اشکال کنند که 
اگر می گویید دروغ حرام است و تهمت حرام است 

خودتان چرا این کار را می کنید؟

اهـم سـخنان آیـت اهلل یثربـی بـه نقـل از 
شـفقنا و ایلنـا: حـوزه علمیـه وظیفـه دارد کـه 
معـارف نـاب دیـن را بـرای مـردم بازگـو کنـد. 
مـا بازگـو کننـده ایـم؛ امـا خودمـان هـم عمـل 
می کنیـم؟ حـق مـردم اسـت کـه بـه ما اشـکال 

کننـد کـه اگـر می گوییـد دروغ حـرام اسـت و تهمـت حـرام اسـت 
ایـن کار را می کنیـد؟ خودتـان چـرا 

 شـما مطمئـن باشـید کـه مـا بـا هـر نـوع تنـدروی در مسـائل 
اجتماعـی بـه جـد مخالفیـم. در زمـان مرحـوم ابوی )آیـت اهلل سـید 
مهـدی یثربـی( هم حرکتهـای افراطـی، در این بیت امضاء نمی شـد. 
پارسـال کـه دربـاره حجـاب سـخن گفتـم خیلی هـا هیاهو کردنـد اما 
مـا از موضـع خود دسـت برنداشـتیم،چرا کـه موضع ما برآمـده از دین 
بـود. نـوع برخـورد بـا خانم ... در شـان »مـردم مسـلمان« نبـود. این 
رفتارهـا، دور از خـرد اسـت. اگـر مـا بـا ورود مهمانـی موافق نباشـیم 
می توانیـم از حضـورش جلوگیـری کنیـم، نـه اینکه او بیایـد و بعد این 

برخورد را داشـته باشـیم.
آن چیـزی کـه می توانـد همـه دردهـای مـا را درمـان کنـد حضور 
مـردم اسـت. در تهـران 48- مـردم آمدنـد، سـیالبی درسـت شـد؛ اگر 
ایـن حضـور  100- می شـد سـونامی درسـت می کـرد. قهـر کـردن بـا 
صنـدوق راه حل نیسـت بـرای درمان مسـائل اجتماعی نیـاز به انقالب 
و دگرگونـی نداریـم و کامـال شـرایط بـا زمـان انقـالب متفاوت اسـت. 
امـروز تغییـر فقـط و فقـط بـا صنـدوق رای ممکـن اسـت؛ ولـی امروز 
متاسـفانه 50 درصـد مـردم بـا صنـدوق رای قهرنـد. در درون نظام باید 
مشـکالت را حـل کـرد. اگـر مـردم در انتخابات ریاسـت جمهـوری هم 

شـرکت نمـی کردنـد نتیجه غیـر از ایـن بود.
گروههایـی مثـل داعش و یـا وهابیت دارای اندیشـه های افراطی و 
برداشـتهای ناصـواب از معـارف الهـی اند. ایـن منافاتی با ایـن موضوع 
کـه اینها دسـت پرورده دولتهـای معاند باشـند ندارد. اینها یک کسـانی 
انـد کـه برداشـت ناصحیـح از وحـی دارند. این موضوع مسـاله تـازه ای 
هـم نیسـت. در زمـان حضرت امیر  علیه السـالم هم کسـانی می گفتند 
دیـن همـان اسـت که مـا می فهمیم و بـه قرآن هـم اسـتناد می کردند، 
امـا تفسـیر آنهـا بـا تفسـیر خاندان وحـی متفـاوت بـود. آنها دیـن را از 
مسـیر انحرافـی اخـذ کردنـد و بین اینهـا افرادی بسـیار تنـدرو به وجود 
آمـد کـه با حضرات به دشـمنی و سـب و لعن برخاسـتند. پـس می توان 
از داخـل گروههـای مسـلمان هم چنیـن گروههایی برخیزند؛ اما کسـی 
کـه بـا فرهنـگ شـیعه و معـارف اهـل بیـت پـرورش یافتـه باشـد بـه 

داعـش گرایـش پیدا نمـی کند.
ازریابـی از کار یـک دولـت یـا یـک مدیـر هیـچ وقـت نمـی تواند 
مطلـق و بـه دور از امکانـات و موانـع باشـد. بـا توجـه بـه امکاناتـی که 
رئیـس جمهور در نظام دارد و موانعی کـه وجود دارد دولت آقای روحانی 
دولـت موفقـی بـوده و ما هرشـب بـرای موفقیت ایشـان دعـا می کنیم. 
مشـکالت بـه جامانده از دولت گذشـته فـرآوان و موانع پیـش راه آقای 
روحانـی زیـاد اسـت. روحانـی وقتـی دولـت را پذیرفت که آشـفتگی در 
همه شـئون وجود داشـت؛ از مشـکالت اقتصاد تا ولنـگاری اخالقی که 
جامعـه بـه سـوی آن سـوق داده شـده بـود. کسـی کـه می خواهد همه 
این حلقه ها را از نو بسـازد سـنگین اسـت. امیدواریم این کاسـتی ها که 

وجـود دارد در دوره بعـدی دولت ایشـان حل شـود.
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چـه کسـی گفته اسـت خریـد و فـروش و داد و سـتد بـا دیگران 
سـلطه پذیـری اسـت؟ در همیـن بازار کاشـان مـا یک زمانـی یهودی 
و مسـلمان بـا هـم کار می کردنـد. آیـا کسـانی کـه از یهودیـان خرید 

می کردنـد سـلطه آنهـا را پذیرفتـه بودند؟!
اسـت.  شـده  تعطیـل  مـا  جامعـه  در  اخالقـی  فرایـض  امـروز 
متاسـفانه عـده ای نه تنهـا دروغ و غیبـت را در جامعه حـالل می دانند 

بلکـه دروغ و غیبـت را واجـب می داننـد.   
 )انتخاب(

حجت االسالم والمسلمین سید حسن خمینی: 
کسی نمی تواند از راه برسد، صحیفه امام را بازکند و 

جمله ای از ایشان را بدون مالحظه شرایط خاص آن در 
بیاورد و پررنگ کند.

