اسالم و حقوق بشر
روزنامه شرق يكشنبه 1385/6/5و سه شنبه  1385/6/7صفحه حقوق بشر

فاطمه امان:انچه در زير مي آيد متن تفصيلي گفتگو با عمادالدين باقي در باره اسالم و حقوق بشر است كه در وب سايت
انگليسي زبان راديو اروپاي آزاد منتشر شده است.اين گفتگو بخشي از كتاب خانم جوييس ديويس پزوهشگر امريكايي است
كه در آينده نزديك منتشر خواهد شد.

آیا حقوق بشر یک بحث مدرن و غربی ست یا می توان آن را به کشورهای اسالمی هم تعمیم داد؟

در واقع يك چالش كلي تري وجود دارد كه چند سال پيش هم در سطح مطبوعات و يعضي بحث ها و محافل و كتاب ها
مطرح شد و آن اين بود كه گروهي در ايران وجود داشت كه بيشتر پيروان انديشه فرديد بودند و معتقد بودند كه غرب يكپارچه
شيطاني ست .مي گفتند غرب جائيست كه بر اساس قوانين ساخته دست بشراداره مي شود و همه چيز آن بر مبناي نفسانيت
انسان است و بنابراين يكپارچه شيطانيست .آنها تالش مي كردند براي شرق يك وجه آسماني و كاريزمايي بسازند .به اين
علت قادر به هيچ نوع تبعيضي نبودند .يعني معتقد بودند نمي شود يك چيز غرب را پذيرفت و يك چيز آن را رد كرد .نكته
جالب اين بود كه خود آنها در عمل بعضي از ظواهر زندگي غربي را پذيرفته بودند .مثال سوار هواپيما مي شدند ،كت و شلوار
هم مي پوشيدند ،اما وقتي بحث دمكراسي و بحث بعضي از جنبه هاي حقوقي يا حقوق بشري كه مطرح مي شد ،متوسل مي
شدند به اينكه غرب شيطاني ست.
در مقابل اين گروه ،گروه ديگري مي گفتتند نه غرب يك كل واحد است و نه شرق يك كل واحد .اينها مي گفتند مي توانيم
از غرب بخش هايي را بپذيريم كه با فرهنگ خودمان سنخيت دارد.
در اين زمينه قرائت هاي مختلف وجود دارد .بعضي ها اعتقاد دارند كه اسالم و حقوق بشر با هم هيچ نزاعي ندارند و مي شود
ايندو را با هم سازش داد و مي گويند بشري اگر از جايگاه عقل حركت كند و بشر ديگري از پايگاه وحي حركت كند ،اينها
سرانجام به يك نقطه مي رسند .عده ديگري بيشتر با منطق جامعه شناسانه به آشتي دادن اسالم و حقوق بشر اعتقاد دارند و
مي گويند حقوق بشر اگر يك پديده غربي هم باشد ،به اين دليل كه اسالم قرن هاست با زندگي مردم در كشورهاي اسالمي
درآميخته ،بهر حال يك واقييت موجود است و اين گروه ادعاي تضاد اسالم و حقوق بشر را به معناي در افتادن با اين مردم
مي دانند و مي گويند مردم را به موضع مخالف در مقابل حقوق بشر وامي دارد (دسته دوم بيشتر مصلحت گرايانه است) .ولي
اگر ما اين دو تا را صرفنظر از انگيزه هايشان در يك گروه قرار دهيم ،بهر حال قائل به وفاق اسالم و حقوق بشر هستند .يك
گروهي درست در مقابل هستند كه معتقدند اين دو گروه از لحاظ بنيادي و ماهوي هيچ سنخيتي با هم ندارند و اصوال شرع

و مذهب اسالم اساسش بر تعبد و وحي و آموزه هاي آسماني ست و حقوق بشر يك پديده سكوالر و محصول دنياي مدرن
است و هيچ نسبتي با هم ندارند و اگر شما بخواهيد به نوعي سعي كنيد ارتباطي ميان آن و اسالم پيدا كنيد يا سابقه مذهبي
برايش پيدا كنيد ،اين موجب تهي كردن حقوق بشر مي شود و اصوال هيچ گونه ندايي از آشتي ايندو نبايد سر داد .چون اين
ندا به اين معني ست كه بخواهيم از حقوق بشر براي كسب آبرو براي مذهب استفاده كنيم و مذهبي كه دوره اش بسر رسيده
دوباره با آشتي دادنش با حقوق بشر به آن استمرار و بقا بخشيم .اينهم يك ديدگاه مبتني بر تفكر الئيسيته است.

نظر خود شما?..

