آزادی عقیده از دیدگاه مذاهب اسالمی و حقوق افغانستان و ایران
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غالم فاروق حلیمی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فقه مقارن وحقوق عمومیاسالمی

چکیده
آزادی به عنوان واقعیت انسانی ،آزادی به منزلهی حق و آزادی به عنوان یک نیاز اساسی در زندگی
انسان ،در طول تاریخ یکی از دغدغههای حقوق اساسی انسان بوده که همواره در همهی ادیان الهی
و مکاتب فکری و عقیدتی ،مورد توجه قرار گرفتهاست .لذا مفهوم آزادی به معنی واقعیت انسانی در
ساختار خلقت و تکوین آدمینهاده شده که بدون شک ،آزادی دارای انواع و اقسام بسیاری میباشد
که یکی از مفاهیم آن ،آزادی عقیده است .این پژوهش با رویکرد مذاهب اسالمی و حقوق افغانستان
و ایران ،مفهوم و محتوای آزادی عقیده را به صورت مقارنهای مورد تبیین و تحلیل قرار دادهاست.
پژوهشگر ضمن بررسی مؤلفههای آزادی از منظر مکتب اسالم و مکاتب فکری غرب ،به شرح
تفاوتهای بنیادین آنها پرداخته و در نهایت دیدگاه قرآن ،سیره پیامبر و خلفای مسلمین را مورد
توصیف و تحلیل قرار داده است .بررسی جایگاه آزادی عقیده از دیدگاه مذاهب اسالمی و حقوق
افغانستان و ایران و بازتاب آن در اندیشه و آموزههای دینی ،مسئلهای است که مقاله پیشرو با
رویکرد توصیفی– تحلیلی و در جهت پاسخگویی به این پرسش اصلی بدان میپردازد که :آزادی
عقیده و مفاهیمیآن در مذاهب اسالمی و حقوق افغانستان و ایران ،چه جایگاهی داشته است؟

واژگان کلیدی :آزادی ،عقیده ،حقوق ،اسالم ،افغانستان و ایران.
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 -1مفهوم شناسی و مؤلفههای آزادی
شناخت و آگاهی نسبت به مفاهیم و واژگان اصلی تحقیق که اغلب در برگیرندهی واژگان تشکیل
دهنده عنوان میباشد ،خواننده را در هرچه بهتر و بیشتر شناختن مراتب و حواشی تحقیق ،یاری
میدهد .لذا در راستای درک بهتر مراتب موضوع تحقیق حاضر ،تعریف و واژگان کلیدی تحقیق به
شرح ذیل ارائه میگردد؛
الف :مفهوم آزادی؛ ارزش و اهمیت آزادی به اندازهای است که همیشه یکی از بزرگترین و
متداولترین آرمانهای بشر در طول تاریخ بوده .علیاکبر دهخدا ،آن را معادل واژه هایی از قبیل
«حریت ،اختیار ،عمل و ترک عمل و قدرت انتخاب ،رهایی و خالصی» معنا کرده است 1.در
«فرهنگ معین» واژه آزادی را در مقابل « بندگی» و نیز به معنای « رهایی و آرامش» معنا
شدهاست 2.در زبان عربی ،واژه آزادی بیشتر به معنای حریّت در مقابل رقیّت است و گاهی هم به
معنای اختیار ،در مقابل مجبور بودن است.

3

ب -مفهوم اصطالحی آزادی؛ اصطالح آزادی با توجه به تعاریف مکاتب  -اسالم و غرب -دارای
مفاهیم متفاوت میباشند که در اینجا از دو منظر اسالم و غرب ،به تبیین اصطالح آزادی
میپردازیم:
نخست ،پارهای از دیدگاهها و نظریات اندیشمندان غربی را بیان میداریم؛ از نگاه منتسکیو آزادی
عبارت است از :مطابعت از قانون میداند آنچه که قانون برای اشخاص تعیین کرده انجام و آنچه را
که منع کرده و به صالح او نیست ،مجبور به انجام آن نگردد .منتسکیو آزادی را امنیت یا اعتقاد به
وجود امنیت میداند 4.جان الک ،معتقد است که آزادیِ انسان را چیزی جز قانون طبیعت محدود
نمیکند .قدرت بر او جز قوانین طبیعی فرمانروا نیست .جان استوارت میل ،در خصوص آزادی
حقیقی ،معتقد است که ما باید آزاد باشیم تا منافع خود را در راهی که خود میپسندیم ،دنبال
کنیم .این آزادی بیقیدو شرط ،تنها در صورتی با مانع برخورد میکند که به منافع دیگران صدمه

 .1دهخدا ،ش 88 ،5727
 .2معین5795 ،ق ،ج 48 ،7
 .3ج  287 ،8واسطی زبیدی 5454 ،ق،
 .4منتسکیو 5782 ،ش274 ،
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بزند .به نظر او در تنظیم آزادیها ،همه سخن بر سرتأمین سود بیشتر و تحمل ضرر کمتر است.

1

(کاتوزیان 5799ش  .)788-428،ویژگی مشترک این تعاریف آن است که هیچ یک از این تعاریف
به همه ابعاد وجودی انسان توجه ندارد .،تنها آزادی انسان را در جنبه حیوانی انسان و استعدادهای
مادی او خالصه میکنند .ریشه و منشاً آزادی را تمایالت خواستههای انسان میدانند .یعنی
هرکس برای لذت جویی و تأمین غریزههای خود آزاد است تا زمانیکه به دیگران آسیب نرساند.
اما اصطالح آزادی از منظر اسالم را ،عبارت از رهایی انسان از اسارت درونی میداند؛ آزادی در
اسالم ،با عبودیت انسان ارتباط مستقیم دارد .کاملترین و برجستهترین وصف انسان از دید قرآن،
آن است که بنده ذات اقدس الهی باشد که این نوع عبودیت او را از وابستهگی غیر ،نجات میدهد.
در پرستش آزادی به رهایی از پرستش غیر خدا ،در بنیادیترین شعار اسالمیکلمه طیبه
«الالهاالاهلل» است که مشتمل بر اصول و مبانی اسالمی و دربردارنده نفی تمام وابستگیها و اثبات
آزادگی و بندگی حضرت حق تعالی میباشد .آزادی به این معنی است که انسان در روابط گسترده
خویش با خدا ،خود ،طبیعت و دیگران ،به پرستش و فرمانپذیری خدا تن دهد؛ زیرا او خالق و
مالک است .او دربرابر غیرخدا باید از یک سو حقوق آنها را رعایت کند و از سوی دیگر نباید اسارت،
بندگی و بردگی آنها را بپذیرد بلکه باید با اراده آزاد ،راه سعادت را درپرتو عقل و وحی بجوید.

