
يادداشت مترجم
ــته «ابواالعلى مودودى» از متفكـــران برجسته  ــر در اسالم» نوش ــتــار تـــرجمه مقـــاله «حقــــوق بش اين نوش
اهل سنت مى باشد كه نگــــارنده آن را از متن انگليسى به فــــــارسى برگـــردانده است. اصل اين مقاله در سايت 
ــت كه اكثراً از اصلى ترين  ــد. مهم ترين ويژگى اين مقاله، اين اس «www.witness-pioneer.org» موجود مى باش
ــت. البته در برخى موارد نيز به احاديثى از كتب  ــلمانان يعنى قرآن مجيد براى اثبات مطلب خود بهره برده اس منبع مس
ــتناد مى كند كه همانند آن را مى توان در كتب حديثى شيعه هم پيدا كرد. بايد ذكر گردد كه على رغم  ــنت، اس معتبر اهل س
تالش بسيار، اسناد برخى احاديث يافت نشد كه نشان دهنده آن است كه نويسنده در اين موارد به نقل مضمون پرداخته 
ــت. همچنين در ترجمه آيات، ترجمه قرآن ابوالفضل بهرام پور مورد استفاده قرار گرفته است. پيش از خواندن مقاله،  اس
بايد به اين نكته توجه شود كه مترجم بر طبق اصل امانت دارى تمامى مطالب مقاله را بدون هيچ كم و كاستى ذكر كرده 

است، بنابراين بديهى است كه تمام مطالب مورد تأييد مترجم نمى باشد.
 

درباره مؤلف
ــهر اورنگ آباد از ايالت حيدرآباد هندوستان متولد شد. اولين اثر او «جهاد  ــال 1903م در ش ابواالعلى  مودودى در س
ــال 1941م گروه جماعت اسالمى را تأسيس كرد.  ــد كه در يك روزنامه چاپ شده است. او در س ــالم» مى باش در اس
ــتان بود و اعتقاد داشت؛ اسالم نبايد به يك دولت – ملت محدود شود. او هميشه  ــكيل دولت پاكس اين گروه مخالف تش
براى تشكيل حقوق اسالمى تالش خستگى ناپذيرى انجام مى داد. سرانجام او در سال 1951م محكوم به اعدام شد اما 
مقاومتش درباره مرام و هدف، او را به چهره شناخته شده در جهان اسالم تبديل كرد و دولت پاكستان مجبور به تخفيف 

مجازات و سپس آزادى او شد. ابواالعلى مودودى در سال 1979م درگذشت.(1)

حقوق بشر در اسالم

(قسمت اول) نويسنده: ابواالعلى مودودي
مترجم: سيد مجتبي حسيني الموسوي

دانشجوى كارشناسى ارشد فقه مقارن و حقوق عمومى ورودى87 دانشگاه مذاهب اسالمى
smh.almousavi@gmail.com
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حقوق بشر در غرب و اسالم 
قبل از بحث درباره حقوق بشر در اسالم، مايل هستم برخى 
موارد درباره دو رويكرد در مسئله حقوق بشر را شرح دهم: 

رويكرد غربى و رويكرد اسالمى. 
ــائل را با ديد  ــاخت كه مس ــن روش ما را قادر خواهد س اي
ــم و از برخى  ــرار دهي ــورد مطالعه ق ــبى م ــوب يا مناس خ
پيچيدگيها و سردرگميها كه معموًال در اين گونه بحثها وجود 

دارد، جلوگيرى كنيم.
1) رويكرد غرب از حقوق بشر

ــردم مغرب زمين عادتى دارند كه تمام چيزهاى خوب را   م
ــان مى دانند و در تالشند كه اثبات كنند به  مربوط به خودش
ــد كه اين بركت و نعمت وجود دارد و در  خاطر آنها مى باش
ــده بود و به  غير اين صورت، دنيا در جهل و نادانى غرق ش
ــاال اجازه بدهيد  ــن مواهب ناآگاه بودند. ح ــور كلى از اي ط

ــر بپردازيم. ادعايى پرسروصدا و  ــئله حقوق بش كمى به مس
ــى و بنيادى  ــه دنيا مفاهيم اساس ــراق وجود دارد ك پرطمط
ــى گرفته است، اين  ــر را از منگا كارتا(2) انگليس حقوق بش
ــت كه خود منگا كارتا، شش قرن بعد از ظهور  در حالى اس
اسالم، پا بدين دنيا گذاشت. اما حقيقت موضوع اين است كه 
تا قرن هفدهم، هيچ شخصى نمى دانست كه منگا كارتا شامل 
اصول دادرسى به وسيله هيئت منصفه، منبع هابيس و اختيار 
ــر افرادى كه منگا  ــت. اگ ــان در وضع ماليات بوده اس پارلم
كارتا را پيش نويس كرده اند، در اين زمان زندگى مى كردند، 
ــدند، اگر به آنها اطالع داده مى شد كه  ــيار متعجب مى ش بس
ــامل همه اين عقايد و اصول مى شد. اين  ــان ش نوشته هايش
ــراد هيچ نظر و قصدى و حتى ايده اى يا آگاهى را درباره  اف
مفاهيى كه امروزه به آنها نسبت مى دهند، ندارند. تا آنجا كه 
ــش من به من اجازه مى دهد (تا آنجا كه من دانش دارم)،  دان
ــچ اطالعى از حقوق  ــم، اروپاييان هي ــا قبل از قرن هفده ت
ــر نداشتند و حتى بعد از قرن هفدهم، فيلسوفان،  مدنى و بش

ــختى ايده و عقيده ما را ارائه  ــمندان و حقوقدانان به س دانش
ــتندات  ــر قرن هيجدهم بود كه داليل و مس ــد. در اواخ دادن
ــى و  ــد و اين را مى توان در قانون اساس اين مفاهيم ارائه ش
ــه و آمريكا يافت. بعد از اين  ــورهاى فرانس اعالميه هاى كش
تاريخ بود كه استفاده از مبناى حقوق بشر در قانون اساسى 
ــتر اين حقوقها  ــف، نمود پيدا كرد. اما بيش ــورهاى مختل كش
ــت و در حقيقت در زندگى واقعى  ــط در كاغذ وجود داش فق
مردم وجود نداشت. در اواسط قرن اخير، سازمان ملل متحد 
ــازمان جدايى  ــه در واقع در حال حاضر آن را مى توان س ك
ــر  ــر منتش ملل ناميد، يك اعالميه جهانى درباره حقوق بش
ــى را تصويب و قواعدى  ــل كش كرد و قطعنامه اى بر ضد نس
ــود. همان طور كه مى دانيد هيچ  براى نظارت بر آن وضع نم
ــازمان ملل وجود ندارد  قطعنامه يا قواعدى به تنهايى در س
ــدرت نمود. آنها فقط اميد  ــيله آنان اعمال ق كه بتوان به وس
واهى مى باشند، بدون آنكه هيچ تحريمى يا نيروى فيزيكى 
و اخالقى پشت سر آنها باشد. با وجود قطعنامه هاى پر زرق 
ــاهد اين هستيم كه  ــازمان ملل، ما ش و برق و جاه طلبانه س
حقوق بشر در بسيارى از نقاط دنيا، پايمال و نقض مى شود 
و اين سازمان همانند يك نظاره گر درمانده شده است. اين 
ــر  ــت كه در رابطه با نقض حقوق بش نهاد در جايگاهى نيس
ــار كند. حتى با وجود تمام اعالميه هاى سازمان  اعمال فش
ــت نسل كشى همچنان انجام مى شود. درست  ملل، جرم زش
ــايگى پاكستان بيست و هشت سال است كه  در همين همس
ــل كشى عليه مسلمانان اتفاق مى افتد، ولى سازمان ملل  نس
هيچ قدرتى براى تحت فشار قراردادن هند، به منظور توقف 
ــر ضد اين قبيل  ــدارد. تاكنون هيچ عملى ب ــن نابرابريها ن اي
كشورهاى مجرم، در قبال اين جرمهاى خطرناك و تنفرآور، 