من باورم اين است كه اگر به متون فرهنگي خودمان بازگرديم و توجه داشته باشيم كه حقوق بشر به مفهومي كه امروزه ما
شاهد آن هستيم ،پايه ها و شالوده هايش كمتر از دو قرن پيش ريخته شده است و البته بعد تكامل پيدا كرده و هسته اصلي
حقوق بشر در اومانيسم و اصالت انسان و اينكه كرامت انسان اصل و مبنا قرار مي گيرد و مبناي ساير احكام حقوقي هم
اصالت انسان است .اگر اينرا بپذيريم ،بعد متون فرهنگي خودمان را مرور كنيم ،مي بينيم كه به هر حال در اين سابقه فرهنگي
هم چنين عناصري به صورت جدي وجود داشته اند .مثال وقتي شما در آثار عرفا نگاه كنيد ،يكي از ويژگي هاي برجسته متون
عرفاني اين است كه نشان دهد كه عرفاي ما خيلي در بند ظواهر و اين ها نبودند .يعني بسياري از اين عرفا اصال معلوم نيست
مذهبشان شيعه است يا سني .معلوم نيست قائل به كدام مذهب هستند.
يك نكته ديگر كه در متون كهن فارسي عرفاني ديده مي شود ،نگاهي ست كه به انسان وجود دارد .آنقدر در اين زمينه شواهد
وجود دارد كه اتفاقا جايي براي سوء تفاهم باقي نگذاشته است .من فقط اشاره مي كنم به اشعار شبستري .عبارت ها واشعار
زيادي در مدح انسان است .در مثنوي آمده است:
جوهراست انسان و چرخ او را عَرَض
جمله فرع و سايه اند و تو غَرَض
و اتفاقا ما چه جمله حقوق بشري بهتر از اين مي توانيم پيدا كنيم.

بهر حال در ادبيات ما ،در عرفان ما ،در آئين اسالم ،چنين فهمي و چنين تفكري وجود داشته .اما متاسفانه اين فهم عرفاني
به يك فهم خيلي محدود و منجمد و صرفا شرعي تنزل پيدا مي كند و كل دين تقليل مي يابد به شريعت و شريعت هم تقليل
پيدا مي كند به فقه و احكام رساله هاي علميه .يعني اين تقليلگرايي دهشتناكي كه در انديشه اسالمي بوجود آمده موجب شده
كه امروز يك چنين شكافي احساس شود و همين

تقليلگرايي و تنزل هم باعث شد كه اين فكر و اين انديشه انسانگرايانه اي كه در گذشته در ادبيات و متون كهن ما وجود
داشته ،نتواند جوانه بزند و رشد كند و بالنده شود .اگر اين اتفاق افتاده بود ،يعني اگر همين انديشه رشد كرده بود ،قطعا ساختار
حكومت ها هم در طول اين قرن ها استبدادي نمي شد.
در بعضي از مقاطع ،متشرعه فتوا دادند ،تكفير كردند و كمر به نابودي اصل تصوف بستند و اين جدال ها باعث مي شد كه
اهل تصوف به ناحق بدنام بشوند و متشرعه با برچسب هايي كه مي زدند ،در ميان مردم نسبت به اهل تصوف احساس خطر
ايجاد مي كردند و مردم فكر مي كردند كه اينها افراد القيدي هستند به شريعت ،و آنها را منزوي مي كردند .همين امر مانع
از اين شد كه اين تفكر بتواند گسترش يابد.
بهر حال هر جا كه انديشه انساني و اصالت انسان وجود داشته ،اين به نوعي منعكس مي شود در رفتار اجتماعي و در رفتار
فرمانروايان اثر مي گذارد و خود را نشان مي دهد و اگر اين فكر رشد كرده بود و ساختارهاي حكومتي استبدادي نمي شدند،
در نتيجه جوامع اسالمي هم در اثر استبداد عقب نمي ماندند.
بنظر من عقيم ماندن آن تفكري كه در ادبيات سنتي ،آثار و نشانه هايش ديده مي شود ،باعث مي شود كه اين نظام هاي
استبدادي دوام پيدا كنند و اصال چيزي بنام حرمت انسان وجود نداشته باشد و همه چيز ايدئولوژيكي و سياسي ديده بشود.
خوب همين باعث عقب ماندگي كشورهاي اسالمي مي شد .البته بعضي ها معتقدند كه استعمار عامل عقب نگه داشتن
كشورهاي جهان از جمله جوامع اسالمي شده ،اما من اعتقاد دارم كه عامل اصلي اين عقب ماندگي و عامل دروني اش،
استبداد بوده و استعمار به استبداد كمك كرده چون استبداد و استعمار به هم احتياج داشته اند .بهر حال استعمار براي اينكه
بتواند بازار اين كشورها را داشته باشد و منابع آنها را چپاول كند ،نياز به دولت هاي اقتدارگرا و مستبدي داشت كه ثبات اين
قدرت ها و دولت ها و در نتيجه ثبات منافع آنها را حفظ كند .و استبداد هم چون به مردم متكي نبود ،بايد با تكيه به قدرت
خارجي روي پاي خود مي ايستاد و نتيجه اش اين شد كه بهر حال كشورهاي اسالمي به وضعي دچار شدند كه امروزه مي
بينيم.