2

بنابراین در مفهوم اسالمی ،آزادی ،عنصر عقالنی کامالً دخیل است و انسان هرگز نسبت به اعمال و
افکار غیرعقالنی ،آزاد نیست و اسالم هرگز این نوع آزادی را احترام نمیگذارد .در عین اینکه در
روایات متعدد ،احترام به فکر و آزادی عقیده را بیان میکند ،ولی هرگز عقایدی را که از راه تقلید
کوکورانه و از طریق غیرعقالنی بر انسانها تحمیل شده ،مورد تائید قرار نمیدهد و برای آن
احترامی قائل نمیشود.
نگرشها ،انگیزهها و اهداف

ج -انواع آزادی؛ دانشمندان علوم انسانی آزادی را براساس
آزادیخواهان و نیز با توجه به متعلق آن ،به گونههای متنوع تقسیمبندی میشود .برخی آزادی را
به چهار حوزه تفکیک کردهاند؛
.5آزادی در اصطالح فلسفی بهمعنای اختیار در مقابل جبر است.
 .1کاتوزیان5799 ،ش428-788 ،
 .2کامیاب 5778 ،ش24 ،
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 .2آزادی به معنای اباحهگری که همان عدم حرمت شرعی است.
 .7آزادی به معنای عدم دلبستگی به مادیات و هواهای نفسانی( آزادی معنوی).
 .4آزادی حقوقی یا سیاسی  -اجتماعی مانند :آزادی بیان ،قلم ،مطبوعات ،عقیده و انتخاب
شغل(همان.)29،
این نوع از تقسیم بندیها از جامعیت برخوردار نیست .بهترین تقسیمبندی از آزادی ،تقسیمبندی
جوادیآملی است ،جوادیآملی؛ آزادی را به دو بخش تکوینی و تشریعی تقسیم کردهاست .آنچه در
این پژوهش مبنا قرار گرفته ،همین تقسیمبندی است .وی معتقد است ،آزادی تکوینی یعنی در
نظام آفرینش ،انتخاب راه و عقیده ،اجبارپذیر نیست و انسان در انجام هیچ چیزی ،فرد بیاختیار و
ناگزیر نمیباشد ،اما چنین نیست که انسان در مرحله تشریع و انتخاب عقیده بتواند به هرسوکه
خواست ،میل کند و خداوند نیز بدین میل او ارج نهد .خداوند ،انسان را تکویناً در دینداری آزاد
آفریده ،اما تشریعاً راه رشد را برایش تبیین ساخته است .بنابراین وظیفه تشریعی او پذیرش حق
است .آزادی تشریعی ،هرگز در قرآن و فرهنگ اسالمی پذیرفته نشدهاست.

1

د-مفهوم عقیده :عقیده از ریشه عقد ،به معنای بستن و گره زدن است .بر این اساس ،اعتقاد به
چیزی ،یعنی انسان دل و نهاد خود را به صورت شدید و محکم به آن چیز ببندد 2.خواه منطبق با
حقیقت باشد یا خیر .فرد حق دارد هرگونه اعتقاد و باوری نسبت به اخالق ،مذهب ،سیاست و
فلسفه داشته باشد .بیآنکه به علت باورهای خود متحمل صدماتی در زندگی شود 3.سرچشمه اکثر
عقاید ،برگرفته از تفکر صحیح نیست .بلکه برگرفته از یک سلسله عادتها و تقلیدها میباشد.

4

بنابراین منشأ عقیده ،برگرفته از تفکر ،برهان ،وهم و خیال ،عادت و غیر آن است .عقیده یعنی باور
انسان نسبت به یک حقیقت ،در هرزمینه که باشد .اندیشه را به جهت شباهتهایی که با عقیده
دارد ،اشتباه گرفتهمیشود و گاهی به جای عقیده به کار میرود و به دنبال آن دو اصطالح آزادی

 .1جوادیآملی 5797 ،ش577 ،
.2ابن منظور5454،ق ،ج -277 ،7طریحی5758 ،ه ،ج -7،578معین5795 ،ق ،ج -5754 ،7مهیار5457،ق،
 -74فراهیدی 5457 ،ق ،ج547 ،5
 .3قاضی5795 ،ش887 ،
 .4مطهری5797 ،ش7 ،
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عقیده و اندیشه با هم خلط میشوند .آیات فراوان در قرآن کریم بیانگر اهمیت تفکر و اندیشه
میباشند1در آیات دیگر ،واژههایی مانند «یفقهون» و «یتذکرون» به طور غیرمستقیم و واژگانی
همچون « یعقلون» ،به طور مستقیم با اندیشه ارتباط دارند .اندیشه میتواند مقدمهای برای
شکلگیری عقیده باشد و منشأ عقیده ،اعم از اندیشه و غیراندیشه است .هر اندیشهای الزاماً به
عقیده بدل نمیشود و هر عقیدهای نیز لزوماً در اندیشه ،ریشه ندارد.