صورت نگرفته است.
2) تلقى اسالم از حقوق بشر

ــن  ــما روش ــتم از ابتدا براى ش دومين نكته اى كه مايل هس
ــالم  ــر در اس ــت كه وقتى ما درباره حقوق بش ــم، اين اس كن
ــه اين حقوق،  ــت ك ــم، در واقع به اين معنا اس ــت كني صحب
ــت و نه توسط هيچ شاهى و  ــط خداوند اعطا شده اس توس
ــاه يا  ــيله ش ــا مجلس قانون گذارى. اگر اين حقوق به وس ي
مجلس قانون گذارى اعطا شده بود، به همان طريقى كه اعطا 
ــد. مانند حقوقى كه توسط افراد  ــده بود، بازگردانده مى ش ش
ــده است. آنها اين حقوق را  ديكتاتور مورد پذيرش واقع ش
ــتند، مى بخشند يا اعطا مى كنند و  هنگامى كه خوشحال هس
ــان بخواهد، آن را برمى گردانند و به راحتى  هر زمان كه دلش
آن را نقض مى كنند، اما حقوق بشر در اسالم توسط خداوند 
ــت و هيچ مجلس قانون گذارى و هيچ دولتى  ــده اس اعطا ش
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بر روى زمين اين حق را ندارد، با ايجاد ماده اصالحى، اين 
ــخ يا (از آن) عدول كند.  ــده توسط خدا را نس حق اعطا ش
ــرى است كه بر روى  ــر اسالمى نه آن حقوق بش حقوق بش
كاغذ و فقط براى نمايش دادن استفاده مى شود و در زندگى 
ــد، آن را انكار كنند و  واقعى هنگامى كه آن نمايش تمام ش
نه مانند مفاهيم فلسفى مى باشد كه هيچ گونه تحريم و تنبيهى 

پشت آنها نيست.
منشور، قطعنامه ها و اطالعيه هاى سازمان ملل، به هيچ وجه 
ــه با حقوقى نيستند كه از طرف خداوند ضمانت  قابل مقايس
ــال هيچ كس  ــامل ح ــر اينكه اولى ش ــت. به خاط ــده اس ش
ــى كه ايمان آورده  ــود ولى بعدى شامل حال هر كس نمى ش
ــت، مى شود و جزئى از عقيده اسالمى است. هر مسلمان  اس
ــلمانى دارد، مجبور خواهد بود اين  و حاكمى كه ادعاى مس
ــد و آن را به اجرا درآورد. اگر  ــميت بشناس حقوق را به رس
ــا ايجاد ماده اصالحى در  ــى كند و به انكار يا تغيير ي كوتاه
ــيله خداوند بپردازد يا عمداً آن  ــده به وس حقوق ضمانت ش
ــورد چنين حكومتى  ــى قرآن در م ــى كند، حكم واقع را نف
ــت: «هر كس  به احكامى كه خدا نازل  ــن اس ــيار روش بس
كرده است، حكم نكند كافر است»(3) و در آيه بعد در همان 
ــوره مى فرمايد: «آنها ظالم هستند»(4) و به همين ترتيب  س
ــوم مى فرمايد: «آنها فاسق هستند».(5) به عبارت  در آيه س
ــر قدرتهاى مادى، حكم و  ــت كه اگ ديگر اين بدان معنا اس
ــت بدانند و آنچه را كه خدا  ــان را درس ــتورهاى خودش دس

فرموده است، غلط پندارند، آنها بى ايمان و كافر مى باشند يا 
ــت و حق بدانند،  به طريق ديگر، اگر آنها حكم خدا را درس
ــتور خداوند را رد كنند و تصميمات خودشان  ولى عمداً دس
ــد، انجام دهند يا به  ــه بر ضد فرمانهاى خداوند مى باش را ك
ــند. فاسق قانون  اجرا درآورند، آنها خطا كار و ظالم مى باش
ــت كه عهد خود را رعايت نمى كند و ظالم  ــى اس شكن كس
ــن ترتيب همه  ــت كه با حق مخالفت مى كند. بدي ــى اس كس
ــد، ولى حقوق  ــلمانى دارن ــه ادعاى مس ــاى مادى ك قدرته
تضمين شده توسط خداوند را منكر مى شوند، به يكى از اين 
دو طبقه تعلق دارند؛ يا كافرند يا ظالم و خطاكار. حقوقى كه 
ــط خداوند تأييد شده است، جاودانه و ابدى مى باشد و  توس
موضوعى براى تغيير و اصالح باقى نمى ماند و بهانه اى براى 

ابطال و تغيير آن وجود ندارد.  

مبناى حقوق بشر
اولين چيزى كه ما در رابطه با اسالم و حقوق بشر مى توانيم 
ــت كه اسالم برخى از حقوق را براى نوع بشر  بيابيم، اين اس
ــده است. به عبارت ديگر، براى اسالم فرقى نمى كند  قائل ش
ــخص داراى چه مليتى است (متعلق به چه كشورى) يا  كه ش
چه عقيده اى دارد (كافر يا مسلمان) يا در كجا زندگى مى كند 
ــت، داراى حقوق  ــان اس در جنگل يا بيابان. چون يك انس
ــد و بايد به وسيله همه مسلمانان  ــر مى باش مبنايى (پايه) بش
مورد احترام قرار بگيرد. در حقيقت او (يك مسلمان) وظيفه 
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خواهد داشت تا اين تكاليف را انجام بدهد.
1) حق حيات 

ــى و محترم  ــر، حق زندگ ــق در حقوق بش ــن ح ابتدايى تري
ــمردن آن براى افراد مى باشد. قرآن كريم بيان كرده است:  ش
«هر كس انسانى را بكشد بدون دليل يا فسادى كه در زمين 

كرده است، چونان است كه همه مردم را كشته باشد».(6) 
ــاص، در قبال قتل يا مجازات براى  تا آنجا كه موضوع قص
كسى كه در زمين فساد كرده است، در ميان باشد، فقط يك 
دادگاه صالحه مى تواند تصميم گيرى و اقدام كند. اگر جنگى 
بين مليتها و كشورها وجود داشته باشد، تصميم گيرى درباره 
آن، تنها به وسيله دولتى كه به صورت قانونى به وجود آمده 
است، انجام شود. تحت هيچ شرايطى، افراد بشر حق ندارند 
ــى را به قصد انتقام و يا براى اينكه آن  ــان جان كس خودش
ــت، بگيرند. افراد  ــرارت بر روى زمين اس شخص عامل ش
ــر موظفند كه تحت هيچ گونه شرايطى، خود براى گرفتن  بش
ــان را به  ــدام نكنند. اگر فردى يك انس ــان فرد مجرم، اق ج
ــاند، مانند اين است كه  قتل برس
ــريت را نابود كرده است،  كل بش
ــاى ديگر تمام  قرآن كريم در ج
اين دستورها را شرح داده است: 
ــرام كرده  ــى را كه خدا ح «نفس
ــت جز به حق نكشيد كه شما  اس
ــفارش كرده  ــام آن س ــه انج را ب

است».(7)
ــده  ــا نيز قتل متمايز ش در اينج
ــخصى توسط قانون.  از كشتن ش
ــك  ــط ي ــم فق ــاره ه ــن ب در اي
ــت  توانس دادگاه صالحه خواهد 
ــوق خود را در  ــخص، حق ــرى كند كه آيا يك ش تصميم گي
ــش ديگران،  ــق زندگى و آرام ــى، با بى توجهى به ح زندگ
هدر مى دهد يا نه؟ پيامبر اكرم(ص) فرموده است: آدم كشى 
ــتش خدايان متعدد  ــرك و پرس ــن گناه بعد از ش بزرگ تري
ــر مى خوانيم: بزرگ ترين گناه  ــد. در حديثى از پيامب مى باش
شريك قائل شدن به خداوند و كشتن افراد بشر مى باشد. در 
تمام آيات قرآن و احاديث پيامبر، واژه نفس در حالت كلى 
ــده است و هيچ گونه تفاوت و فرقى بين  خود به كار برده ش
ــور و دين خاصى وجود  ــتن يك شخص از مليت و كش كش
ندارد، اين نفى كردن در مورد همه به كار رفته و از بين بردن 

همه مردم، منع شده است.
ــده است، ولى ما  ــط اسالم به بشر اعطا ش حق زندگى توس
ــتيم كه افراد ديگر تاكنون اين حقوق بشر را در  ــاهد هس ش

