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  حقوقدان -اميرفيض

جھت ارتقای  ن درآموزش آبا بخاطرسپاری اين اعالميه به جد درراه ياد گيری و ھرانسان عضو جامعه<
   .ھائی بکوشد وبرای اقدام پيشبرنده درسطح ملی وبين المللی تالش کند زادیآچنين حقوق وحرمت برای 

  (ازاعالميه جھانی حقوق بشر)                                                                                     

بھتراست ؟ يا ميتوان اين تحقيق را ضميمه رساله <راھی برای تامين امنيت جھانی> دانست يا خيرآنميدانم 
   .ن تصميم گرفتآارائه تحقيق درباره  پس از

  انگيزه  اين تحقيق 

بود با عبارت  ی> تصريح٢٠١٧/٠٢/٠٣درباره ويزا بتاريخ  آمريکاير<ابعاد حقوقی تصميم دولت درتحر
  :زير

 ی مسلمانان  درقرآنھمه کشورھای غيرمسلمان جھان ازتھديد  ، که حق استآمريکا<نه تنھا دولت 
   .داشته باشند توام با چاره انديشینھا وحشت آنابودی کشورھای غيرمسلمان ومردم 

محدوده چاره انديشی  در يزن که اين تحرير ، اين تکليف را موجب شد ن تحريرآرد چاره انديشیعبارت 
   .نھا توقع ازديگران را کافی نداندوت گيرد قرار

  هدف اين تحقيق 

درجھت درحدی  ممکن است امری طبيعی شناخته شود  که اختالف حاکم بربشريت که  مناظري متاسفانه
 ب وآاختالفاتی که ناشی از  . ون امنيت جھانی را بشدت تھديد ميکندآاعد که تص شکلی قرارگرفته، و

 مده وآ ممات در داب زندکی افراد است درجھت اعتقادات دينی بصورت دشمی درحد بقا وآ نژاد و ھوا و
 کشور ريان دارد به سياست وباورھای دينی ج ربا تاسف بيشتر اين جبھه گيری ودشمنی که به اعتبا

ازترس مسلمانان بصورت يک اصل برای  سياستِ  ،امروزه و ،توجه جھانی نيزرسيده است ھنهداری به پ
 عالمت وسعت و ،ھای جديد استه واژ واژه اسالم ھراسی که از .مده استآجامعه غيرمسلمانان در

   .فراگيری ترس غيرمسلمانان ازمسلمان  است
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نابسامان ناشی ازتحقير انسان ھا وعواقب اوضاع  به  تنظيم کنندگان اعالميه جھانی حقوق بشر گوئی
 انسانھا ازھرعبارت اعالميه جھانی حقوق بشر تحقير نھا ازآوحشت  گاه بوده اند که ھراس وآن آوخيم 

واھميت به حرمت انسانھا را درحدی دانسته که راه جلوگيری از عصيانھا وشورش  ،درک کردنی است
ميتوان درجھت تحکيم مبانی  را لذا تحقيق حاضر ،دانستهنھا آھا را حفظ تعادل حقوق انسانھا وحرمت 

   .جھت برخی ازمصائب تھديد کننده جھان دانست ن درآ استفاده از و حقوق بشر

  تحقير انسان ها

به  انسان ھا ؛مادرھمه دشمنی ھا وبی مھری ھا وزمينه سازی برای انتقام گيری است ،تحقير انسان ھا
 اين تحقيراست که بتناسب زمان ومکان و تحقير مقاومت ميکنند و تقاوت شخصيتی که دارند درقبال

   .ميز عيان ميسازدآرا بصورت خشونت  امکانات واکنش خود

  :ورده استآ درمقدمه اعالميه جھانی حقوق بشربه تحقيرتوجه خاصی شده و

دمی آوجدان بطوريکه   تنائی وتحقيرحقوق انسان به انجام کارھای وحشيانه انجاميدهعنجا که بی اآ از
   رابه رنج افکنده است ........

  عامل تحقير

 با غيرمسلمانان بپردازد که اظھرمن الشمس است  اند به ابعاد دشمنی بين مسلماناناين تحقيق الزم نميد
دھد که علت العلل اختالف ودشمنی وقھر بين مسلمانان و غيرمسلمانان ھمان تحقيری ولی ميخواھد نشان 

برای  کفار غيرقابل تحملِ  ور وآبه غيرمسلمانان ايجاد وبصورت تبعيضی زجر نسبت  قرآن که است
   .ل شده استيمسلمانان قا

  آمريکانان با کشورھای غيرمسلمان خاصه اروپائيان وآالبته اينکه مسلمانان معتقدند که علت دشمنی 
ه يک مسلمان  اول به نجا کآامورکشورھای مسلمان است  تاحدی قابل شنيدن است ولی از نھا درآدخالت 
 نچه که درآبدان جھت که  باز شک وترديد و نھم باآاست وسپس به عوامل ديگر  باورمند قرآنکتاب 
لذا بدون شک بايد قبول کنيم  ؛ن قرارگيردآمده حکم خدا تلقی ميشود ومسلمان بايد دردائره اجرای آ قرآن
که  ديگر آياتوبسياری  دوری ازکفار لزوم و وتعلق جزيه به کفار کفارمورد جھاد با  در قرآن آياتکه 

 قرآن  آياتنچه که با آ حشت، ترور وی، ونموثری کامل درايجاد دشم برتحقير غيرمسلمانان پايدارشده
  .ميباشد ،شودميتواند مربوط 

  شاهد موجود

داعش سرانسان ھای مخالف اسالم ويا دولت  .حقيقت باال ھمين داعش است شاھد حاضربرای احراز
تاريخی وباستانی  ثارآمردان را به حالت برده خريد وفروش ميکند،  دختران و ؛ميبرد المی داعش رااس

 حالت جنگ ودشمنی ميداند، در را ، خودکفار وباباخاک يکسان ميسازد  را را ويران ميکند، قبرستان ھا
ن اعمال را آد چگونه جامعه جھانی ميتوان ؛مصرح است قرآنی اعمال داعش درکتاب محاليکه تما در

يا خارج  خارج بود و قرآنگردونه اعتباری  ی که مستند عمل داعش است ازآيات محکوم کند درحاليکه اگر
   .اسالمی نخواھد داشت ادی ازاعمال داعش جوازبشود ھيج حمايت معنوی ويام



 حقوقدان-اميرفيض-از معلومات اسالمی برای دفع مصائب جھانی                                 ٢٠از  ٣برگ  ٢٠١٧/٠٢/١٧، معهج=تيرشيد 

 در قرآن ازی آياتحاليکه  در ،ی استقرآننص  ن ناشی ازآاقدامات داعش ومشابھات می بينيم که مستند 
ی که ابدا قابل آياتبايد جامعه جھانی ازمصيبت  چرا ؛ديگری نسخ شده است آياتھمان زمان ھای اوليه با 

  ؟يابدنرھائی  آياتن آدنيای کنونی نيست با نسخ  اجرا در

  مهارخشونت

 در واين تحقيق معتقد است که اين دوگانگی واختالفی که ھرروز بدالئل عديده ای وسيع ترخواھد شد 
مقابل ھرنوع سختگيری دولت ھای غيرمسلمان نسبت به مسلمانھا، مسلمانھا به واکنش ھای خشونت 

 طرحی که در ،. لذاه کامال مشھود استلمصيبتھای حاص کرد چنانکه تصاعدبيشتری مبادرت خواھند ميزآ
   .مھارکند ن مصائب راآ بتواند ، شايدشود ن پشتيبانیآمسيرحقوق بين الملل استوار وازامکانات 

مھاری که پس ازگذشت ساليان  ،مھاری که نه نيازبه خشونت دارد ونه دخالت کشورھای غيرمسلمان
 ترس وحشت بين مسلمانان وکفار بود ھنگی وزندگی مشترک بدور ازآبه وجود يک ھم ميتوان اميدوار

  .اين مسئله ھدف وموضوع اين تحقيق است و

  معلومات اين تحرير

 بطور و (متافيزيک) الھيون عقيدتی  ازمبانیاست يعنی بارور، است ت اسالمی متکیعلومااين تحقيق برم
   .، سنت واجماع بنا شده استقرآن کلی برموازين 

اراده خدا صورت گرفته  بخواست و ،اين تحقيق ازاين زاويه حرکت دارد که ھرتحولی درجھان ** -١
با مثال  قرآن ت وھمان است که دراراده وخواست خداوند وارد نيس ھيچ محدويتی بر و وميگيرد

  .مده استآ درختی بدون اجازه خدا ساقط نميشود، به تذکر برگی از ھر

 ** خداوند خيرخواه انسان است وراه زندگی وسعادت را به بندگانش نشان ميدھد وقدرت درک و -٢
   .ستنھا رسوالنی ھم فرستاده اآموزد وبرای ھدايت آنھا ميآ راھم به ن مواھب آ استفاده از

** ھمه تحوالت اجتماعی واقتصادی شامل اختراعات واکتشافات ودريافت ھای علمی درھرسطح  -٣
  .سازد نھا مجازآ بر موضوعی تحقق پذيرنيست مگراينکه خداوند  بندگانش را درتصرف واقتدار و

