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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 ]برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است[

 

 جنبش راه سبز )جرس( ]برگرفته از سایت:[ 

   ١٣٩٣ ید  ۶]تاریخ:[ 

 

 ها ییبها  یدرباره حقوق شهروند

  دهیوعق نییرا با آ یکه حقوق شهروند  دینما  یم دیکه به فقه دارد، بع یبا نگاه ونگرش یبجنورد یهللا موسو تیآ از

 . دیخلط نما

حقوق   هاییآورده بود که بها نیخود چن تیدر سا ،یبجنورد یهللا موسو تیاز قول آ یا فارس در مصاحبه  یخبرگزار

که ذکر آن را   دیبه ذهنم رس یجا مطالب نیضد اسالم اند. درا نهایچون ا ستند،یآزاد ن التیندارند و در تحص یشهروند

منتشر کرده باشد،   ادیز  ایفارس مصاحبه را کم  ید داد که خبرگزاریرا با نیدانم. البته احتمال ا یمحضراستاد الزم م

خلط  دهیوعق نییرا با آ یکه حقوق شهروند دینما یم دیکه به فقه دارد، بع یبا نگاه ونگرش یهللا بجنورد تیاز آ رایز

 . دینما

شناسد،   ینم تیها را به رسمباور آن یمسلمان چیمردود است و ه نینزد ما مسلم تیی بها یوادعا دیاست که عقا یعیطب

متکثر وبا نگاه   یایکه در دن نیجز ا ست؛یمورد قبول اسالم ن گریو مذاهب د انیاز اد یلیخ یهمانطور که باورها

 یبراساس معتقدات خود عمل م یو مذهب ینییاست که هر آ یعیبط زی. و نمیاحترام بگذار هانییبه همه آ یستیپلورآل

 ایرا به خاطر کفر  یفرد چیبزرگ اسالم ه امبریشود. پ ینم یجرم تلق یادهیداشتن هرنوع عق یکند؛ لهذا در فقه اسالم

را  نهیمدنگاشتند تمام مذاهب موجود در  ینخست خود که درسال اول هجر  ثاقیمجازات نکردند ودر م گرید دهیهر عق

 .شناختند تی با حفظ حقوق به رسم

است که از مفهوم ملت و دولت به   یدیامروز مطرح است، هرچند سخن جد یایکه در دن یبحث از حقوق شهروند اما

و عقد امان«   هیمسئله را تحت عنوان »جز نیسوره توبه ا ۲٩  هیبزرگ اسالم براساس آ یفقها یوجود آمده است، ول

  نیو قوان بست یدولت اسالم سیبا رئ یقرارداد یرمسلمانیاگر غ یعنیدر اجتهادات خود »درباب جهاد« آورده اند. 

  یپرداخت، همان حقوق هیجز ای اتیو مال رفتیشود، پذ یم یتلق یرا، که امروز به عنوان قانون اساس  یکشور اسالم

کند؛ چرا  یخود در آن کشور زندگ یتواند با حفظ حقوق شهروند یم زین رمسلمانیغ نیرا دارد که مسلمانان دارند و ا

  انیاد یبرا یحق را برخ نیاست که ا نینظر فقها هست ا انیکه م یاست . فرق رفتهیحاکم بر کشوررا پذ نیوانکه ق

: دیگو  یدر کتاب خالف م یطوس خیو مجوس گفته اند و بت پرستان را استثنا کرده اند. ش یمیابراه انیمانند اد یخاص

توان  یپرستند نم ی که بت م یبا کسان یعنیمن العرب؛  اومن عباّداالوثان سوا کانوا من العجم   هیاخذ الجز جوزیال

 .رعربیبست، چه عرب باشد و چه غ هیقرارداد جز

بست. مالک،   هیقرداد جز رعربیتوان با تمام بت پرستان غ یرا استثنا کرده و گفته م رعربیبت پرستان غ فهیابوحن

 ،یطوس خیبست.) ش هیتوان قرداد جز  یم ش،یقر نیجز مشرک ن،یتوا داده که با تمام مشرکف نیچن  یمذهب مالک  سیرئ

 ( ١مسئله  ه،یخالف ،کتاب الجز

براساس   یبوده است ول شرفتهیپ اریدر روزگار خود بس نکهینوع فتاوا با ا نیتوان استفاده کرد که ا یسخنان م نیا از

امروز مطرح نبوده   یدارالحرب مطرح بوده و مفهوم ملت و دولت به معنا  ایکشورها به دارالسالم و دارالکفر  میتقس

کند، براساس   یزندگ یکه بخواهد داخل کشور اسالم یاست که هر فرد نیتوان کرد ا  یکه م ییاست. ادعا
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خاص خود   نیقوان یشهروند دانستن کس یبرا یامروز مطرح است وهرکشور یایاست ،که در دن یحقوق یقراردادها

 .را دارد

 یمدن نیوقوان یندارند، با مستندات فقه لیحق تحص نهایا نکهیو ا رانیدر ا هایینشناختن حقوق بها  تیبرسم مسئله

  یشخص جدا کرد و فتوا ینیرا از اعتقادات د یبار حقوق شهروند نینخست یهللا منتظر تیندارد. آ یچندان سازگار

از دفاع از اعتقادات  ریغ یبود که دفاع از حقوق شهروند باب نیاز ا هاییشناختن حقوق بها تیبر به رسم یمبن شانیا

