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 "در اسالم عدل محور، بهایی ها هم حقوق شهروندی دارند" 

 االسالم محمد تقی فاضل میبدیگفتگو با حجت –اسالم و حقوق بشر، برنامه پنجم 

 "در اسالم عدل محور، بهایی ها هم حقوق شهروندی دارند" 

 الدین میردامادی سید سراج

seraj.mirdamadi@radiozamaneh.com 

االسالم محمد تقی فاضل میبدی، استاد  های اسالم و حقوق بشر به سراغ حجتدر پنجمین برنامه از سلسله برنامه

 .شگاه مفید قم رفتم و با ابشان در این زمینه گفتگویی کردمدان

هایی با روح و پیام ها و چه شباهتابتدا از ایشان پرسیدم؛ روح کلی حاکم بر اعالمیه جهانی حقوق بشر چه تفاوت

 اسالم دارد؟ 

چگونه بتواند به خدا   فرقش این است که اسالم و دین عموما برای ارتباط انسان با خدا آمده است، تا بنده )انسان(

 .نزدیک بشود و ارتباط با خدا برقرار کند، این پیام ادیان است اما پیام حقوق بشر این نیست

هایشان  ها با دولتها بتوانند با همدیگر زندگی کنند، چگونه انساناعالمیه حقوق بشر پیامش این است که چگونه انسان

 .ما به هر حال خدایی باشیم یا غیر خدایی، اصال پیامش این نیست زندگی کنند. در حقوق بشر اصال این نیست که

شود بعضی از دینداران ما و یا عالمان دین در برابر حقوق بشر موضع بگیرند همین یکی از اشتباهاتی که باعث می

تنظیم ارتباط است. اصال جهت و راهشان دو تا است. دین برای تنظیم ارتباط انسان با خداوند است و حقوق بشر برای 

 .ها استها با ملتها و یا دولتها با دولتانسان با انسان یا انسان 

دو دو نیست که یعنی ایناین اختالفی است که وجود دارد و این اختالف خیلی هم اساسی است و این به معنای تباین این

گوییم در راکات این دو کجاست؟ ما میاند، نه، اصال جهت و مجرای این دو جدا است. اما اشتدر برابر هم ایستاده

ها هم مطرح  ادیان بحث ارتباط انسان با انسان هم مطرح است، به ویژه در شریعت اسالم، بحث ارتباط انسان با دولت

 .است

بندی اوال این بحث به نظر من عرضی است و نه ذاتی. ما اگر خواسته باشیم قرآن را به احکام عرضی و ذاتی تقسیم

بندی هم شده است، آنچه هدف اسالم است ترویج اخالق در جامعه و ارتباط انسان با خداوند است، بعد تقسیم کنیم، که

بینیم روح آن احکام این است که بشریت یک سری احکامی هم وضع شده است که ما وقتی به آن احکام نگاه کنیم می

 .د که انسان در رنج و عذاب در این دنیا نباشدخواهد کاری بکناز هر رنج و فسادی خالص شود، یعنی خداوند می

ها برای کاهش رنج بشر در این دنیا است و اینکه گذاری همه ایناگر مجازات و کیفر و اجرای حد و تشریع و قانون

خواهد در بحث حقوق و نگاه به بشردر این دنیا راحت زندگی کند، این در پیام حقوق بشر هم هست. حقوق بشر می

های ای از دعواها در تاریخ بشریت به خاطر جنگز ادیان را بردارد تا دعواها کمتر شود، زیرا پارهانسان مر

 .دینداران با دینداران دیگر بوده است
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گوید انسان در هر لباسی و در هر اعتقادی بما هو انسان احترام دارد و این پیام را در اسالم هم داریم  حقوق بشر می

ه مالک اشتر نوشته بود که باالخره با مردم و شهروندانت خوب باش و عادالنه عمل کن چه  که علی ابن ابیطالب ب

 .مسلمان باشند و چه مسلمان نباشند. اما اخ لک فی الدین و اما نظیر لک فی الخلق

صالً بگوییم مان را با حقوق بشر کم کنیم و اتوانیم فاصله ها میها و دیدگاهبه هر حال من معتقدم که ما با این نگاه

