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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.

 

 داد؟ میهم تعم یاسالم یتوان آن را به کشورها یم ایست  یبحث مدرن و غرب کیحقوق بشر  ایآ

 

بحث ها و محافل و كتاب ها  يعضيهم در سطح مطبوعات و  شيوجود دارد كه چند سال پ يتر يچالش كل كيواقع  در

 كپارچهيبودند و معتقد بودند كه غرب  ديفرد شهياند روانيپ شتريوجود داشت كه ب رانيدر ا يبود كه گروه نيمطرح شد و آن ا

 تينفسان يآن بر مبنا زيشود و همه چ يساخته دست بشراداره م نيانكه بر اساس قو ستيگفتند غرب جائ يست. م يطانيش

 نيازند. به ابس ييزمايو كار يوجه آسمان كيشرق  يكردند برا ي. آنها تالش مستيطانيش كپارچهي نيانسان است و بنابرا

د كرد. نكته آن را ر زيچ كيو  رفتيغرب را پذ زيچ كيشود  يمعتقد بودند نم يعنينبودند.  يضينوع تبع چيعلت قادر به ه

لوار شدند، كت و ش يم مايبودند. مثال سوار هواپ رفتهيرا پذ يغرب ياز ظواهر زندگ يبود كه خود آنها در عمل بعض نيجالب ا

 يل مشد، متوس يكه مطرح م يحقوق بشر اي يحقوق ياز جنبه ها يو بحث بعض يسبحث دمكرا ياما وقت دند،يپوش يهم م

 ست. يطانيشدند به اينكه غرب ش

 ميتوان يگفتند م يم نهايكل واحد. ا كيكل واحد است و نه شرق  كيگفتتند نه غرب  يم يگريگروه، گروه د نيمقابل ا در

 دارد. تيكه با فرهنگ خودمان سنخ ميريرا بپذ يياز غرب بخش ها

شود  يندارند و م ينزاع چيها اعتقاد دارند كه اسالم و حقوق بشر با هم ه يمختلف وجود دارد. بعض يقرائت ها نهيزم نيا در

 نهايحركت كند، ا يوح گاهياز پا يگريعقل حركت كند و بشر د گاهيبشري اگر از جا نديگو يرا با هم سازش داد و م ندويا

ارند و دادن اسالم و حقوق بشر اعتقاد د يبا منطق جامعه شناسانه به آشت شتريب يگري. عده درسند ينقطه م كيسرانجام به 

 ياسالم يمردم در كشورها يكه اسالم قرن هاست با زندگ ليدل نيهم باشد، به ا يغرب دهيپد كيحقوق بشر اگر  نديگو يم

مردم  نيدر افتادن با ا يتضاد اسالم و حقوق بشر را به معنا يگروه ادعا نيبهر حال يك واقييت موجود است و ا خته،يدرآم

 يت(. ولاس انهيمصلحت گرا شتريدارد )دسته دوم ب يمردم را به موضع مخالف در مقابل حقوق بشر وام نديگو يدانند و م يم

 كي. دنالم و حقوق بشر هستبهر حال قائل به وفاق اس م،يگروه قرار ده كيدر  شانيها زهيدو تا را صرفنظر از انگ نياگر ما ا

رع با هم ندارند و اصوال ش يتيسنخ چيه يو ماهو ياديدو گروه از لحاظ بن نيدرست در مقابل هستند كه معتقدند ا يگروه



ن مدر يايسكوالر و محصول دن دهيپد كيست و حقوق بشر  يآسمان يو آموزه ها يو مذهب اسالم اساسش بر تعبد و وح

 يسابقه مذهب اي ديكن دايآن و اسالم پ انيم يارتباط ديكن يسع يبه نوع ديخواهبا هم ندارند و اگر شما ب ينسبت چياست و ه

 نياد. چون اسر د دينبا ندويا ياز آشت ييگونه ندا چيشود و اصوال ه يكردن حقوق بشر م يموجب ته نيا د،يكن دايپ شيبرا

 دهير رسكه دوره اش بس يو مذهب ميمذهب استفاده كن يسب آبرو براك ياز حقوق بشر برا ميست كه بخواه يمعن نيندا به ا

 است. تهيسيبر تفكر الئ يمبتن دگاهيد كي نهمي. اميدادنش با حقوق بشر به آن استمرار و بقا بخش يدوباره با آشت

 

 ?خود شما.. نظر

 

امروزه ما  كه يكه حقوق بشر به مفهوم ميو توجه داشته باش ميخودمان بازگرد ياست كه اگر به متون فرهنگ نيباورم ا من

 يته اصلكرده و هس دايشده است و البته بعد تكامل پ ختهير شيكمتر از دو قرن پ شيها و شالوده ها هيپا م،يشاهد آن هست

هم  احكام حقوقي ريسا يو مبنا رديگ يكرامت انسان اصل و مبنا قرار م نكهياو اصالت انسان و  سميحقوق بشر در اومان

 يابقه فرهنگس نيكه به هر حال در ا مينيب يم م،يخودمان را مرور كن يبعد متون فرهنگ م،يريبپذ نرايلت انسان است. اگر ااصا