که قدرت تفکروامکات تحوالت اقتصادی واجتماعی را درجوامع بشری بوجود  است ** خداوند -۴
نھا يعنی مردم با آ والت راھم درمخلوق خود خلق ن تحوآقدرت مديريت وطرز استفاده از .وردآمي

  .ن تحوالت را فراگير ميسازندآ نحوه استفاده از ،وضع قانون

موزنده ھا واحکام خداوند به دوطريق به بندگانش الھام ميشود يکی ازطريق پيامبران ودوم آ**  -۵
 قرآنيق طر م ازسوی پيامبران عنوان سنت و الھام از، به الھااين تحقيق در .قرآنطريق  از

   .عنوان احکام داده شده است

يعنی زندگی را متحول خلق کرده،  لذا  ،فريده نه ساکنآ ** نظربه اينکه خداوند بشريت را متغير -۶
ی مخلوق خداوند را با احکام الھی تطبيق گبا سنت (گفتاروکردارخود) زندپيامبران را فرستاده که 

  .نرا بزدايندآگمراھی  ،احکام الھی درموردی نارساست  پيامبران اگر د وبدھن
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که دستورالعمل مسلمانان است  قرآننيست ومتغير است،  نجا که زندگی انسانھا ساکنآ از**  -٧
 نرآجاری بوده است که  قرآنازھمان ابتدای نزول  قرآن آياتتحوالت  و ؛نميتواند ساکن باشد

 يا پرداخت صدقه به پيامبر قبل از ؛بيت المقدس بسوی کعبه ر قبله ازمانند تغيي ؛مندآنسخ مين
در اين باره  يه را مشمول نسخ دانسته اندآ ٢٢برخی  و ١٩علمای اسالمی برخی  .وغيرهنجوا 
  :اسالمی چنين نوشته است علمی  بزرگ اجعمر يکی از

 بھبود وصدد  ما درئت دابرای پاسخ به اين فطر <احساس کمال جوئی وترقی درفطرت بشراست. بشر
بھترين وسيله مسافرت بود وامروز اتومبيل  شتر اسب و ،روزگاری ؛ی وضعيت زندگی خويش استترق
 ژیِ وتکنول در استفاده برای مسافرت منسوخ شده است. ھمانطور که ھواپيما. يعنی اسب وشتر در و
نيز وجود  ربوط به زندگی بشرم نسخ درقوانين اجتماعی وحقوقی ،دارد بشر نسخ وجودورد استفاده م

  .دارد

 ،ما دردنيائی زندگانی ميکنيم که ھرروز قوانين تردد شھری وقوانين کشوری درحال تغيير است بنابراين
  پيشرفت قوانين است ..... حکمت نسخ درقوانين بشری بمنطور

سعادت  منظورتکامل ونسخ درقوانين دينی تااندازھای شبيه نسخ درقوانين مدنی است. قوانين دينی نيز به 
امکانات  باالجبار امری تدريجی است وضع قوانين نيزبايد با نياز و بشروضع شده است وچون تکامل بشر

برای بشروضع  اينرو خداوند درطول قرون متمادی پيامبران متعدد وشرايع فراوانی را از ؛عملی بشرباشد
  !ھدکرده است تابصورت تدريجی انسان ھا رابه قله کمال سوق د

  )قرآنمدی برعلوم آ(در                                                                                             

  قرآن آياتثبات در

اين برداشت حتی با  ،چون کالم خداست پس ثابت واليتغراست قرآناينکه برخی عقيده دارند که  **
  ؛يراست زيراشناسی ھم مغا قرآنفلسفه خداشناسی  و

بوسيله خداوند  قرآنيه آ ٢٢ قرآنسال نزول  ٢٣ظرف  ،یقرآنبنا برمالحظات ونظرات مفسرين  **
 ھمه چيز، را مانند قرآناين تحول دليل اين است که خداوند  و ،يه ديگری جانشين شده استآ نسخ و
به  نياز  قرآند که فريده است وھمين که انسان ھائی احساس کننآمتحول  نيازمندی ھای بشر جھان و

افراد به درک  ھم ساکن وثابت نبوده است وتغييراتی به اعتبار زمان ونياز قرآنحتی قرائت وتحرير  **
   .قرآن گذاشتن ويا وارد شدن حرف (الف) درتحرير زبر ن داده شده مانند زيروآمفاھيم 

ديده واکنون پس ازگذشت  را الزم قرآن آياتنسخ وتغيير در مورد ٢٢سال  ٢٣چگونه خداوند ظرف  **
   ؟مورد قبول نباشد ،نآ يير ونسخ وناسخی درينده ھيچ تغآقرنھا وانتظارحضوراسالم درميليون ھاسالھای 

(اختالف نظر)  که  ن حکمی استآيه آ ۵٠٠يه است (اختالف نظر) که آ ۶٢٣۶مجموعا  قرآن **
 سال ٢٣حاليکه خداوند در در ؛ه استيآ ۵٠٠ھمين برخی ازمشکالت غيرمسلمانان با مسلمانان به اعتبار
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 نبود اين فکر اگر ھم درصورتی که اراده خدا باشد که ھست و بندگان خدا  ،يه حکمی  را نسخ کردهآ ٢٢
حکمی  آياتمد حق وتکليف الھی دارند که آبرای بندگان خدا بوجود نمي قرآن آياتتجديد نظردر نياز و

   .داجماع بازبينی ونسخ کنن را با ابزار قرآن

  نسخ يعني چه

يا فقط  د ودرن گآکه گاه ممکن است  حکم ديگری جايگزين  ؛اشته شودنسخ يعنی اثراجرائی حکمی برد
   .ی استقرآنافتادن يک حکم  اثر به معنای از قرآنعمل نسخ بدون جايگزين انجام شود. پس نسخ در

يه ای آ<ھر ؛مده استآل خدا قو نجاست که ازآمقصود  ،اذعان دارد قرآنبه وجود جريان نسخ در قرآن
<چون  ؛مدهآيه ديگر آ يا در و >وريمآن آن يا ھمانندش را درميآ از گذاريم بھتر که نسخ کنيم ويا فرو را
  .>يه ديگری سازيم خدا دانا تراست که چه فرستاده استآيه ای را جانشين آ

  چرا نسخ الزم ميشود 

 که از ،نسخ ، لذاخداوند را عالم مطلق ميدانند يحيانمانند يھوديان ومس نظربه اينکه اديان صاحب کتاب
چنين ميگويند   قرآننسخ در وجواز علمای اسالمی به ايراد باال ،نددمی است درشان خداوند نميدانآفعال ا

سپس چون  ،ن موقت وزمان برداراستآخود ميداند که  و *خداوند عالما وعامدا حکم اول را ميفرستد
  .*ا که متضمن نسخ حکم اول است ميفرستدرسد حکم دوم ر زمان فرا

  دامنه نسخ 

  :علمای اسالمی دامنه نسخ را محدود به موارد زير دانسته اند

                  قرآننسخ سنت به سنت ونسخ سنت به  –به سنت  قرآننسخ  – قرآن آياتبوسيله  قرآن آياتنسخ  
  )١٠۶يه آ(تفسير ابوالفتوح 

  رنسخ محدوديت هاي ابزا

زمان عثمان ديگر  در قرآنوری آجمع  پس از .وسنت قرآنمنحصراست به  قرآن آياتديديم که ابزارنسخ 
مفسرين اسالمی نسبت به  نجا که عده ای ازآ از و ،ديگر منتفی است آياتبوسيله  قرآن آياتمسئله نسخ 

وری آت که مسئولين جمع ئی دارند  لذا نميتوان انتظار داشترديد ھا  قرآنکامل  وری صحيح وآجمع 
ی ئھرچه که درحافظه ھا ويا نوشته ھا مده باشند وآنسخ شده بر آياترد کردن ن ھنگام درمقام آ در قرآن

ديده  ،مشھور قرآنناسخ ومنسوخ ھمه در آياتبدستشان رسيده  کتاب کرده اند وبه ھمين دليل است که 
  .ميشود

 وفات پيامبر پس از نيز از ،دخالت داشته باشد قرآن تآياامر ناسخ ومنسوخ  ابزار سنت که ميتواند در
ی که با ھدف تکامل آياتمجرای استفاده مسلمانان برای شناخت وتشخيص  از ،بعلت قطع تداوم سنت

  ت .به کناررفته اس ، نيزمواھب خدادادی مغايراستپيشرفت واستفاده  از بشريت  وفطرتِ 
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  دگم وسنگ بودن اسالم

 قرآن آياتبرای نسخ برخی  وسنت) را قرآنميشويم که اسالم ابزارھای الزم ( روبا اين مشکل روب بظاھر
نيازمندی ھای حقوقی بين فعاليت ايجاد روابط و با خواست وھدف خدا که تامين و آياتوتشريح برخی 

 دنبساز  که  مسلمانان ناچاراند لذا ،وسنت است را ازدست داده است قرآن آياتی افراد بشر ازطريق ھا
ن اعم ازداخلی وبين المللی آوردھای آد رابطه ای بين فعاليت ھای اجتماعی ودستننتوان و ،سوزندوب