رابطه مذهب و حقوق بشر؟

و باالخره آنچه كه ما در مورد رابطه حقوق بشر با انديشه اسالمي مي گوييم ،محدود به كشورهاي اسالمي و جهان اسالم
نيست .شما در غرب هم مي بينيد كه بسياري از متفكران به ريشه هاي تفكر حقوق بشر در آئين مسيحيت اشاره مي كنند و
اينكه اصال اين روحانيان نوگراي مسيحي بخصوص عرفاي مسيحي بودند كه زمينه هاي فكر حقوق بشر را ساختند .در عين
حال اعالميه جهاني حقوق بشر و اسناد حقوق بشر در مورد مذهب و ارتباط تاثير مذهب در منظومه حقوق بشر ساكتند .اين
سكوت در حالي اتفاق مي افتد كه پايه گزاران حقوق بشر و بسياري از متفكرين و فيلسوفان غربي كه در زمينه حقوق بشر

نظريه پردازي كردند ،از نقش دين در پيدايش ايده حقوق بشر بسيار سخن گفته اند و اينكه بسياري از مدافعان حقوق بشر و
نظريه پردازانشان اساسا شخصيت هاي مذهبي بوده اند .ولي خوب بهر حال اين جنبه اش در اعالميه و در اسنادش مسكوت
است .شايد مي خواستند بحث هاي مناقشه برانگيز را وارد اين اسناد نكنند و شايد هم به دليل اينكه در آن زمان اصال شرايط
جهاني به گونه اي بود كه نيمي از قدرت جهان در دست دولت هاي كمونيستي بود كه اصال ضد مذهب بودند .در غرب هم
به هر حال دولت هايي كه مبتني بر الئيسيته بودند ،وجود داشتند و چون اكثر دولت ها به نوعي غير مذهبي بودند ،شايد اين
هم يكي از عواملش بوده .ولي اين سكوت به اين معناست كه نفيأ و اثباتأ در اين زمينه چيزي نگفتند ولي اين باعث نمي شود
كه ما آن تاريخ را مالحظه نكنيم كه چه در غرب و چه در شرق به هر حال اين انديشه در مذاهب وجود داشته .مذاهب هم
هميشه به هر حال چه در مسيحيت و چه در اسالم ،قرائت ها و گرايش ها و فرقه هاي مختلفي بودند .بعضي ها ضد انسان
و ضد حقوق بشر بوده اند .بعضي ها اهل تسامح و مدارا بودند .بعضي از محققان و مستشرقان اساسا نظريه شان اين است كه
راز گسترش اوليه اسالم كه توانست در مدت كوتاهي بخش عظيمي از جهان را به تسخير در آورد همين تسامح و تساهل بود
و اين مدارا و نرم خويي كه در برابر اديان و مذاهب و مرام ها و مسلك هاي مختلف و حتي در برابر مشركين داشت ،دليل
اين جذابيت و گسترش آن بوده .خوب مگر حقوق بشر چيزي جز اين نرم خويي و مدارا و تسامح و تساهل است؟ از قضا
همين محققين معتقدند كه آنچه كه باعث توقف گسترش اسالم شد ،اين بود كه تعصب مذهبي و جمود به تدريج جاي تساهل
مذهبي را گرفت.

ایا می شود حقوق بشر را در کشورهای اسالمی ترویج کرد (با توجه به سنت ها و یا کنار گذاشتن آنها)؟

پاسخ به اين پرسش مستلزم اين است كه ما تكليفمان را با يك بحث بنيادي تر روشن كنيم .آن هم بحث رابطه سنت و
مدرنيته است .االن به طور مشخص مي شود گفت دو نگاه وجود دارد .يكي اين است كه مدرنيته از زماني آغاز مي شود كه
در جايي سنت به پايان رسيده و در واقع در يك جايي جامعه بشري در مسير تحول خودش با سنت وداع مي كند .از وقتي با
سنت وداع مي كند ،مي تواند پا به عصر مدرنيته بگذارد و قائلند به گسست ميان سنت و مدرنيته.
نگاه ديگر اين است كه مدرنيته در امتداد سنت است .نمي شود با ناديده گرفتن سنت ،مدرنيته را پذيرفت و اتفاقا تجربه جوامع
بشري هم نشان مي دهد كه آنهايي كه مدرنيته را در امتداد سنت پذيرفتند ،مدرنيته شان بادوام تر و كم بحران تر بوده .به
عبارت ديگر اينها كساني بودند كه سنت و بازتفسير آن وبا به كارگيري عناصر مثبتي كه در تاريخ و فرهنگ خودشان بود و با
سازگار كردن آن با حقوق بشر توانستند براي مدرنيته يا براي مفهوم حقوق بشر ،رگ و ريشه هاي عميقي ايجاد كنند و اينها
در جامعه راحت تر پذيرفته بشوند و اينترنااليز بشوند و به اين ترتيب مچ بشوند با فرهنگ و سنت آن جامعه و مردم هم راحت