 :است نییو آ

  یمذهب یهاتیجزواقل یدرقانون اساس  ستند،ین انیوزرتش انیحیهود،مسیهمچون  یکتب آسمان یچون دارا تییبها فرقه“

؛ باشندیم برخوردار یکشورهستد حق آب وگل دارند واز حقوق شهروند ن یاز آن جهت که اهل ا یشمرده نشده اند ، ول

،جواب استفتا،  یهللا منتظر تیاست بهره مند باشند« )آ  نید  یایقرآن واول دیکه مورد تاک یاز رافت اسالم دیبا نیهمچن

۲۵/  ۲/ ١٣۷۸) “ 

 هاییشناسد و بها  ینم تیموجود در جهان را به رسم انیاز اد  یلیخ نییو آ دهیعق رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون

محروم باشند، برخالف قانون  یاز حقوق شهروند هانیا نکهیا  یقرار نداده است؛ ول یمذهب  یهات یدر زمره اقل زیرا ن

  یهاپست یدرتصد یبرخوردار است حت ایحقوق ومزا ازهمه ،ینییازهر مذهب وآ یرانیو فقه است و شهروند ا

کفار بر مسلمانان  لیسب  ی” نف هیخود را غالب و حاکم سازد، چون آ دهیعق یکه بخواهد در کشوراسالم نیجز ا ؛یدیکل

 . احاطه کفر بر اسالم است ینف ی” به معنا

و المحبه لهم، واللطف    ه،یللرع: ” و اشعر قلبک الرحمه  دیفرما ی)ع( در عهدنامه خود با مالک اشتر م یعل حضرت

قلب  یعنیالخلق”  ی لک ف ریاو نظ نیالد یتغنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک ف ا،ی سبعا ضار همیبهم و التکونن عل

  تیب ایحقوق  -مباش که خوردن یادرنده وانیرا نسبت به ملت خود از رحمت و محبت آکنده ساز و همچون ح شیخو

در خلقت با تو  ایتواند و  ینیبراداران د ای ستندین شتر یمردم دو گروه ب نیا رایز ؛یشمار متیبه غن -المال آنان را

 ( ۵٣اند. ) نهج البالغه، نامه   یمساو

در  دیبا یعنیکرد.  دایها از لحاظ انسان بودن پانسان  یتر نتوان در باب حفظ حقوق شهروند  حیصر نیاز ا یسخن دیشا

از  کیکه  یبود و از لحاظ حقوق شهروند کسانیحقوق با همه مردم به عنوان ملت  ی عدل و انصاف و اجرا تیرعا

 .قائل نشد یاست تفاوت لیها حق تحصآن نیمهمتر

من   خرجوکمیولم  نی الد یف قاتلوکمیلم  نیهللا عن الذ نهاکمی: الدیفرما یکه آورده است م یدر قانون عام میکر قران

کارزار نکرده   نیکه با شما درکار د ی؛خداوند شمارا از کسان نیالمقسط حبیان هللا  همیان تبروهم وتقسطواال ارکمید

وبا آنان دادگرانه   دیکن  یک یکه در حقشان ن نیکند از ا ینم یاند، نه دهاند و شما را از خانه وکاشانه تان آواره نکر

 (۸خداوند دادگران را دوست دارد.)ممتحنه/ گمانی. بدیرفتار کن

هندو گرفته تا  ،ییبها ،ییکنند، از بودا یم یمختلف زندگ یهانییافراد با آ ،یگریهر کشور د ای ران یدر ا امروز

وجود ندارد و تنها  یکشور هستند، تفاوت  کیآنها چون شهروند یحقوق مدن انی. ومرهیو غ یزردشت ،یحیمسلمان، مس

قرآن   اتیدر آ زیتفاوت ن نیوجود دارد که ا یتفاوت رمسلمانیمسلمان وغ انید خون بها و حق قصاص ممور رانیدرا

حل کرده   زیمشکل را ن نیا مهیوامروز اداره ب ستین یکسانیواقوال فقها قول  ثیاست و در احاد امدهیبه صراحت ن

 .طلبد( یم گریموضوع مجال د نیا یاست ) بحث فقه

که در زمان حضرت رسول وجود   ییمشرک به معنا ایسلف آمده  یکه در اصطالح فقها ییبت پرست به معنا  نای قی

 یجا ییایجغراف  یمدرن است، مرزها میروزگار وجود ندارد. در مفهوم دولت و ملت که از مفاه  نیداشت در ا

 رشهروندیغ رانیدر ا گر،یهر کشور دا ی ی عراق ای یمسلمان افغان  کیرا گرفته است. ممکن است  یاعتقاد یمرزها

است و   رانیکه تابع ا رمسلمان یفرد غ کیرا نداشته باشد و از آنسو  رانیمسلمانان تابع ا یشود و حقوق شهروند یتلق

را به   یتوان کس ینم نیبرخوردار باشد. بنابرا زیکه مسلمانان برخوردارند او هم ن ی شود، از حقوق یم یتلق یرانیا

از جمله   یرادارد از حقوق شهروند  رانیا یاسالم یجمهور  تیاست و تابع  گرید یمذهب یدارا ای ییبها نکهیعنوان ا

 محروم داشت. لیحق تحص
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کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخور]متن باال رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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