سـخنان   3 صفحـه  در  اعتمـاد 
بـا  دیـدار  در  خمینـی  سید حسـن 
معـاون مطبوعاتـی وزارت فرهنـگ و 
ارشـاد اسـالمی و جمعـی از مدیـران 
رسـانه های کشـور را منتشر سـاخته و 
از قـول وی، یکـی از اقسـام تحریف را 
بی توجهـی بـه »جهـت صدور« مسـائل دانسـته اسـت.  یـادگار امـام در 
ادامـه، از درسـت نبـودن انتخـاب یکـی از جمـالت امام، بـدون مالحظه 
مقطـع زمانـی و لحاظ کردن مسـاوی بودن یـا نبودن شـرایط آن زمان با 
امـروز گفتـه و تاکید کرده اسـت: »تشـخیص مـوارد عمیق تـر و جدی تر 
نیـاز بـه افـراد متخصـص و مجتهـدی دارد که عمـری را با مکتـب امام 
سـرو کار داشـته اند؛ کسـی نمی تواند از راه برسـد، صحیفه امام را بازکند و 
جمله ای از ایشـان را بدون مالحظه شـرایط خاص آن در بیاورد و پررنگ 
کنـد. بـه ایـن نمونه هـا در اصطـالح فقهـی »قضیـه فـی واقعـه« گفته 
می شـود کـه نمی تـوان در مـوارد دیگـر آنهـا را اجـرا کـرد، زیـرا شـرایط 
صـدور آنهـا بـرای ما مجهـول اسـت.«  او در بخش دیگری از سـخن به 
ایده بازخوانی خط امام توسـط بسـیاری از جریانات سیاسـی اشـاره کرد و 
افـزود: »در این بـاره بایـد گفـت که کار شـما ایـرادی ندارد امـا لطفا پیش 
از آن بگوییـد کـه امـام چند کتاب فقهی، اصولـی، اخالقـی و... دارد؟ زیرا 
کسـی که نـام یک کتاب امـام را ندانـد نمی تواند مدعی اجتهـاد در تفکر 
ایشـان شـود و شـناخت امـام جـز بـا شـناخت فقـه و فلسـفه و عرفان و 

اصـول ایشـان ممکـن نیسـت.«       )روزنامـه اعتماد(

مسیح مهاجری: 
بهشتی مظهر اعتدال بود. اگر بهشتی زنده بود وضع 

بهتری داشتیم و این بداخالقی ها نبود.

مدیـر مسـئول روزنامه جمهوری اسـالمی 
در مراسـم هفتـم تیر با اشـاره به آیه 29 سـوره 
فتح )اشـداء علـی الکفـار رحمـا بینهـم( گفـت: 
ویژگـی بـارز شـهید بهشـتی نمونـه ای از ایـن 
آیـه قـرآن اسـت. بـه یـاد دارم کـه بـه شـهید 
بهشـتی خبـر دادنـد کـه منافقیـن بـه دختـران 
بسـیاری  و  پاشـیده اند  اسـید  دبیرسـتان  یـک 
ناراحـت  به شـدت  ایشـان  کردنـد.  مجـروح  را 

شـدند امـا صبـر کردنـد وقتـی جلسه شـان تمام شـد دسـتور دادند که 
مسـئله را از طریـق قضایـی پیگیـری کننـد. همچنیـن وقتـی که خبر 
دسـتگیری دختـر و همسـر بنی صدر به ایشـان رسـید، بسـیار ناراحت 
شـدند و بـا آیت اهلل موسـوی اردبیلـی که دادسـتان کل بودنـد، تماس 
گرفتنـد و گفتنـد که همسـر و فرزند آقای بنی صدر آزاد شـوند. آیت اهلل 
موسـوی اردبیلی در ابتدا در برابر این خواسـته شـهید بهشـتی مقاومت 
کـرد اما شـهید بهشـتی اسـتدالل کرد کـه ما بـا بنی صـدر و منافقین 
طرفیـم نـه بـا خانواده هایشـان. کـه در نهایـت ایشـان گفتنـد مـن به 
عنـوان رئیـس دیوان عالی کشـور دسـتور می دهم آن هـا را آزاد کنید. 
مهاجـری ادامـه داد: در جلسـه ای در دفتر سیاسـی حـزب که مهندس 
موسـوی هـم بـه عنـوان دبیـر حاضـر بـود بـه شـهید بهشـتی گفتند 
کـه اخیـرا نهضـت آزادی پیشـنهاد صحبـت داده انـد؛ همـه ما بـا این 
مذاکـره مخالفـت کردیـم ولـی آقای بهشـتی اعتقادشـان ایـن بود که 
بـا نهضـت آزادی صحبـت کنیم تا ببینیم نظرشـان چیسـت ولی چون 
بـه نظـر جمع احتـرام می گذاشـتند، قبـول کردنـد که صحبـت نکنند. 
مدیرمسـئول روزنامـه جمهـوری اسـالمی در ادامه با اشـاره به لیسـت 
انتخاباتـی حـزب جمهوری اسـالمی بـرای انتخابات مجلـس خبرگان 
قانون اساسـی، یادآور شـد: در آن مقطع زمانی شـهید بهشـتی توصیه 
کـرد آقـای حبیـب اهلل پیمـان در لیسـت انتخاباتـی قـرار بگیـرد البتـه 