سته متون برج يها يژگياز و يكي د،يكن گاهشما در آثار عرفا ن يوجود داشته اند. مثال وقت يبه صورت جد يعناصر نيهم چن

 ستيوم نعرفا اصال معل نياز ا ياريبس يعنيها نبودند.  نيدر بند ظواهر و ا يليما خ ياست كه نشان دهد كه عرفا نيا يعرفان

 قائل به كدام مذهب هستند. ستي. معلوم نيسن اياست  عهيمذهبشان ش

شواهد  نهيمز نيست كه به انسان وجود دارد. آنقدر در ا يشود، نگاه يم دهيد يعرفان يكه در متون كهن فارس گرينكته د كي

ها واشعار  . عبارتيكنم به اشعار شبستر ينگذاشته است. من فقط اشاره م يسوء تفاهم باق يبرا ييدارد كه اتفاقا جا وجود

 است: مدهآ يدر مدح انسان است. در مثنو ياديز

 انسان و چرخ او را عَرَض جوهراست

 اند و تو غَرَض هيفرع و سا جمله

 .ميكن دايپ ميتوان يم نيبهتر از ا ياتفاقا ما چه جمله حقوق بشر و

 

 يفانفهم عر نيوجود داشته. اما متاسفانه ا يتفكر نيو چن يفهم نياسالم، چن نيما، در عرفان ما، در آئ اتيحال در ادب بهر

 ليهم تقل عتيو شر عتيمي يابد به شر ليتقل نيكند و كل د يم دايتنزل پ يمحدود و منجمد و صرفا شرع يليفهم خ كيبه 

ود آمده موجب شده بوج ياسالم شهيكه در اند يدهشتناك ييلگرايتقل نيا يعني. هيعلم يفقه و احكام رساله هاكند به  يم دايپ

  نياحساس شود و هم يشكاف نيچن كيكه امروز 



هن ما وجود و متون ك اتيكه در گذشته در ادب يا انهيانسانگرا شهياند نيفكر و ا نيو تنزل هم باعث شد كه ا ييلگرايتقل

ود، قطعا ساختار رشد كرده ب شهياند نياگر هم يعنياتفاق افتاده بود،  نيداشته، نتواند جوانه بزند و رشد كند و بالنده شود. اگر ا

 شد.  ينم يها استبداد رنق نيحكومت ها هم در طول ا

شد كه  يجدال ها باعث م نيصل تصوف بستند و اا يكردند و كمر به نابود رياز مقاطع، متشرعه فتوا دادند، تكف يبعض در

مردم نسبت به اهل تصوف احساس خطر  انيزدند، در م يكه م يياهل تصوف به ناحق بدنام بشوند و متشرعه با برچسب ها

ر مانع ام نيكردند. هم يم يو آنها را منزو عت،يهستند به شر يديالق افراد نهايكردند كه ا يكردند و مردم فكر م يم جاديا

 .ابديتفكر بتواند گسترش  نيشد كه ا نياز ا

فتار و در ر يشود در رفتار اجتماع يمنعكس م يبه نوع نيو اصالت انسان وجود داشته، ا يانسان شهيحال هر جا كه اند بهر

دند، ش ينم يبداداست يحكومت يفكر رشد كرده بود و ساختارها نيدهد و اگر ا يگذارد و خود را نشان م ياثر م انيفرمانروا

 ماندند. يعقب نم بدادهم در اثر است يجوامع اسالم جهيدر نت

 يظام هان نيشود كه ا يشود، باعث م يم دهيد شيآثار و نشانه ها ،يسنت اتيكه در ادب يماندن آن تفكر ميمن عق بنظر

بشود.  دهيد ياسيو س يكيدئولوژيا زيبنام حرمت انسان وجود نداشته باشد و همه چ يزيكنند و اصال چ دايدوام پ ياستبداد

ها معتقدند كه استعمار عامل عقب نگه داشتن  يشد. البته بعض يم ياسالم يكشورها يباعث عقب ماندگ نيخوب هم

اش،  يو عامل درون يعقب ماندگ نيا يشده، اما من اعتقاد دارم كه عامل اصل يجهان از جمله جوامع اسالم يكشورها

 نكهيا يرااستعمار ب الداشته اند. بهر ح اجيبه استبداد كمك كرده چون استبداد و استعمار به هم احت استبداد بوده و استعمار

 نيه ثبات اداشت ك ياقتدارگرا و مستبد يبه دولت ها ازيكشورها را داشته باشد و منابع آنها را چپاول كند، ن نيبتواند بازار ا

به قدرت  هيبا تك دينبود، با يرا حفظ كند. و استبداد هم چون به مردم متك ثبات منافع آنها جهيقدرت ها و دولت ها و در نت

 يدچار شدند كه امروزه م يبه وضع ياسالم يشد كه بهر حال كشورها نيو نتيجه اش ا ستاديا يخود م يپا يرو يرجخا

 .مينيب

 

 

 مذهب و حقوق بشر؟ رابطه

 

و جهان اسالم  ياسالم يمحدود به كشورها م،ييگو يم ياسالم شهيباالخره آنچه كه ما در مورد رابطه حقوق بشر با اند و