پيشرفت جامعه جھانی  قدرکه جامعه مسلمانان تحت تاثير ھر ؛درعبارت روشن د.نازطريق اسالم ايجاد کن
وسياسی نيازبه  مسلمانان بمناسبت تحوالت جھانی اعم ازاقتصادی واجتماعی و با تحوالتی روبرو گردد
نجا که احکام اسالمی واجد زمينه آ م با کشورھای غيرمسلمان را داشته باشند، ازھمکاری وحسن تفاھ

تعدی به جان ومال وناموس غيرمسلمانان را فراھم ساخته راھی پيش رو برای برداشتن  و ھای تحقير
  .ندارند موانع حسن تفاھم ورفع ترس ووحشت ازمسلمانان به اعتباراحکام اسالمی

  اجماع وسيله بروز كردن اسالم

درحفظ  وسنت  قرآنموقعيت عقب ماندگی  اجماعاين چنين تصوری نادرست است واسالم با نھاديه کردن  
   .را محفوظ داشته است قرآنبين پيشرفت ھای زندگی  با احکام  توازنِ 

  اجماع چيست 

حل وعقد براحکام معنای رای ونظر اھل وسنت است به  قرآناجماع که ازموازين حقوق اسالمی درکنار
  .توجه اين تحرير به اجماع اھل تسنن است) و ،(اجماع درتسنن وتشيع متفاوت است ،شرعی است

ويا سنت   قرآن آياتاگربه تاريخ اسالمی رجوع شود می بينيم که مسلمانان ازاستفاده ازاجماع درنسخ 
نھا داده است برای سروسامان دادن به آبه  قرآنکه اين حق مسلمی  از و ،کوتاھی نشان داده اند بسيار

 طول قرن ھا بمناسبت تحوالت اجتماعی وصنعتی وموقعيت کشورھا در برخی مشکالت اسالمی که در
الجرم جامعه اسالمی بسرعت درجھت تحوالت شکل  مده استفاده نکرده اند وآن المللی بوجود يشرائط ب

الجرم اسالم دين عقب مانده  و ؛ان نقطه مبدا متوقف شده استگرفته ولی مقررات واحکام اسالمی درھم
اسالم را بروز کند اده ازاجماع ميتوانست وميتواند حاليکه استف سقط شده شناسائی گرديده است. در و

را به  نھاآ ،نيست قبول وتنوير افکار مقارن ومتعادل باپيشرفت ھای جامعه انسانی قرآن نچه که درآيعنی 
   .گردونه احکام اسالمی خارج سازد سخ ومنسوخ ازشمول رويه نا

  اعتبار اجماع

   :نوشته است  قرآندانشمند وفيلسوف بزرک ايرانی فخررازی مولف قدرتمند تفسر

معرف  و ، ناظر>و اطعيوهللا الرسول واولی االمر منکماطيعوهللا <يه معروف آ در ،عبارت اولی االمر
نھا ميشود مخالفت با اجماع که حرام شناخته شده است           آبا صاحبان عقل وبصيرت ھستند  که مخالفت 

  .کبير  جلد دھم) (تفسير

   .وسنت قرارداده شده است قرآنبنابراين  اعتبار اجماع دررديف اعتبار 
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ابوحامد محمد غزالی درباره اجماع ميگويد  دراجماع  اتفاق نظرھمه مسلمانان واجب نيست بلکه افراد 
 ھمو اضافه کرده است که درمسائل و ؛نان را مجتھد صاحب فتوا ميگويند کافی استآصاحب نظرکه 

بدين تريب اجماع  ند وعوام ھم دراجماع داخل عوام است، صالحيت نھا درآنظردرباره  که اظھاراحکامی 
   .ميتوان بسيارنزديک با ھمه پرسی امروزی دانست را

   قرآننسخ پذير آيات

 مسلمان از توان گفت که منشاء بروز ترس ووحشت اھالی کشورھای غيرمي قرآنحکمی  آياتازميان 
کام نگاه شود ن احآکه اگربدون تعصب به  ؛موارد مشھود است ساير ی بيش ازقرآندرسه حکم  مسلمانان

   .کشورھای غيرمسلمان ازکشورھای مسلمان منطقی است خواھيم گفت که وحشت وترس 

  نخستين وحشت 

ی است آياتغيرمسلمانان است  احکام ووگذاروحشت ونگرانی وترس بين مسلمانان  يکی ازمراتبی که پايه
وی  اسالم دين ديگری برگزيند ھرگز از س جزکوميگويد <ھر به اسالم داده شده استانحصاردين خداکه 

  .نزد خداوند فقط اسالم است> ،بدرستی که دين حق –پذيرفته نميشود 

خرت آ م مقرر کرده فقط يک متن واحتماال مورد عمل  خداوند دربرای اسال قرآناين امتيازوبرتری که 
احکام خاصی ھم درجھت حقوق برتری مسلمانان برغيرمسلمانان قائل شده  که  قرآننيست بلکه اسالم در

   .وی  مانند جزيه وقتال باکفار وشرائط ھمزيستی با کفاردستورالعملی است برای زندگی دني

  جزيه 

جازه وحق داده است  که با غيرمسلمانان قرارداد ذمه منعقد کنند که درقبال دريافت اسالم به مسلمانان ا
  امان باشد. نھا درآجان ومال  ،ن غيرمسلمان احساس خفت وخواری کندآبطريقی که مبلغی ازکفار

ازجمله پذيرائی ازمسلمانان ازسوی  ضميمه دارد  ھمی تعھد مالی نيست تعھدات ديگرقرارداد ذمه فقط 
بسيار  درحد يک طومار نھاآرعايت احترامات خاص ازسواره وپياده وارتفاع ساختمان ھا وامثال  و رکفا

  .ميزآعجيب وتبعيض 

مربوط ميشود که ن آبه جزيه داستان مفصلی دارد که به اين تحرير مربوط نميشود ولی ھمينقدراشاره 
جريان داشته  رکشورھای مسلمانمقيم د اسالم  نسبت به کفارشامل مسيحيان ويھوديان رصد جزيه از

ماليات سرانه برای حفظ امنيت  اھالی کشور زمان ساسانيان دولت از است ومحققين اشاره ای دارند که در
اسالم ھمان  ارتباطی به دين افراد نداشته و وتشکيل قوا دريافت ميکرد ولی اين ماليات عموميت داشته و

   .مسلمانان گرفته استنرا غيرآديان بماليات را اقتباس کرده ومو

يت تاريخ پيشگامی يک  به حکا و ؛ايران جريان داشته است در ١٢٧٠ جزيه تا زمان ناصرالدين شاه 
بھنگام تاجگذاری پادشاه انگليس فرمان لغو لندن  سفر سبب شد که ناصرالدين شاه درشخصيت زرتشتی 

لقمان  ضع قانونی که به ھمت  دکترولی جزيه درزمان رضاشاه کبير با و ؛جزيه زرتشتيان را صادرکند
  .نماينده کليمی ھا بتصويب رسيد بکلی منقرض شد
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   ديد گاه اسالم نسبت به جزيه

نرا يک پول ودريافت زور وغيرعادالنه نميدانند  استداللشان آ و، علمای اسالمی عموما مدافع جزيه ھستند
بکشد با دريافت جزيه  را نھاآنکه آ را کرده وبجای نھاآاين است که دولت اسالمی تامين مال وجان 

   .نيست پس جزيه پول زور نھا ھم کاری ندارد،آوبه دين  را تامين ميکند نھاآوقرارداد ذمه امنيت 

  مسلمانان جهان جزيه رايك حق مسلم خدادادي ميدانند

شنيدنی  بسيار ن کشورھا آبا کشورھای کفار وموقعيت جھانی کشورھای مسلمان  رابطهِ  نھا درآاستدالل 
   .ورده شودآکه بھتراست عينا به اينجا  ،قابل تامل است ازجھت استحکام اين تحقيق و

وچه درھيئت ابتدائی  * قرارداد ذمه چه درشکل متعالی خود که معاھده ھای بين المللی به شمارميرود<
 زمترقی ترين وبين کشورھای اسالمی با گروھی ازافراد غيرمسلمان اھل کتاب منعقد ميشود يکی ا که در
  >ئولژی متعارض ومخالف  است .......يک ايد با دوستانه ترين راه ھای برخورد بشر

  (پايگاه تحقيقی حقوق بين الملل دراسالم)                                                                        

وتبعيض بين مسلمانان وکفارباوردارند که مالحظه مينمائيد که علمای اسالمی تاچه حد به حقانيت! جزيه 
بصورت عھدنامه بين المللی، کشورھای غيرمسلمان با قرارداد ذمه مکلف به پرداخت تا نند آخواستار

   .ديگر به کشورھای مسلمان بشوند ورآوقبول تعھدات خفت ماليات زنده بودن 

 ای غيرمسلمان به قدرت کافی چه ازکشورھ تايا عقل وانصاف به کفاراين توصيه را نميکند که بکوشند آ
   ؟نھا تحميل کنندآ بر رسند که بتوانند قانون ذمه راادی وياسياسی ونظامی به موقعيتی ناقتص نظر

مد که قانون ذمه آيا واقعا کشورھای اسالمی ميتوانند باورکنند که درجھان امروز وضعی بوجود خواھد آ
جانب کشورھای  بت ويکنواخت سابقه اجرائی ندارد) ازاه ھم بطورثاگمقرر کرده (ھيچ قرآنکه  نطورآ