تر آن را همراهي بكنند .به هر حال ايندو نظريه است كه ما هر كدام از آنها را كه انتخاب كنبم ،لوازم و نتايج گسترده اي را
بدنبال دارد.
من در واقع مبناي نظر خودم ،نظر دوم است .يعني كه بيشتر با ارجاع و استناد به تجربه كشورهاي اروپايي و مقايسه آنها به
اين نتيجه مي رسم كه مدرنيته اي كه بتواند يك پايگاهي در سنت براي خودش پيدا كند ،اين مدرنيته ماندگارتر است و در
جامعه وسيع تر پذيرفته مي شود .حاال بعضي ها حقوق بشر را ره آورد تجدد خواندند .با وجود اينكه در سنت ما ريشه هاي
باستاني براي حقوق بشر وجود دارد ،اما هيچ اشاره اي به اين نمي كنند .اگر فرض كنيد قرار باشد كه ما بگوييم حقوق بشر
يك پديده مدرن و غربي ست و آنهم به چه دليل به دليل لينكه براي اولين بار در اعالميه حقوق بشر و شهروند فرانسه مطرح
شد ،بعد در آمريكا ،انگليس و كشورهاي مختلف اعالميه هاي حقوق بشر منتشر شد .اگر ما به استناد اين بگوييم حقوق بشر
غربي ست ،درست مثل اين است كه كساني هم پيدا مي شدند و مي گفتند به استناد الواح و كتيبه هاي بازمانده از دوره هاي
شاهنشاهي كوروش كه حتي بعضي از غربي ها هم به استناد همان كتيبه ها مي گفتند كه اولين اعالميه حقوق بشر در جهان،
توسط كوروش كبير صادر شده است و حتي اخيرا هم در يك سميناري در سازمان ملل متحد همين حرف مطرح شده است.
به هر حال بسياري از متفكرين غربي هم همين را گفته اند  ،درست مثل اين است كه ما هم بگوييم كه چون اولين بار آموزه
هاي حقوق بشري در آئين فرمانروايي كورش و بعد هم داريوش ووصيت نامه معروفش ديده شده ،پس بنابراين حقوق بشر
اصال يك پديده شرقي ست و غربي ها آن را ربوده اند .خوب اين نگاه هم نگاه غلطي ست .آن نگاه حقوق بشر را غربي مي
داند و بعد سعي مي كند با يك دوييت ،گسست كاذب غرب و شرق (يعني غرب و شرق جغرافيايي) را تعميم بدهيم به امور
فرهنگي كه امور فرهنگي يك مقداري آميزشي هستند .يعني در يك دوراني غرب بر شرق تاثير داشته و در دوران ديگرشرق
بر غرب و متفكريني مثل ويل دورانت بطور مفصل در باره تاثيرات فرهنگي دنياي اسالم و شرق بر غرب و اروپا و بر وقوع
رنسانس سخن گفته و اينكه باصطالح تفكر تجربي از جهان اسالم بر اثر جنگ هاي صليبي و پيشرفت مسلمين به آنجا
منتقل شده .اين را بعضي از محققين غربي گفته اند .خوب اين نشان مي دهد كه بهر حال عالم فرهنگ ،عالم آميزش و تعامل
و تائير و تائر متقابل بوده و نمي شود همان جوري به فرهنگ نگاه كرد كه ما به عالم جغرافيايي نگاه مي كنيم...اين دو با هم
مخلوط نمي شوند .بعضي ها در اينجا در واقع مغالطه مي كنند و اين غرب و شرق جغرافيايي راا مطلق مي كنند و يك دوييت
و دوگانگي كاذبي برايش ايجاد مي كنند و بعد هم اين را تعميم مي دهند به همه بحث هاي سنت و مدرنيته و حقوق بشر و
نتيجه مي گيرند اين محصول غرب است .در مورد امور ماشيني و امور فيزيكي مي توانيد اينگونه د اوري بكنيد چون امور
فرهنگي سيالند ،ذهني اند ،نرم افزاريند ولي امور فيزيكي اينگونه نيستند لذا نمي توانيد حقوق بشررا هم همينگونه محصول
غرب بدانيد .مثل اين است كه فرض كنيد چون در نهج البالغه عبارت هايي پيدا مي شود كه شبيه مدرن ترين نظريه هاي
فيلسوف هاي امروزيست ،پس بياييم و استناد بكنيم به اين عالئم و بگوييم حقوق بشر شرقي بوده .يا بخاطر كتيبه هاي
كوروش بگوييم حقوق بشر شرقي بوده .بنظر من شرقي يا غربي كردن حقوق بشر يك دام و يك مغالطه است .و دوم اينكه
اساس ديدگاه من بر اين است كه ما نمي توانيم از طريق گسست كامل از سنت به مدرنيته دست يابيم و اگر هم بدين ترتيب
به آن دست يابيم ،يك مدرنيته بحران زا خواهد بود و خودش به يك بحران تبديل مي شود.