2

 -7جایگاه آزادی عقیده دراسالم
از نظر اسالم هیچ شخصی را نمیتوان پیرامون انتخاب عقیده ،مورد اکراه و اجبار قرار داد و تحمیل
عقیده در اسالم مورد نکوهش قرار گرفته ،زیرا عقیده ،امری درونی است و اکراه بردار نیست.
بنابراین انسانها ،در انتخاب عقیده و دین خود تا قبل از پذیرش اسالم ،آزاد هستند .اما آنچه قابل
توجه است ،این است که اسالم با هرگونه عقیده باطل ،مخالف بوده و هرگز چنین عقیدهای در
جامعه مورد پذیرش نیست .هدف از بعثت انبیاء ،رهایی انسانها از والیت غیر خدا و نیز از بین
بردن عقاید باطل و خرافات میباشد که در اسالم دارای مؤلفههای زیر میباشد:
الف -عقالنیت ایمان و عقیده :آموزههای اسالم ،تاکید بر این امر دارند که باید عقاید و ایمان افراد،
جنبه عقالنی داشته و در نتیجه تعقل و علم باشد و هیچ عقیدهای را قبل از بررسی و تدبر ،نباید
قبول یا رد کرد .چنین اشخاصی را خداوند ،خردمند و هدایتشده دانسته است 3.کسانی که تعقل
نمیکنند ،نکوهش کرده و آنان را بدترین جاندار میخواند 4.عالوه بر روایات قرآن ،احادیث و روایات
فراوان بر خرد ورزی و تعقل تأکید مینماید .حدیث از امام صادق(ع) است که میفرماید«:خدا را بر
مردمان دو حجت است :حجتى آشکار و حجتى پنهان .حجت آشکار پیامبران و فرستادگان و
امامانند و حجت پنهان عقلهاى مردمان است 5.اسالم برای اینکه مردم در فکر خود مستقل باشند
و از استعمار فکری نجات پیدا کنند ،فراگیری دانش و طلب علم را برای تمامی افراد ،فرض و الزم
 .1یونس -24 ،حشر -25 ،آل عمران575 ،
 .2کامیاب 5778 ،ش74 -77 ،
 .3زمر ،آیه58-59
 .4انفال 77
 .5کلینی5479 ،ق ،ج77 ،5
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میداند و مبنای انتخاب عقیده را برهان و دلیل محکم دانستهاست « :بگو اگر شما از راستگویان
هستید ،دلیل خود را بیاورید».

1

ب-انتخاب عقیده بدون جبر :اعتقاد و ایمان از امور قلبى است و اکراه و اجبار را در آنها راهى
نیست .زیرا اجبار فقط در اعمال ظاهرى و حرکات بدنى مؤثر است و ایمان و اعتقاد بهوسیله براهین
میشود به آن رسید 2.اصوالً عقیده ذاتاً و ماهیتاً اکراهپذیرنیست .آیین اسالم که طرفدار منطق
استدالل و گفتگوست ،نمیتواند طرفدار ،روش اکراه و اجبار در عقیده باشد .قرآن کریم درباره نفی
اکراه در عقیده ،اشاره کرده است .در آیه  77سوره یونس خداوند ،ابتدا اجبار و اکراه در ایمان را از
سوی خود نفی کرده ،سپس در ادامه آیه ،چنین میگوید« :آیا تو (اى پیغمبر!) مىخواهى مردمان
را مجبور سازى که ایمان بیاورند؟ (این کار نه صحیح و سودمند است و نه از دست تو ساخته
است» . 3و در آیه دیگری میفرماید( :اجبار و اکراهى در (قبول) دین نیست ،چرا که هدایت و کمال
از گمراهى و ضالل مشخّص شدهاست 4.در این آیه شریفه علت اکراه ناپذیر بودن دین را نه درونی
بودن ایمان دانسته و نه محترم بودن عقیده؛ بلکه ،علت آن را با جمله « قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ »
بیان کرده است؛ یعنی از آن جایی که راه ضاللت و راه هدایت و حق روشن است و هرکس بخواهد
میتواند راه درست را انتخاب کند ،لذا نباید مردم را مجبور به پذیرش دین و راه هدایت نمود .سید
قطب در کتاب اسالم و تحوالت ،زندگی میگوید :بمقتضای فرمان(ال إِکْراهَ فِی الدِّینِ) این حقیقت
در پهنه عالم انتشار یافت ،که اسالم یک دنیای هدایت است ،یک دنیای نور است و ملت مسلمان
نیز همان ملت هدایت یافته است .اما با این وصف حق ندارند ،برادران خود را از خاندان بشریت ،در
پذیرفتن دین حق به جبر و اکراه وادارند .بلکه ،همین اندازه حق دارند که دعوت بهحق کنند،
دلسوز باشند ،بسوی راه راست بخوانند و آنهم با زبان نرم و کالم زیبا ،همانطوریکه شایسته
برادری و سزاوار مقام خاندان انسانیت است 5.عالمه طباطبایی پیرامون آیه مذکور میگویند ( :ال

 .1بقره555 ،
 .2علی اکبر5452 ،ق ،ج578 ،8
 .3سوره یونس77 ،
 .4بقره278 ،
 .5سید قطب797 ،
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إِکْراهَ فِی الدِّینِ) دین اجبارى نفى شدهاست ،چون دین عبارت است از یک سلسله معارف علمى که
معارفى عملى به دنبال دارد و جامع همه آن معارف ،یک کلمه است و آن عبارت است از"
اعتقادات" ،و اعتقاد و ایمان هم از امور قلبى است که اکراه و اجبار در آن راه ندارد.

1

ج -عدم تقلید :علما اتفاق دارند مبنی بر اینکه ،تقلید و پیروی در اصول دین پذیرفتنی نیست و
انسان باید با بکارگیری عقل خود ،به یقین و علم برسد 2.استاد شهید مطهری در این زمینه چنین
میگوید « :اسالم در باره اصول عقاید ،که وظیفه هرفرد ،تحصیل عقیده صحیح دربارهی آنهاست،
تقلید و تعبد را کافی نمیداند ،بلکه الزم میداند که هرفرد مستقالً و آزادانه ،صحت آن عقاید را به
دست آورد».