كنند و  ياره ماش تيحيمس نيتفكر حقوق بشر در آئ يها شهياز متفكران به ر ياريكه بس دينيب ي. شما در غرب هم مستين

 نيع فكر حقوق بشر را ساختند. در يها نهيبودند كه زم يحيمس يعرفا صبخصو يحيمس ينوگرا انيروحان نياصال ا نكهيا

 نيمذهب در منظومه حقوق بشر ساكتند. ا ريحقوق بشر و اسناد حقوق بشر در مورد مذهب و ارتباط تاث يجهان هيحال اعالم

حقوق بشر  نهيكه در زم يبغر لسوفانيو ف نياز متفكر ياريگزاران حقوق بشر و بس هيافتد كه پا ياتفاق م يسكوت در حال



حقوق بشر و  از مدافعان ياريبس نكهيسخن گفته اند و ا اريحقوق بشر بس دهيا شيدايدر پ نيكردند، از نقش د يدازپر هينظر

 و در اسنادش مسكوت هيجنبه اش در اعالم نيخوب بهر حال ا يبوده اند. ول يمذهب يها تيپردازانشان اساسا شخص هينظر

 طيال شرادر آن زمان اص نكهيا ليهم به دل دياسناد نكنند و شا نيرا وارد ا زيمناقشه برانگ يبحث ها استندخو يم دياست. شا

بود كه اصال ضد مذهب بودند. در غرب هم  يستيكمون ياز قدرت جهان در دست دولت ها يميبود كه ن يبه گونه ا يجهان

 نيا ديد، شابودن يمذهب ريغ ينوع و چون اكثر دولت ها به داشتندبودند، وجود  تهيسيبر الئ يكه مبتن ييبه هر حال دولت ها

شود  يباعث نم نيا ينگفتند ول يزيچ نهيزم نيو اثباتأ در ا أيمعناست كه نف نيسكوت به ا نيا ياز عواملش بوده. ول يكيهم 

وجود داشته. مذاهب هم  هبدر مذا شهياند نيكه چه در غرب و چه در شرق به هر حال ا ميرا مالحظه نكن خيكه ما آن تار

 ها ضد انسان يبودند. بعض يمختلف يها و فرقه ها شيو چه در اسالم، قرائت ها و گرا تيحيبه هر حال چه در مس شهيهم

است كه  نيشان ا هياز محققان و مستشرقان اساسا نظر يها اهل تسامح و مدارا بودند. بعض يو ضد حقوق بشر بوده اند. بعض

بود  تسامح و تساهل نيدر آورد هم رياز جهان را به تسخ يميبخش عظ يهكه توانست در مدت كوتا اسالم هيراز گسترش اول

 ليداشت، دل نيدر برابر مشرك يمختلف و حت يو مذاهب و مرام ها و مسلك ها انيكه در برابر اد ييمدارا و نرم خو نيو ا

تساهل است؟ از قضا  و مدارا و تسامح و يينرم خو نيجز ا يزيو گسترش آن بوده. خوب مگر حقوق بشر چ تيجذاب نيا

تساهل  يجا جيو جمود به تدر يبود كه تعصب مذهب نيمعتقدند كه آنچه كه باعث توقف گسترش اسالم شد، ا نيمحقق نيهم

 را گرفت. يمذهب

 

 

 نها(؟کنار گذاشتن آ ایکرد )با توجه به سنت ها و  جیترو یاسالم یشود حقوق بشر را در کشورها یم ایا

 

سنت و  . آن هم بحث رابطهميتر روشن كن ياديبحث بن كيرا با  فمانياست كه ما تكل نيپرسش مستلزم ا نيبه ا پاسخ

د كه شو يآغاز م ياز زمان تهياست كه مدرن نيا يكيشود گفت دو نگاه وجود دارد.  ياست. االن به طور مشخص م تهيمدرن

با  يكند. از وقت يتحول خودش با سنت وداع م ريدر مس يجامعه بشر ييجا كيو در واقع در  دهيرس انيسنت به پا ييدر جا

 .تهيسنت و مدرن انيبگذارد و قائلند به گسست م تهيتواند پا به عصر مدرن يكند، م يسنت وداع م

تفاقا تجربه جوامع و ا رفتيرا پذ تهيگرفتن سنت، مدرن دهيشود با ناد يدر امتداد سنت است. نم تهياست كه مدرن نيا گريد نگاه

ه شان بادوام تر و كم بحران تر بوده. ب تهيمدرن رفتند،يرا در امتداد سنت پذ تهيكه مدرن ييدهد كه آنها يهم نشان م يبشر

خودشان بود و با  و فرهنگ خيكه در تار يعناصر مثبت يريآن وبا به كارگ ريكه سنت و بازتفس دبودن يكسان نهايا گريعبارت د

 نهاينند و اك جاديا يقيعم يها شهيمفهوم حقوق بشر، رگ و ر يبرا اي تهيمدرن يردن آن با حقوق بشر توانستند براسازگار ك

ت مچ بشوند با فرهنگ و سنت آن جامعه و مردم هم راح بين ترتيبشوند و به ا زينترنااليبشوند و ا رفتهيدر جامعه راحت تر پذ



را  يگسترده ا جياست كه ما هر كدام از آنها را كه انتخاب كنبم، لوازم و نتا هينظر ندويبكنند. به هر حال ا يتر آن را همراه

 بدنبال دارد.