خـود آقای پیمـان ایـن پیشـنهاد را نپذیرفت.
سـالگرد  مراسـم  در  کسـانی  بایـد  چـرا  داد:  ادامـه  مهاجـری 
حادثـه هفتـم تیـر سـخنرانی کننـد کـه کوچکتریـن ارتباطـی بـا این 
حادثـه و شـهدای آن ندارنـد. چـرا اجـازه نمی هنـد افـرادی بـه ماننـد 
آقای هاشـمی رفسـنجانی و فرزنـدان شـهید بهشـتی دربـاره هفتم تیر 
سـخنرانی کننـد؟ مگر کفر می گویند یا شـخصیت بهشـتی را منحرف 
می کننـد یـا واقعیت هایـی را می گوینـد کـه بـرای شـما خـوش نیسـت؟
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مدیرمسـئول روزنامـه جمهـوری اسـالمی در پایـان نسـبت بـه 
خطـر بازتولیـد داعـش در داخـل کشـور هشـدار داد و گفـت: بـا ایـن 
همـه بی اخالقـی در کشـور به کجـا می خواهیم برسـیم؟ بایـد خانواده 
شـهدای انقـالب از جملـه شـهدای هفتـم تیـر بـا ایجاد یک تشـکل 

قـوی و مانـدگار زمـام امـور را بـه دسـت بگیرند.
مهاجـری بـا بیـان اینکـه »منافقیـن داعـش بودنـد و خـط آنـان 
را دنبـال می کننـد«، گفـت: ایـن افراطـی کـه برخـی جاهـا می بینیم، 
اینکـه تـک بعـدی قـرآن را دیـدن و امت وسـط را نشـناختن و درباره 
هرکسـی هرگونـه کـه می خواهنـد قضـاوت می کنند و حکـم تکفیر و 

اعـدام صـادر می کننـد، ایـن نطفـه تکفیـر و داعش اسـت.
وی تأکیـد کـرد: اگـر می خواهیـم منافقیـن بـا چهـر ه ای دیگـر 
بیـن مـا معرفی نشـوند، بایـد بهشـتی را معرفـی کنیم،  چون بهشـتی 
مظهـر اعتـدال بود. اگر بهشـتی زنده بـود وضع بهتری داشـتیم و این 

بداخالقی ها نبود.             ) خبرگزاری آنا(

وزیر ارشاد: باید آهنگسازها را به حوزه علمیه بفرستیم/ 
رشد و توسعه فرهنگی در تاریکخانه ها و فضای بسته 
امکان پذیر نیست، بلکه باید فضای تبادل نظر، فکر و 

اندیشه وجود داشته باشد.
           

ارشـاد  و  فرهنـگ  وزیـر 
حوزه هـای  گفـت:  اسـالمی 
علمیـه مـا باید با دسـتگاه های 
موسـیقی آشنا شـوند، از طرفی 
را  آهنگسـازها  یکسـری  بایـد 
بـه حـوزه علمیـه بفرسـتیم تـا 
مجتهـد شـوند و بتوانند احکام 
مربـوط بـه ایـن موضـوع را اسـتنباط کننـد. بـه گـزارش ایسـنا، علی 
جنتـی در سـیزدهمین جلسـه گفت وگوهـای راهبـردی مرکـز الگـوی 
اسـالمی ایرانـی پیشـرفت، بیـان کـرد: بعـد از گذشـت 37 سـال از 
انقـالب اسـالمی هنـوز هـم در نوع موسـیقی و این که کدام موسـیقی 
حـالل و کدام موسـیقی حرام اسـت، اختـالف نظرهـای فراوانی وجود 
دارد. مقـام معظـم رهبـری موضـوع فرهنـگ را به خوبی می شناسـند. 
مراجـع تقلیـد نیـز نظـر خاص خـود را دارنـد. او گفـت: من بـا مراجع 
تقلیـد بسـیاری مواجـه شـدم کـه موسـیقی را مطلقـا حـرام می داننـد. 
حـاال وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـه عنـوان متولـی ایـن امـر 

راه انـدازی شـده اسـت. بـه هر صورت مـا با مـردم مواجه هسـتیم که 
تابـع مراجـع هسـتند و ایـن موضوعـات بایـد در فضایی حـل و فصل 
شـود. حوزه هـای علمیـه ما باید با دسـتگاه های موسـیقی آشـنا شـوند 
و از طرفـی بایـد یکسـری آهنگسـازها را به حـوزه علمیه بفرسـتیم تا 
مجتهـد شـوند و بتواننـد احـکام مربـوط بـه این موضـوع را اسـتنباط 

. کنند
جنتـی ادامـه داد: فرهنـگ تعاریـف بسـیاری دارد کـه جزیـی از 
هویـت ملـی هـر کشـور محسـوب می شـود. هنگامـی کـه مـا درباره 
فرهنـگ اسـالمی ایرانـی سـخن می گوییـم ماهیـت و هویـت کشـور 

را بیـان می کنیـم.
او افـزود: کشـور مـا، پیشـینه درخشـانی از نظر فرهنـگ و تمدن 
دارد و امـروز نیـز دوسـت و دشـمن به ایـن موضوع اعتـراف می کنند. 
حتـی وزیـر خارجـه یـا رییـس  جمهـوری آمریـکا هنگامـی کـه از 
ایـران سـخن می گوینـد، از ایـران به عنـوان ملـت صاحـب تمـدن یاد 
می کننـد، زیـرا هویـت ملـی ما کامال مسـتقل اسـت و فرهنـگ ما نه 
شـرقی و نـه غربی اسـت. بـه همین دلیل، مقـام معظم رهبـری تأکید 
داشـتند الگـوی اسـالمی و ایرانی تهیه شـود کـه نه برگرفتـه از غرب 

و نـه برگرفته از شـرق باشـد.
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بیان کـرد: امروز بعد از گذشـت 
37 سـال از انقـالب اسـالمی، در همـه بخش هـا نیـاز بـه فرهنـگ 
ایرانی اسـالمی احسـاس می شـود. در مرکز الگوی اسـالمی - ایرانی 
قدم هـای خوبـی در ایـن زمینـه برداشـته شـده اسـت. شـاید دوهـزار 
اندیشـمند و هیـأت علمـی حـوزه و دانشـگاه بـه نحوی در ایـن مرکز 
فعالیـت داشـته اند، امـا بـاز فکـر می کنـم در ادامـه، راهـی طوالنی در 