 .دعوایی وجود ندارد

شود که با اصول و  های حدود، دیات و تعزیرات، خشونت زیادی دیده میهای اسالمی به ویژه در مجازتدر مجازات

 توانیم حل کنیم؟مبانی حقوق بشر تعارض آشکار دارد این تعارض را چگونه می

روز خشونت روز و در عرف آن ین حدود برای انسان آن روز نگاه کنیم ااگر برگردیم به صدر اسالم و به انسان آن 

شده است. قطع دست دزد، رجم، جلد )شالق زدن( باالخره جلد در متن قرآن هم هست واجلدو واحد منهما...  تلقی نمی

شده است، ولی در عرف  پذیرفته و رایج هم بوده و خشونت هم تلقی نمیها را عرف می برای زانی و زانیه و این 

شود و ثانیا هدف اسالم در اجرای حدود بیشتر جنبه تنبیه و بازدارندگی و برای انسان امروز خشونت تلقی می امروز

 .است و نه جنبه مجازات شخص

من نظرم این است که این نوع احکام در اسالم موضوعیت ندارد بلکه روش است و طریقیت دارد. این به آن معنا 

عه نباشد، اسالم خواسته است که در جامعه تجاوز به عنف نباشد، پاکدامنی و است که اسالم خواسته دزدی در جام

 .عفت باشد، یک نوع امنیت ناموسی در جامعه برقرار باشد، یک نوع امنیت مالی در جامعه برقرار باشد

شود قطع دست است و  میکه امنیت مالی و امنیت ناموسی در جامعه برقرار باشد گفته شده روشی که پیشنهاد برای این 

اگر چنین اتفاقات تلخ و ناگواری افتاد رجم و جلد مجازات آن است ولی اگر عقالی جامعه امروز بر اساس عرف  

امروز و براساس شناختی که از انسان امروز وجود دارد یک روش بهتری را بر اساس آمار کشف نمایند وبه اجراء 

جرای این روش ما بهتر بتوانیم آن هدف اسالم را در جامعه پیاده کنیم، دیگر دربیاورند و این روش جواب بدهد و با ا

 .کند که این روش را در پیش بگیریم و دنبال کنیمعقل من حکم می 

مبنای حرف من چیست در اینجا؟ مبنای حرف من این است که ما بر این باوریم در این نوع احکام حسن و قبحی  

گویم چرا دست دزد باید قطع شود؟ حسن اجرای این حد  قلی است، یعنی بنده میاش هم عوجود دارد، حسن و قبح 

 .بردکند یا به طور کلی از بین میشود که حسن آن این است که دزدی را در جامعه کم میچیست؟ گفته می

توانیم یک یکنم که محاال اگر این کشف عقالیی شد که امروز اجرای این حکم حاوی این فلسفه نیست، عقال حکم می

 .کند برسیمروشی را جایگزین کنیم تا به آن هدفی که اسالم دنبال می 

بنابراین اجرای حد در جامعه امروزین را باید به عهده عقالی بشریت گذاشت و باید دید آیا اجرای آن شکل از حدود  

 منافاتی که با شناختی که از بشر در دنیای امروز هست ندارد؟ 

کند یا نه؟ اگر پاسخ این سئواالت را درست مشخص کنیم به نظر کند را تأمین میکه اسالم دنبال میثانیا آیا آن هدفی 

من پاسخ شما هم داده خواهد شد. نگاه من به احکام اسالم نگاهی عرفی و عقالیی است و معتقدم بشریت در هر زمانی 

د و در تمام قوانین بشری هم یک نوع باید یک روشی برای برخورد و مجازات انحرافات در جامعه داشته باش

 .هایی تنبیهی یا غیر تنبیهی وجود داشته استمجازات

ها و کیفرهایی برای مجازات وجود دارد و اسالم هم  امروز هم در تمام کشورهای دنیا که قانون حاکم است یک روش

ه میزان برای کاهش آن جرمی که دنبال طور که گفتم باید ببینیم چنخواسته است مسئله را بالجواب بگذارد، اما همان