آنها به  سهيو مقا يياروپا يبا ارجاع و استناد به تجربه كشورها شتريكه ب يعنينظر خودم، نظر دوم است.  يدر واقع مبنا من

ارتر است و در ماندگ تهيمدرن نيكند، ا دايخودش پ يدر سنت برا يگاهيپا كيكه بتواند  يا تهيرسم كه مدرن يم جهينت نيا

 يها هشيدر سنت ما ر نكهيها حقوق بشر را ره آورد تجدد خواندند. با وجود ا يبعض الشود. حا يم رفتهيتر پذ عيجامعه وس

حقوق بشر  مييقرار باشد كه ما بگو ديكنند. اگر فرض كن ينم نيبه ا ياشاره ا چيحقوق بشر وجود دارد، اما ه يبرا يباستان

ه مطرح حقوق بشر و شهروند فرانس هيبار در اعالم نياول يبرا نكهيل ليبه دل ليست و آنهم به چه دل يمدرن و غرب دهيپد كي

حقوق بشر  مييبگو نيحقوق بشر منتشر شد. اگر ما به استناد ا يها هيمختلف اعالم يو كشورها سيانگل كا،يشد، بعد در آمر

 يدوره ها زا هاي بازمانده بهيگفتند به استناد الواح و كت يشدند و م يم دايهم پ ياست كه كسان نيست، درست مثل ا يربغ

ر در جهان، حقوق بش هياعالم نيگفتند كه اول يها م بهيها هم به استناد همان كت ياز غرب يبعض يكوروش كه حت يشاهنشاه

حرف مطرح شده است.  نيدر سازمان ملل متحد هم يناريسم كيهم در  راياخ يصادر شده است و حت ريتوسط كوروش كب

بار آموزه  نيكه چون اول ميياست كه ما هم بگو نيرا گفته اند ، درست مثل ا نيهمهم  يغرب نياز متفكر ياريبه هر حال بس

بشر  حقوق نيپس بنابراشده،  دهينامه معروفش د تيووص وشيكورش و بعد هم دار ييفرمانروا نيدر آئ يحقوق بشر يها

 يم يست. آن نگاه حقوق بشر را غرب ينگاه هم نگاه غلط نيها آن را ربوده اند. خوب ا يست و غرب يشرق دهيپد كياصال 

به امور  ميبده مي( را تعمييايغرب و شرق جغراف يعنيگسست كاذب غرب و شرق ) يت،يدو كيكند با  يم يداند و بعد سع

 گرشرقيداشته و در دوران د ريغرب بر شرق تاث يدوران كيدر  يعنيهستند.  يزشيآم يمقدار كي يكه امور فرهنگ يفرهنگ

ع اسالم و شرق بر غرب و اروپا و بر وقو يايدن يفرهنگ راتيدورانت بطور مفصل در باره تاث ليمثل و ينيبر غرب و متفكر

به آنجا  نيممسل شرفتيو پ يبيصل يجنگ هااز جهان اسالم بر اثر  يباصطالح تفكر تجرب نكهيرنسانس سخن گفته و ا

و تعامل  زشيدهد كه بهر حال عالم فرهنگ، عالم آم يمنشان  نيگفته اند. خوب ا يغرب نياز محقق يرا بعض نيمنتقل شده. ا

دو با هم  ني...اميكن ينگاه م ييايبه فرهنگ نگاه كرد كه ما به عالم جغراف يشود همان جور يو تائر متقابل بوده و نم ريو تائ

 يتيدو كيكنند و  يراا مطلق م ييايغرب و شرق جغراف نيكنند و ا يدر واقع مغالطه م نجايها در ا يشوند. بعض يمخلوط نم

شر و و حقوق ب تهيسنت و مدرن يدهند به همه بحث ها يم ميرا تعم نيكنند و بعد هم ا يم جاديا شيبرا يكاذب يو دوگانگ

چون امور  ديبكن يد اور نگونهيا ديتوان يم يكيزيو امور ف نيياست. در مورد امور ماش محصول غرب نيا رنديگ يم جهينت

محصول  نگونهيحقوق بشررا هم هم ديتوان يولي امور فيزيكي اينگونه نيستند لذا نم ندينرم افزار اند، يذهن الند،يفرهنگي س

 يها هيظرن نيمدرن تر هيشود كه شب يم دايپ ييچون در نهج البالغه عبارت ها دياست كه فرض كن ني. مثل اديغرب بدان

 يها بهيخاطر كتب ايبوده.  يحقوق بشر شرق مييو بگو معالئ نيبه ا ميو استناد بكن مييايپس ب ست،يامروز يها لسوفيف

 نكهيا مغالطه است. و دوم كيدام و  كيكردن حقوق بشر  يغرب اي يبوده. بنظر من شرق يحقوق بشر شرق مييكوروش بگو