ــنى  ــى و بيانيه هاى خود ذكر كرده اند و به روش قانون اساس
ــهروندى  ــا فقط در زندگى ش ــه اين حقه ــوان فهميد ك مى ت
ــت و آنها فقط اين حقوق را براى  ــان، قابل اجرا اس خودش
ــعاع حقوق  ــفيد ايجاد كرده اند. به وضوح مى توان ش نژاد س
ــتراليا افراد  ــيله اين حقيقت كه در اس ــر غربى را به وس بش
ــكار مى شدند و زمين از افراد بومى به خاطر  مانند حيوان ش
ــه همين نحو  ــد، درك كرد. ب ــازى مى ش ــفيد، پاك س نژاد س
جمعيت بومى آمريكا به طور نظام مند نابود شدند و تعدادى 
ــتان كه به نحوى از كشتار دسته جمعى سفيدها  از سرخ پوس
ــالم به در بردند، در يك منطقه كه رزرويشن ناميده  جان س
ــود، اسكان داده شدند. آنها در آفريقا نيز نفوذ نموده و  مى ش
افراد بشر را مانند حيوانات وحشى شكار كردند. اين مثالها، 
ــاند كه آنها هيچ گونه احترامى به  اين نكته را به اثبات مى رس
زندگى انسانها نمى گزارند و اگر احترامى قائل شوند، مبناى 
ــان خواهد  ــن حقوق فقط براى مليت، رنگ و نژاد خودش اي
ــوق را براى تمام افراد  ــالم برخالف غربيها اين حق بود. اس
ــر، مورد شناسايى قرار مى دهد و حتى اگر فرد متعلق به  بش
ــى يا باستانى باشد، اسالم همواره به او به عنوان  قبيله وحش

يك انسان احترام مى گزارد.
2) حق امنيت زندگى

ــه حق زندگى در آن ذكر  ــه بعد از آيه اى از قرآن ك بالفاصل
شده است، خداوند مى فرمايد: «هر كه نفسى را حيات بخشد 
ــت كه همه مردم را حيات بخشد».(8) روشهاى  مثل آن اس
ــته  ــر از مرگ مى تواند وجود داش ــى براى نجات بش مختلف
باشد. فردى ممكن است مريض يا مجروح باشد. صرف نظر 
ــت، اگر تو  ــيتى، نژادى و رنگى اس از آنكه داراى چه جنس
فهميدى او به كمك احتياج دارد، بنابراين وظيفه تو مى باشد 
ــه او كارى كنى. اگر  ــت يا معالج ــراى مرض يا جراح كه ب
شخص گرسنه اى در حال مرگ باشد باز وظيفه تو مى باشد 
ــرگ نجات يابد. اگر او در حال  ــا او را اطعام دهى تا از م ت
ــد وظيفه آن است  ــدن باشد يا جانش در خطر باش غرق ش
ــنيدن اين  ــد از ش ــه او را نجات دهيد. متعجب خواهى ش ك
ــامل يك آيه با  ــه تلمود كتاب مذهبى يهوديان، ش مطلب ك
اين مضمون مى باشد ولى به صورت ديگرى نقل شده است. 
ــرائيلى  ــى زندگى يك فرد اس ــن كتاب مى گويد: اگر كس اي
ــمانى از بين ببرد يا نابود كند،  ــم كتاب آس را در مقابل چش
ــت و اگر كسى  ــت كه كل دنيا را نابود كرده اس مانند اين اس
زندگى يك فرد اسرائيلى را نجات دهد، در روشنايى كتاب 
ــريت را نجات داده است.  ــت كه كل بش مقدس مانند اين اس
تلمود معموًال شامل اين گونه عقايد مى شود كه مثًال اگر يك 
ــرائيلى در حال غرق شدن باشد و تو تالش كردى و  غيراس
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ــوان به غير از  ــتى. آيا مى ت ــات دادى گناهكار هس او را نج
ــت كرد. ما نجات زندگى  ــتى، چيز ديگرى برداش نژاد پرس
ــه رعايت مى كنيم، دليل آن هم  ــان را به عنوان وظيف هر انس
ــدن از كتاب مقدسمان است. به عبارت ديگر اگر  بهره مند ش
ــوند كه زندگى يك بشر را نجات دهند،  ــرائيليها ملزم ش اس
آن فرد يك اسرائيلى خواهد بود. تا جايى كه به مردم ديگر 
مربوط مى شود، بر طبق اين نظر، آنها به اندازه كافى انسانيت 
ــان هستند. در ادبيات  ندارند؛ چون فقط به فكر افراد خودش
آنها واژه قوييم وجود دارد كه در انگليسى به معناى شخصى 
است كه يهودى نيست و در عربى به معنى بى سواد است و به 
ــت كه آنها به هيچ وجه عالقه مند به حقوق بشر  اين معنى اس
ــتند و آن را تنها براى كودكان اسرائيلى كنار گذاشته اند.  نيس
ــان ذكر  ــرآن كريم اين اعتقاد يهوديان را به نقل از خودش ق
ــيله  ــروان كتاب تورات به هر وس ــت: «براى ما پي كرده اس

خوردن مال اهل غير تورات گناهى ندارد».(9)
3) احترام به پاك دامنى زنان

سومين نكته مهمى كه ما در رابطه با منشور حقوق بشر پيدا 
ــده، عفت زنان است كه  ــالم اعطا ش ــط اس كرديم و آن توس
ــرايطى مورد احترام و حمايت قرار گرفته است  تحت هر ش
ــمن يا  ــد يا متعلق به دش و فرقى نمى كند زن از ملت ما باش
ــى يا شهر فتح شده بيابيم، خواه  خواه زن را در جنگل وحش
هم دين ما باشد يا دين ديگرى را اخذ كرده يا به طور كلى 
ــته باشد. مسلمانان در هيچ شرايطى نمى توانند به  دينى نداش

ــت درازى يا هتك حرمت كنند. در اسالم تمام روابط  او دس
ــده است، صرف نظر از اينكه  ــروع براى مرد ممنوع ش نا مش
ــن عمل راضى  ــت، آيا او از اي ــه موقعيتى اس زن داراى چ
ــت:  ــته اس ــت يا نه. قرآن كريم هم بدين امر صحه گذاش اس
ــيار زشت و شيوه ناپسند است».(10)  «زنا نكنيد كه كار بس
ــنگينى براى جرم زنا مقرر شده است و حكم آن  مجازات س
ــد. از زمانى كه هتك حرمت به  ــروط به شرطى نمى باش مش
ــده است، مسلمانى كه مرتكب اين  زنان در اسالم ممنوع ش
ــرار كند. كيفر آن  ــود، از مجازات آن نمى تواند ف جرم مى ش
ــد. مفهوم حرمت  خواه در اين دنيا يا در آخرت به او مى رس
ــى زن و حمايت از او، در هيچ جايى آن طورى كه  پاك دامن
انتظار مى رود، پيدا نمى شود مگر در اسالم. همواره نيروهاى 
ــان نياز دارند كه اميال  ارتش غربى به زنان هموطن خودش
ــور خودشان را ارضا كنند و  ــى مردانشان حتى در كش جنس
ــور فتح شده اتفاق افتاد، سرنوشت زنان  اگر اين امر در كش
ــرح داد. اما  ــود تصور كرد تا اينكه ش آن طبقه را بهتر مى ش
ــلمانان، جدا از برخى لغزشهاى فردى و عارى از  تاريخ مس
هرگونه جرم عليه زنان مى باشد. هرگز ارتش مسلمانان بعد 
ــور ديگر، زنان آن كشور را مورد تجاوز قرار  از غلبه به كش
ــور خودشان اجازه ندادند كه براى  نداده اند و يا حتى در كش
ــد. اين موهبت بزرگى  ــه مهيا كنن ارتش خود، زنهاى فاحش

است كه نژاد بشر آن را از اسالم دارد.
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4) حق داشـتن اسـتانداردهاى پايـه اى زندگى در 
اسالم

ــث درباره حقوق اقتصادى كه قرآن كريم آن را بر پيروان  بح
ــرح است: «در اموالشان حقى  خودش مقرر كرده، به اين ش

براى فقير سائل و محروم منظور مى داشتند».(11) الفاظ اين 
دستور نشان مى دهد كه اين يك فرمان قاطع و روشن است. 
ــده است، در جايى كه  ــتور در مكه داده ش به عالوه اين دس
ــلمانان وجود نداشته و مسلمانان مجبور بودند با  جامعه مس
ــن و دقيق اين  ــار رابطه برقرار كنند. بنابراين معناى روش كف
آيه، اين است كه هركس كه درخواست كمك كند و هركسى 
ــد، در ثروت و دارايى مسلمانان  ــته باش كه محروميتى داش
ــى دارد. صرف نظر از اين حقيقت كه او داراى چه  ديگر حق
مليتى يا  نژادى است. اگر تو در موقعيتى باشى كه مى توانى 
ــت كمك كند،  ــى و فرد محتاج هم از تو درخواس كمك كن
ــى كه نيازمند است، بنابراين وظيفه تو  يا فردى را مى شناس
مى باشد كه به او كمك كنى. كمك كردن به او را خداوند به 
ــت كه بايد مانند يك مسلمان  عنوان حقى بر تو بنا نهاده اس