3

بنابراین در اسالم ،ایمان و عقیده ،از عقل و تعقل شروع میشود و آن ،ایمانی شایسته است که
برپایه تعقل باشد ،و حال اینکه بسیاری از فالسفه بزرگ قرون وسطی ،بر خالف این نظر دادهاند و
ایمان را مقدم بر عقل دانسته اند .به عنوان مثال :اگوستین ،معتقد بود راه رسیدن به حقیقت از
عقل شروع نمیشود؛ بلکه از ایمان آغاز شده و به عقل میرسد و او میگوید «:در پی آن نباش که
بفهمیتا ایمان آوری ،بلکه ایمان بیاور تا بفهمی»

4

این طرز فکر و مکتب را ایمانگرایی مینامند .بدین ترتیب ایمانگرایی ،دیدگاهی است که نظام
اعتقادی دینی را موضوع ارزیابی و سنجش عقالئی نمیداند و در موضوعات فلسفی و دینی ،به جای
تکیه بر عقل ،تکیه بر ایمان دارد.
د -نحوهی زندگی در جامعه اسالم :با توجه به اینکه در اسالم آزادی عقیده ،یک اصل اساسی است
و آغوش جامعه اسالمی برای همه ادیان باز بوده  ،بناً خواه ناخواه ،در جامعه اسالمی ،ممکن است
افراد ،به طور مستقل و به دور از هرگونه کشمکش ،با معتقدات دیگری زندگی کنند که در این
صورت ،راهی جز همزیستی با آنان باقی نمیماند .در این خصوص اسالم نسبت به اهل کتاب و
دیگر نامسلمانان ،در مقام همزیستی ،مواضع متقاوتی را اتخاذ نموده است:

 .1طباطبایی5777 ،ق ،ج279 ،2
 5477.2ق ،ج -587 ،5مکارم شیرازی ،توضیح المسائل5424 ،ق 9 ،تفتازانی،
 .3ج 88 ،7مطهری5789 ،ق،
 .4ژیلسون5797 ،ش57 ،
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الف -اهل کتاب یهودی ،نصرانی ،صائبی و زرتشتی ،به دلیل اعتقاد به خداوند و روز جزا و عمل
صالح  ،همانند مسلمانان نزد خدا مأجورند و ترس خوفی بر آنان روا نیست 1و در روز قیامت مواخذه
آنان ،جدا از مشرکین است 2.پس با این برتری نسبی که متوجه گروههای مذکور است ،زمنیه
مسالمتآمیز بین آنان و مسلمانان فراهم میشود .زمینه این زندگی مسالمتآمیز ،از طریق پیمان
(قرارداد ذمه) ،میان حکومت اسالمی و پیروان اهل کتاب منعقد میگرددکه از امنیت  ،آسایش،
استقالل و حتیاالمکان ،داشتن ارتباط دوستانه و خویشاوندی با مسلمانان برخوردارند .
ب -دیگر غیرمسلمانان (مشرکین و غیر اهل کتاب) :هرچند که خداوند ،در خطاب به مسلمین،
دوستی با آنان را نهی میکند 3.اما چه بسا ممکن است در محیط پرعطوفت اسالمی ،با یکدیگر
مأنوس شوند و بین آنان و مسلمین ،مودّت ایجاد گردد 4.به همین جهت ،چنانچه آنان در عین کفر
و شرک ،با مسلمین سر جنگ نداشته باشند ،در مقام همزیستی مسالمت آمیز ،نه تنها اظهار
محبت و رفتار توأم با قسط و عدل با آنان منعی ندارد ،بلکه احسان به چنین کفاری ،عین عدالت
است و خداوند عادالن را دوست میدارد 5.این تعلیم اسالمی ،یک اصل کلی است که تکلیف جامعه
اسالمی را با غیرمسلمانان بیآزار ،مشخص میکند و مسلمین میتوانند با این گونه کفار ،تا آن
حدکه موجب سلطه ایشان بر جامعه اسالمی نگردد ،رابطه دوستانه برقرار کنند.

6

 –3جایگاه آزادی در سیره رسول اهلل(ص) و خلفای اسالم
اصل آزادی ،در زمان پیامبر و دوران خالفت چهارگانه اسالم ،کمک بزرگی به گسترش قلمرو
اسالمی و نشر دین مبین اسالم نمود .چراکه اسالم به انسانیت ،کرامت میبخشد و آن را وارد عالمی
بزرگ و آزاد مینماید .از طرفی در آن زمان ،سیاست حاکم بر جهان زاییدهی نظام استبدادی فارس
و روم بود که جز ظلم و استبداد و نابرابری چیز دیگری عاید ملتها نمیشد .به ویژه مخالفین
 .1بقره82،
 .2حج59 ،
 .3ممتحنه5،
 .4ممتحنه9 ،
 .5ممتحنه8 ،
 .6هاشمی5784 ،ش727-729 ،
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سیاسی و اقلیتهای دینی با بدترین نوع ظلم و ستم و بیعدالتی مواجه بودند .به طور مثال :روم،
یعقوبیهای مصر و شام را تحت فشار قرار داد تا مذهب ملکانی(دین رسمیروم) را بپذیرند و
مخالفین اجرای این طرح را در آتش انداخته ،زنده زنده سوزانید و این سنگدالن ،مردم را داخل
کیسههای بزرگی گذاشتند که مملوء از سنگ ریزه بودند و به اعماق دریاها فرستادند .دولت فارس
هم از رومیها دست کم نداشت و کسانی را که پیرو آیین آسمانی بودند؛ به ویژه مسیحیان را ،به
بدترین نوع ،شکنجه و آزار میداد .ولی در اسالم ،چه در زمان رسول خدا ،چنانکه ذکر گردید و چه
در زمان خلفای راشدین ،همهی مردم و پیروان ادیان مختلف ،از آزادی کامل برخوردار بودند که ما
به نمونههایی از آنان در زمان پیامبر(ص) و دوران خلفا اسالم مختصراً اشاره میکنیم.
الف-آزادی عقیده در سیره پیامبر(ص)