پس شما می گویید تا آنجا با مدرنیته موافقید که بتوان آن را با سنت تطبیق داد ،یا برعکس؟

آن چيزي كه مد نظر من قرار دارد اين است كه ما بايد در واقع يك موضع نقادانه داشته باشيم .اوال ما هنگامي كه از مذهب
حرف مي زنيم ،در واقع از فهم انسان از دين سخن مي گوييم .فهم انسان از دين مثل فهم انسان از جامعه و طبيعت است.
حقوق بشر هم يكي از اين فهم هاست .بنابراين گاهي همسنگ مي شوند .وقتي كه همسنگ مي شوند بايستي نگاه ما نگاه
يك كنشگر خالق و نقاد باشد به اين معني كه نگاه ما در مورد هر دو نقد و پااليش باشد .سنت را نبايد حذف كرد .به هر
حال سنت يك ميراثي ست كه ذره ذره در طول قرن ها بر هم انباشته شده ،آزمون و خطاهايي عظيم را پشت سر گذاشته و
عناصر محكم و ماندگاري در آن وجود دارد .نبايد سنت را تخطئه كرد ،بلكه بايد آن را پااليش و بازتفسيركرد .همين كار را
بايد با مفاهيم مدرن انجام داد ،براي مثال شما يك نگاهي به تاريخچه بحث حقوق بشربيندازيد .اگر قرار بود كه حقوق بشر
از وقتي كه ظاهر شد ،مثل يك مذهب با آن رفتار كنيم ،خوب حقوق بشر هم تكامل پيدا نمي كرد .اما حقوق بشر به اين
دليل تكامل يافت كه در معرض نقادي و پااليش بود .مثال نسل اول حقوق بشر كامال مبتني بر ليبراليسم فردگرايانه بود و
لي با چالش هايي كه به وجود آمد و انتقادات گسترده اي كه مطرح گرديد و مبناي ليبراليستي آن بويژه از طرف سوسياليست
ها وماركسيست ها مورد نقد قرار گرفت شما شاهد ظهور نسل سوم حقوق بشر هستيد كه نسل سوم حقوق بشر تحت تاثير
آموزه هاي ليبراليستي هست ولي بطور كامل بر مبناي نظريه هاي فردگرايانه ليبراليستي نيست .مثال حق برتوسعه و خيلي از
حقوقي كه در نسل سوم حقوق بشر مطرح مي شود ،كامال جنبه اجتماعي دارد و فردي نيست .سير تحول حقوق بشر را كه
مشاهده مي كنيد در مي يابيد كه حقوق بشرهم نواقصي داشته كه اين نواقص مورد بحث و نقد قرار گرفته و اين نقدها باعث
شده كه تكميل شود ،تكامل پيدا كند و حتي در مواردي مباني آن هم به چالش كشيده شده است .مثال اينكه مبناي حقوق
بشر در ابتدا حقوق طبيعي بود و خيلي ها هم گفتند كه حقوق بشر در زمره حقوق طبيعي ست كه حقوق ذاتي محسوب مي
شود و فطري ست .اما بعدا خيلي از فيلسوفان اين نكته را نقد كردند.
بعضي ها مبناي حقوق بشر را قبول دارند ولي صورتبندي ،محتوا و عبارتهايش را قبول ندارند و مي گويند اينها تامين كننده
مبنا نيست .يعضي ها آن مبنا را قبول ندارند اما صورتبندي و ظاهر آن را قبول دارند و بعضي ها هر دو آن را قبول ندارند.