به آن افتخار كنى.
5) حق فردى در داشتن آزادى

اسالم به روشنى و با قاطعيت، عادت باستانى اسير كردن افراد 
ــى درآوردن و فروش آنها را به عنوان برده،  ــه بردگ آزاد و ب
ــت. اين نكته به روشنى در سخنان حضرت  ممنوع كرده اس
ــه گروه وجود دارند كه من در  محمد(ص) ديده مى شود: س
روز قيامت از آنها شاكى خواهم بود؛ كسى كه انسان آزاد را 
ــد و از پول آن  ــپس آن را مى فروش به بردگى درمى آورد، س
ــث پيامبر، براى عام مردم  ــورد(12) جمالت اين حدي مى خ
ــت و مشروط و قابل اجرا براى يك ملت و نژاد و كشور  اس
خاص يا پيروان يك دين مخصوص نمى باشد. اروپاييان را 
غرور و نخوت بسيار برداشته در اين ادعا كه برده فروشى را 
از جهان بركنده اند. اگرچه كه آنان اين كار را در اواسط قرن 
گذشته انجام دادند، قبل از آن، ارتشهاى اروپايى در مقياس 

ــد و افراد آزاد را به  ــيار بااليى، به آفريقا حمله مى كردن بس
ــارت و بندگى خود درمى آورند و آنان را به مستعمرات  اس
ــانهاى  جديد انتقال مى دادند. رفتارى كه اروپاييان با اين انس
ــر از رفتارى بود كه با حيوانات انجام  بيچاره مى كردند، بدت
ــيله خود اروپاييان نوشته شده  مى دادند. كتابهايى كه به وس

است، گواه و شاهد اين حقيقت است.
الف) تجارت برده در كشورهاى اروپايى 

ــغال آمريكا، به مدت سيصد و پنجاه سال تجارت  بعد از اش
ــه مردم  ــا جايى بود ك ــواحل آفريق ــت. س ــرده ادامه داش ب
سياه پوست اسير مى شدند و بدين ترتيب آفريقاييها از درون 
ــيده مى شدند و سوار بر كشتى به جايى كه  آفريقا بيرون كش
ــدند. تنها  ــده بود، منتقل مى ش ــاحل برده» معروف ش به «س
ــمار افراد آزادى كه  در طول يك قرن (1680-1768م) ش
ــارت و بردگى براى مجموع مستعمرات بريتانيا گرفته  به اس
ــندگان انگليسى حدود بيست  ــدند، بر طبق تخمين نويس ش
ــت. در طول سال 1790م بر طبق آنچه  ميليون نفر بوده اس
ــه و براى  ــه بردگى گرفت ــت، 75 هزار نفر ب ــده اس گفته ش
ــتعمرات فرستاده شده اند. كشتيهايى كه براى  كارگرى به مس
انتقال بردگان استفاده مى شد، بسيار كوچك و كثيف بود. اين 
افراد بيچاره به صورت فشرده مانند گله در كشتى نگهدارى 
ــدند و به راحتى  ــيارى از آنها به قفسه ها زنجير مى ش و بس
ــتد حركت كنند؛ چون فقط هيجده اينچ براى آنها  نمى توانس
ــت. حتى براى اين افراد، غذاى مناسب آماده  جا وجود داش
ــاس مى كردند كه بردگان مريض يا  ــد و اگر آنها احس نمى ش
مجروح هستند، هيچ تالشى براى درمان آنها انجام نمى دادند. 
ــند كه بيست درصد  ــندگان غربى در اين مقام مى نويس نويس
ــارات گرفته  ــى و كار اجبارى به اس ــرادى كه براى بردگ اف
ــه آمريكا از بين  ــان از آفريقا ب ــدند، در مدت انتقالش مى ش
ــورهاى  ــيله كش مى رفتند. كل افرادى كه براى بردگى به وس
گوناگون اروپايى اسير مى شدند، در طول مدت تجارت برده 
ــت. اين اسناد افرادى  ــده اس يك ميليون نفر تخمين زده ش
ــب و روز، مسلمانان را به خاطر برده دارى متهم  است كه ش
ــت كه جنايت كار، انگشت اتهام  مى كنند، اين به مثابه اين اس

را به سوى فرد بى گناهى دراز كند.
ب) موقعيت برده دارى در اسالم 

ــرى از موقعيت و ماهيت  ــرح مختص ــدا مى خواهم ش در ابت
ــكالت  ــعى كرد مش ــالم س ــالم بدهم. اس ــرده دارى در اس ب
ــطه تشويق كردن  ــتان بودند، به واس بردگانى را كه در عربس
ــان حل كند.  مردم از راههاى مختلف براى آزادى برده هايش
به مسلمانان دستور داده شد كه كفاره برخى از گناهان، آزاد 
ــده، آزاد  ــد. بر طبق آنچه اعالم ش كردن بنده (برده) مى باش
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ــيله يك نفر با رضايت خودش، يك عمل  كردن بنده به وس
ــت و همچنين گفته شده است كه هر عضوى از  ــته اس شايس
بدن كه در آزاد شدن برده كمك كند، از آتش جهنم محفوظ 
ــت كه در دوره خلفاى راشدين به  مى ماند. نتيجه اين سياس
ــن عربى آزاد  ــه تمام برده هاى مس ــت، اين بود ك ثمر نشس
شدند. حضرت محمد(ص) به تنهايى 63 برده را آزاد كردند. 

عايشه نيز 67 برده را رهايى بخشيد. همچنين عباس، عبداهللا 
بن عمر و عبدالرحمن، به ترتيب 70، 1000 و 30000 برده 
ــمار زيادى از  ــده و آزاد كردند. بقيه اصحاب هم ش را خري
ــد. جزئيات اين امر در كتب تاريخى و  بردگان را آزاد كردن

احاديث آن زمان يافت مى شود.
ــى  ــردگان عربى در طول مدت كوتاه س ــكل ب بنابراين مش
ــى از  ــد. بعد از اين مدت، برده فروش ــاله حل ش يا چهل س
ــت و تنها محدود به زندانيان  ــلمانان رخت بربس جامعه مس
ــد كه در جنگ اسير مى شدند. اين زندانيان جنگى  جنگى ش
ــرطى بازگردانده مى شدند  ــيله دولت مسلمانان به ش به وس
ــلمان كه  ــان نيز با معاوضه زندانيان جنگى مس كه دولت آن
ــت كنند يا پول  ــده بودند، موافق ــير ش ــگ با آنان اس در جن
ــربازانى  ــازى (فديه) آنها را پرداخت نمايند. اگر س آزاد س
ــارت گرفته بودند، با سربازان مسلمانان  كه مسلمانان به اس
ــدند و مردم پول آزادى آنها را نمى پرداختند،  معاوضه نمى ش
ــير كرده  ــلمانى كه آنها را اس ــربازان مس آنها را در ميان س
ــانى تر و شايسته تر از  ــيم مى كردند. اين راه انس بودند، تقس
ــه اردوگاه كار اجبارى  ــيوه اى بود كه آنان را مانند گله ب ش
ــرا  ــيدند و يا اگر اس ــتادند و از آنها بيگارى مى كش مى فرس
ــگى مورد استفاده  ــدند، براى امور فاحش از طبقه زنان مى ش
ــا زندانيان جنگى، به  ــرار مى دادند. در جايى كه اين طور ب ق
صورت وحشيانه رفتار مى شد، اسالم آنها (بردگان) را وارد 
ــر در  ــتند با افراد بش جامعه مى كرد. بدين ترتيب آنان توانس
ــند. باالتر از آن، به نگهبانان دستور داده شد كه  ارتباط باش
ــته باشند. در نتيجه اين سياست  ــيران داش رفتار خوبى با اس