دهد که روش جایگزین دهد، اسالم به نظر من این اجازه را می ها را کاهش نمیگذارد و اگر جرمآن هستیم تأثیر می

 .انتخاب کنیم

ش را  شود؟ آیا در اجتهادی که متن محور است و خودفرمایید در چه نوع اجتهادی به فقهاء داده میای که میاین اجازه 

 شود یا نه؟داند نیز این تلقی مجاز شمرده میمقید به متن می

ببینید دو مسئله در فقه ما مورد غفلت قرار گرفته است، یکی عقل و دیگری عدالت. جریان اخباریگری و جریان 

 .طور که در اهل سنت حاکم شد بر فقه ما هم حاکم شداش همانسنتگرایی به معنای سلفی

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

هری، اگر خوارج در شکل حزب و جمعیت از بین رفتند ولی فرهنگ و روح خوارج در فقه شیعه  به قول مرحوم مط

 .چیزی که در این فقه باید بیشتر وجود داشته باشد عقل و عدالت استباقی مانده است و آن 

قالب فکری من فکر می کنم باید یک انقالب فکری بکنیم زیرا انقالب فرهنگی هم سابقه خوبی از آن نداریم، یک ان

ای از مسائل و  صورت پارهمان روح عقل و عدالت را حاکم کنیم؛ در آن داشته باشیم در درون خودمان و بتوانیم در فقه

 .فتواها عوض خواهد شد 

باشد و یا یک مثال االن شما اگر بخواهید حق طالق در نظر بگیرید که بر عهده مرد گذاشته شد و در نص فقه ما می

خواهد باشد و خیلی از این  کند و مرد در هر سنی که می را فقه ما صادر میرا شوهر بدهید که جواز آن دختر ده ساله  

 .موارد، اگر بخواهیم نگاه کنیم با روح عدالت و عقل سازگار نیست

ریح شده  ای از آیات به آن تصاما شما نگاه کنید تعقلی که خداوند در قرآن به آن دعوت کرده است و عدالتی که در پاره

طوری که اشاره شد فقه ما بیشتر نص محور است تا اینکه عقل محور یا گیریم هماناست را ما متأسفانه بکار نمی

 .عدالت محور باشد

کنم در دین ما احکام دین بر اهداف دین غالب شده  سری اهدافی داریم و یک سری احکامی، من فکر میدر دین یک

هدف دین عزت انسان است، هدف دین تحقق عدل و عدالت در جامعه است اما  است. هدف دین نجات انسان است، 

ای غالب شده است که به نظر من آن اهداف را  ای از احکام به شکل نص محوری و سنت محوری به گونهپاره

 .الشعاع خودش قرار داده استتحت

اعدام برای مرتد، از موارد اختالف  دانید حکم گردانی و ارتداد نظر شما چیست؟ همانطور که میدر خصوص دین 

باشد و این در حالی است که در اسالم الاکراه فی الدین را  جدی مدافعان حقوق بشر و طرفداران اسالم فقاهتی می 

ها داریم و این اصل با دین اجباری که بر پایه ترس از اعدام و زور و اجبار دستگاه قضایی که بر روی سر انسان 

 .رض داردافکند تعاسایه بی

اوال در قرآن نداریم که مرتد باید اعدام شود و در قرآن ارتداد جرم نیست ولی گناه هست یعنی شما اگر مرتد شدید 

 .ای هم برای آن در قرآن داریمکند، آیهاید شما را مجازات میروز قیامت خداوند چون مرتکب گناه شده

یا مجازات دارد، اما گناه همچون ارتداد عقوبت اخروی دارد.  فرق بین جرم و گناه هم این است که جرم در همین دن

بنابراین حکم اعدام برای مرتد و مجازات او در قرآن نیست و از احادیث استفاده شده است وغالب فتواها هم اینگونه 

اورند که اگر  اند و بر این بهللا منتظری روی این مسئله تجدید نظر کردهاست. ولی امروز برخی از فقهاء همچون آیت