يا  و آمريکامثال رئيس جمھور  قرآنبنا به دستور  و *؟مسلمان برکشورھای غيرمسلمان تحميل شود
حاليکه  در حاکم کشوراسالمی شرفيات و ملکه انگلستان ويا رئيس جمھوری روسيه شخصا به دربار

حاکم اسالمی بدھد وھنگام  بهند ميليارد دالری جزيه رااحساس حقارت وبندگی ميکند دودستی چک چ
   .پرداخت چک ھم يک توسری بخورد که يادش باشد که بايد مسلمان بشود

علمای اسالمی ازتفسيری که برقانون ذمه وجزيه وارد ساخته ودرانتظارتبديل ان به عھدنامه بين  ياآ
   *؟فتدابياتفاق  المللی ھستند تصورميکنند چنين چيزی ممکن است

دنيای امروز که عمال زندگی مشترکی بين مسلمانان وغيرمسلمانان درھمه ابعاد زندگی رسوخ  يا درآ
با وجود اعالميه جھانی حقوق بشر امکان  و نيست، نن عمال ممکآانفصال  وجدائی  وعميقی يافته 

  ؟برقراری عقد ذمه ودريافت جزيه ممکن است

با وضع تصميمی نسبت به برخی کشورھای مسلمان محدوديت ھائی  آمريکاھمين روزھا ناظريم که دولت 
دولت ھای کشورھای کفرھمان قرارداد ذمه  اگر ؛ايجاد کرده است که سروصداھای جھانی را برانگيخته

شرط زندگی  ن قرارداد راآ ونھا ماليات زنده بودن (جزيه) دريافت کنند آ از اری کنند وبرا برمسلمانان اج
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قائل  مسلمانان ريکه حکومت ھای اسالمی برای غ خود بدانند که درست کار وحقی است قلمرو کشور در
  ؟ھستند چه اعتراضی ميتواند به کشورھای کفروارد گردد

ست آمريکا ميگفت ھمان قرارداد ذمه که اسالم مقرر کرده شرط ورود مسلمانان به کشور آمريکااگردولت 
يب سرخ برای دست چالق بد است وقرارداد ذمه وجزيه يا سآ ؟کشورھای اسالمی چه اعتراضی داشتند

  ؟برای مسلمانان حق است وبرای غيرمسلمانان  تجاوز به حقوق انسانی است

را تحمل  آمريکاولی می بينيم که روحيه بشری حاضرنيست حتی تامل سه ماه تبعيض درويزای ورود به 
   .مقرر کرده است قرآنبه شرحی که نھم باخفت آکند تا چه رسد به قرارداد  ذمه ودريافت جزيه 

   حكم منسوخه جزيه

ولی ھمچنان  ،اجرا خارج شده است مدار قرنھاست که درکشورھای اسالمی ازجزيه  اين حکم اسالمی 
تشبيه ھمانند اعالن  در ؛تعھد مسلمانان است ن درآاجرای  ھست يعنی بصورت حکم باقی و قرآن در

عامل  و گواقع يک نن در و ؛تش بس داده شده استآموقتا  ھائی جنگ بين دوکشوراست که بمناسبت
     .قرآن آياتنھم برمبنای آ ،است ودشمنی بين کفارومسلمانان، دودستگی احساس خفت

قرارداد  نھا بدنبال دريافت جزيه وآمسلمانان وحکام  تاشرائط بين المللی وحقوق بشريت ممکن ميسازد يا آ
   ؟ذمی با غيرمسلمانان باشند

نه که مسلما نه است ودردنيای امروز نميتوان توقع انجام ويا تحميل چنين مسائلی را داشت چرابايد  اگر
تی ازاحکام اسالمی اقدام ياحساسی وشخص رف ساختن اين غده چرکين انتقامی،ازقاعده نسخ برای برط

  ؟نکرد

تری نسبت به اديان گاه شود که دين اسالم به پيروان خودش چنين امتياز وحق برآھرغيرمسلمانی که 
داده که با احساس خفت ماليات زنده بودن خودشان وعھد وعيالشان رابه مسلمانان بدھند بدون  ديگر

 کوچکترين شک وترديدی يک کينه وروحيه دشمنی نسبت به مسلمانان درخود احساس خواھد کرد  و
  .بروز دھد را ودين اسالمیکينه نسبت به مسلمانان  و بھر ترتيبی که باشد ميخواھد جبران اين نقار

تمدن  درمداری ازپيشرفت وواروپائيان  آمريکانھم درشرائظی که می بينيم کشورھای غيرمسلمان خاصه آ
 سوی ديگر غير از و ،نھا ھستندآوامکانات علمی ومادی قراردارند که مسلمانان جھان غالبا محتاج 

   .نان جھان ازباب جمعيت ده برابر مسلمانان ميباشندامسلم

مده مادام که نسخ نشده حکم است آ قرآن خير چيزی که در ؛نفرمائيد که کی جزيه گرفته وکی داده است
بدالئلی  اگر و ،تمکين مردم درقلمرو قانون اجباری است ھمانند قانونی که تا نسخ نشده قوه اجرائی داد و

  .ی قانون نخواھد بوداعتبار نون عاجزاست اين عجز دولت دليل بین قاآ اجرای فراگير دولت از

سالھای  ممکن است در ،دشمنی بين افراد بشريت که غيرقابل اجراھم ھست و نقار مملو از  يهِ آاين چنين 
ھمه اوضاع واحوال نشان ميدھد  زولی امرو ،ميرفت اوليه اسالم ومحدويت جوامع بشری راه حلی بشمار

   .که نميتوان رويه ھزارسال قبل را حجت دانست
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ش نخورده ودھان سوخته> کشورھای مسلمان جھان ديناری بابت جزيه ويا آالمثل < مصداق ضرب
بموجب حکم اسالم به گردن ھمه مسلمانان  عمل نآمسلمانان نميگيرند ولی نکبت  غير اد ذمی ازدقرار

   .جھان است

 که ازن اديان حق دارند آاگرقضيه برعکس بود ودرکتاب دينی يھود ونصارا حکم شده بود که پيروان 
 غير در قبول کنند و را مسلمانان ماليات زنده بودن بگيرند ويا ترک اسالم کنند ودين يھود ونصارا

ن دوران آ از ن اديان را عليه مسلمانان مجسم کنيم وآيا ميتوانيم واکنش پيروان آاينصورت کشته شوند  
نابودی  تضعيف و ا سعی درن غيرمسلمانھآنسبت به  ننمائيم؟ معلوم است که واکنش مسلمانھا وحشت 

ارد جان بگيرد ھمين عمل را کشورھای خارجی ت انسان است که دشمن خودش را نگذعياين طب .نھا بودآ
گذشته ھم داشته اند. يک تنفرعمومی وحس دوری ھمانند نجاست  در نسبت به مسلمانان جھان دارند و
   دارد چرا؟ بين مسلمانان وغيرمسلمانان وجود

ن اقليت که آيک اقليتی ازابنائ بشرچنين باشد که ھمه مردم جھان نجس ناپاک ھستند اال چرابايد منطق 
   .فرقه تقسيم شده اند ٧٠ن اقليت ھم به آخود 

نجاست  يافتند دررعايت حکم نجس و ی به دربارشاه بارجدرزمان فتحعليشاه قاجار ھنگاميکه سفرای خار
يا اکنون ھم ميتوان ھمان احکام آ ،ريختند که تطھير شودمي را خاکستر نھاآبودن سفرای خارجی جای پای 

   ؟ئيان نافذ وجاری دانستآمريکانجس شناختن اروپائيان و اسالمی را در

بين مسلمانان تازه کارويھوديان اختالف ودشمنی ايجاد شده  بود  ک زمانی درعھد پيامبر بمناسبت ھائیي
تا  بماند و سال قبل ھمچنان پايدار ١۵٠٠ن جريان آيد با چرا ديگر ؛را کوبيد نھاآپيامبرھم تا توانست 

 در زيرا حکم اسالم است و ،ليون ھا سال ھم اگرانسان وجودداشته باشد اين صيغه ناروا پايدار بمانديم
   .اب دينی مسلمانان وارد شده استتک

شد که گفته اند استناد  قرآنحکمی  آياتدرابتدای اين تحريربا عالمت * بنظريه علمای اسالمی درمورد 
حکم موقت وزمان ن آد وخود خدا ميداند که ا حکم اول را بمناسبت ھائی ميفرست<خداوند عالما وعامد

  .ميفرستد>را بردار است  سپس چون زمان فرارسيد حکم دوم که متضمن نسخ حکم اول است 

اد ذمی وارد شد برای مدت جزيه وقرارد آياتبا احکام مخالفت با يھود، درزمان پيامبر  باال درتطبيق مورد
 مخالف جزيه و آياتبود کافی نبود که  آياتزمان نزول  ولی عمرپيامبر که برابر ؛وزمانی که الزم بود
 زمان بردار ن احکام موقت وآاين صورت  در يا، آخوب ،قاعده نسخ نازل شود بنابر دشمنی با اديان ديگر