اثبات سیره نبوی در آزاد گذاردن عقاید مخالف اسالم ،مطلبی نیست که قابل تردید باشد .دلیل بر
مدعای فوق ،جنگ ها و غزوات پیامبر(ص) است ،که طبق نقل مؤرخان ،هیچکدام از غزوات 29-28
گانه پیامبر(ص) 1جنبه تهاجمی نداشته و همگی آنها ،پاسخی بود به توطئهها و اذیت و آزارها،
ایجاد ناامنیها و پیمانشکنیهایی که از جانب مشرکان و اهل کتاب برای مسلمانان و یا شخص
پیامبر ،صورت میگرفت و هرگز قصد پیامبر(ص) ،کشورگشایی و یا قدرت طلبی نبود و هیچ کس
را مجبور به پذیرش اسالم نمیکرد .از این رو حضرتش ،عهد نامه با قوم یهود مبتنی بر تسامح و
نرمش تنظیم فرمود که تا آن زمان برای جهان سرشار از تعصب و انگیزههای فردی و نژادی،
ناشناخته بود.
فشرده مفاد آن از این قرار است :یهودیان در دین خود ،آزادى کامل داشته باشند ،اموال،
عبادتگاهها و جان آنها در امان باشد ،مشروط براینکه دشمنان پیامبر را یارى ندهند و نیز اگر آنها
در کنار پیامبر در جنگ شرکت کنند ،در غنایم جنگ سهیم خواهندبود .همچنین ،بر آنان است که
با مسلمانان در دفاع از مدینه شرکت کنند تا وحدت ملّى حفظ شود.

 .1سیره ابن هشام ،بی تا ،ج282-285 ،4
 .2مغنیه5424 ،ق ،ج72 ،5

2

دوفصلنامه علمی ـ اختصاصی مطالعات تطبیقی حقوق بشر

78

و فتح مکه که تا آن زمان بزرگترین فتح مسلمین بود ،به منظور موردتعرض قرار گرفتن یکی از
همپیمانان پیامبر(ص) (قبیله خزاعه) صورت گرفت .چنانچه در تاریخ آمده است که قبیله مذکور با
پیامبر(ص) ،پیمان عدم تعرض و قرارداد همکاری و دفاعی مشترک بسته بودند که از طرف
مشرکین مکه مورد تعرض واقع شدند و آنان به پیامبر شکایت بردند و از حضرت درخواست دفاع
کردند و این فتح در اوج قدرت جبهه اسالم و ضعف کافران صورت گرفت .اگر اکراه در دین صواب
بود ،فتح مکه بهترین فرصت برای اجبار اهالی آن به اسالم آوردن بود ،اما تاریخ هیچ گزارشی از
چنین اکراهی ،ارائه نکرده است.

1

از این رو اگر کسی عوامل بروز جنگها را مورد بررسی قرار دهد ،به این نتیجه میرسد که جنگ
های پیامبر ،جنگ مذهبی و برای مجبور کردن افراد برای پذیرش ایمان نبوده است .اگر کسی
بخواهد این جنگ ها را بر اسالم آوردن اشخاص و تحمیل عقیده و سلب آزادی اندیشه حمل کند،
برخالف روح پاک اسالمی و واقعیات تاریخی حرکت نموده است.
ب-جایگاه آزادی در دورهی زمامداری خلفای صدراسالم

اصل آزادی ،از اصولی است که حکومت خلفای اسالم ،بر پایهی آن استوار بود .این اصل ،اعالم
میدارد که باید آزادیهای مشروع و در چارچوب دین را حق مردم دانست و نباید آن را از آنان
سلب کرد .دین اسالم نیز ،در همین راستا ،مردم را به این مهم فرامیخواند و آنرا حق همه مردم
میداند .در دوران خلفای راشدین تمام آزادیهایی که امروزه مرسوم میباشد ،وجود داشتند و
دولت به آنها احترام میگذاشت .ابوبکر صدیق لشکر اسامه بن زید را هنگامکه به سوم شام
میرفتند ،رو به لشکریان نمود و فرمود« :بایستید تا شمارا ده نصیحت کنم و از من به خاطر
بسپارید که :خیانت نکنید .در مال غنیمت ،دستاندازی ننمایید .مکر و فریب نکنید .هیچ کشتهای
را مثله نکنید .گذرتان ،به کسانی میافتد که در صومعهها عزلت و گوشه گرفتهاند؛ کاری به آنها و
کارشان نداشته باشید( 2.طبری 5789ق ,ج .)457 ،7در روند فتوحات زمان عمرفاروق ،به خوبی
احترام اسالم و خلیفه به ادیان دیگر و عدم اجبار افراد برای ورود به دین اسالم آشکار میشود،

 .1مبارکپوری797 ،5782 ،
 .2طبری5789 ،ق ،ج457 ،7
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چنانچه که طبری ،متن عهد نامه عمر ابن خطاب را که برای اهل ایلیا(قدس) نوشته بود ،ذکر کرده
و در آن آمده است :اهل ایلیا با جان و مال و صلیبها و عبادتگاههای خود ،آزاد و تحت محافظت
حکومت اسالمی هستند 1...حضرت عثمان نیز همانند سیره پیامبر و خلفای ماقبل خود رفتار
مینمود تا زمانیکه جزیه و خراج میپرداختند .آفریقا ،قبرس ،گرگان ،بلخ ،همه این سرزمینها در
زمان حضرت عثمان فتح و جزیه پرداخت نموده و در مقابل حکومت اسالمی ،خود را ملزم به
حفاظت از جان ،مال  ...ایشان مینمود .و به تأمین حقوق آنان مبادرت میورزید.امیرمؤمنان(ع)
،تجلی عدالت و آزادی بود .آن حضرت (ع) ،روح آزادی و احترام به حقوق دیگران و انواع آزادی در
اسالم را در دستگاه سیاسی و حکومتی خود به رسمیت شناخت و آن را نهادینه و قانونمند کرده
بود .چنانچه در نامه امیرمؤمنان به مالک میفرماید( :مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده
و با همه دوست و مهربان باش .مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنان را غنیمت
دانی) 2.این فرمان در شرایطی صادر شدهاست که تقریباً تمام کشورهای خاورمیانه امروزی ،تحت
حکومتشان بود و این فرمان بهعنوان منشور حکومت اسالمی و حاکم دینی ،برکارگزاران خود صارد
گردیده است و در آن صراحتاً به اکرام و لطف و رحمت حاکمان اسالمی در حق مردم ،حتی
کسانیکه مسلمان نیستند ،توصیه شدهاست.