ــرزمينهاى ديگر اسير و به عنوان  ــانى، افرادى كه در س انس
ــالمى آورده شدند، اسالم را قبول كردند و  برده به جامعه اس
نوادگان آنان تبديل به دانشمندان بزرگ، ائمه، فقها، مفسران، 
ــدند. به همين ترتيب،  ــتمدارها و فرمانرواى ارتش ش سياس
اين اسيران تبديل به حاكمان جهان اسالم شدند. راه حل اين 
ــكل كه در قرن حاضر پيشنهاد مى شود، اين است كه بعد  مش
ــمنى، اسيران جنگى بازداشتگاهها بايد  از پايان جنگ و دش
مبادله يا معاوضه شوند. در حقيقت مسلمانان اين راه حل را 
ــمن  ــدا به اجرا درمى آورند و هر وقت (زمانى) كه دش از ابت
ــول مى كرد، اين كار  ــيران جنگى دو طرف را قب معاوضه اس
ــد. در جنگهاى  ــدون كمترين دغدغه و نگرانى انجام مى ش ب
ــوًال مى بينيم كه يك دولت كامًال خالف قانون  مدرن ما معم
ــيران جنگى را ترتيب اثر  ــل مى كند و موضوع مبادله اس عم
ــت مى آورد و  ــد و زندانيان خود را به راحتى به دس نمى ده
اسيران ارتش شكست خورده را در شرايطى نگه مى دارد كه 
بدتر از شرايط بردگان است. چه كسى مى تواند به ما بگويد 
چه سرنوشتى براى هزاران افرادى از ارتشهاى آلمان و ژاپن 
ــيله ارتش روسيه در جنگ جهانى دوم به اسارات  كه به وس
ــده بودند، رقم خورد. تاكنون بعد از گذشت چندين  گرفته ش
ــال، تعداد آنان اعالم نشده است. كسى نمى داند چند هزار  س
ــد هزار به خاطر  ــه حال زنده مانده يا چن ــن افراد تا ب از اي
سختى اردوگاههاى كار اجبارى روسيه از بين رفته اند. قابل 
ــده، بدتر از وظايفى بود  ــت كه كار اجبارى گفته ش ذكر اس
ــان فراعنه مصر  ــد. حتى در زم ــه بر بردگان تحميل مى ش ك
ــنى به بردگان در ساختن اهرام  ــخت و خش نيز چنين كار س
ــيران جنگى در روسيه و در  ــد كه به اس مصر تحميل نمى ش
ــيه تحميل شد. آنها در  ــيبرى و ساير نواحى روس توسعه س
ــنگ و ساير معادن، در زير دماى صفر درجه،  معدن زغال س
ــن و بى رحمانه  ــاك، با زور و رفتار خش ــدون غذا و پوش ب

سرپرستشان به كار گرفته مى شدند.
6) حق دادخواهى (عدالت) 

حق دادخواهى يك حق مهم و سودمند است كه اسالم آن را 
به افراد بشر داده است. قرآن كريم مقرر كرده است: «اجازه 
ندهيد دشمنى گروهى با شما، به تجاوز و بى عدالتى وادارتان 
كند»(13) و در ادامه مى فرمايد: «به عدالت شهادت دهيد و 
دشمنى با گروهى، شما را وادار به ترك عدالت نكند، عدالت 
ــه كنيد».(14) قرآن در جاى ديگر دوباره اين نكته را با  پيش
ــاء آيه 135 گفته است: «اى  ــوره مباركه نس قاطعيت در س
ــيد، براى خدا شهادت دهيد،  ــا باش مؤمنان! در عدالت كوش
ــد». آيه اين نكته را روشن مى كند  ــما باش اگرچه به زيان ش
كه مسلمانان نه تنها با افراد عادى؛ بلكه با دشمنان خودشان 
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ــم بايد با عدالت برخورد كنند. به عبارت ديگر آن عدالتى  ه
ــالم پيروانش را بدان دعوت مى كند، به شهروندان آن  كه اس
كشور، مردان آن قبيله، آن نژاد و يا جامعه مسلمانان محدود 
نمى شود و مفهوم عدالت براى همه افراد بشر مى باشد. از اين 
ــلمانان نمى توانند به كسى ظلم كنند. رفتار هميشگى  رو مس
ــز از بى عدالتى  ــد كه هيچ فردى هرگ ــا بايد طورى باش آنه
ــت آنان مورد ظلم و ستم  ــد (يا هيچ فردى از دس آنان نترس
قرار نگيرد) آنها بايد با هر انسانى با عدالت و انصاف رفتار 

كنند.
7) برابر بودن افراد 

ــدون در نظر گرفتن  ــراد را ب ــاوى بين اف ــالم نه تنها تس اس
ــد؛ بلكه از  ــايى مى كن ــاوت در رنگ، نژاد و مليت شناس تف
ــل بنا مى نمايد و خداوند قادر آن  آن يك اصل مؤثر و اصي
ــت: «همه افراد  ــاب مقدس، اين طور مقرر كرده اس را در كت
ــت كه  ــتند. اين بدين معنا اس ــر از يك پدر و مادر هس بش
ــلها  ــر با همديگر برادر و خواهرند و همه نس ــه افراد بش هم
ــته ها و  ــما را به دس ــند و ما ش ــك پدر و مادر مى باش از ي
ــيد».(15) منظور آيه  قبيله ها گردانديم تا يكديگر را بشناس
ــه مليتها، نژادها و گروهها به  ــت كه طبقه بندى آنان ب اين اس
ــت. پس مردم يك نژاد يا قبيله  ــناختن همديگراس منظور ش
ــنا  ــت با مردمى كه به نژاد ديگرى تعلق دارند، آش ممكن اس
ــر به  ــوند و با همديگر همكارى كنند. طبقه بندى نژاد بش ش
ــت كه يك ملت به ديگر ملتها تكبر ورزد كه  اين منظور نيس
ــد كه يك ملت  ــت و نه بدين قصد مى باش نژادش باالتر اس
ــد و حق آنان را  ــته باش رفتار توهين آميز با ديگر ملل داش
ــما نزد  ــد مى فرمايد:] «گرامى ترين ش ــد. [خداون غصب كن

ــت، خداوند داناى آگاه است». ــما اس خدا پرهيزكارترين ش
ــر ديگران فقط بر  ــارت ديگر برترى يك فرد ب (16) به عب
ــده  ــجاياى اخالقى بنا ش مبناى عالقه به خداوند، عفت و س
ــان. همچنين اين تقوا  ــاس رنگ، مليت و زب ــت، نه براس اس
ــراد به ديگران فخر  ــود كه اين اف و پرهيزكارى دليل نمى ش
بفروشند و خود را باالتر بدانند. مغرور شدن و فخر فروشى، 
ــت و ناشايستى است كه هيچ مؤمن و پرهيزكارى  رفتار زش
ــام دادن آن را نمى كند. هيچ مؤمنى حق و  ــز خيال انج هرگ
امتياز بيشترى نسبت به ديگران ندارد به دليل آنكه در جهت 
ــرح آن داده شد. اين  ــاوى بين افراد است كه ش مخالف تس
ــد، به عنوان اصل عام آمده است. از  ــاره ش در آيه اى كه اش
ديدگاه اخالقى، تقوا و احسان در تمام موارد بهتر از فساد و 

شرارت بين افراد مى باشد.
ــخنان حضرت محمد(ص)  اين نكته را مى توان از يكى از س
ــبت به  ــا امتيازى نس ــچ برترى ي ــرد: عرب هي ــت ك برداش
غيرعرب ندارد و همچنين غيرعرب هم هيچ برترى بر عرب 
ــچ برترى يا امتيازى  ــت هي ندارد. در ضمن افراد سفيدپوس
ــبت به افراد سياه ندارند و همچنين سياه پوستان نسبت به  نس
سفيدپوستان. همه آنان فرزندان حضرت آدم هستند و آدم از 
گل خلق شده است.(17) در اين روش، اسالم بين تمام افراد 
بشر تساوى برقرار كرده است و ريشه فرقها را براساس نژاد، 
ــالم، خداوند برابرى  زبان و مليت نمى داند. بر طبق گفته اس
ــان داده است. از اين رو هيچ انسانى  را به عنوان حق به انس
ــژاد و مليت تفاوتى با  ــد به خاطر رنگ، محل تولد يا ن نباي
ديگران داشته باشد. مالكم ايكس رهبر سياه پوستان آمريكا، 
ــتان انجام داد  ــدى را بر ضد سفيدپوس ــى كه حمالت تن كس
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ــتش به  ــت حقوق مدنى را براى هموطنان سياه پوس و توانس
ــت آورد، هنگامى كه براى زيارت خانه خدا رفت و ديد  دس
ــيايى، با نژادها، رنگها و  ــلمانان آمريكايى و آس چگونه مس
ــوى خانه  ــند و به س زبانهاى مختلف، يك لباس را مى پوش
خدا دور مى زنند و در يك صف نماز مى خوانند بدون آنكه 
هيچ تبعيضى بين آنها وجود داشته باشد، به اين نتيجه رسيد 
كه اين مى تواند راه حلى براى حل مشكل رنگ و نژاد باشد و 
نه آن چيزهايى كه تاكنون آمريكاييها در مطالعات خود بدان 
دست يافته بودند. امروزه تعدادى از متفكران غيرمسلمان كه 
ــه هيچ دينى و يا راه  ــات خاصى ندارند، پذيرفته اند ك تعصب
زندگى ديگرى غير از اسالم، اين مشكل را با درجه موفقيتى 