 مانان اين تکليف را مقرر کرده حق اجماع به مسلخداوند با تفويض البته که خير ؟بايد تا ابديت باقی بماند
  .نده اسلمانان به اين تکليف عمل نکردـــن پايان بدھند که مآ ثارآبه  ،ن حکم موقتآکه با نسخ 

  دو راه انحصاري

 روابط عادی بين مسلمانان وغيرمسلمانان را بيشتر ونچه که فاصله ھمبستگی وآه جزيه ومربوط ب آيات
نرا تبديل به کينه وانتقام وترس ووحشت برای غيرمسلمانان ميکند به دوطريق ممکن است منسوخه آ

مربوط به جزيه را  آياتقدرت خداوندی اش استفاده کند ويکباره تمام  يکی اينکه خداوند از ؛اعالم بشود
 کند (کن فيکون)  مساجد کشوھای مسلمان وموزه ھاست حذف ی که درخانه ھا، مدارس وقرآنتمام کتب  از
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ن آداده است که درحالت اجماع  راه ديگری که معقول است ھمان است که خداوند به مسلمانان اختيار
  .نده ااستفاده ننمودتاکنون  ن حق آ روز وزمان را نسخ کنند  که مسلمانان از نا مناسبِ  آيات

  فقط اسالم 

 ،مده استآی قرآن آيات اسالم است که در برتری ،امتيازعجيب وخارق العاده ای که به مسلمانان داده شده
   .پذيرفته نميشود وا ز ازگکه نزد خداوند دين حق اسالم است وھرکس که جزاسالم دين ديگری برگزيند ھر

 ١٩٠ن جنگھای صليبی است که آيک نمونه  ؛اين امتياروتبعيض دينی چيز کوچک وکم اھميتی نيست
لمانان فتح سرزمين ھای مسيحيان را حق دينی خود ميدانستند ن اين بود که مسآسال طول کشيد  وعلت 

  .تعرض مسلمانان دفاع ومتقابال متعرض مسلمانان ميشدند از ،مسيحيان ھم بحکم طبيعت انسان و

   قتال  آيات

بلکه به مسلمانان  ،) تنھا اکتفا نکرده که دين غيرمسلمانان مورد قبول خداوند نيستقرآناحکام  اسالمی ( 
    .يا مسلمان شوند ويا جزيه بدھند ويا کشته شوند نھا يعنی کفارآکرده تا  جھاد با کفارتکليف 

بمناسبت زمان يعنی ورود محمد به مدينه ومخالفت يھوديان  زمان پيامبر اين قاعده الھی ممکن است در
گرفته  قرار نقرآ ولی نميتواند ھمچنان بعنوان يک تکليف وحکم الھی در ،ن زمان باشدآحکمی قابل قبول 

 را نھاآ ن احکام علی االصول حالت دفاعی وترس برای غيرمسلمانان ايجاد ميکند وآوجود  که  باشد چرا
ھمين است که می بينيم کشورھای اروپائی درکشورھای اسالمی  ؛به واکنش وپيشگيری وادار ميسازد

يکی  ووابستگی به غرب عقب ماندگی  وفنای اقتصادی  –ھرگاه  که مسلط شوند جنگ ھای فرقه ای 
   .ن استآھای ورد آدستاز

نکه مسيح وموسی پيامبران خدا شناخته آنکه خدای يگانه خدای ھمه اديان صاحب کتاب است وبا آ با
بايد دراحکام اسالمی دين  چرا ،سمانی معرفی شده اندآوتورات وانجيل کتابھای  قرآننکه آبا  و ،شده اند

اديان سامی قائل به تفاوت  ن خود وااسالم بين پيرو و ؟شناخته نشود مسيح ويھود دين قابل قبول خدا
نھا که صاحب کتاب ھستند مانند مسحيت ويھود را نجس آگروه مسلمانان  گروه غيرمسلمان حتی  باشد؟

 ؟نسبت به انسان ديگری ورآ) چرا اين تبعيض زجرنجس يعنی ناپاکی ھمچون نجاستوناپاک ميدانند (
، مسلمانان را اين درحالی است که مسيحيان و اصل وحکم اسالمی شناخته شودبايد بعنوان يک  راچ

   .نجس وقابل دوری کردن نميدانند

 با کشورھای غيرمسلمان روابط دوستانه و مسلمان ترنيست که دول کشورھای اين مسخره وفکاھی از
ودت وھمکاری ھمکاری ھای سياسی واقتصادی دارند درمجامع عمومی شرکت ميکنند وعھدنامه ھای م

   .می بندد ولی به اعتباردينشان دشمن يکديگرند

بروشنی می بينيم که الزمه ھمکاری ھای اجتماعی وسياسی واقتصادی بين کشورھا بھيچوجه ارتباطی 
به دين ندارد ولی ھرقدردرسطح دولتھا به عقيده دينی مردم کشورھا اھميت داده نشود نميتوان باورھای 

   .بافتھای اجتماعی واجرای قرارداد ھا کم اثرگرفت در نان راآاجتماعی ودينی 
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داشته  ، يک جامعه مذھبی نميتواند حکومت کامال غيرمذھبی داشته باشد  اگرجامعه ازپائين ساخته ميشود
  .باورھای مذھبی نميتوانند باشند مردم نيستند ومردم ھم منفک از . دولت ھا منفک ازباشد تصنعی است

 جھاد با کفار غيرعملی است وھيچگاه ھم عملی نخواھد شد و قتال و آياتن آه وقتی مسلمانان ميدانند ک
، منافات دارد يه قتال وجھاد با کفارآھم ھست  که با  »الاکراه فی الدين«يه آ قرآن آيات ميدانند که در

وقتی می بينند که قاعده نجس بودن غيرمسلمان نه تنھا دردی ازمسلمانان دوانميکند بلکه نوعی اھانت 
ابزار اجماع استفاده کنند واين ديوار  نبايد از چرا ؛دردناک نسبت به غيرمسلمانان است قير بسيارتح و

  .برندارند آياتن آرا با نسخ وتحميل خفت  واھی وبی اعتمادی وايجاد حالت جنگ 

وجود دارد که مسلمانان راترغيب به سازش ورفتارخوب ومناسب با کفار دارد  آياتبسياری از قرآندر
کامال منافات دارد مانند کج  قتال وجھاد با کفار که شالوده دشمنی با غيرمسلمانان است آياتبا  اتآياين 
نسخ واجماع ممکن است ھم موجب  ابزار رفع اين تضاد که تنھا ازطريق استفاده از ؛مريز است و دار

  .ميگردد قرآنمسلمانان ميشود وھم سبب اعتبار  از رفع نگرانی ووحشت کفار

  هرجوع به سابق

اجماع به توقف  ابزار از يا مسلمانان با استفادهآيرد که گاکنون اين تحقيق درپھنه اين جريان قرارمي
ن جريان بعنوان يک رويه اسالمی آ تا بتوان از ؟اقدام کرده وموفق ھم بوده اند قرآنبرخی ازاحکام 
 قرآن ن درآبودن ی که عمال منسوخه است ولی منسوخه آياتومشکالت ناشی ازوجود  استفاده کرد؟

  .نمايشی ندارد استفاده کرد

ی آياتھمان رويه ای که منجربه نسخ موزد که ميتوان به آن بما می آھای دورآتبررسی اين موضوع ودس
حشت ودوگانگی بين پيروان اديان  ،نقار ،ی که سبب تبعيض مذھبیآياتل شد وشده است متوس قرآناز

   ؟د را مشمول اجماع قراردادميگرد

تاريخ حقوق سياسی واجتماعی کشورھا نشان ميدھد که جوامع اسالمی به اعتبارتصميمات جھانی مالحظه 
ت ھائی که مانند اعالميه جھانی حقوق بشرومنشورسازمان ملل وکنوانسيون ھای بين المللی محدودي

قبول کرده وبدون مقاومت ويا اعتراضات پيگيرسبب نسخ احکام  متوجه احکام اسالمی شده است، را
  دينی شده است  به مواردی ازاين دست موفقيت نگاه ميکنيم 

  برده داری 

يکی ازامتيازات  >که به معنای < فرمانروائی وحکومت مطلق انسان برانسان ديگراست  برده داری
انسانھا ست که اديان اسالم ومسيح ويھود استفاده ازانرا ازحقوق پيروان خود دانسته است  ودرکتابھای 

  ستوارنامه ھا ومقررات وشرائط خاصی را مقرر ودستورالعمل قرارداده اند مذھبی خود ا

البته مورخين جديد سعی کرده اند که  نقش  اسالم ھم ازتائيد وحمايت ازبرده داری دريغ نکرده است 
اسالم را درحقوق اسالمی کمرنگ نشان بدھند ولی مورخين با ارائه مستندات وشرح وقايع حقيقت ديگری 

  ميدھند  را نشان
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برده داری را الزم  ميدانند اکنون نير  قرآنمجازبرده داری در آياتعده ای ازعلمای اسالمی به دليل وجود 
 خوند مصباح يزدی که ھمين روزھا به رياست مجمع تشخيص مصلحت جمھوری اسالمی رسيده ازآ

، لذا برای خ نشدهنس قرآن برده داری در آيات. تعجب نکنيد چون طرفداران اجرای برده داری است
  .نده استتاچه رسد برای مصباح يزدی که ازمسلمانان گُ  مسلمانان حجت است