پیـش داریـم تـا به هـدف نهایی برسـیم.  
جنتـی تأکیـد کـرد: در برنامـه پنجـم توسـعه تأکید شـده بود که 
دولـت الگویـی در زمینـه فرهنـگ تهیـه کند و بـه مجلـس ارائه دهد. 
در کمیسـیون فرهنگـی نیـز ایـن بحـث مطرح شـد، جلسـات مکرری 
برگـزار شـد و چیـزی در حد بضاعت کمیسـیون فرهنگـی دولت تهیه 
شـد؛ امـا به دلیـل این کـه ریشـه ای بایـد بـه ایـن موضـوع پرداختـه 
می شـد، ایـن برنامـه را از دسـتور کار دولت خـارج کردیم، زیـرا نیاز به 

توجـه و عمـق بیشـتری در این زمینـه داریم.
او  گفـت: بـا وجود پیشـرفت های علمـی خوبی که داشـته ایم، در 
عیـن حـال در بسـیاری از بخش هـا نقص های جـدی داریم. بـا توجه 
بـه این کـه خودمـان را حکومت اسـالمی می دانیـم معتقدیـم آنچه در 
قوانیـن اسـت بایـد با شـریعت دین اسـالم همـراه باشـد. بایـد ببینیم 

امـروزه تـا چـه انـدازه احکام ما بـا قوانین اسـالم منطبق اسـت.
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا بیـان این کـه در بخش های 
دیگـر نیز هنـوز نتوانسـته ایم الگوی مناسـب فرهنگی که پاسـخگوی 
نیازهـای ملـی مـا باشـد ارائـه دهیـم، گفـت: در حوزه هـای اقتصادی 
هـم بایـد از خودمان بپرسـیم آنچه بـه عنوان بانکداری اسـالمی عمل 

می کنیـم تـا چه انـدازه بـه بانکداری اسـالمی نزدیک اسـت؟
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جنتـی بیـان کـرد: به تازگـی اقداماتـی در زمینـه فرهنگـی و در 
قـم انجام شـده اسـت و موسسـه ای بـه نام »فقه هنر« تشـکیل شـد 
تـا بتواننـد اسـتنباط فقهـی انجـام دهنـد. سیاسـتی کـه دولـت دنبال 
می کنـد، ایجـاد فضـای بـاز، مناسـب و بانشـاط اسـت تـا فعالیت های 
فرهنگـی در آن صـورت بگیـرد. اعتقـاد مـا ایـن اسـت کـه رشـد و 
توسـعه فرهنگـی در تاریکخانه هـا و فضـای بسـته امکان پذیر نیسـت، 
بلکـه بایـد فضـای تبـادل نظر، فکـر و اندیشـه وجود داشـته باشـد تا 
افـراد نظـرات خودشـان را بیـان کننـد و آگاهـی همدیگـر را توسـعه 

. هند د
او ادامـه داد: همان طـور کـه می بینیـد، در این دولت فضا نسـبت 
بـه دوره هـای گذشـته بازتر شـده اسـت، حتی ایـن موضـوع در حوزه 
کتـاب هـم دیـده می شـود و اجـازه داده شـده افـرادی در چارچـوب 
قانـون نظـرات خودشـان را بیـان کننـد تـا در نتیجـه ایـن تبـادل آرا، 

فکـر نیـز رشـد کند.
وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی بـا بیـان این کـه به عقیـده من، 
بـرای روشـن شـدن مسـائل باید فضـای الزم ایجـاد کنیـم، گفت: در 
حـوزه مطبوعـات نیـز برخـی فراتـر از قانون عمـل می کنند، اما سـعی 
مـا ایـن اسـت فضـا را بـرای مخالـف و موافـق دولت بـاز کنیـم تا در 

سـایه ایـن فضاهـا افـراد دیدگاه های خـود را بیـان کنند. 
)ایسنا(

ویژگی های نقد و مناظره از دیدگاه 
دکتر محمود سریع القلم

هـدف از نقد و انتقـاد، بهتر فهمیدن و 
دقیـق فهمیدن یک موضوع اسـت.

کسـی کـه در یـک موضـوع تخصص 
نداشـته و متـون تولیـد و چـاپ نکـرده، به 

لحـاظ علمـی نمی توانـد انتقـاد کند.
 اندیشـه ها سـطح اعتبـار دارنـد و بـه 
بـا  می تـوان  می شـوند.  اصـالح  تدریـج 

بخشـید. تکامـل  را  اندیشـه ها  آمـار،  و  مسـتندات  اسـتدالل، 
نقد شفاهی از نظر مکتوب، بی اعتبار است.

 منتقـد بایـد مراقب باشـد تـا آنچه که خودش دوسـت دارد بگوید 
را بـه حسـاب متن دیگـری نگذارد و متـن او را تحریف نکند.

1.هـدف از نقـد و انتقـاد، بهتـر فهمیـدن و دقیـق فهمیـدن یک 
اسـت. موضوع 

2.هـدف از نقـد و انتقـاد، نزدیـک کـردن یـک فکـر و نظریـه به
fact اسـت.

3.اظهـار نظـر بـا نقد متفاوت اسـت: اولـی مخاطب خاصـی ندارد 
امـا دومـی برای اصـالح فکر و سـخن و عمل دیگری اسـت.

4.منتقـد تـا می توانـد بایـد در متـن انتقـادی خـود، سـؤال ها و 
زوایـای جدیـد طـرح کنـد.

5.داشـتن یک دیدگاه متفاوت، نقد نیسـت. مسـتندات و fact ها، 
مبنـای نقد و انتقاد هسـتند.

6.نقد شفاهی از نظر مکتوب، بی اعتبار است.
7.منتقـد بایـد دقیق بـا نقطه و ویرگـول از متن اصلـی، نقل قول 

کنـد و بعـد آن را بر اسـاس مسـتندات نقادی کند.
8.نقـد بـه صورت مناظره توسـط کسـانی معتبر اسـت کـه هر دو 
طـرف در رابطـه بـا موضوع مناظـره، متون تولیـد و چاپ کرده باشـند.