 بيترت نيدو اگر هم ب ميابيدست  تهيگسست كامل از سنت به مدرن قياز طر ميتوان ياست كه ما نم نيمن بر ا دگاهياساس د

 شود. يم ليبحران تبد كيبحران زا خواهد بود و خودش به  تهيمدرن كي م،يابيبه آن دست 

 



 

 ؟برعکس ایداد،  قیتطب که بتوان آن را با سنت دیموافق تهیتا آنجا با مدرن دییگو یشما م پس

 

 

. اوال ما هنگامي كه از مذهب ميموضع نقادانه داشته باش كيدر واقع  دياست كه ما با نيكه مد نظر من قرار دارد ا يزيچ آن

ت. اس عتيمثل فهم انسان از جامعه و طب نيدر واقع از فهم انسان از دين سخن مي گوييم. فهم انسان از د م،يزن يحرف م

گاه ما نگاه ن يستيشوند با يكه همسنگ م يشوند. وقت يهمسنگ م يگاه نيابرافهم هاست. بن نياز ا يكيحقوق بشر هم 

به هر  حذف كرد. ديباشد. سنت را نبا شيكه نگاه ما در مورد هر دو نقد و پاال يمعن نيكنشگر خالق و نقاد باشد به ا كي

عظيم را پشت سر گذاشته و  يياول قرن ها بر هم انباشته شده، آزمون و خطاهست كه ذره ذره در ط يراثيم كيحال سنت 

كار را  نيو بازتفسيركرد. هم شيآن را پاال ديسنت را تخطئه كرد، بلكه با ديدر آن وجود دارد. نبا يعناصر محكم و ماندگار

بشر  . اگر قرار بود كه حقوقديندازيبشرببحث حقوق  خچهيبه تار ينگاه كيمدرن انجام داد، براي مثال شما  ميبا مفاه ديبا

 نيكرد. اما حقوق بشر به ا ينم دايخوب حقوق بشر هم تكامل پ م،يمذهب با آن رفتار كن كيكه ظاهر شد، مثل  يوقتاز 

بود و  انهيردگراف سميبراليبر ل يبود. مثال نسل اول حقوق بشر كامال مبتن شيو پاال يتكامل يافت كه در معرض نقاد ليدل

 ستياليوساز طرف س ژهيآن بو يستيبراليل يكه مطرح گرديد و مبنا يا گستردهكه به وجود آمد و انتقادات  ييبا چالش ها يل

 ريكه نسل سوم حقوق بشر تحت تاث ديها مورد نقد قرار گرفت شما شاهد ظهور نسل سوم حقوق بشر هست ستيها وماركس

از  يليرتوسعه و خ. مثال حق بستين يستيبراليل انهيفردگرا يها هينظر يناهست ولي بطور كامل بر مب يستيبراليل يآموزه ها

ه تحول حقوق بشر را ك ري. سستين يدارد و فرد يشود، كامال جنبه اجتماع يكه در نسل سوم حقوق بشر مطرح م يحقوق

نقدها باعث  نينواقص مورد بحث و نقد قرار گرفته و ا نيداشته كه ا يدر مي يابيد كه حقوق بشرهم نواقص ديكن يمشاهده م

حقوق  ينامب نكهيشده است. مثال ا دهيآن هم به چالش كش يدر مواردي مبان يكند و حت دايتكامل پ ،شود ليشده كه تكم

 يمسوب مح يست كه حقوق ذات يعيها هم گفتند كه حقوق بشر در زمره حقوق طب يليبود و خ يعيبشر در ابتدا حقوق طب

 نكته را نقد كردند.  نيا لسوفانياز ف يليست. اما بعدا خ يشود و فطر

كننده  نيامت نهايا نديگو يرا قبول ندارند و م شيمحتوا و عبارتها ،يصورتبند يحقوق بشر را قبول دارند ول يها مبنا يبعض

 ها هر دو آن را قبول ندارند. يو ظاهر آن را قبول دارند و بعض يها آن مبنا را قبول ندارند اما صورتبند يعضي. ستيمبنا ن

 

 رد؟یگ یها قرار م یدسته بند نیاز نظر شما در کدام دسته از ا یزدیمصباح  یاقا مثال

 



بشر  حقوق يرا( قبول ندارد. او نه مبنا يرا )نه مبنا را و نه صورتبند چكداميقرار دارد كه ه يمصباح در گروه يمن آقا بنظر

 يلو م،يحقوق بشر را قبول دار ياز عبارت ها يزنند كه ما بعض يم ييحرف ها يآن را. البته گاه يرا قبول دارد و نه محتوا

ه در چ نهاياز حقوق بشر است كه ا يقبول دارند. محل نزاع، آن اصول و موارد نديگو يم نهايكه ا ستين ييمحل نزاع ،آنها

 جه قبول ندارند. و چيمبنا و چه در محتوا و صورت به ه

محتوا و  نيگفتند ما ا لسوفانيعده از ف كيبود، بعدا  يعيبر حقوق طب شيبود. در غرب هم ابتدا مبنا نگونهيغرب هم هم در