3

 -۴نظرات فقهاء و حکمای مسلمان در خصوص گستره آزادی عقیده
الف -امام خمینی در مورد آزادی عقیده ،معتقد است« :اسالم پیش از هردینی و بیش از هر
مکتبی ،به اقلیتهای مذهبی آزادی داده است .آنان باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای
همه انسانها قرار دادهاست ،بهرهمند شوند ،از آنها نگهداری میکنیم .در جمهوری اسالمیایران،
کمونیستها نیز در بیان عقاید ،آزادند».

 .1همان ،ج4،578
 .2نهجالبالغه ،نامه77
 .3حسین شاهبیک79 ،5782 ،
 .4خمینی بی تا ،ج48 ،7
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ب -سید قطب در مورد آزادی عقیده چنین بیان میدارد :آزادی عقیده ،اولین حقوق انسان است
که وصف انسان بدان درست است .پس کسی که آزادی عقیده را از انسان سلب کند ،در حقیقت
انسانیت وی را از او سلب کرده است و در اصل آزادی عقیده ،تکریم خداوند نسبت به انسان و اراده
و فکر و احساس وی تجلی پیدا میکند و کار انسان را به خود واگذاشته است تا هدایت یابد یا
گمراه شود ،و در داشتن اعتقاد آزاد است و بازتاب عمل وی به خودش بر میگردد و این یکی از
مهمترین ویژگیهای آزادی انسان به شمار میرود.

1

ج -سید محمد حسین بهشتی در این مورد میگوید :بر مردم هیچچیز را تحمیل نکنید ،زیرا انسان
آزادیخواه است .برخالف قرآن ،مردم را وادار به مسلمان بودن و مسلمان زیستن نکنید ،اگر تحمیل
شود آنها بر ضد تحمیل ،طغیان خواهندکرد.

2

د -شیخ محمد غزالی میگوید :آنطور که اسالم به آزادی فکر و اندیشه احترام قائل است ،در هیچ
یک از قاره پنجگانه دنیا شناخته شده نیست .اصال در دنیا ،جز برای اسالم ،برای هیچ آیینی این
اتفاق نیفتاده است که پس از تسلط کامل بر بخشی از این کرهی خاکی ،به مخالفین خود حق
آزادی فکر و عقیدتی بدهند

3

- 5شبهات وارده پیرامون آزادی عقیده
الف -ارتداد :از جمله ایراداتی که مخالفان برای اثبات خشونت و فقدان آزادی در دین اسالم مطرح
میکنند ،حکم فقهی قتل مرتدان است .آنها میگویند ،اگر اکراه در عقیده ممنوع است و پذیرش
اسالم با آزادی و اختیار انجام میشود ،وانهادن عقیده نیز باید آزاد باشد ،پس چرا برای خروج از
دین عقوبتی سخت ،چون کشتن تعیین شدهاست؟ آیا این نوع عقوبت ،دلیل بر این نیست که
ماندن بر عقیده بر اساس نوعی اجبار و تحمیل ،جعل شدهاست؟ برای روشنشدن موضوع ضروری
است که ابتدا به معنای ارتداد و انواع آن پرداخته ،سپس به شبهات وارده پاسخ داده شود .ارتداد در

 .1سید قطب ،فی ضالل القران5427 ،ق ،ج275 ،7
 .2سروش5785 ،ش597 ،
 .3غزالی5784،ش555 ،
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لغت به معنی رجوع به عقب و برگشتن به همان راهی است که شخص از آن راه آمدهاست 1.رده نیز
به معنی بازگشت و رجوع به عقب به کار میرود؛ با این تفاوت که رده در بازگشت به کفر استفاده
میشود ،اما ارتداد عام است و غیر از کفر را نیز دربرمیگیرد 2.در اصطالح فقهای شیعه و سنی،
تعاریف اصطالحی گستردهای برای ارتداد بیان نمودهاند که همه آنها معنی مشترک دارند و آن،
رویگردانی فرد مسلمان از دین اسالم و پذیرش دینی دیگر است .مرتد ،در اصطالح فقهاى اهل
سنت ،یک قسم بیشتر نیست ،اما فقهاى امامیه بر پایه روایات اهل بیت (ع) ،مرتد را به دو قسم
تقسیم کردهاند که هر یک داراى حکمى خاص است.

3

این دو قسم عبارت است از :مرتد فطری ،کسی است که از پدر و مادر مسلمان -هردو یا یکی از
آنان -به دنیا آمده باشد و پس از بلوغ و پذیرش اسالم ،از اسالم برگردد .و مرتد ملی ،به کسی گفته
میشود که والدین او هر دو غیر مسلمان باشند و پس از بلوغ پذیرای اسالم شود و سپس از اسالم
برگردد .در مورد حکم مرتد ،فقهای شیعه بین مرد و زن تفاوت قایلاند .زن مرتد فطری یا ملی ،در
صورت توبه کردن ،توبهی او پذیرفته است و احکام ارتداد از وی برداشته میشود ،و در صورت توبه
نکردن ،زندانی و تعزیز میشود .اما حکم مرد مرتد فطری یا مرتد ملی ،متفاوت است .رأی مشهور
فقها آن است که توبهی مرتد فطری پذیرفته نیست و حکم او اعدام است ،اما مرتد ملی میتواند
توبه کند و از ارتداد دست بردارد ،و در غیر این صورت ،حکم او اعدام خواهد بود 4.اما به اعتقاد
فقهای اهل سنت ،هر مرتدی ،اعم از فطری یا ملی ،ابتدا توبه داده میشود و اگر توبه نکرد ،محکوم
به قتل است .جز امام ابوحنیفه ،سایر مذاهب دیگر میان مرد و زن قایل به تفاوت نیستند .اما امام
ابوحنیفه میگوید :اگر مرتد زن باشد ،کشته نمیشود ،زندانی میگردد .هر روز اسالم بر او پیشنهاد
میگردد و مجبور کرده میشود تا اسالم را بپذیرد ،اگر مسلمان شود که از زندان آزاد میگردد و اال
در زندان میماند تا بمیرد .دلیلشان این است که پیامبر(ص) از کشتن زن کافر جلوگیری کرد،
پس چنانچه زن به سبب کفر اصلی نباید کشته شود ،به طریق اولی در خصوص کافر عارضی هم