9.در مسـائل فکـری و علمـی، مبنـای نقـد بـر واقعیـات، آمـار 
و fact هـا اسـت. جایـگاه تخیـالت و توهمـات در مدارهـای علمـی 

. نیست
10.در جامعـه ای نقـد اعتبـار پیـدا می کند که افـراد متخصص در 

حوزه تخصصـی خود نقـادی کنند.
11.اگـر منتقـد نکتـه ای ر ا از متـن مکتـوب متوجـه نمـی شـود، 

ابتـدا سـؤال می کنـد و بعـد نقـد می کنـد.
12.پیـش ذهنیت از نویسـنده یـک متن، نقد و انتقـاد را مخدوش 

می کند. بی اعتبـار  و 
13.بـه میزانـی کـه انتقـادات کلـی باشـند از اعتبار آن ها کاسـته 
می شـود. مبنـای کار علمـی و انتقـادی در پرداختـن بـه جزئیـات اسـت.

14.باالتریـن سـطح اعتبـار یک فـرد علمی و فکری، نوشـته های 
اوسـت. سـخنرانی و ارائه شـفاهی مطالب پایین ترین سـطح است.

15.منتقد بر نویسنده متن، القاب نمی گذارد.
16.کسـی کـه در یـک موضوع تخصص نداشـته و متـون تولید و 

چـاپ نکـرده، به لحـاظ علمـی نمی تواند انتقـاد کند.
17.منتقـد، متـن و سـخن و فکر فـرد را نقد می کند و نه شـخص 

او را.
18.کسـی کـه نقـد علمـی می شـود، وظیفـه مدنـی داردکـه بـه 

انتقـادات پاسـخ دهـد.
19. نقـدی کـه بـه آمـار و مسـتندات تجربـی و تاریخـی اتـکاء 

داشـته باشـد، معتبرتـر اسـت.
20.منتقد در بیان و لحن، شـخصی احساسـی و عصبانی نیسـت. 

ادب و صـدا قـت او مقدم بر انتقاداتش اسـت.
21.منتقـد و انتقـاد شـونده هـر دو باید در یک موضـوع تخصص 

داشـته باشـند و متون تولیـد و چاپ کرده باشـند.
حـدس  می کنـد:  اسـتفاده  فـراوان  عبـارات،  ایـن  از  22.نقـاد 
می زنـم. تصـور می کنـم. بـه نظـرم می آیـد. شـواهد اینگونـه نشـان 

می کنـد. تصدیـق  چنیـن  آمـار  می دهـد. 
23.نقـد فکـری و علمـی بایـد مکتـوب و علنـی باشـد امـا نقد از 

رفتـار حتمـًا بایـد بـه صـورت خصوصـی به افـراد منتقل شـود.
24.محـل تحصیـل، اسـاتید و متون علمـی منتقد بـر کیفیت نقد 
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او بسـیار تأثیرگذار است.
25.اندیشـه ها سـطح اعتبـار دارنـد و بـه تدریج اصالح می شـوند. 
می تـوان بـا اسـتدالل، مسـتندات و آمار، اندیشـه ها را تکامل بخشـید.

26.منتقـد بایـد مراقـب باشـد تـا آنچـه که خـودش دوسـت دارد 
بگویـد را بـه حسـاب متـن دیگـری نگـذارد و متـن او را تحریـف نکند.

27.استفاده از کمیت ها، دّقت و اعتبار نقد را افزایش می دهد.
28.علمـی تریـن متـن و علمی ترین نقد آن اسـت که نویسـنده، 
تعاریـف خـود را از مفاهیـم از یـک طـرف و مفروضات و اسـتوانه های 

فکـری را از طـرف دیگـر به طـور دقیق مکتـوب کند.
29.در نقادی و مناظره، مبنای استدالل پژوهش های علمی است.

30.اسـتاندارد گـذاری برای نقد و مناظره، مسـئولیت دانشـگاه ها، 
متخصصیـن و انجمن های علمی اسـت.

)سایت نویسنده(

چهار روش برخورد با دیگر مذاهب

رضـا بابایـی : تقابـل مذهبـی میـان پیروان 
مالـی  و  جانـی  هزینه هـای  تسـنن،  و  تشـیع 
بسـیاری برای جهان اسـالم و مسـلمانان داشته 
مـا  شـوربختانه  تقابـل،  روش  چهـار  از  اسـت. 
بدتریـن و خطرناک تریـن  روش را برگزیده ایـم. 
روش هـای چهارگانـة تقابل به این شـرح اسـت: 
1. روش سـلبی: در ایـن روش، پیـروان هـر مذهـب می کوشـند 
حقانیـت خـود و بطـالن طـرف مقابـل را از راه تحریـر محـل نـزاع و 
تأکیـد بـر آن ثابـت کننـد. در این روش، همة اختالفات شـیعه و سـنی 
بـه سـقیفه برمی گـردد و تقریبا در سـقیفه نیـز می ماند. شـیعه می گوید 
بـا وجـود نص بر وجـود امامت و خالفت علـی)ع(، انصـار و مهاجر حق 
نداشـتند خلیفـه ای دیگر برگزیننـد و چون در روز سـقیفه با ابوبکر بیعت 
کردنـد، دچـار فسـاد در عقیـده و عمـل شـدند. پس بایـد با آنهـا مقابلة 
فکـری و حتـی عملـی کـرد. پیـروان اهل سـنت نیـز شـیعه را متهم به 
انشـعاب و اختـالف می کننـد و حکومـت را امـری عرفـی می داننـد که 

قـرآن و پیامبـر)ص( تکلیـف آن را بـه مردم سـپرده اند. 
 2. روش اثباتـی: بـر پایـة ایـن روش، شـیعه یـا سـنی، عقیدة خود 
را ثابـت می کنـد؛ بـدون حملـه بـه اعتقـادات دیگـری؛ ماننـد دونده ای 
کـه بـدون توجـه بـه رقبای خـود، فقط مـی دود تـا زودتر بـه پایان خط 