مثال اقای مصباح یزدی از نظر شما در کدام دسته از این دسته بندی ها قرار می گیرد؟

بنظر من آقاي مصباح در گروهي قرار دارد كه هيچكدام را (نه مبنا را و نه صورتبندي را) قبول ندارد .او نه مبناي حقوق بشر
را قبول دارد و نه محتواي آن را .البته گاهي حرف هايي مي زنند كه ما بعضي از عبارت هاي حقوق بشر را قبول داريم ،ولي
محل نزاع ،آنهايي نيست كه اينها مي گويند قبول دارند .محل نزاع ،آن اصول و مواردي از حقوق بشر است كه اينها چه در
مبنا و چه در محتوا و صورت به هيچ وجه قبول ندارند.
در غرب هم همينگونه بود .در غرب هم ابتدا مبنايش بر حقوق طبيعي بود ،بعدا يك عده از فيلسوفان گفتند ما اين محتوا و
اين عبارت ها و مواد حقوق بشر را قبول داريم اما مبناي حقوق طبيعي و حقوق ذاتي را براي حقوق بشر قبول نداريم .اين را
نقد كردند ،مبناي تازه اي براي محتواي آن ارائه كردند .به هر حال ببينيد اين بحث ها و چالش ها در خود غرب هم وجود
داشته .اگر با حقوق بشر هم مانند يك آئين و مذهب رفتا رشده بود ،تكامل پيدا نمي كرد .حقوق بشر هم نيازمند به نقد و
پااليش بود ،نيازمند به تكامل بود و همين اتفاق هم افتاد و به همين جهت است كه من در واقع رويكردم نسبت به هر دو
مقوله ،مشابه است .يعني معتقدم ما بايد نگاه نقادانه و پااليشگرانه و تكاملي به هر دو داشته باشيم .چون هر دو در واقع بخشي
از معرفت بشر هستند و ما نمي توانيم يكي از آنها را جزو معارف مقدس و ثابت واصيل بدانيم،و ديگري را با آن تطبيق بدهيم.
چون به هر حال فهم بشر است و خيلي از متكلمين هم اساسا بين فهم بشر از دين و خود ِ دين تمايز قائل مي شوند.

یکی از ایرادهایی که شما{در کتاب گفتمان های دینی معاصر} به بعضی از روشنفکران از جمله آقای
سروش گرفته اید این است که چرا از ادبیاتی استفاده می کنید که باعث برانگیختن جامعه مذهبی بشود
و روحانیون در برابرش چنین واکنشی نشان دهند و احساس خطر کنند و فکر کنند کسانی می خواهند
بساط دین را جمع کنند .می گویید بعضی از بحث های حقوق بشر ریشه و سابقه در فرهنگ خود ما و
در متون مذهبی دارند و می گویید چرا ارجاع ندهیم به این متون که مقاومتی ایجاد نشود؟ یعنی چرا ما
همین حرف های معقول را به نوعی مطرح نکنیم که باعث مخالفت کسانی که آن را در اصل قبول دارند
نشود و بعد برای توضیح اینکه حقوق بشر با دین مغایرتی ندارد ،می گویید بعضی از این مباحث بیش
از هزار سال است در کتب فقه وجود دارد .در این مورد توضیخ یدهید.

از هزار سال پيش تا كنون در كتب اصول فقه ما نظريه اي به عنوان اولين بحث و در واقع يك مقدمه و مبنايي براي كل
اصول فقه مطرح مي شود آن هم اين است كه احكام شرع دو دسته اند :احكام ظاهري و احكام واقعي .احكام واقعي احكامي
هستند در لوح محفوظ يعني همان حكمي ست كه خداوند داده و غرض شارع بوده است.
حكم ظاهري عبارت است از اجتهاد علما .مي گويند علما كوشش مي كنند آن حكم واقعي را بفهمند .وقتي آيه قران را مي
خوانند مي گويند كه حكم شارع اين بوده است اما معنايش اين نيست كه ما حتما غرض شارع را فهميده ايم .شايد آن چيزي
كه ما فهميده ايم ،غرض شارع نبوده باشد .غرض شارع يا حكم واقعي در دسترس ما نيست ،اين همان چيزيست كه ما به آن

مي گوييم دين .فهم ديني ،به قول علما اين همان چيزيست كه به آن احكام ظاهري يعني اجتهاد علما گفته مي شود .اساسا
دليل اينكه شيعه ها معروفند به مصوبه و اهل سنت معروفند به مخطئه اين است كه شيعه ها در همين اصول فقه مي گويند
"آن فقيهي كه كوشش مي كند حكم شارع و حكم واقعي را بفهمد و اجتهاد مي كند ،اگر مصيب بود ،يعني اجتهاد و فهمش،
اصابت به آن حكم واقعي پيدا كرد و مطابق آن حكم واقعي بود ،دو اجر مي برد .اما ممكن است يك فقيهي زحمت بكشد
اجتهاد كند ،ايه قران را بخواند و بگويد اين حكم شارع است اما اشتباه بكند ،يعني اصال حكم شارع و غرض شارع اين نبوده
كه اين فرد مي گويد .در اينصورت اين فرد يك اجر مي برد .چرا؟ چون سعي خودش را كرده كوشش خود را كرده كه بفهمد،
اما اشتباه فهميده .بنابراين مي بينيد كه قرن هاست در اصول فقه اين بحث حكم واقعي و حكم ظاهري وجود دارد .حكم
واقعي همان است كه به آن دين مي گويند و حكم ظاهري آن چيزيست كه به آن مي گويند اجتهاد علما يا فهم ما از دين.
كه ممكن است اين فهم ما از دين مطابق با خود دين و حكم واقعي باشد و ممكن است نباشد .انچه در ميان ما انسانها بعنوان
دين جريان دارد در حقيقت مهان احكام ظاهري و بعبارت ديگر فهم و اجتهاد ما از دين است.
من معتقدم كه بعضي افراد به گونه اي مسائل را مطرح مي كنند كه حتي فقهايي كه خودشان سالهاست دارند همان مسئله
را تدريس مي كنند و هزار سال است كه در متون موجود است ،به مخالفت با آن برمي انگيزند .يعني باعث ايجاد سوئ تفاهم
مي شوند .عين بحثي كه من االن در مورد سنت و مدرنيته و حقوق بشر دارم اين است كه بعضي وقتها به جاي آنكه نشان
دهيم چيزي كه از آن دفاع مي كنيم با مذهبي كه شما به آن معتقديد تضادي ندارد ،و به جاي آنكه تالش كنيم بگوييم اگر
نزاعي وجود دارد قابل حل است ،به بحران مي افزائيم.