كه اسالم آن را انجام داده، حل نكرده است. 
8) حق همكارى و عدم همكارى

اسالم يك اصل عمومى واال و قابل استعمال جهانى را شرح 
ــت و مى گويد: «بايد با يكديگر در نيكوكارى و تقوا  داده اس
ــتمكارى».(18) اين بدين مفهوم  ــك كنيد نه به گناه و س كم
است: شخصى كه كار خوب و نيكو انجام مى دهد، صرف نظر 
ــمال زندگى مى كند يا جنوب، حق دارد  از اينكه در قطب ش
ــلمانان باشد.  متوقع به حمايت و همكارى فعال از طرف مس
برعكس، اگر كار زشت و بدى مرتكب شود، حتى اگر با ما 
ــته يا همسايه ما باشد، حقى از حمايت و  رابطه نزديكى داش
كمك ما ندارد و براى مسلمانان همكارى با او مجاز نيست. 
فرد فاسد ممكن است برادر ما باشد، اما او از ما نيست و او 
ــد  ــته باش نمى تواند انتظار هيچ كمك و حمايتى را از ما داش
ــد و توبه كند. از  ــيوه خود را اصالح نماي ــر زمانى كه ش مگ
ــت  طرف ديگر مردى كه كار نيك انجام مى دهد، ممكن اس
ــته باشد، اما مسلمانان  ــاوندى با مسلمانان نداش هيچ خويش
ــرد نيكوكار حمايت  ــاور او خواهند بود و از م ــت و ي دوس

مى كنند.

حقوق شهروندى در دولت اسالمى
ــر به طور كلى بحث كرديم. اكنون مايلم  ما درباره حقوق بش
ــهروندى در دولت مسلمانان داشته باشم.  نظرى به حقوق ش
از آنجا كه اين حقوق، بسيط تر و گسترده تر از حقوق بشرى 
ــند، الزم ديدم كه آنها را به  ــرح داديم، مى باش كه در ابتدا ش

طور جداگانه بحث كنم.
1) امنيت زندگى و اموال

ــج وداع فرمودند: زندگى و اموالتان براى  پيامبر(ص) در ح
ــما خداوند را در  ــت، تا آن زمانى كه ش همديگر ممنوع اس
روز قيامت مالقات كنيد.(19) خداوند متعال اين موضوع را 
ــت: «هر كه مؤمنى  ــن چنين در قرآن كريم تقرير كرده اس اي

ــه زندگى در  ــزايش براى هميش ــاند، س را عمداً به قتل برس
ــش كند، براى  ــم گيرد و لعنت ــت و خدا بر او خش جهنم اس
ــد».(20) پيامبر همچنين درباره  او عذابى بزرگ مهيا مى كن
ــى مرد غيرمسلمانى  ــلمانان بيان كرده است: هر كس غيرمس
ــت را  ــد، او هيچ وقت بوى بهش ــرايطى بكش را تحت هر ش
استشمام نخواهد كرد.(21) اما تنها در يك مورد اجازه داده 
است كه آن هم طريق قانونى مى باشد و قرآن آن را با عنوان 
حق نام مى برد. بنابراين يك شخص زمانى كشته مى شود كه 
قانون اجازه آن را بدهد و تنها دادگاه مى تواند تصميم گيرى 
ــود با عدل و انصاف بوده يا  كند؛ آيا اعدامى كه انجام مى ش
ــك دولت عادل و  ــه. در زمان جنگ يا فتنه، ي ــدون توجي ب
ــريعت و قوانين اسالمى را رعايت مى كند، به  پرهيزكار كه ش
ــت  ــى مى تواند تصميم گيرى كند (كه جنگ عادالنه اس تنهاي
ــد يا نه، كه حكم  ــركش و ياغى مى باش يا نه و) آيا فرد، س
ــود. اين تصميمات با  ــه مرگ به عنوان مجازات او داده ش ب
ــت دادگاهى صادر شود كه بى اعتنا  ارزش، نمى تواند از دس
ــد و يا زير فشار و تأييد حكومت است. قوه  به خداوند باش
ــده است و هيچ يك از  ــقط ش قضائيه مانند باال از عدالت س
ــاى دولت نمى تواند بر مبناى قرآن و حديث، تصديق  جنايته
ــتها و  ــود، زمانى كه دولت به دليل آنكه با سياس و تأييد ش
ــت را مورد انتقاد  ــود و يا دول ــا اعمال آن، مخالفت مى ش ي
ــهروندان خودش را آشكار و پنهان، بدون  قرار مى دهند، ش
ــچ تأمل و درنگى قتل عام مى كند. اين گونه دولتها معموًال  هي
ــود قرار مى دهند، آن  ــش اجاره اى را مورد حمايت خ آدم ك
ــانهاى بى گناه را مرتكب  ــى كه جرم زشت قتل عام انس كس
ــود. در حقيقت، نتيجه اين مى شود كه پليس عملى بر ضد  ش
ــواهدى  اين چنين جرايمى انجام نمى دهد و هيچ مدرك و ش
براى اين جرايم، نمى توان در دادگاه قانون فراهم كرد. وجود 

چنين دولتى جرم محسوب مى شود.
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ــنى حق  ــالم با قاطعيت و به روش در كنار امنيت زندگى، اس
امنيت اموال را اعطا كرده است. در طرف ديگر، قرآن تصرف 
ــردم را به طور كامل ممنوع  ــه مالكيت درآوردن اموال م و ب
ــت مگر آنكه آن را از طريق قانون به دست آورده  كرده اس
ــمت (در حجة الوداع ذكر شده  ــد كه در ابتداى اين قس باش
ــورت طبقه بندى اعالم مى كند:  ــت). قانون خداوند به ص اس
ــه باطل مخوريد و براى  ــوال يكديگر را در ميان خود ب «ام

خوردن بخشى از اموال مردم به گناه نيندازيد».(22) 
2) حمايت از شرف انسانى 

ــهروندى وجود دارد،  دومين حق مهمى كه درباره حقوق ش
حمايت از شرف يا احترام به انسانيت مى باشد. سخنرانى اى 
ــد و من در اوايل اين  ــه در موقعيت حجة الوداع انجام ش ك
ــاره كردم، دوباره بيان مى كنم. پيامبر نه تنها  مقاله، به آن اش
ــراى همديگر ممنوع كرده؛  ــلمانان را ب زندگى و دارايى مس
ــانيت را براى همديگر  ــرف و انس بلكه هرگونه تجاوز به ش
ــت:  ــنى تقرير كرده اس ــت. قرآن كريم به روش منع نموده اس
ــانى كه ايمان آورده ايد، نبايد گروهى از مردان شما  «اى كس
ــتهزا كند، به همديگر طعنه نزنيد و يكديگر  گروه ديگر را اس
ــت و ناپسند مخوانيد، پرده درى نكنيد و يكى  را با القاب زش

از ديگرى را غيبت ننماييد».(23)
قانونى كه در اسالم براى حمايت از شرف و انسانيت وجود 
دارد، به مراتب باالتر و بهتر از قانون توهين آميز غربى است. 
ــانيت و  ــود فردى به انس ــالم، اگر ثابت ش بر طبق قانون اس
ــرف فرد ديگر حمله كرده است، صرف نظر از اين حقيقت  ش
ــخصى كه مورد توهين قرار گرفته، بتواند ثابت كند كه  كه ش