 .باشدگردانی کرد، مجازاتی برای او نمیکسی از طریق فکر، مطالعه و تحقیقات دین

حاال فرض را بر این می گذاریم که اسالم دستور داده تا مرتد اعدام شود، ببینید یک سری احکام داریم که در زمان  

امبر در جنگ با یهودیان بنی قریضه دستور که پیداده است، مثال اینتأسیس اسالم بوده و در آن زمان معنا می

شد، کردند و خیانت در آنروز هم مساوی بود با هدم اسالمی که تازه داشت تأسیس میاعدامشان را داد زیرا خیانت می

 .الکفار بودکرد. به تعبیر قرآن اشداء علی ها برخورد میخوب پیامبر هم سخت و شدید با آن 

شد و شب از دین برمیگشت به تعبیر آمد مسلمان میاد که اگر در آن روزگار کسی صبح میدارتداد هم این معنا را می

خواست تشکیل حکوت بدهد و تازه خود قرآن، این نوع ارتداد باعث بدبینی به اسالم بود، یک دینی که در مدینه می

 .وجود دارند تأسیس هم هست و در برابرش هم منافقین و هم یهود ساکن در مدینه و هم کفار مکه

چون ارتداد هم در آن روزگار خیلی خطرناک بود، اسالم با آن برخورد کرد ولی در این عصر که اسالم یک میلیارد 

و اندی طرفدار دارد و اگر یک جوانی هم روزی از دین اسالم به دین دیگری روی بیاورد هیچ لطمه و خللی به اسالم  

کند که صدور حکم  مبر بود امروز دیگر نیست، به نظر من عقل حکم میشود و آن خطری که در زمان پیاوارد نمی

 .اعدام برای مرتد عادالنه نیست

ها و حق داشتن مدارک سجلی،  ها بویژه در زمینه حقوق شهروندی اینها بخصوص حقوق بهائیدر مورد حقوق اقلیت

وجه به اینکه تنگناهای شدیدی هم برای  حق تحصیل، حق کار و حق استخدام در جامعه اسالمی نظر شما چیست؟ با ت

 ها یک واقعیت موجود هستند؟ها وجود دارد و این این

https://iranbahaipersecution.bic.org/


 

 
IRANBAHAIPERSECUTION.BIC.ORG 

ها، تعریفی در قانون اساسی و مدنی ما آورده شده است و یک تعریفی هم از نگاه حقوق بشری در مورد حقوق اقلیت

های مذهبی تعریف شده هستند. اقلیت کند. در قانون اساسی و قوانین مدنی ماوجود دارد که این دو با هم فرق می

 .هایی که پیامبر و کتاب آسمانی دارند، مثل مسیحی، یهودی و زرتشتیآن 

اما بهائیت به عنوان یک اقلیت دینی در قوانین اساسی و مدنی ما نیامده و به رسمیت هم شناخته نشده است، ولی اگر  

کنیم هر انسانی در لباس هر دین و آئینی صاحب حق و از نظر عرف حقوق بشر و عرف جهانی خواسته باشیم نگاه 

 .کندحقوق شهروندی است؛ حاال چه بهائی و چه غیر بهائی باشد، فرقی نمی

ها حقوق شهروندی ندارند ولی اگر مبنا را حقوق ها مدعی هستند که بهائیما اگر مبنا را قانون اساسی قرار بدهیم این

شهروندی دارند. ممکن است شما بپرسید نه این و نه آن. و شما بگویید مبنای ما اسالم است و بشر قرار بدهیم حقوق 

 گوید؟اسالم دراین زمینه چه می 

باز هم من معتقدم ابتدا باید ببینیم برداشت ما از اسالم چیست؟ اگر برداشت ما از اسالم همان برداشت نص محور 

ی داشته باشند. اما اگر برداشت ما از اسالم برداشتی حق محور و عدل محور  ها حقوق شهروندآید که این باشد، در نمی

هللا منتظری هم دیدم فتوایشان طوری که اخیرا آیت باشد هر انسانی به ما هو انسان دارای حقوق شهروندی است، همان

 .همین بوده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخوراگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل سند است. 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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