مسـابقه برسد.
 3. روش محتوایـی: روش محتواگـرا، ایـن اسـت کـه شـیعه یـا 

سـنی، محتـوای مذهـب خـود را دربـارة خـدا، انسـان، معـاد، جامعـه، 
حکومت، حقوق بشـر، توسـعه، فرهنـگ، تربیت، رشـد، معنویت، اخالق 
و... می گویـد و بـه جـای تأکیـد بـر اختالف هـای تاریخـی و فرقه سـاز، 
بـر آموزه هـا و محتـوای مذهـب تأکیـد می کنـد. مثـال شـیعه بـه جای 
کوشـش فـراوان بـرای اثبـات خالفـت بالفصـل علـی)ع(، از باورهـا و 
آموزه های تشـیع در مسـائل مربوط به انسـان و جامعه و اخالق سـخن 
بگویـد و از راه  ادلـة علمـی و عقلـی ثابت کنـد که دیدگاه تشـیع دربارة 
این مسـائل، بهتر و برتر اسـت. داوری را نیز به دیگران بسـپارد. در این 
روش، برتـری مذهـب از راه محتـوا و کارایـی آن ثابـت می شـود، نـه از 
راه گزارش هـای تاریخـی. همچنین، تنها موضوع مهم، سـقیفه نیسـت؛ 
بلکـه نظرگاه هـای ایـن دو مذهـب در مسـائل زنـده و امـور جـاری در 
جامعـه هـم مهم اسـت؛ بلکـه  مهم تر. بـر پایة ایـن روش، عالم شـیعی 
بـه جـای گفت وگـو دربـارة اختالفـات شـیعه و سـنی و برحسته سـازی 
آنهـا، بایـد نشـان دهـد کـه تشـیع بـرای کمـک به حـل مسـانل مهم 
بشـری در زمـان حاضر)ماننـد مسـئلة حقـوق بشـر، اخـالق اجتماعـی، 
توسـعة اقتصـادی و فرهنگـی، صلح و معنابخشـی به زندگی انسـان ها( 

توانمندتر اسـت.
 4. هم زیسـتی: در روش هم زیسـتی، کوشـش برای اثبـات برتری 
عقیدتـی، همچـون کوشـش بـرای اثبـات برتری نـژادی، مذموم اسـت 
و هیـچ کـس حـق نـدارد اعتقـادات مذهبـی را بهانـة تقابـل کنـد؛ زیرا 
مشـکالت بشـر بـه قدری اسـت کـه فقط بـا تعامـل می تـوان مقداری 
از آنهـا را حـل و فصـل کـرد و تا می تـوان بایـد از تقابل گریخـت. این 
روش را به واقـع نمی تـوان از اقسـام تقابـل شـمرد؛ مگر از ایـن باب که 

متقابـالن را مدیریـت می کند.
 متأسـفانه رایج تریـن روش در کشـورهای اسـالمی راهـکار اول 
اسـت، و روش های دیگر، در میان مسـلمانان جایگاهی شایسـته ندارند. 
روش هـای دوم تـا چهارم، می تواننـد از تقابل های دیگـر نیز تنش زدایی 
کننـد؛ تقابل هایـی همچـون تقابل دین سیاسـی با سکوالریسـم و دین 

سـنتی با لیبرالیسـم و دیـن حداکثری با دیـن حداقلی.  
)دین آنالین(

لزوم سامان دهی تشکیالت اهل سنت در ایران

علی محمـد سـرلک : اگرچـه اهل سـنت در کلیـت جهـان اسـالم، 
گـروه اکثریت انـد، امـا در ایـران اقلیتی مذهبی - نه دینی - محسـوب 
می شـوند؛ بدین معنـا کـه ایـن گـروه به خـالف کلیمیـان، مسـیحیان 
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و زرتشـتیان اختالفـات ریشـه ای و بنیادیـن با 
اکثریـت شـیعه ندارند؛ بلکه با وجود اشـتراکات 
فـراوان تنهـا در پـاره ای مسـائل اعتقـادی و 
فـروع فقهی دارای سـلیقه و رفتاری متفاوت از 
شـیعه اند. ایـن اختالفـات آن قدر جزئـی و قابل 
اغمـاض اسـت کـه برخی بـزرگان اهل سـنت 
چـون مرحـوم شـیخ شـلتوت )از مفتیـان بزرگ 
مصـر در گذشـته( حتـی تبعیـت از فقـه و احکام شـیعه را نیـز در کنار 
چهـار فقه معـروف حنفی، شـافعی، حنبلی و مالکی بـرای پیروان اهل 
سـنت مجـاز دانسـته و امـروزه در میـان عالمـان روشـنفکر و متجـدد 

اهـل سـنت نیـز تمسـک به فقـه شـیعه، اصلی پذیرفته شـده اسـت.
گذشـته از این ها، چشـم پوشـی از این اختالفات جزئی و تمسـک 
بـه اشـتراکات و حفـظ وحدت جامعـه اسـالمی در طول تاریـخ، همواره 
اصلـی مسـلم و پذیرفته شـده از سـوی پیشـوایان هـردو گـروه شـیعه و 
سـنی بـوده اسـت؛ تـا آن جا کـه ائمـه شـیعه)ع( از یک سـو و بـزرگان 
اهـل سـنت از سـوی دیگـر، پیوسـته بر حفظ وحـدت تأکیـد می ورزیده 
و حضـور در نمـاز جمعـه و جماعـت گـروه مقابـل را نیـز - از آن رو کـه 
نمادی از وحدت و یکپارچگی امت اسـالمی بوده اسـت - مجاز دانسـته 
و بـدان ترغیـب نموده انـد. در ایـران، اهـل سـنت قریـب بـه ده درصـد 
از کل جمیعـت کشـور را تشـکیل می دهنـد. اکثریـت ایـن گـروه تابـع 
مذهب حنفی بوده و در اسـتان های شـرقی و شـمال شـرقی پراکنده اند. 
گـروه دوم شـافعیان هسـتند کـه در نـوار مـرزی غـرب و کردسـتان 
زندگـی می کننـد. گـروه اندکـی نیز کـه تابع مذهـب حنبلی هسـتند در 
اسـتان های هرمزگان، بوشـهر و جنوب فارس سـکونت دارنـد. در ایران 