قرنھا قبل ازاسالم جريان داشته است  از بشر ی و اقتصادیه داری به مناسبت موقعيت اجتماعی ودينبرد
   .وبيشترکشورھای جھان جاری وساری بوده است آمريکاحتی درقرن گذشته در و

کشورھای اسالمی  ن درآنکه دامنه برده داری عالوه برروال آ با ،ورد است کهآاين دست اشاره باال برای
ن روال را تائيد وتنفيذ آه مراتب بيشترازتاريخ اديان وجود داشته واديان ــتی بــغير اسالمی با قدم و

  .ن بنام اجماع جھانی ياد کرد منقرض شدآ نموده اند معھذا با تصميم جھانی که ميتوان از

  ا تصميم جهاني اجماع ي

ن قائل آعرض شد که اجماع دينی به اشتراک نظر صاحبنظران دينی است که اعتباری که اسالم برای 
   .احکام وسنت باشد آياتشده درحدی است که ميتواند ناسخ 

مسلط به اموردين) نميتواند امروزه شرط اساسی برای اجماع باشد (  محدوديت اجماع به افراد صاحبنظر
 ن ازآی علم ودانائی وتسلط برامورچه ازباب مسائل دينی ويا غيرگواست واراده خدا گستردخ زيرا بنابر

اين چيزی است که خدا خواسته واگرخدا نميخواست ومايل بود  انحصارعده ای محدود خارج شده است و
 قليلی ازافراد باشد مسلما امکانات گستردگی علم ودانش و که دانائی وصاحبنظری ھمچنان درانحصار

   .خيص مسائل رابرای عموم فراھم نميساختتش

که با عالمت * داده شد کيفيت اجماع دراسالم بطورموقت ھمان است که درفقه اسالمی بنابرتوضيحی 
اجماع وتصميم جھانی  ن ھمان است که عمال مسلمانان جھان به آپياده شده است وناسخ واصالح شده 

     .تسليم وتمکين کرده اند

بصورت موقت با  قرآن< ن او اميرعلی ازمورخين وفيلسوفان ھندی نوشته اند کهسيد احمد خان وھموط
   .>برداه داری موافقت کرده است

  اجماع جهاني براي نسخ برده داري 

درژنو به امضا  ١٩٢۶سپتابر ٢۵نخستين کنوانسيون بين المللی منع برده داری وتجارت برده درتاريخ 
با حقوق بشرتلقی  ربه حق مالکيت  بريک شخص شود مغايرھرگونه شرائطی که منجن آ رسيد که در
    .شده است

 قبال در مدهآ توضيح اينکه ھمين مطلبی که درکنوانسيون ژنو بصورت يک تصميم واجماع جھانی در
 نبايد دربيگاری وبندگی نگداشت وبرده داری در اھيچ کس راعالميه جھانی حقوق بشرھم درعبارت <

   .مده استآ> منوع استن مآنوع ودرتمامی اشکال  ھر
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زادی بردگان بفرمان ابراھام آاعالميه  توضيح ديگر اينکه قبل ازاجماع جھانی محکوميت برده داری
وکشورھای جھان عموما وبالاستثنا درزمان ھای  ؛مدآصادر وبه مرحله عمل در ١٨۶٣ل لينکلن درسا

رخود به اجماع جھانی محکوميت برده مختلف به کنوانسيون ژنو پيوستند وبا تصويت قوانين داخلی کشو
    .ری قوام حقوقی بخشيدنددا

ھلند وتمام  – ١٨۶١روسيه  -١٨۴٨فرانسه  – ١٨۴٨دانمارک درسال  -١٨٣٧اسپانيا درسال 
 -١٩٠۵تايلند  -١٨٩۶ماداگاسکار -١٨٩۴کره  -١٨٨٨برزيل -١٨۶۵ آمريکا -١٨۶٣مستعمرات درسال 

وبقيه ھمه   ١٧٩٣کانادا  -١٧٧٢انگلستان  -١٨۶٠ژاپن  -١٩٢٣اتيوپی -١٩٣٠چين  -١٨٩٧زنگبار
   .کشورھای جھان بال استثنا

ن درسال آسازمان ملل متحد رسيد  ومتعاقب  تصويبب ١٩٢۶دراين اجماع بين المللی که دردسامبر سال 
   .روز دوم دسامبر روز لغو برده داری درجھان اعالم شد ٣١٧/۴با تصويب قطعنامه شماره  ١٩۶٠

قيد تصميم اجماع جھانی قرارداده بود نيز  در را نھاآی درتائيد برده داری قرآن آياتاسالمی که کشورھای 
   .پيوستند )اجماع جھانیعموما وبدون استثناء به تصميم سازمان ملل (

عربستان  -١٩٣۶نيجريه شمالی  -١٩۵٢قطر -١٩٣٠مراکش  -١٩٢۴عراق  -١٩٢٨ايران  درسال
 – ١٩٣٩اردن  –افغانستان  – ١٩٧٠عمان  -١٩۶٣عربی  امارات متحده – ١٩۶٢يمن  -١٩۶٢
   .وسايرکشورھای اسالمی ١٩٢٣مصر

  اسيرجنگي

 ن دراسالم متفرق آجنگی است که احکام  اسير مورد ديگری که ميتواند بعنوان قرينه ودليل وارد شود
 د ويا بدون قيد وزاد کننآفديه گرفته  د ويابکش را وقت اجازه داده شده که اسيروبھرحال به حاکم العقيده 
 ١٩۴٩بسال نان آکنوانسيونن اسيران جنگی وحقوق  متشتت  مقابل اين حکم اسالمی  .زاد کنندآشرط 

حقوق وامتيازات فوق العاده ای برای اسرای جنگی محقق ساخته که انسان احساس ميکند درحالت 
    .رات بمراتب ازمزايای بيشتری برخورداراستااس

ون ژنو درباره اسارت را امضا کرده اند واين يسه کشورھای اسالمی کنوانتمام کشورھای جھان ازجمل
ن شده آوتفاسير گوناگونی است که متعلق  قرآنمربوط به اسير در آياتواقع يک نوع اجماع برنسخ  در

   .است

   ورد ازاجماع جهانيĤدست

 آياتويا  برده داریيزکتاب دينی شان درتجو آياتگرفتن استقبال کشورھای اسالمی وغيراسالمی ازناديده 
ی آياترا ازاسبا ب نسخ  جھان بطور ضمنی اجماع جھانی واجد اين اھميت است که جوامع دينی  اسارت

   پيروان ان اديان استميدانند که فرامصرف 

نسبت به اموری که بادين ويا قوانين مدنی کشورھا سروکارداردشمولی گفته پيداست که اجماع جھانی نا
 ، اعالميه جھانی حقوق بشر وکنوانسيون اسيران جنگی ،برده داری نيست به امر حصرمن و ،عام دارد

پيروان اديان وحتی قوانين موضوعه  آياتمنشورسازمان ملل متحد واجد مراتبی است که دقيقا مخالف 
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سبب شده که اجماع بين المللی  نھاست ولی قدرت وتوسعه وھمبستگی وھمکاری بين المللی ونيازبشريتآ
   .کتاب ھای دينی گردد  آياتگزين نسخ درجاي

  اسالم افراطي

بيش ازھمه نسلھای  نسل حاضر و اسالم افراطی که بحق موجب نگرانی وتشويش وامنيت جھانی شده
چيزی  <مسلمان ھاوکفاربايد خشونت دراسالم را درک کنند= خمينی> نرا احساس ميکندآگذشته خشونت 

 منشورسازمان ملل متحد در و که اعالميه جھانی حقوق بشرنآ با و قرآن در يه آاجرای چند  نيست جز
ن آمنسوخه ساخته است معھذا  را نھاآجائی صريح ودرجائی بطورضمنی با استفاده از اجماع جھانی 

  .ھمچنان مورد عمل برخی کشورھای مسلمان ويا مسلمانان افراطی قراردارد قرآن یاحکام افراط

   :گفته است دومه  اعالميه جھانی حقوق بشردرماد ازباب مثال

نھا موھبت عقل ووجدان آلحاظ منزلت وحقوق باھم برابرند . به  از ويند آزاد به دنيا ميآ تمامی ابنای بشر<
   >.يکديکرروحيه برابری داشته باشند وبايد نسبت به  عطا شده است

ونجس بودن قتال با کفار آياتلزوم برقراری قرارداد ذمه وجزيه  و آياتتفسيراين ماده جزاين نيست که 
   .ومزيت ھائی که اسالم برای پيروان خود قائل شده است ھمه با اجماع جھانی منسوخه استکفار

ن آمچنين ماده مزبور اشاره مھمی به وجود عقل ووجدان درانسان ھا کرده است وحد وسيع واليتناھی ھ
   .با دين جامعه با مردم است نه حنجا ميرسد که حاکميت وتشخيص خيروصالآبه 

ممکن است  ؛نھا ناميده استآمردم را ناقص العقل وگمراه وفاسد وامثال  قرآنمکرری در آياتدرمقابل 
اين  ،دنميتوان به مردم امروز تسری دا ن حکم راآچنين بوده اند ولی  آياتافراد زمان محمد ويا نزول 