ــريف و محترمى است، مقصر (هتك حرمت كننده)  انسان ش
تحت هر شرايطى به مجازات خود خواهد رسيد. اما حقيقت 
جالب در مورد قانون توهين آميز غربى اين است كه فردى كه 
به درخواستش براى هتك حرمت رسيدگى مى كنند، در ابتدا 
ــرف و مورد احترامى مى باشد  ــان با ش بايد ثابت كند كه انس
و در طول بازپرسى نيز مورد حمالت زبانى (فحاشى)، افترا 
ــوراى مدافع قرار مى گيرد كه اين توهينها معموًال  و تحقير ش
بيشتر از توهينى است كه بر ضد آبروى او انجام شده است. 
ــاهدانى بياورد.  ــت كه ش باالتر از آن، او معموًال مجبور اس
ــگفتا چه نكته دقيقى از قانون، چه تبعيتى از روح قانون؟  ش
ــدر مى تواند اين قانون در مقابل قانون الهى، غيرمنصفانه  چق
ــد. اسالم اعالم كرده كه بدگويى جرم است،  و ناعادالنه باش
ــت يا نه؟ آيا  ــريف اس ــر از اينكه فرد محترم و ش صرف نظ
ــاكى تهمت  ــزا به كار برده، واقعًا به ش ــى كه براى ناس الفاظ
ــت يا نه؟ در مقابل  ــده و آبروى او را لكه دار كرده اس زده ش
چشم عموم يا منظر عام، بر طبق همين قانون غربى، آبروى 
ــته مى شود. اين دليل محكمى براى اين امر  فرد زير پا گذاش

مى باشد.
3) حرمت و امنيت زندگى خصوصى 

ــهروند دولت  ــى را براى هر ش ــالم حق حريم خصوص  اس
ــت كه هيچ  ــناخته و تأكيد كرده اس ــميت ش خودش به رس
ــران دخالت كند.  ــى ديگ ــد در زندگى خصوص ــى نباي كس
ــه 12 مى فرمايد: «به  ــوره مباركه حجرات آي خداوند در س
خانه هايى كه خانه شما نيست داخل نشويد تا آشنايى دهيد 
و اجازه خواهيد».(24) پيامبر اسالم(ص) به پيروانش تعليم 
ــد به طور تصادفى و ناگهانى  ــت كه مرد همواره نباي داده اس
ــود، حتى اينكه مالك آن خانه باشد. او بايد به  وارد خانه ش
ــاكنان آن خانه نشان دهد كه دارد  ــيوه اى به س طريقى يا ش
ــت مادر و خواهر و  ــود؛ زيرا ممكن اس وارد آن خانه مى ش
ــت ندارند، اين طور  ــرايطى ببيند كه آنها دوس دختر را در ش
ديده شوند و يا او دوست ندارد آنها را در اين شرايط ببيند. 
ــور ديد انداختن به صورت پنهانى در منازل ديگران  همين ط
ــخنى  ــت تا جايى كه در س ــده اس به طور صريح ممنوع ش
ــخصى را ديد كه به  ــود دارد كه اگر مردى ش ــر وج از پيامب
ــمان او را  ــه اش نگاه مى كند و چش ــورت پنهانى به خان ص
ــت  ــور كرد، نبايد او را به خاطر اين عمل، مورد بازخواس ك
ــردم را از خواندن نامه هاى  ــرار داد. پيامبر(ص) همواره م ق
ــردى در حال خواندن  ــت و اگر م ــر افراد منع كرده اس ديگ
ــور اجمالى و كوتاه، نگاه  ــد و فرد ديگرى به ط نامه اش باش
به نامه او بيندازد، بايد مورد سرزنش قرار بگيرد. اين همان 
ــرف انسانى است كه اسالم به مردم داده است. به  عزت و ش
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عبارت ديگر در شهرهاى متمدن دنيا، نه تنها نامه ها همواره 
ــت؛ بلكه رونوشتى از آنها براى  ــور شده اس خوانده و سانس
ــتفاده هاى آينده نگهدارى مى شود. حتى در بعضى موارد،  اس
ــتگاههاى شنود براى ضبط مكالمات استفاده مى شود.  از دس
ــاند كه چيزى با  به عبارت ديگر اين كار، اين معنا را مى رس
عنوان حريم خصوصى وجود ندارد و با تمام وجود مى توان 

اعالم كرد كه زندگى خصوصى وجود خارجى ندارد. 
ــى كردن در زندگى خصوصى افراد به وسيله دولت  جاسوس
را نمى توان بر مبناى اخالقى اين طور توجيه كرد كه دانستن 
ــه اينها، ترس و  ــت. هم ــرار افراد خطرناك ضرورى اس اس
بدگمانى نسبت به افراد باهوشى كه مخالف سياستهاى دولت 
ــد. در واقع اين همان چيزى است كه اسالم  ــتند، مى باش هس
آن را ريشه اصلى شرارت و گمراهى مى نامد. دستور پيامبر 
در اين مورد اين است كه هنگامى كه حاكم شروع به تحقيق 
ــاد  ــورد علل نارضايتى در بين مردم كند. آنها را به فس در م
ــت.(25) معاويه گفته كه اين را خودش از پيامبر  كشيده اس
ــت: اگر تو تالش كنى رازهاى مردم را پيدا كنى،  ــنيده اس ش
ــانده اى و يا در كمترين  ــاد كش پس تو صريحًا آنان را به فس
ــاند.(26)  ــما آنان را به ورطه نابودى خواهى كش حالت، ش
ــاد كشيدن» در حديث پيامبر اين است  معنى عبارت «به فس
ــورها پخش شده باشند،  ــها در سراسر كش كه وقتى جاسوس
ــروع به نگاه  ــف كنند، پس مردم ش ــا رازهاى مردم را كش ت
توأم با سوءظن به ديگر افراد مى كنند و تا اندازه اى هراسان 
ــوند كه از صحبت كردن آزادانه در خانه هاى خودشان  مى ش
پرهيز مى كنند كه مبادا كلماتى كه از دهان زن و فرزندانشان 
ــت بدى قرار بدهد.  ــود (تراوش) آنان را در وضعي ادا مى ش
ــخت  ــن روش كار، صحبت آزادانه را براى عموم مردم س اي
مى كند و همواره در خانه و جامعه از بى اعتمادى و سوءظن، 

رنج خواهند برد.
4) امنيت آزادى فردى 

اسالم همچنين اصولى را مقرر كرده است كه هيچ شهروندى 
ــه گناهكار بودن او در  ــت كرد، مگر آنك را نمى توان بازداش
ــت مرد براساس  ــد. بازداش ــده باش دادگاه عادالنه، ثابت ش
ــوءظن و انداختن او در زندان بدون صورت جلسه دادگاه  س
ــردن دفاعيه خود،  ــه زندانى براى آماده ك ــازه ندادن ب و اج
ــوط به حديثى  ــد. اين مرب ــالم قابل تصديق نمى باش در اس
ــال يك ايراد خطابه  ــود كه حضرت محمد(ص) در ح مى ش
ــت: اى پيامبرخدا! براى چه  ــجد بود كه يك مرد گف در مس
جرمى همسايه من بازداشت شده است، حضرت محمد(ص) 
ــه داد، مرد دوباره  ــخنرانيش ادام ــه او جواب نداد و به س ب
ــر دوباره به او  ــؤالش را تكرار كرد و پيامب ــت و س برخاس