تقریبـاً مالکی مذهـب نداریم.
مراجـع فکـری و عقیدتـی اهـل سـنت ایـران نیـز عمدتـاً به سـه 
حـوزه تفکری حنفیان در شـبه قاره هند، حنبلیان در عربسـتان سـعودی 
و شـافعیان در االزهـر پیونـد می خـورد. گرایش هـای عرفانـی کـه از 
دیربـاز در میـان گروهـی از حنفیان )ترکمن هـا و خراسـان شـمالی( و 
شـافعیان وجـود داشـته، در میان حنفیان خراسـان جنوبـی و بلوچ رونق 
چندانـی نـدارد. در بلوچسـتان، به عنـوان قوی تریـن کانـون اهل سـنت 
در ایـران، نظـام روحانیت همـواره شـاخه ای از نظام حاکم بـر روحانیت 
اهـل سـنت در دو کشـور هنـد و پاکسـتان بـوده و بسـیاری از مـدارس 
دینـی ایـن منطقـه را می تـوان شـعبی از مراکـز اصلـی آن در شـبه قاره 

دانست. 
قانـون اساسـی جمهـوری اسـالمی نیـز بـا پذیـرش ایـن واقعیات 
بـوده کـه بـا نفـی هرگونـه جدایـی و تمایـز میان اهل سـنت و شـیعه، 
هـردو گـروه را به عنـوان اکثریـت مسـلمان در مقابل اقلیت هـای دینی 
کلیمـی، مسـیحی و زرتشـتی برشـمرده و تنهـا پیروان اهل سـنت را در 
چهارچـوب فروعـات فقهی شـان و در رجوع به دادگاه هـا و محکمه های 
مجـزا - آن هـم در مناطقـی کـه یـک گـروه فقهـی دارای اکثریت انـد 
- مسـتقل به حسـاب آورده اسـت. بـا ایـن وجـود نبـود یک تشـکیالت 

واحـد و منظـم در اداره امـور اهـل سـنت ایـران، آن گونـه که در سـایر 
کشـورهای سنی نشـین وجود دارد، امـروزه خالئـی را در اداره امور دینی 
ایـن گـروه به وجـود آورده و سـبب شـده تـا برخـی از دانش آموخته گان 
تفکـر طالبانیسـم و مـدارس افراطی شـبه قاره هنـد با بهره بـردن از این 
خـأل، بـا دسـت یافتن بـه مناصـب بـاالی دینـی تـا بدان جا پیـش روند 
کـه علی رغـم همـه اصول پذیرفته شـده نزد خود اهل سـنت، بـا پیروی 
از سیاسـت های تفرقه گرایانه وهابیت و آل سـعود، خواسـته یا ناخواسـته 
از یـک گـروه هم کیـش، دوسـت و بـرادر طعمـه ای می سـازند تـا آلـت 

دسـت اسـتکبار و اسـتعمار در برابر سـایر برادران دینی شـان باشـند.
بـر آگاهـان امور دینی و سیاسـی کشـورهای اسـالمی سنی نشـین 
کاماًل روشـن اسـت کـه نهادهـای دینی و مذهبـی در این کشـورها بنا 
بـر سـنت های عمیـق و ریشـه دار تاریخـی و حتـی دینـی، همـواره در 
اداره و برنامه ریزی هـای خـود، جزئـی از نهـاد دولـت و قـدرت حاکمـه 
بوده اسـت و این وابسـتگی تشـکیالتی امروزه به عنوان اصلی مسـلم و 
خدشـه ناپذیر از سـوی دولت هـای مذکـور و مـردم آن ها تلقی می شـود 
اوقـاف،  ادرات  نیسـت.  پذیـرش  قابـل  به هیچ وجـه  آن  از  تخطـی  و 
داراالفتاءهـا، سـازمان دیانـت، وزارت امـور دینـی و- عنـوان نهادهایی 
هسـتند کـه نوعاً اداره تمام شـئون دینی مـردم را در کشـورهای مذکور 
برعهـده دارنـد و ریاسـت آن هـا - که در بسـیاری مـوارد باالترین مقام 
دینی کشـور اسـت -  از سـوی ریاسـت عالی مملکت  یا رئیس هیأت 
وزیـران منصـوب می شـود؛ مثـاًل در ترکیه سـازمان امور دیانت از سـال 
1924م، زیـر نظـر دولـت این کشـور، متصدی اجرای آیین های رسـمی 
مسـاجد در شـهرها و روسـتاها، بـا رویکـرد در اختیـار و کنترل داشـتن 
دیـن آغـاز بـه  کار کـرد. رئیـس ایـن سـازمان، معـاون نخسـت وزیـر 
اسـت و مسـتقیمًا  از سـوی او انتخـاب می شـود. مدیـر این سـازمان به 
مـدت 5 سـال می توانـد عهـده دار ایـن سـمت باشـد و مـدت مدیریـت 
او نیـز یک بـار قابـل تمدیـد اسـت. امـروزه نزدیـک به 70هزار مسـجد 
در سراسـر ترکیـه زیـر پوشـش ایـن سـازمان فعـال هسـتند. در مصـر 
نیـز ریاسـت االزهـر به عنـوان بزرگ تریـن و عالی تریـن مؤسسـه دینی 
جهـان اسـالم از سـوی رئیس جمهـور تعییـن می شـود. وی به عنـوان 
شـیخ االزهـر وظیفـه مدیریـت کل مجموعه االزهـر را برعهـده دارد و 
همچنیـن رئیـس شـورای االزهـر اسـت کـه یکـی از نهادهـای تحت 
امـر آن کمیتـه فتـوا اسـت. ایـن کمیتـه متشـکل از رئیـس و 12عضو 
از چهـار فرقـه مشـهور اهـل تسـنن اسـت. االزهـر در راسـتای تقویت 
جایـگاه علمـی- مذهبـی خـود عالوه بـر سـازمان دادن بـه فعالیت های 
علمـی اش، ارتبـاط علمی خـود را از حالت درون سـازمانی- درون مرزی 
بـه فرامـرزی و فراسـازمانی درآورده اسـت؛ به گونـه ای که امـروزه اکثر 
عالمـان و مبلغـان اسـالمی در جهـان اسـالم دانش آموختـه ی االزهـر 
هسـتند. در ایـران نیـز بـه تبعیـت از کشـورهایی چـون ترکیـه، مصـر، 
عربسـتان، اردن و سـوریه، شـاید بهتر باشـد که اداره تمامی امور دینی 
اهـل سـنت )مانند نمازهای جمعه و جماعت، مسـاجد و مـدارس علمیه، 
محاکـم شـرعی و...( همـه  تحت مدیریـت واحد و منسـجمی گنجانده 