   .ستنھاآنھائی است که تحقيق حاضرخواستارنسخ آ از آيات

بوده است يعنی جوامع  ھم  ن مورد موفقآ ور دقيقا برده داری راھم نشانه گرفته  که دربه مزماد -باری  
 و شريک ساخته اند  اعالميه جھانی حقوق بشر را دراجرای ماده چھارم ن خودآبا پذيرش دينی اسالم 

  .ن وارد نشده استآھيچگونه اعتراض موجه وپيگيری ھم نسبت به 

  تفاوت اجرائي چرا

عرض شد اعالميه جھانی حقوق بشرنسبت به موضوع بردگی دراديان وجوامع اسالمی ومسيح بشرحی که 
 يھود بصورت قانونی حل شده است ولی می بينيم که نسبت به مسائل ديگر که سبب جدائی ونفرت و و

منشورسازمان  و اعالميه جھانی حقوق بشر نجه درآن وغيرمسلمانان است با کيينه توزی بين مسلمانا
نھم با توجه به آنگرفته است  د گستردگی تصريح دارد مانند مسئله بردگی درجريان اجرا قرارملل متح

 )نسبی( ن براحتیآزياد  رن وپيروان بسياآاينکه مسئله بردگی به لحاظ رسوب درھمه اديان سامی وقدمت 
  .حل وفصل شده ولی موارد ديگر که موجب وحشت کنونی ازمسلمانان است نشده

  پاسخ اين است
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درکنوانسيون ژنو موضوع برده داری بصورت يک اجماع نسبت به مورد خاص مورد نانکه مالحظه شد چ
 کلی  و > ولی اعالميه جھانی حقوق بشرن نميرفتآموی الی درز که بقول معروف < ،حکم قرارگرفت

يت حقوق بشردرجوامع اسالمی رساله ھای بھمين دليل است که مثال درباره رعا و ؛برداراست تفسير
ولی مسلمان نوشته شده که برخی اعالميه جھانی حقوق بشررا منافی با حقوق  جانب اشخاص  متعددی از

ده اين تحقيق) ويا رساله بنی صدر دائر به نمانند رساله اسالم وحقوق بشرنوشته نويساسالمی ميدانند (
شراسالمی موقعيت ھماھنگی اسالم با اعالميه جھانی حقوق بشر ويا نظرات الريجانی که برای حقوق ب

   .پيشرو ترازاعالميه جھانی حقوق بشرقائل است خاصی بسيار

نھا آاين ادعا قرارميگيرند که عمل  سنگر ميشوند در يا کشورھائی که متھم به نقض حقوق بشرشده و
   .نيم ھمچنان پايدارمانده استآ الجرم کشمکشی که ناظر و مخالفتی با اعالميه جھانی حقوق بشرندارد

  صراحت وكلي گوئينمونه اي از

   :اعالميه جھانی حقوق بشرميخوانيم ۴در ماده  

نھا بھرنوع وشکلی بايد بازداشته آ. بردگی ودادوستد ھيچ احدی نبايد دربردگی ويابندگی نگاه داشته شود<
  .شده وممنوع گردد

ممنوع واژه  ن بھرشکل ونوعی که بايد  وآه داری وتجارت داين ماده صريح است برممنوعيت بردگی وبر
   .انت حقوقی دراجرای ماده مزبور استمن به معنای وجود ضآ در

  :که فاقد صراحت وکلی گوئی است بعنوان نمونه رجوع ميشود ۵حال به ماده 

ھيچکس نمی بايست مورد شکنجه يا بی رحمی يا تحت مجازات غيرانسانی ويارفتاری قرارگيرد  -۵ماده 
   .که منجربه تنزل مقام انسانی او گردد

حکم اسالمی  ماده دراعالميه جھانی حقوق بشردرمقابل نزديک ترين ربتوان گفت که  ماده مزبو شايد
   .ن تصريح دارد دانستآنھم با صراحت خفت که درمورد جزيه حکم اسالمی به آ قرارداد ذمی وجزيه 

يرا خود خدا شکنجه مجازات غيرانسانی نيست ز کلی گوئی اصل مزبور استفاده کرده ميگويند مفسرين از
وشکنجه وسيله ع شکنجه صحبت کرده اانو از ومعرفی شده است  قھار ِبعنوان يک شکنجه گر قرآن در

بھنگام پرداخت جزيه ميگويند اين عمل سبب تنزل مقام جزيه  مورد تحقيرکفار در و ؛تھذيب اخالق است
وباقبول اسالم  دھنده نميشود بلکه سبب ميگردد که جزيه دھنده به مقام حقيقی انسانيت نزديک شود

  .انسان صاحب مقام شود

به ممنوعيت که واجد ضمانت اجراست اشاره ای نشده وفقط گفته نبايد  وتعيين تکليف نسبت  ۵درماده 
   .به نبايد نشده

مانع اجرای  و موجب يک مقاومت منطقی وفلسفی ميشود ۵ئی ماده گوناگون بمناسبت کلی گو اين تفاسير
کار مقاومت خودرا ھمچنان دنبال  ،ا اينکه تاکنون ھم اين موانع تفسيریکم ؛درست ماده مزبور ميگردد

  .کرده اند
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  نمونه ابهام اورديگر 
زيرسوال ميبرد ماده  ھم م راسمده ومسئله سکوالريآازابھامات که واقعا بصورت معضلی درمورد ديگر

   :اعالميه جھانی حقوق بشراست که ميگويد ١٨

تغيير  زادی دگرانديشی،آ. اين حق شامل  وجدان ودين اسست يشه وزادی اندآھرانسانی محق به داشتن 
ئين وابراز عقيده چه بصورت تنھا چه بصورت جمعی يابه اتفاق آن زادی علنی کردآ و دين  مذھب و
ن درمحيط عمومی ويا خصوصی است آديده بانی  ، عبادات  و، اجرای مناسکموزشآ، درقالب ديگران

  .به فردديگری به لحاظ تمايزواختالف انديشه نداردھيچ فردی حق اھانت وتعرض  و

سوره  ١١يه آعبادت درحقوق وفقه اسالمی به معنای قبول وپايبندی به ھمه مفاھيم شريعت است (**
  زمر)

اطاعت به  رگکالمی دي در و ،ی استقرآنشامل تمام احکام ودستورات  ١٨زادی مذھب درماده آبنابراين 
روزه وحج   و قصد تقرب دارد مانند نمازنيازبه  قرآناحکام  و اوامر . برخی ازمعنای اطاعت امرخداست

. حقوق ھمان احکام جزيه ويا جھاد باکفاروغيره ؛برخی نيازبه قصد نقرت ووقت معينی ندارد مانند و
بقيه که  از و ،واجبات عباديه ويا عبادات  نام برده است نھا که نيازبه قصد تقرب دارد بنامآ اسالمی از

   .استنھا نھاده آ قرب ندارد نام واجبات توصليه بربه قصد ت نياز

 را نسبت به احکام اسالمی تضمين کرده و زادی انسان ھاآ درحاليکه اعالميه جھانی حقوق بشر **
ن چگونه آرکن اصلی احکام اسالمی ھم قوانين اسالمی است چه درامرحکومت وغيره وشمول وسيع 

  ؟ت ازجدائی دين ازحکومت کردبميتوان صح

حق اھانت وتعرض که ازمراتب تحقيراست ازمسلمانان سلب شده است درحاليکه   ١٨مان ماده درھ **
   .ن تاکيد شده استآاحکام جزيه صريحا حق استفاده ازتحقير عليه غيرمسلمانان  با کم وکيف  در

ميه جھانی حقوق بشر ازعبارتی استفاده شده که ھمه تالش کوشندگان حفظ درماده سی ام اعال  **
  :بی اثرميسازد  ماده مزبور ميگويد را بشر حقوق

فردی متضمن  ، گروه ياحکومت<دراين اعالميه ھيچ چيزنبايد به گونه ای برداشت شود که برای ھيچ 
  .حقوق مندرج دراين اعالميه باشد زادی ھا وآن ميان برد ای انجام عملی به قصد ازحقی بر

 اعالميه جھانی حقوق بشر غيره بنابرقمه زنی و ومذھبی مانند سينه زنی  يعنی چون اسالم وحتی شعائر
مسنله تبعيض مذھبی وموضوعات جزيه وبردگی  دينی مسلم مردم شناخته شده است کما اينکه حقوق  از
دولتھا حتی با استفاده وپشتيبانی حاکميت مردم ھم  ، لذاحقوق دينی ايرانيان است از نيزن آ نظاير و

که باعث تحقيرغيرمسلمانان ميشود ويا تعطيل کردن  برتری اسالم ومسلمانان نميتوانند به حقوق ناشيه از
، محدوديت ھائی حتی بصورت کننده شيعيان که متاسفانه مرسوم شده است جلف ومتاثر تظاھرات بسيار

   .قانون ويا عھدنامه ھای بين المللی وارد سازند

   اعتباركلي اعالميه حقوق بشر
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بدور ازشايد بول عامه برسد  بايد صريح وروشن وقانون بايد ازدرک عمومی نشئات بگيرد تا به موقعيت ق
   .ميز قرارگيردآاجرای سالم وموفقيت  رمسيرد قابل تفاسير گوناگون باشدرغي ابھام و و اگر وبايد و