شما می گویید افراطی های همه مذاهب و فرقه ها در جایی با هم تالقی می کنند.

بعضي وقتها دفاع افراد و ادبياتي كه بكار مي گيرند ،خود باعث سوئ تفاهم مي شود .بعضي ها از مفاهيم مدرن با زباني دفاع
مي كنند كه خيلي از مذهبي ها كه در اصل و در محتوا آن را قبول دارند نمي دانند كه اين همان چيزيت كه خودشان هم
قبول دارند و در نتيجه به واكنش مي افتند .چون آنها سعي مي كنند از اين مفاهيم مدرن به گونه اي حرف بزنند كه گويي
مفاهيم مدرن هيچ جايي براي مذهب و عقايد آنها باقي نگذاشته .يعني چنان به مدرنيته اصالت مي دهند كه گويي همان
رفتاري كه نيروهاي مقابل اينها با مذهب دارند ،اينها با مدرنيته دارند .يعني اينها در واقع يك مذهب جديدي را علم مي
كنندواصالت را به بعضي از مفاهيم مدرن مي دهند .چنان اصالت مي دهند كه انگار اين يك امر مقدس اليتغير ،غير قابل
تفسير و كامال تخلف ناپذير است .اين فهم را صد سال پيش هم مدافعان حقوق بشر داشتند .آن موقع مخالفان مي گفتند كه
دوره مذهب به سر رسيده و فقط بايستي اصالت را به حقوق بشر داد و هر چيزي ولو مذهب را كه با آن موافق باشد بايد
پذيرفت و هر چيزي كه موافق آن نبود را بايد رد كرد .در آنموقع اين افراد فكر نمي كردند كه صد سال بعد از خودشان ،حقوق
بشر دستخوش چه تحوالت و دگرديسي هايي مي شود و چقدر تكامل پيدا مي كند .آنها يك رفتار ايدئولوژيك مي كردند.
تبديل حقوق بشر به ايدئولوزي به همان اندازه خطرناک است كه تبديل مذهب به ايدئولوژي* .منظورم از ايدئولوژي اين است