 .1ابنمنظور5454 ،ق ،ج -597 ،7راغب اصفهانی5452 ،ق747 ،
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نباید به قتل برسد .بقیهی فقها میگویند پیامبر(ص) ،فرموده است « :مَنْ بَدَّلَ دِینَهُ فَاقْتُلُوهُ » 1و
همچنین فرموده است؛ « ریختن خون مسلمان فقط در سه مورد جایز است :زناکار محصن ،قتل
عمد و کسی که از دین خود دست بردارد و از امت اسالم جدا شود» و دلیل بر جواب ابوحنیفه
میگویند :مقصود از نهی پیامبر(ص) ،از کشتن زن کافر ،کافر اصلی است و صحیح نیست که کافر
عرضی به او قیاس شود؛ زیرا مردان و زنان در کفر اصلی پایدار و ثابت قدم میمانند ،ولی در کفر
طاری و عارضی ،چنین نیست.

2

چنانچه در مباحث قبلی بیان گردید ،اسالم کسی را مجبور به پذیرش اسالم نمیکند و نه کسی را
مجبور به خروج از اسالم مینماید ،با این حال اسالم نمیخواهد که دین بازیچه افراد شود ،هرزمان
خواستند ،وارد آن و هر زمان خواستند ،از آن خارج شوند .مانند عدهای از یهودیان که میگفتند:
(جمعى از اهل کتاب (به همکیشان خود) گفتند :بدانچه بر مسلمانان نازل شدهاست ،در آغاز روز
ایمان بیاورید ،و در پایان روز بدان کافر شوید ،تا شاید (از قرآن پیروى نکنند و از آن) برگردند.

3

البته احکام ارتداد ،تنها در صورتی قابل اجراست که عقیده مرتد ابراز شود و تبلیغ علیه دین اسالم
صورت گیرد و نظم عمومی در غیر مقام علمی و فضای استداللی ،خدشهدار شود .در چنین حالتی،
باعث باز شدن دروازه آشوب میگردد ،آشوبی که در زمان اندک مردم ضعیف و سادهدل را هم به
خطر میاندازد وسبب به وجود آمدن گروههای مخالف با ملت میگردد و بخود اجازه میدهند از
دشمنان مردم علیه آنان یاری جویند و در واقع با این کار ،وارد جنگ شده و دچار نوعی آشفتگی و
پریشانی فکری ،اجتماعی و سیاسی میگردند.

4

بنابراین مجازات مرتد ،مغایر آزادی عقیده نیست و صرفاً بخاطر تغییر عقیده اجرا نمیشود ،بلکه
مربوط به اظهار و عمل مرتد است که موجب تزلزل عقاید دیگران و تضعیف دین و نظام اسالمی و
تجاوز به حقوق دیگران میشود.

 .1بخاری5422 ،ق ،ج552 ،7
 .2ابنقدامه5788 ،ق ،ج4 ،7
 .3آلعمران92 ،
 .4قرضاوی5788 ،ش88 ،
 .5کامیاب5778 ،ش277 ،
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ب -جهاد :جهاد یکی دیگر از مهم ترین پرسشهایی که پیرامون آزادی عقیده مطرح است ،تعارض
آیات مبین آزادی عقیده در اسالم با آیات جهاد است .مسئله این است که اسالم از یک سو مدعی
آزادی عقیده است و هرگونه اکراه در دین را نفی و نهی میکند و از پیروان خود میخواهد که دین
خدا را برکسی تحمیل نکنند ،اما از سوی دیگر جهاد ابتدائی را به عنوان روشی برای گسترش خود
و تحمیل عقیده اسالم به دیگر ملتها تجویز نموده است .اسالم دینی است که به پیروانش دستور
داده است تا از مرزهای خود خارج شده و عقیده خود را باالی دیگران پیشکش کنند؛ اگر
نپذیرفتند ،ریختاندن خون آنها حالل است که چنین رفتاری ،مسلماً با ادعای آزاد بودن عقیده در
اسالم سازش ندارد .اگر زور شمشیر نبود ،ممکن نبود اسالم چنان فراگیر شود.
واژه جهاد که از مصدر جهد گرفته شده ،در لغت به معنی تالش و کوشش و پذیرفتن مشقت آمده
است .اما روشن است که این تالش با پذیرفتن سختی طلب چیزی و تحقق خواستهای است .لذا
جهاد فی سبیل اهلل را جهاد میگویند ،چون مجاهد نهایت تالش و طاقت خود را به کار میگیرد تا
بهخواسته خود برسد .اجتهاد را هم از این بابت اجتهاد گویند که مجتهد عمر خود را در راه رسیدن
به نظریه صحیح صرف و مشقتهای آن را نیز تحمل میکند 1.با آنکه لفظ جهاد عام است؛ شامل
جهاد با نقس و شیطان و جهاد با امر به معروف و نهی از منکر و گفتن کلمه حق نزد سلطان
ستمگر و غیره میشود ،همچنان شامل جنگیدن در راه خدا نیز میشود .جهاد به مفهوم شرعی و
شایعش ،همان قتال و جنگیدن است که به دوقسم اساسی تقسیم میشود؛ جهاد دفاعی و جهاد
تهاجمی .مقصود از جهاد دفاعی ،مقاومت در برابر دشمن است ،به هنگامیکه وارد سرزمین اسالم
شود و مساحت هرچند اندک را اشغال کند و یا به جان ،مال و حرمتهای مسلمانان تجاوز کند.
مثل :جهاد پیامبر(ص) و اصحابش(رضی اهلل عنه) ،خاصه در دو غزوهی احد و خندق و جهاد
الجزایریها با اشغال فرانسه ،و جهان فلسطینیان با غصب صهیونیسم .یقیناً این جهاد ،امری معقول
و منطقی است و به هیج وجه با اصول آزادی عقیده منافات ندارد و سکوت در این نوع جهاد باعث
هتک دین ،شخصیت ،ناموس ،و اموالش میشود و به خطر افتادن امنیت اجتماعی را به دنبال دارد.
اما جهاد تهاجمی ،این است که شروع کننده جنگ ،مسلمانان باشند .قبل از اینکه آنان شروع
کننده جنگ باشد ،یعنی دشمن در خانه و کاشانهی خودش باشد ،ولی مسلمانان با انگیزهی
 .1ایازی5797 ،ش727 ،
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توسعهی سرزمین اسالم یا تأمین امنیت اسالم ،به او حمله و او را تعقیب کنند که در عصر ما از آن
با نام «جنگ پیشگیرانه» یا «جنگ پیشدستانه» یاد میشود .یا برای اینکه جمهور مردم در
خاکش ،بتوانند به دعوت اسالم گوش فرادهند .پس باید این موانع را از جلوی راه ملتها برداشت تا
دعوت خدا به تمام مردم برسد؛ یا برای آزاد سازی ملتها از یوغ سلطه و ستمیکه طاغوتها بر
آنها و مردمشان اعمال و مثل گوسفند با آنها رفتار میکنند؛ و یا به سبب مالحظات دیگر.