82 سال دوم / شماره نهم    /

صاحب نظران و انديشمندان گـرامي
» صفیر حیات« رسالت خود مي داند که در هر شماره،  موضوعي نظري را در حوزه اندیشه دیني و اجتماعی  با 
مشارکت صاحب نظران و اندیشمندان به بحث بگذارد و از این طریق به غنا و عمق معارف دیني یاري رساند. 

صاحبان نظر و اندیشه مي توانند براي بحث در باب موضوعات ارائه شده،  مقاالت خود را به آدرس: 
قم / خیابان شهداء / کوچه 37 / کوچه پنجم / پالک162  /    کدپستی: 47664 - 37137   دفتر نشریه صفیر حیات 

و یا به آدرس الکترونیکی  نشریه:  ) safir . hayat @ yahoo . com ( ارسال نمایند.

موضوع ويژه شماره بعد: 

حقوق انسان از منظر دين2
سامانه پیام کوتاه نشریه » صفیر حیات« آماده دریافت نظرات و 

پیشنهادات شما عالقه مندان و خوانندگان گرامی می باشد.

50001717333

شـود کـه ریاسـت آن با یـک شـورای عالی باشـد... رئیس این شـورا 
نیـز عالی تریـن مقـام مذهبـی اهـل سـنت در ایـران و سـخن گوی 
رسـمی ایـن جامعـه خواهد بود. بدیهی اسـت که وجود چنین تشـکل 
رسـمی ای، ثمـرات فراوانـی  خواهـد داشـت کـه برخـی از مهم ترین 

آن هـا عبارتند از: 
1. با وجود شـخصیت جامع و کاملی از خود اهل سـنت در رأس 
این تشـکیالت کـه کاماًل مورد تأییـد ارکان نظام جمهوری اسـالمی 
اسـت، مرجعیـت ایـن گـروه سـد محکمـی در مقابـل تفرقه انگیـزی 
رسـمیت  از  را  تفرقه انگیـز  بلندگوهـای  و  شـد  خواهـد  وهابیـت 
دروغین شـان نـزد محافـل خبـری و بین المللـی سـاقط خواهـد کـرد.

2. تثبیـت مشـروعیت والیـت امـر در میـان اهل سـنت بـر پایه 
مبانـی نظـری و فقهـی خود ایشـان.

3. تقویت جایگاه نظام اسـالمی در میان کشـورهای اسـالمی و 
مرجعیت یافتـن سیاسـت های انقالبـی آن در میان اهل سـنت سراسـر 
جهـان؛ به گونـه ای کـه بتـوان با ارتقـای موقعیـت شـورای فوق الذکر 
آن را چونـان االزهـر مصـر یـا دیوبنـد هندوسـتان به قطبـی علمی و 
عالم سـاز تبدیـل نمـود.                                             )مباحثـات(

ارتش نیجریه مسئول کشتار شیعیان این کشور

نتایـج تحقیقـات  قضایـی کمیسـیون ویـژه در نیجیریـه درباره 
قتـل 349 مسـلمان شـیعه در دسـامبر سـال گذشـته نشـان میدهد 

کـه ارتـش ایـن کشـور مرتکـب جنایـت جنگـی شـده اسـت. ایـن 
کمیسـیون قضایـی خواسـتار پیگـرد قانونـی ارتش نیجیریـه به جرم 
کشـتار شـیعیان در ایـن کشـور شـد. بنـا بـه گفتـه ناظـران عکـس 
العمـل دولـت جدیـد نیجریـه در قبـال ایـن خبـر تعییـن میکنـد که 
تـا چـه حـد اصالحاتـی کـه رئیس جمهـور این کشـور قولـش را به 

مـردم داده بـود عملی اسـت.
مسـتندات ارائـه شـده در ایـن دادگاه دعاوی گروه هـای حقوق 
بشـری از جملـه ادعـای سـازمان عفـو حقوق بشـر را درباره کشـتار 
صدهـا مسـلمان شـیعه در طـی سـه سـال جنـگ داخلـی در شـهر 
شـمالی زاریـا تاییـد میکنـد. ارتـش نیجریـه مکـررا ایـن دعـاوی را 

رد کرده اسـت.
بنـا بـر گـزارش ایـن دادگاه در حمـالت ارتـش به ایـن منطقه 
349 مسـلمان شـیعه کشـته شـدند و 347 نفـر آنهـا بعد از سـوزانده 
شـدن در قبری دسـت جمعی دفن شـدند. کمیتـه تحقیق و تفحص 
قضایـی در گـزارش 139 صفحـه ای خـود مسـتندات بسـیاری از  
جملـه 3578 یادداشـت، 132 نامـه و 3446 ایمیـل از بازمانـدگان 
قربانیان این جنایت، عکسـها و سـمتندات 39 نمایشـگاه و شـهادت 
87 شـاهد عینـی را ضمیمـه کـرده اسـت. اکثریت جمعیـت نیجریه 
مسـلمانان سـنی مذهب هسـتند. بوکو حـرام نیز از گروه هـای تندرو 
مسـلمان در این کشـور اسـت که سـال 2009 هزاران نفر را در این 

کشـور به قتل رسـاند.
)موسسه گفتگوی ادیان(
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