را  ني. اميحقوق بشر قبول ندار يرا برا يو حقوق ذات يعيحقوق طب ياما مبنا ميعبارت ها و مواد حقوق بشر را قبول دار نيا

بحث ها و چالش ها در خود غرب هم وجود  نيا دينيآن ارائه كردند. به هر حال بب يتوامح يبرا يتازه ا ينقد كردند، مبنا

ه نقد و ب ازمنديكرد. حقوق بشر هم ن ينم دايو مذهب رفتا رشده بود، تكامل پ نيآئ كيداشته. اگر با حقوق بشر هم مانند 

ر دو نسبت به ه كردمياست كه من در واقع رو تجه نيفتاد و به هماتفاق هم ا نيبه تكامل بود و هم ازمنديبود، ن شيپاال

 يدر واقع بخش . چون هر دوميبه هر دو داشته باش يو تكامل شگرانهينگاه نقادانه و پاال ديمعتقدم ما با يعنيمقوله، مشابه است. 

. ميبده قيرا با آن تطب يگريد م،ويبدان لياز آنها را جزو معارف مقدس و ثابت واص يكي ميتوان ياز معرفت بشر هستند و ما نم

 د.شون يقائل م زيتما نيو خود ِ د نيفهم بشر از د نيهم اساسا ب نياز متكلم يليچون به هر حال فهم بشر است و خ

 

 یاز روشنفکران از جمله آقا یکه شما}در کتاب گفتمان های دینی معاصر{ به بعض ییرادهایاز ا یکی

بشود  یذهبجامعه م ختنیکه باعث برانگ دیکن یاستفاده م یاتیه چرا از ادباست ک نیا دیسروش گرفته ا

خواهند  یم ینشان دهند و احساس خطر کنند و فکر کنند کسان یواکنش نیدر برابرش چن ونیو روحان

و سابقه در فرهنگ خود ما و  شهیحقوق بشر ر یاز بحث ها یبعض دییگو یرا جمع کنند. م نیبساط د

چرا ما  یعنینشود؟  جادیا یمتون که مقاومت نیبه ا میچرا ارجاع نده دییگو یدارند و م یدر متون مذهب

آن را در اصل قبول دارند  هک یکه باعث مخالفت کسان میمطرح نکن یمعقول را به نوع یحرف ها نیهم

 شیبباحث م نیاز ا یبعض دییگو یندارد، م یرتیمغا نیحقوق بشر با د نکهیا حیتوض ینشود و بعد برا

 .دیدهی خیمورد توض نیاز هزار سال است در کتب فقه وجود دارد. در ا

 

كل  يبرا ييمقدمه و مبنا كيبحث و در واقع  نيتا كنون در كتب اصول فقه ما نظريه اي به عنوان اول شيهزار سال پ از

 ياحكام ي. احكام واقعيو احكام واقع ياست كه احكام شرع دو دسته اند: احكام ظاهر نيشود آن هم ا ياصول فقه مطرح م

 داده و غرض شارع بوده است.  اوندست كه خد يهمان حكم يعنيهستند در لوح محفوظ 

 يقران را م هيآ يرا بفهمند. وقت يكنند آن حكم واقع يعلما كوشش م نديگو يعبارت است از اجتهاد علما. م يظاهر حكم

 يزيآن چ دي. شاميا دهيكه ما حتما غرض شارع را فهم ستين نيا شياما معنا بوده است نيكه حكم شارع ا نديگو يخوانند م

ا به آن كه م ستيزيهمان چ نيا ست،يدر دسترس ما ن يحكم واقع ايشارع  رضغرض شارع نبوده باشد. غ م،يا دهيكه ما فهم



سا اجتهاد علما گفته مي شود. اسا يعني يكه به آن احكام ظاهر ستيزيهمان چ نيبه قول علما ا ،يني. فهم دنيد مييگو يم

 نديگو ياصول فقه م نيدر هم اه عهياست كه ش نيها معروفند به مصوبه و اهل سنت معروفند به مخطئه ا عهيش نكهيا ليدل

همش، اجتهاد و ف يعنيكند، اگر مصيب بود،  يرا بفهمد و اجتهاد م يكند حكم شارع و حكم واقع يكه كوشش م يهيآن فق"

د زحمت بكش يهيفق كيبرد. اما ممكن است  يبود، دو اجر م يكرد و مطابق آن حكم واقع دايپ ين حكم واقعاصابت به آ

نبوده  نياصال حكم شارع و غرض شارع ا يعنيحكم شارع است اما اشتباه بكند،  نيا ديرا بخواند و بگو انقر هياجتهاد كند، ا

خودش را كرده كوشش خود را كرده كه بفهمد،  يبرد. چرا؟ چون سع ياجر م كيفرد  نيا نصورتي. در اديگو يفرد م نيكه ا

م وجود دارد. حك يو حكم ظاهر يبحث حكم واقع نيفقه ا ولكه قرن هاست در اص دينيب يم ني. بنابرادهياما اشتباه فهم

. نيفهم ما از د اياجتهاد علما  نديگو يكه به آن م ستيزيآن چ يو حكم ظاهر نديگو يم نيهمان است كه به آن د يواقع

باشد و ممكن است نباشد. انچه در ميان ما انسانها بعنوان  يو حكم واقع نيمطابق با خود د نيفهم ما از د نيكه ممكن است ا

 دين جريان دارد در حقيقت مهان احكام ظاهري و بعبارت ديگر فهم و اجتهاد ما از دين است.

