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  يم ديشه هـــــاـــآشنائي با ان                             
  حقوقدان –امير فيض 

    

  وپس ازآشنائیهرکجای دنيا که باشند، بدور ازپيش فرضها  اميد وارم که هم ميهنانم،

  رضاپهلوی  .، به نقد وارزيابی آن بپردازند مستقيم با انديشه هايم

  

 را >تـــــــز<موضوعاتی عنوان شده است که ازنظر معنی وموقعيت جنبه درفصل ششم کتاب زمان انتخاب، مطالب و
ازآنجاکه تزهای ارايه شده درکتاب، ازريشه وثمره جدائی دين . دارد، يعنی اعليحضرت خودرامقيد به دفاع ازآن نموده اند

ت نه فروعات ازحکومت است واز آنجا که يکی ازطرق معقول ومعروف، دربررسی موضوعات، توجه  به ريشه اس
سی  رنقد وبرد مور که دربخش ششم زيرعنوان اصالح دينوشاخه ها، لذا اين تحقيق ترجيح داد که بجای طرح توابع، 

و ديگرانی اگرباشند  )اعليحضرت( حکومت بپردازد وازمدافع اصلی تز مزبور يعنی جدائی دين از ،اصل تزقرارگرفته، به 
  .نگی پياده کردن تزجدائی دين ازحکومت اين تحقيق رامستفيض سازندبخواهم که ازانديشه های خودشان درچگو

نگويند  عاقالن برهوس خويش <نيست وهوس است و تـــــــــزخواسته ها اگرقابل پياده واجراکردن نباشد  چراکه
  >سخنی

کردن تز  برای کسب معرفت درکشف چگونگی پياده برای اينکه احراز شود که اين تحقيق، ازصرف وقت وتالش الزم
ی تزجدائی دين ازحکومت راترسيم حقوقی نمايد، ئنداشته وپس ازآنکه نتوانست  طرح اجرا جدائی دين از حکومت غفلت 

ّ دست توس  درموقعيت  مدافع وسخنگو  ل به سوی ارائه دهندگان تز جدائی دين از حکومت خاصه شخص اعليحضرت که      
درزمينه جدائی دين از که اين تحقيق  است، الزم ميداند بررسيهائیمعرفی شد اند بااحترام واستدعای هدايت درازکرده 

  به استحضاربرساندحکومت کرده 

 يا دراجراوپياده کردن تز جدائی دين از حکومت است، نه درست و نخست اين توجه، بجاست که مشکل اين تحقيق 
  .اع هم نيست بنابراين تز بحساب نميايداگرقابل اجرانباشد، قابل دف ،زيرا تزدرست ومعقول ونافع  ،نادرست بودن تز

مشکل دوم وجود اعالميه جهانی حقوق بشراست که محدوديت قابل توجهی درپياده کردن تز جدائی دين ازحکومت 
اگر  اطاق فکرايشانبوجود آورده که بنده دربررسی هائی که البته کامل نبوده وانديشه های معظم اعليحضرت  واحتماال 

دريغ نفرمايند ممکن است  آنراکامل نمايد  يک اغتشاش اجرائی وتضاد آشکاربين اجرای تز جدائی ازعنايت وهمراهی 
  .دين ازحکومت واجرا ورعايت اعالميه جهانی حقوق بشرميبينم

  اغتشاش اجرائي جدائي دين وحكومت باحقوق بشر

        ً         ويامجتمعا ، خصوصی       ً منفردا  ماده هيجدهم اعالميه جهانی حقوق بشر به پيروان اديان ومذاهب حق داده است که
  .وياعمومی به تعليمات  دينی ومذهبی خودشان عمل کنند

  :برای اينکه به بينيم حساسيت ماده مزبور تاچه اندازه ای است به دو نمونه اشاره الزم ميشود
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   نمونه اول

ريکا وقرائت سرودملی مآميباشند احترام به پرچم   Jehovah  witnessesفرقه ای از پيروان مسيح که مشهوربه  
حکومتهای  ،ن مراسم باز ميداشتند دراين کشمکشآبت پرستی  ميدانند وکودکان خودرااز انجام  ،مريکارادرمدارسآ

فرزندان فرقه مزبور درصورت خودداری از احترام به پرچم وقرائت سرود ملی ممکن  محلی  قانونی وضع کردند که
کشيده شد وديوان مزبور، قانون محلی را برخالف  مريکاآان عالی فدرال است ازمدرسه اخراج شوند  موضوع به ديو

زاد آا درحفظ واجرای تعليمات مذهبيشان ر واعالميه جهانی حقوق بشردانست وپيروان فرقه مزبور مريکاآقانون اساسی 
  )١١گرفته شده ازحقوق اساسی بوشهری(   گذارد

  شاهد دوم

حق دارند درمدارس موزان پسر ومردان فرقه  سيک آکه دانش رای داده است يک قاضی بريتانيائی  ٢٠١٠درهمين سال 
ن مردم است  که اعالميه آاست به کمرداشته باشند واين از تعليمات مذهبی > کربان<ن آمراسم خنجری که نام  يا و

د رعايت کنند نهاست که ميتواننآ تعاليم دينی ۵حمل خنجر توسط سيکها يکی از نراحمايت ميکندآجهانی حقوق بشر
  .کربان به کمر شرفياب ميشوند اوگفت حتی شخصيت های بزرک سيک که خدمت ملکه انگليس حاضرميشوند با

نهاست با کاله جنگی آليم مذهبی ااين توضيح بجاست که سيکها حتی درعمليات جنگی نيز کاله خودراکه يکی از تع
  .يه جهانی حقوق بشرشناخته شده استنها به اعتباراعالمآعوض نميکنند واين حق  قانونا برای 