كه آن را تبديل كنيم به اصول ثابت اليتغير و مقدس و غير قابل نقد.البته حوزه ايمانيات كه جنبه كامال فردي ولي اثار
اجتماعي دارد در معرض اين نقدها قرار نمي گيرد فرض امور مقدس زياني را متوجه ديگران نمي سازد ولي در حوزه معقوالت
و اجتماعيات نمي توان قايل به امر مقدس غير قابل نقد شد.
چيزي كه باعث مي شود نيروهاي افراطي هميشه در يك نقطه به هم برسند ،همين است .اينكه در دو موضع متضاد قرار
دارند يكي موضع ديني و ديگري موضع ضد دين .اما در يك چيز مشتركند و آنهم اصل جزميت است .چون هر دو دچار
جزميت و دگماتيسم مي شوند ،هر دو نگاهشان ايدئولوژيكي ست .در نتيجه در يك نقطه به هم مي رسند.
نگاه القاعده به مذهب ،نگاهي ست كه مي گويد براي دفاع از اسالم مي شود كشت و در نتيجه جنايت مي كند .در مقابل انها
افراد زيادي داريم كه نظريه پردازي مي كنند كه براي دفاع از دمكراسي مي توان كشت .يعني تنها جايي كه ما مجوز كشتن
داريم ،دفاع از دمكراسي ست.
شايد عادالنه نباشد كه هر دو را در يك حد بگيريم .واقعيت اين است كه اتفاق نمي افتد كه گفته شود بخاطر دفاع از دمكراسي
بايد كشت.
در عراق اتفاقاتي كه مي افتدچيست و چه توجيهي دارد .واقعيت اين است كه لشكركشي شده ،عده زيادي كشته شده اند يا
كساني در جنگ كشته مي شوند.مطالعات انجام شده درباره جنگها نشان مي دهد كه 75درصد كشته شدگان جنگها را غير
نظاميان تشكيل مي دهند .بسياري از كساني كه در عراق كشته شدند نيز ربطي به جنگ نداشتند .توجيه جنگ عراق همواره
اين بوده كه ما اين كار را براي برقراري دمكراسي انجام مي دهيم.
حال اگر بخواهيم قضيه را منصفانه تر ببينيم ،شايد بتوانيم در افراط هايي كه بين موافقين و مخالفين در جهات ديگري مي
شودبپردازيم .دو گروه داعيه تضاد دين و دمكراسي را دارند (بطور عام چه در غرب و چه در شرق) .در كشورهاي اسالمي اين
تبديل مي شود به داعيه تضاد اسالم و حقوق بشر (كساني مثل آقاي مصباح) .يك عده از موضع دفاع از اسالم مي خواهند
حقوق بشر را از ميدان خارج كنند و اصالت را مي خواهند بدهند به فهم خودشان از اسالم .منتها اشكال در اين است كه فهم
خود را از اسالم ،اسالم قلمداد مي كنند.
گروه دوم مي خواهند اسالم را به نفع حقوق بشر از دور خارج كنند .نتيجه هر دو يكي مي شود به اين دليل كه گروهي كه از
موضع ضد ديني از "تضاد ميان دين و حقوق بشر" دفاع مي كنند مي خواهند بگوينددوره دين بسر آمده .اينها بدون آنكه
خودشان بخواهند آب به آسياب همان كساني مي ريزند كه از موضع مذهبي مي گويند اسالم و حقوق بشر در تضادند .من
نمي گويم الئيك ها تبليغ ضد ديني مي كنند و مي خواهند به جنگ دين بروند .اما من مي گويم نفس طرح اين تضاد ،يعني
ايجاد نگراني در كساني كه معتقد به مذهب هستند .يعني اين افراد احساس مي كنند كه خوب وقتي خود مدافعان حقوق بشر
مي گويند آن چيزي كه ما از آن دفاع مي كنيم با دين تضاد دارد ،پس پيشرفت حقوق بشر يعني سلب دين .به عقده من نفس
طرح اين تضاد ،يك چنين تبعاتي دارد و چنين القايي مي كند .بخصوص اينكه درست در چبهه مقابل ،كساني كه مي خواهند
از موضع نقيض اينها از تضاد اسالم و حقوق بشر حرف بزنند ،از اين حرف بهره برداري مي كنند .يعني گروهي كه از موضع

سنت گرايي و ارتجاع (منظورم نفي حقوق بشراست) حرف مي زنند ،استناد مي كنند به همين حرف .مي گويند ببينيد خود
مدافعين حقوق بشر هم مي گويند كه اين تضاد وجود دارد ،پس چرا شما سعي مي كنيد بگوييد وجود ندارد .بعد سعي مي كنند
احساسات و عواطف توده هاي مذهبي را بر عليه حقوق بشر بسيج كنند .بعضي ها آگاهانه و عالمانه اينكار را مي كنند ،در
واقع با هدف سياسي چون وقتي كه حقوق بشر توسعه پيدا كند ،پايگاه قدرت سياسي يا پايگاه قدرت اقتصادي يا مذهبي
نيروهاي خاصي ضعيف مي شود .بنابراين با اهداف سياسي سعي مي كنند با طرح اين تضاد ،عواطف مذهبي را بسيج كنند
عليه حقوق بشر .ولو اينكه الئيك ها خيلي خردمندانه بخواهند برخورد كنند و بگويند ما فقط داريم بحث نظري مي كنيم ،اما
اين بهره برداري از آن مي شود.
اتفاقي كه مي افتد اين است كه فرض كنيد در جامعه از  70ميليون نفر مردم ايران فقط ده ميليون معتقد به مذهب باشند و
بقيه مذهبي نباشند .اگر گفته شود پيشرفت حقوق بشر معنايش اين است كه مي خواهند دين شما را از شما بگيرند ،در برابر
آن مقاومت مي شود .چرا بايد چنين مقاومتي در برابر پروژه دمكراسي و حقوق بشر ايجاد كنيم و مردم را عليه آن بسيج كنيم؟
آنها را نگران كنيم؟ اگر جمعيت فرضي ما(10ميليون نفر)هرچه بيشترباشد كه هست مقاومت پر هزينه تر است .اگر حكومت
هم پشت آن باشد ،كه منابع ثروت و قدرت سياسي هم پشت آن قرار مي گيردباز اين مقاومت پر هزينه تر مي شود.اينها نتايج
ايجاد ترس از دموكراسي و حقوق بشر دراقشاري از جامعه و متنفذين ان است.
در واقع مي خواهم بگويم هر دو به يك نتيجه مي رسند .هر دو باعث ايجاد مقاومت در براير پيشرفت حقوق بشر مي شوند.