 ، ميتواند مبنا وزيرنبای قطعنامه ھا و عھدنامه ھای بين المللی واعالميه جھانی حقوق بشرازنظرکليت
خواست واقعی واصلی اعالميه جھانی حقوق  هالل نميتواند تامين کنندباشد ولی باالستق کنوانسيونھا
مقدمه اعالميه جھانی حقوق بشرھم به حقيقت مزبور اشاره شد ه که اعالميه مزبور بعنوان  . دربشرباشد

   .معرفی شده است >مشترک  ونيازبه باز شناسی موثر وديده بانی جھانی  دانيک است<

  بشر اعالميه حقوق ، مكمل اجماع 

بنا به مراتب معروضه نسبت به ابھامات دراعالميه جھانی حقوق بشراست که تحقيق حاضربجای تمسک 
به اجماع دينی گرفته  و  مطلقِ  نزديکِ به اعالميه جھانی حقوق بشرمبدا ومخرج تحقيق را اجماع جھانیِ 

   ورد اين تحقيق را بقرارزير اعالم ميداردآنکات زيربنائی دست

   ازتحقيق حاصله طرح –يق دستاورد تحق

) با ماھيت وھدف اصلی اعالميه جھانی حقوق وسنت قرآنکه درمبانی اسالم ( ،تمامی مراتب واحکام **
رجوع داده شود تاسازمان ملل متحد با صدور قطعنامه  جھانی)( به ارجاع بين المللی ؛بشر مغايراست

حقوق بشر که قبال مورد تائيد ھمه کشورھای  به پشتوانه اعالميه جھانی ھای منفصل ومورد به مورد
   .عضو سازمان ملل رسيده برای کشورھای عضو جنبه الزامی پيداکند

برعھده متخصصين حقوقی حقوق  تشخيص احکام اسالمی مغايربا اعالميه جھانی حقوق بشر **
  .بشرخواھد بود

تشکيل مجمع اجماع را   ھمانطور که دراجماع مذھبی کافی است که يکی ازپيشگامان مذھبی لزوم **
کند ھمان رويه نيز درمورد نھاد پيشوسنت  قرآنن درآبرای کسب نظردرباره ابھام دراحکام ويا نسخ 

مسئله  ،ملل ارجاع بين المللی نافذ ومعتبرخواھد بود وکافی است که يکی ازکشورھای عضو سازمان
مسلمانان  دشمنی ووحشت بين ار وسبب نقمواردی که  در اعالميه جھانی حقوق بشر ابھامات موجود در

ان را ممکن  ميسازد  امکان اجرائی منشورسازم ن سبب استحکام وآورفع  مسلمانان ميشود غير و
  .گرددامنيت  ورایشوخواستارقطعنامه  پيشنھاد دھد

 بوضوح  ديده ميشود  از قرآنقطعنامه سازمان ملل بطورروشن موارد مزبور را که کامال دراحکام  **
   .جانب کشورھای عضو مقرر خواھد ساخت نرا ازآوعدم رعايت يت وتوجه  خارج رده مشروع

برخالف اعالميه جھانی حقوق بشرويا برخی ازقطعنامه ھای سازمان ملل دارای  ،قطعنامه مزبور **
  ق دانان سازمان ملل تنطيم ميگرددون توسط کارشناسان وحقآضمانت اجرا خواھد بود و ضمانت اجرای 
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 منشور ٣١و  ٣٢ن مشمول مواد آی مزبور به شورای امنيت سازمان احاله واجرای قطعنامه ھا **
   .سازمان خواھد شد

شورای حقوق بشرسازما ن ملل متحد  دارای اقتدارات بيشتری خواھد شد وگزارشات حقوق بشری  **
   .را به شورای امنيت سازمان ملل ارجاع خواھد کرد خود

ادگاه حقوق بشرخواھد بود که حکم دادگاه مزبور بوسيله شورای حقوق بشرسازمان ملل دارای د **
   .مدآشورای امنيت به اجرا درخواھد 

ھرکشوری که اعالم موافقت با قطعنامه ھای شورای امنيت درمورد تفسيروتشريح اعالميه جھانی  **
ممکن مسلمانان وبرعکس ننمايد  غيرن به مصائب ومشکالتی که بين مسلمانان آحقوق بشروتسری 

  .برای مدتی ازعضويت درسازمان ملل محروم شناخته شود نيز ست به تصميم شورای امنيتا

ژانس آرويه مشابه را ميتوان دراقدامات  ،ارجاع موضوع به شورای امنيت امری بيسابقه نيست **
ژانس است با تخلفات روبرو گردد پرونده تخلفات آبين المللی اتمی دانست که ھرگاه کشوری که عضو 

منشورمواجه  ٣٢و ٣١خاطی با مجازات ھای مقرر درمواد  ن کشورآ شور به شورای امينت ارسال ون کآ
   .ميشود

  ماهيت قطعنامه هاي سازمان ملل 

ی ھا بين اعتبارقطعنامه ھای سازمان ملل دررابطه با موارد مورد نظرکه ميتواند به اختالفات ودشمن
 آياتنسخ  در نراآ ماعی است که حقوق اسالمی اعتباربسيارفراترازاج مسلمانان وغيرمسلمانان پايان دھد

  :زيرادانسته است  قرآن

اعتباروعموميت اين رای به  و تمکين داده اند ن رایِ آاوال تمام کشورھای اسالمی عضوسازمان ملل به 
   .ن اعتباربدھندآن است که عده ای محدود بنام روحانيون يک کشور با اجماع خود به آ مراتب بيشتراز

نجا که قطعنامه ھای سازمان ملل متحد مانند عھدنامه ھای بين المللی بايد بتصويت مجلس آ ينکه ازدوم ا
 وملی  بمنزله اجماع دينی ا عبورازمرحله تصويب مجلس سازمان ملل ب تصويت قطعنامه  ،کشورھا برسد

   .دھم شناخته ميشو

بين افراد کشورھا بوجود خواھد   ثابت  برای ھمکاری کشورھا وحتی مراوده سوم اينکه يک نظام حقوقی
 اگر نھا مسافرت کنند وآ اھالی فالن کشورھا نميتوانند به کشور ديگر کشوری نميتواند بگويد و مد آ

برابر  و ھمسو ی است که قطعنامه ھای سازمان ملل را دراستثنائی دراين مورد جاری باشد متوجه کشور
    .بول نکرده اندخاصه کشورھای اسالمی و غيراسالمی را قھا ساختن کشور

   قرآنرابطه قطعنامه ها و
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نجا که قطعنامه ھای سازمان ملل پس ازتصويت مجالس کشورھا بصورت امری قانونی وواجد آ از
منسوخه درج  آياتبنام  قرآنبخشی درپايان مجلد  قرآنھای جديد چاپ در مد ناچارآمشروعيت درخواھد 

ن آ منسوخه از آياتی است جامع وکامل که قرآن ،اختيارمسلمانان در قرآنکم  ،واقع کم در و خواھد شد
   .جداشده است

  اصالحات ديني 

 اين توضيح بجاست که تحقيق ارائه شده بمنظورتسھيل وانتخاب راه حلی است که اختالفات و ،درپايان
ازطريق پايگاه ھای حقوقی نگرانی ھا وتشويش ھای موجود بين کشورھای غيرمسلمان ومسلمانان را

ر اصالحات ويا رفرمی گدين اسالم ويا اديان دي در اينکه نه ،برطرف کندبين الملل موجود درجامعه 
   .صورت گيرد

اع مربه اجنھا بھيچوجه حاضآکه  ،ن صورت گيردرفرم دينی ويا اصالحات دينی بايستی ازسوی متوليان دي
 مذھبی را دررفرم  سال قبل که  لوتر ۵٠٠اين مورد نيستند زيرا مسئله قدرت ومنافع مطرح است در در
کوتاه کردن دست کليسا بود نه اصالحات دينی نسبت به متون کتاب  يام او بمنظورلمان رھبری کرد قآ

ن امری است که بايد آ ونھم بسياردشواروغيرممکن است آرفرم مذھبی حتی نسبت به خرافات  .انجيل
ين ازحکومت بوجود بيايد  گاھی ھای عمومی وايجاد روحيه ناسوناليستی وجدائی دآدرطول زمان بموازات 

   .رفرم دينی بدون خشونت ناميد ميتوان نمونه ای از را ۵٧دوران مشروطيت ايران تا شورش 

رفرم واصالحات دينی دردوران کنونی واختالط سياست با دولتھا ودسته بندی جھانی امری بسيارخطرناک 
   .د ساختفراھم خواھ برکشورھای مسلمان  زمينه را برای تسلط کشورھای خارجی و

  وري آياد 

انتشارات  رساله اسالم وحقوق بشر) از( ئی> وآمريکااسالم جھاتی با رساله < اين تحقيق ممکن است از
ر برمبنای عقيده وری بجاست که تحقيق حاضآاين ياد  سنگر وبرخی مقاالت سنگر ھمخوانی نداشته باشد

  )پايان(   .استحل حقوقی ازامکانات موجود جھانی نيست وبرمبنای انتخاب  راه 

 