باارايه دونمونه باال به حساسيت ماده هيجدهم اعالميه حقوق بشر دررعايت تعاليم دينی ومذهبی ازجانب  پيروان اديان 
  .ومذاهب  واقف  شديم

  تعليمات ديني دراسالم يعني چه؟ 

نهارابرشمرده آن  وسنت آاشاره کرده دراسالم، تعليماتی است که قر آنتعليمات دينی که اعالميه جهانی حقوق بشربه 
  .ودرتکليف مسلمانا ن قرار داده است

  :جان ديون پورت، دانشمند انگليسی درکتابش  نوشته است

دستوراتی است شامل مجموعه قوانين دينی، اجتماعی، مدنی، . دستورعمومی وقانون اساسی مسلمانان است قرآن، 
اين مجموعه قوانين، ازتکليف روزانه تا تشريفات دينی، از تزکيه نفس  تا حفظ . ، قضائی وجزائی استتجاری،نظامی

زمنافع فردی تا منافع عمومی وازاخالقيات تاجنايات وازعذاب ومکافات اين بهداشت واز حقوق عمومی تاحقوق فردی، ا
  )عذر تقصيربه پيشگاه محمدازکتاب (                    .جهان وجهان آينده همه رادربردارد

هيچ خشک وتری نيست که در کتاب مبين « :سوره انعام است که ميگويد ۵٩آنچه جان ديون انگليسی گفته، دقييقا آيه 
  »نباشد

گاه آهم به موقعيت تعاليم اسالم بييشتر> جدائی دين از حکومت<اين مختصر، بدان سبب به اشارت رفت که درحل معادله 
دله منظورداريم وهم دريابيم که برخالف  تصورجدی برخی که اسالم رايک امردرونی وشخصی ميدانند  درحل معا آنرا و

  .نيست واگراين قاعده رادربرخی از اديان بتوان پياده کرد، قابل تطبيق بااسالم نيست

عمومی که اجرای مالحظه شد بخش عمده تعاليم اسالم، مربوط ميشود به حقوق > تعليمات اسالم< همانطور که درتفسير
، حفظ امنيت، قضا، جزيه، مجازاتها، مالياتها ی اسالمی وباالخره نظارت براجرای ن ماهيت حکومتی دارد ازقبيل جهادآ

  .قوانين فردی
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ن اشاره شد، ديديم که به پيروان اديان ازجمله اسالم آدرماده هيجدهم اعالميه جهانی حقوق بشرکه به 
   ً                                                          تمعا  به تکاليف دينی خودشان عمل کنند وباتوجه به صورت مسئله که                     ً       حق داده شده که منفردا  ويامج

تعليمات دينی رااسالم مشخص واحصاء کرده است ميتوان باقاطعيت کامل گفت که  اعالميه جهانی  
  .فرش قرمزرابرای حرکت پيروان  اسالم به حکومت کردن گسسترده است حقوق بشر،

  :، راه حرکت پيروان اسالم رابه حکومت نشان داده است وميگويدماده بيست ويکم اعالميه جهانی حقوق بشر

             ً                                                            ، خواه مستقيما  وخواه باشرکت درانتخابات شرکت داشته باشد وهمچنين حق دارابه هرکس حق دارد که درامورکشورخود
    .مشاغل عمومی کشورخود نائل آيد

راهمانقدر معتبردانسته که برای ديگر افراد  )اسالم(به کالمی ديگر، اعالميه، حق حکومت کردن برای پيروان اديان 
   .کشور دانسته است

مردم به دينشان پايبندی % ٩٧بنابرين باتوجه به ساختارجامعه ايران که مسلمان هستند وبنا براعالم کتاب زمان انتخاب  
ه منتخب  مسلمانان ياچنين حکومت ويااشخاصی کآ. دارند، در انتخابات کسانی که بحکومت خواهند رسيد مسلمان هستند

هستند روش جدائی دين از حکومت رابه پذيرند؟؟ يعنی درجايگاه حکومت قرارداشته باشند ولی تعليمات اسالمی وقوانين 
  آنرااجرانکنند؟؟

  >کسيکه طبق قانون خدا حکم نکند ازتابعيت اسالم خارج  است< :پاسخ اين پرسش راقرآن چنين داده است

ن است که آ                                            ّ    زاد دريک جامعه اسالمی واجد مشروعيت ميگردد، البد  ازآطريق انتخابات  نتيجه اينکه حکومتی که از
  .باقانون اسالم حکومت کند وفرض جدائی دين ازحکومت کال منتفی است

  حل معضل باقانون اساسي

از  اساسی منظور داشت، جريان جدائی دين نبرخی اينطور تصورکرده اند که بامحدوديتهائی که ممکن است درقانو
به اتفاق به  .اين تصوررااعالميه جهانی حقوق بشر، پيشاپيش مسدود وباطل ساخته است. حکومت تضمين خواهد شد

  .ماده سی ام همان اعالميه جهانی حقوق بشررجوع ميکنيم

هيچيک از مقررات اعالميه حاضر، نبايد طوری تفسيرشود که متضمن حقی برای دولتی ياجمعييتی يافردی باشد که <
  >اين اعالميه رااز بين ببرد ويا درآن راه، فعاليتی بکنديهای مندرج دردن بتواند هريک از حقوق وآزاآوجب بم

خر همين ماده است که بااصالح قانون اساسی حق نظارت ارتش رابرجريان آتوضيح  اينکه  کشورترکيه به اعتبارقسمت 
   .ساقط ساخت )جدائی دين از حکومت( سکوالر

  .يحه، توقع وانتظارم رااز همت واالی انديشه های اعليحضرت تجديد ميکنمدرپايان اين ال