ه كه خودشان سالهاست دارند همان مسئل ييفقها يكنند كه حت يمطرح ممسائل را  يافراد به گونه ا يمعتقدم كه بعض من

وئ تفاهم س جاديباعث ا يعني. زنديانگ يكنند و هزار سال است كه در متون موجود است، به مخالفت با آن برم يم سيرا تدر

ه نشان آنك يوقتها به جا ياست كه بعض نيو حقوق بشر دارم ا تهيكه من االن در مورد سنت و مدرن يبحث نيشوند. ع يم

اگر  مييگوب ميآنكه تالش كن يندارد، و به جا يتضاد ديكه شما به آن معتقد يبا مذهب ميكن يكه از آن دفاع م يزيچ ميده

 .ميافزائ يوجود دارد قابل حل است، به بحران م ينزاع

 

 .کنند یم یبا هم تالق ییهمه مذاهب و فرقه ها در جا یها یافراط دییگو یم شما

 

دفاع  يزبان مدرن با ميها از مفاه يشود. بعض يخود باعث سوئ تفاهم م رند،يگ يكه بكار م ياتيوقتها دفاع افراد و ادب يبعض

كه خودشان هم  تيزيهمان چ نيدانند كه ا يها كه در اصل و در محتوا آن را قبول دارند نم ياز مذهب يليكنند كه خ يم

 ييگو حرف بزنند كه يمدرن به گونه ا ميمفاه نيكنند از ا يم ي. چون آنها سعفتندا يبه واكنش م جهيقبول دارند و در نت

ان دهند كه گويي هم ياصالت م تهيچنان به مدرن يعنينگذاشته.  يآنها باق ديمذهب و عقا يبرا ييجا چيمدرن ه ميمفاه

 يرا علم م يديمذهب جد كيدر واقع  نهايا يعنيدارند.  تهيبا مدرن نهايبا مذهب دارند، ا نهايمقابل ا يروهايكه ن يرفتار

قابل  ريغ ر،يتغيامر مقدس ال كي نيدهند كه انگار ا يدهند. چنان اصالت م يمدرن م مياز مفاه يكنندواصالت را به بعض

گفتند كه  يهم مدافعان حقوق بشر داشتند. آن موقع مخالفان م شيفهم را صد سال پ نياست. ا ريو كامال تخلف ناپذ ريتفس

 ديولو مذهب را كه با آن موافق باشد با يزياصالت را به حقوق بشر داد و هر چ يستيو فقط با دهيمذهب به سر رس رهدو

 كردند كه صد سال بعد از خودشان، حقوق يافراد فكر نم نيرد كرد. در آنموقع ا ديكه موافق آن نبود را با يزيو هر چ رفتيپذ

كردند.  يم كيدئولوژيرفتار ا كيكند. آنها  يم دايشود و چقدر تكامل پ يم ييها يسيردبشر دستخوش چه تحوالت و دگ

است  نيا يدئولوژي. *منظورم از ايدئولوژيمذهب به ا ليبه همان اندازه خطرناک است كه تبد يدئولوزيحقوق بشر به ا ليتبد



لي اثار كه جنبه كامال فردي و نياتقابل نقد.البته حوزه ايما ريو مقدس و غ ريتغيبه اصول ثابت ال ميكن ليكه آن را تبد

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.

در دو موضع متضاد قرار  نكهياست. ا نينقطه به هم برسند، هم كيدر  شهيهم يافراط يروهايشود ن يكه باعث م يزيچ

است. چون هر دو دچار  تيمشتركند و آنهم اصل جزم زيچ كي. اما در نيموضع ضد د يگريو د ينيموضع د يكيدارند 

 رسند. ينقطه به هم م كيدر  جهي. در نتتس يكيدئولوژيشوند، هر دو نگاهشان ا يم سميو دگمات تيجزم

ابل انها كند. در مق يم تيجنا جهيشود كشت و در نت يدفاع از اسالم م يبرا ديگو يست كه م يالقاعده به مذهب، نگاه نگاه

ز كشتن كه ما مجو ييتنها جا يعنيتوان كشت.  يم يدفاع از دمكراس يكنند كه برا يم يپرداز هيكه نظر ميدار ياديافراد ز

 ست. يدفاع از دمكراس م،يدار

 يكراسافتد كه گفته شود بخاطر دفاع از دم ياست كه اتفاق نم نيا تي. واقعميريحد بگ كيعادالنه نباشد كه هر دو را در  ديشا

 كشت. ديبا

 ايده اند كشته ش ياديشده، عده ز ياست كه لشكركش نيا تيافتدچيست و چه توجيهي دارد. واقع يكه م يعراق اتفاقات در

درصد كشته شدگان جنگها را غير 75شوند.مطالعات انجام شده درباره جنگها نشان مي دهد كه  يدر جنگ كشته م يكسان