ــومين بار  ــخنانش را ادامه داد، مرد براى س جواب نداد و س
از جايش برخاست و سؤالش را تكرار كرد، سپس حضرت 
محمد(ص) دستور داد كه آن مرد را آزاد كنند. دليل سكوت 
ــؤال دوبار تكرار شد،  حضرت محمد(ص) در هنگامى كه س
ــتگير كرده بود،  ــايه مرد را دس ــى كه همس اين بود كه پليس
ــت  ــبى براى بازداش ــجد حاضر بود. اگر دليل مناس در مس
همسايه هاى آن فرد وجود داشت، او (پليس) برمى خواست 
ــرايط او را توضيح مى داد. چون پليس هيچ دليلى براى  و ش
اين بازداشتها ارائه نداد، حضرت محمد(ص) دستور داد تمام 
بازداشت شدگان بايد آزاد شوند. پليس از قوانين اسالم آگاه 
ــكل نگفت كه حكومت از جرم فرد  بود، بنابراين او بدين ش
بازداشت شده آگاه است، اما آنها نمى توانند آن را در جامعه 
ــازند، اگر حضرت محمد(ص) درباره  بازگو كنند يا فاش س
علت آن در جاى خصوصى بپرسد، من او را مطلع مى سازم. 
ــت از اين قرار بود كه اگر نيروهاى پليس، دليلى براى  واقعي
ــتند، بايد در آن دادگاه  ــتگيرى افراد بازداشت شده داش دس
ــريع  ــى ارائه مى كردند، به همين دليل پيامبر آزادى س عموم
ــورد اين نكته،  ــتور قرآن در م ــت كرد. دس آنها را درخواس
بسيار روشن است: «چون ميان مردم حكم كرديد، به عدالت 
ــط خدا  حكم كنيد».(27) حضرت محمد(ص) معموًال توس
ــده به  ــتور داده ش ــش قرار مى گرفت: به من دس مورد پرس
اجراى عدالت بين مردم. به اين دليل بود كه خليفه دوم گفت: 
ــى نمى تواند زندانى شود جز با پيگرد قانونى.  در اسالم كس
ــان مى دهد كه  ــاره كرديم، به خوبى به ما نش جمالتى كه اش
ــد و  ــه قانونى مى باش ــترى در پروس معناى عدالت و دادگس
ــت كه  ــالم آن را منع و محكوم كرده، اين اس ــزى كه اس چي
ــت و به زندان افكنده شود، بدون آنكه جرم او  فردى بازداش
در يك دادگاه آزاد ثابت شود و فرصت مناسب براى فراهم 
ــه او ندهند. بنابراين دادگاه  ــردن دفاع از اين اتهامات را ب ك
تصميم مى گيرد كه اتهاماتى كه عليه يك شخص وجود دارد، 
ــت است يا نه و اگر دليل خوبى وجود دارد، بايد مطلع  درس
ــت خواهد بود. اين تصميم گيرى  ــود چه مدت در بازداش ش
ــرايط و  ــك دادگاه آزاد با در نظر گرفتن همه ش ــد در ي باي
ــود، پس جامعه بايد تمام اتهاماتى را كه به  عوامل گرفته ش
ــيله دولت زده مى شود، بشنود و ببيند كه دفاع به واسطه  وس
ــود و پروسه قضايى شامل آن فرد مى شود  متهم انجام مى ش

و او قربانى نمى شود.
ــالم، به  ــت برخورد با چنين پرونده هايى در اس روش درس
خوبى در تصميمات مهم حضرت محمد(ص) كه قبل از فتح 
مكه گرفته شده، ديده مى شود. حضرت محمد(ص) خود را 
براى حمله به مكه آماده مى كرد كه يكى از اصحاب او به نام 
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«حاطب» به واسطه زنى به سران قدرت در مكه نامه نوشت 
و آنان را از احتمال حمله مطلع كرد. حضرت محمد(ص) به 
وسيله وحى از قضيه مطلع شد و به حضرت على(ع) و زبير 
دستور داد: با سرعت به طرف جاده مكه برويد و در بين راه، 
شما زنى را پيدا خواهيد كرد كه نامه اى را حمل مى كند، نامه 
ــن بياوريد. پس آنها رفتند  ــد و آن را پيش م را از او بگيري
ــدا كردند كه حضرت محمد(ص)  ــًا او را در مكانى پي و دقيق
گفته بود. آنها نامه را گرفته و به حضرت محمد(ص) تحويل 
دادند. در اين نامه به راستى خيانتى آشكار بود، مطلع كردن 
ــرار ارتش و همچنين در زمان جنگ كه براى  ــمن از اس دش
ــى نمى تواند  ــت. در حقيقت كس ــت كار گناه بزرگى اس خيان
ــخت ترين) جرم در طول جنگ، دادن  فكر كند باالترين (س
ــمن مى باشد. چگونه (ممكن است)،  اطالعات نظامى به دش
ــت درخور يك دادگاه سرى باشد، اما  اين پرونده مى توانس
حضرت محمد(ص) حاطب را به يك دادگاه آزاد در مسجد 
ــول اهللا(ص) با حضور صدها نفر از مردم فراخواند و از  رس
ــران قريش  ــه اش را با نامه اى كه براى س ــت رابط او خواس
ــح دهد. متهم گفت:  ــد، توضي ــتاده و در بين راه قطع ش فرس
ــالم  ــن مرتكب عمل خالفى بر ضد اس ــول خدا(ص) م رس
نشدم و قصد فاش كردن اسرار نظامى را هم نداشتم، حقيقت 
قضيه اين است كه زن و فرزندان من در مكه زندگى مى كنند 
ــه از خانواده ام حمايت كند،  ــن قبيله اى در آنجا ندارم ك و م
ــتم كه شايد رهبران قريش به من مديون  من آن نامه را نوش
شوند و ممكن بود از زن و خانواده من حمايت كنند. خليفه 
ــت و با احترام كامل پيشنهاد كرد: اى  دوم از جايش برخاس
ــول خدا! به من اجازه دهيد اين خيانتكار را با شمشيرم  رس
بكشم. پيامبر به او جواب داد: او يكى از مردانى است كه در 
جنگ بدر شركت كرده بود (دخالت داشته) توضيحات او كه 
ــت، به نظر درست مى رسد.  در دفاعياتش بدان پرداخته اس
اجازه دهيد به اين تصميم حضرت محمد(ص)، از اين منظر 
خيانت و افشاى اسرار نظامى بپردازيم. در اين مورد، واضح 
ــل او را تبرئه كرد؛ اول، به خاطر  ــود كه حضرت به دو دلي ب
ــيار پاك بود و نشان مى داد كه او ممكن  ــابقه او بس اينكه س
ــالم خيانت كند و زمانى كه جنگ بدر برانگيخته  نبود به اس

شد و حمالت زيادى بر ضد مسلمانان وجود داشت، او جان 
خود را به خاطر آنان به خطر انداخت. دوم، در واقع خانواده 
ــد. بنابراين اگر او ضعفى از  ــه، واقعًا در خطر بودن او در مك
ــان داد و آن نامه را نوشت، پس  خود در قبال فرزندانش نش
ــتحق  ــته بود (او كامًال مس اين مجازات براى او كامًال شايس
ــوم برمال و او خوار  ــود) كه جرم پنهانش در عم مجازات ب
ــد.(28) خداوند در قرآن  ــم مؤمنان ش و تحقير در برابر چش
ــرده، اما هيچ مجازاتى را  ــم، جرم حاطب را يادآورى ك كري

براى او به جز مالمت و سرزنش، پيشنهاد نكرده است.
رفتار و فعاليت خوارج در زمانى كه حضرت على(ع) خليفه 
ــالم به خوبى نمايان است.  ــجويان تاريخ اس بود، براى دانش
ــارى مى كردند و او را تهديد به  ــكارا با خليفه بدرفت آنها آش
ــته بود و به  ــل مى نمودند. اما على(ع) آنان را آزاد گذاش قت
كارگزارانش مى گفت: تا زمانى كه آنها جرمى بر ضد دولت 
انجام نداده اند و دشنامهايشان و تهديدكردنهايشان به زور و 
ــد، شما  نمى توانيد آنها را زندانى  چنين جرمهايى كافى نباش
كنيد. ابوحنيفه به پيروى از سخن حضرت على(ع) فتوا داده 
است كه تا زمانى كه افراد، شورش مسلحانه نكرده اند، خليفه 
ــلمانان با آنها برخوردى نخواهد داشت. در جاى ديگر  مس
ــراد خطبه اى در  ــى(ع) در حال اي ــى كه حضرت عل هنگام
مسجد بودند، يكى از خوارج برخاست و شعار خودشان را 
سر داد، امام على(ع) فرمود: ما حق تو را از آمدن به مساجد 
ــهم تو را از بيت المال،  و عبادت خدا انكار نخواهيم كرد و س
تا زمانى كه تو از ما باشى، قطع نخواهيم كرد. (از تو در قبال 
ــما  ــت مى كنيم) ما هرگز عمليات جنگى ضد ش كفار حماي
ــه جنگ نپردازيد.  ــما با ما ب انجام نمى دهيم تا زمانى كه ش
ــمنى را تجسم كنيد. امام  ــما نمى توانيد اين ضديت و دش ش
على(ع) همواه تندترين و توهين آميزترين كارهارا از خوارج 
ــته بود و اجازه مخالفت مى داد  مى ديد، اما آنها را آزاد گذاش
كه هيچ دولتى اين چنين آزاديهايى را به مخالفان خود نداده 
است. امام على(ع) آنان را به خاطر تهديد به قتل، بازداشت 

و زندانى نمى كردند.

پي نوشتها

- پى نوشتهاى اين مقاله در پايان قسمت دوم درج خواهد شد.
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