گ عراق همواره جن هيبه جنگ نداشتند. توج يكشته شدند نيز ربط راقكه در ع ياز كسان يارينظاميان تشكيل مي دهند. بس

 .ميده يانجام م يدمكراس يبرقرار يكار را برا نيبوده كه ما ا نيا

 يم يگريهات ددر ج نيو مخالف نيموافق نيكه ب ييدر افراط ها ميبتوان ديشا م،ينيرا منصفانه تر بب هيقض مياگر بخواه حال

 نيا ياسالم يرا دارند )بطور عام چه در غرب و چه در شرق(. در كشورها يو دمكراس نيتضاد د هي. دو گروه داعميشودبپرداز

خواهند  يعده از موضع دفاع از اسالم م كيمصباح(.  يمثل آقا يحقوق بشر )كسان وتضاد اسالم  هيشود به داع يم ليتبد

هم است كه ف نيخواهند بدهند به فهم خودشان از اسالم. منتها اشكال در ا يخارج كنند و اصالت را م دانيحقوق بشر را از م

 كنند. يخود را از اسالم، اسالم قلمداد م

كه از  يكه گروه ليدل نيشود به ا يم يكيهر دو  جهيفع حقوق بشر از دور خارج كنند. نتخواهند اسالم را به ن يدوم م گروه

ن آنكه بدو نهايبسر آمده. ا نيد نددورهيخواهند بگو يكنند م يدفاع م "و حقوق بشر نيد انيتضاد م"از  ينيموضع ضد د

اسالم و حقوق بشر در تضادند. من  نديگو يم يكه از موضع مذهب زندير يم يهمان كسان ابيخودشان بخواهند آب به آس

 يعنيتضاد،  نينفس طرح ا ميگو يبروند. اما من م نيخواهند به جنگ د يكنند و م يم ينيضد د غيها تبل كيالئ ميگو ينم

قوق بشر خود مدافعان ح يكنند كه خوب وقت يافراد احساس م نيا يعنيكه معتقد به مذهب هستند.  يدر كسان ينگران جاديا

عقده من نفس  . بهنيسلب د يعنيحقوق بشر  شرفتيتضاد دارد، پس پ نيبا د ميكن يكه ما از آن دفاع م يزيآن چ نديگو يم

خواهند  يكه م يدرست در چبهه مقابل، كسان نكهيكند. بخصوص ا يم ييالقا نيدارد و چن يتبعات نيچن كيتضاد،  نيطرح ا

ز موضع كه ا يگروه يعنيكنند.  يم يحرف بهره بردار نياز تضاد اسالم و حقوق بشر حرف بزنند، از ا نهايا ضياز موضع نق



خود  دينيبب نديگو يحرف. م نيكنند به هم يزنند، استناد م يحقوق بشراست( حرف م يو ارتجاع )منظورم نف ييسنت گرا

كنند  يم يوجود ندارد. بعد سع دييبگو ديكن يم يما سعش راتضاد وجود دارد، پس چ نيكه ا نديگو يحقوق بشر هم م نيمدافع

نند، در ك يرا م نكاريها آگاهانه و عالمانه ا يكنند. بعض جيحقوق بشر بس هيرا بر عل يمذهب ياحساسات و عواطف توده ها

 يمذهب اي يداقدرت اقتص گاهيپا اي ياسيقدرت س گاهيكند، پا دايكه حقوق بشر توسعه پ يچون وقت ياسيواقع با هدف س

كنند  جيرا بس يتضاد، عواطف مذهب نيكنند با طرح ا يم يسع ياسيبا اهداف س نيشود. بنابرا يم فيضع يخاص يروهاين

اما  م،يكن يبحث نظري م ميما فقط دار نديخردمندانه بخواهند برخورد كنند و بگو يليها خ كيالئ نكهيحقوق بشر. ولو ا هيعل

 .ودش ياز آن م يبهره بردار نيا

معتقد به مذهب باشند و  ونيليفقط ده م رانينفر مردم ا ونيليم 70در جامعه از  دياست كه فرض كن نيافتد ا يكه م ياتفاق

در برابر  رند،يشما را از شما بگ نيخواهند د ياست كه م نيا شيحقوق بشر معنا شرفتينباشند. اگر گفته شود پ يمذهب هيبق

 م؟يكن جيآن بس هيو مردم را عل ميكن جاديو حقوق بشر ا يدر برابر پروژه دمكراس ياومتمق نيچن ديشود. چرا با يآن مقاومت م

تر است. اگر حكومت  نهيميليون نفر(هرچه بيشترباشد كه هست مقاومت پر هز10فرضي ما) تياگر جمع م؟يآنها را نگران كن

ينها نتايج شود.ا يتر م نهيمقاومت پر هز نياهم پشت آن قرار مي گيردباز  ياسيهم پشت آن باشد، كه منابع ثروت و قدرت س

 ايجاد ترس از دموكراسي و حقوق بشر دراقشاري از جامعه و متنفذين ان است.

 وند.ش يحقوق بشر م شرفتيپ ريمقاومت در برا جاديرسند. هر دو باعث ا يم جهينت كيهر دو به  ميخواهم بگو يواقع م در