1

(قرضاوی5778 ,ش ,ج.)79-78 ،5اما آنچه که مورد بحث ما میشود و شبهه پیرامون آن وارد
است ،پیرامون همین جهاد آخری است و اینکه آیا جهاد تهاجمی بخاطر تحمل عقیده بوده است یا
اینکه عوامل اساسی دیگری داشته .مردم در همه اجتماعات این حق را دارند که نداى منادیان راه
حق را بشنوند و در قبول دعوت آنها آزاد باشند .حال اگر کسانى بخواهند آنها را از حق مشروعشان
محروم سازند و اجازه ندهند صداى منادیان راه خدا به گوش جان آنها برسد و از قید اسارت و
بردگى فکرى و اجتماعى آزاد گردند ،طرفداران این برنامه ،حق دارند براى فراهم ساختن این
آزادى ،از هر وسیلهاى استفاده کنند ،و از اینجا ضرورت" جهادتهاجمی" در اسالم و سایر ادیان
آسمانى ،روشن مىگردد.

2

از آنجا که موجودیت امتى به خطر مىافتد ،یا اهداف واالى مقدسش در معرض سقوط قرار
مىگیرد ،در اینجا جنگ یک ارزش مىشود و عنوان" جهاد فى سبیل اللَّه" به خود مىگیرد.
بنابراین ،جهاد اسالمى بر خالف آنچه دشمنان معاند تبلیغ مىکنند ،هرگز به معنى تحمیل عقیده
نیست ،و اصوال عقیده تحمیلى در اسالم ارزشى ندارد ،بلکه جهاد ،مربوط به مواردى است که
دشمن جنگ را بر امت اسالمى تحمیل مىکند ،یا آزادیهاى خداداد را از او مىگیرد ،یا مىخواهد
حقوق او را پایمال کند ،و یا ظالمى گلوى مظلومى را مىفشارد که بر مسلمانان فرض است به یارى
مظلوم بشتابند ،هر چند منجر به درگیرى با قوم ظالم شود.

3

ج -جزیه :آخرین اشکاالتی که میخواهیم بر آن پاسخ ارائه نمائیم ،گرفتن جزیه از اهل کتاب است.
گفتهاند گرفتن جزیه از اهل کتاب ،در مقابل اینکه یا مسلمان شوید و یا اینکه جزیه بدهید ،که این
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نوعی تبعیض قائل شدن برای شهروندان است .اگر آزادی عقیده باشد ،نباید کسی به خاطر عقیده
دچار محرومیت شود و یا به خاطر عقیده تحقیر و در جامعه در انزوا قرار گیرد .جزیه ،مالی است که
بر اساس عقد ذمه ،از اهل کتاب دریافت میشود .از نظر لغوی ،برگرفته از ماده «جزاء» است1که
بخاطر حفظ امنیت ،مال،جان و حمایت دفاعی از اهل کتاب اخذ میگردد.
مبنای عقد ذمه ،تالزم حق و تکلیف ،یعنی پرداخت جزیه و برخورداری از حقوق و امنیت و آزادی
است که مانند یک فرد مسلمان در پناه حکومت اسالمی ،آزادانه زندگی میکنند .دلیل شرعی
گرفتن جزیه ،آیه  27سوره توبه است (تا آنکه جزیه بپردازند2و مسلمانان و اهل ذمه ،در زیر سایه
یک پرچم واحد هستند و از همه حقوق و مزایای یک دولت به یک نسبت استفاده میکنند و
برخوردار میباشند و چون مسلمانان در سرزمین اسالمی از اهل ذمه حمایت میکنند و آزادی آنها
را تامین مینمایند ،در قبال زکات و خمس و دیگر و جوه شرعیهای که از مسلمانان بابت اداره
حکومت اسالمیگرفته میشود ،از اهل کتاب جزیه دریافت میشود .چون از حضرت علی ابن
ابیطالب روایت شدهاست « اهل ذمه بدین جهت جزیه میپردازند تا خونشان چون خون ما باشد و
آن است که هرچه به نفع ما باشد به نفع آنان نیز
اموالشان چون اموال ما باشد» و قاعده عامه فقهاء 
میباشد و هرچه بضرر ما باشد بضرر آنان نیز میباشد 3.بناً جزیه ،جریمهای در برابر کفر و اغراض از
حق نیست که دوشعبه داشته باشد ،یا جنگ یا جزیه .بلکه جزیه ،عالمت پذیرش مقررات کشور و
تن دادن به حاکمیت جامعه اسالمی در نظامی است که اکثریت آن را مسلمان تشکیل میدهند و
در مقابل تعهد و خدمتی است که که دولت اسالمی به اهل کتاب میدهد .اگر از اهل کتاب جزیه
بگیرند ،ولی در مقابلش هیچ تعهدی ندهند ،این همان باج گرفتن و محرومیت تبعیضی و تحقیر
است 4.قابل ذکر است که جزیه از زنان ،کودکان ،دیوانگان ،بردگان ،پیران ،نابینایان ،افراد زمینگیر،
فقیران ،راهبان و صومعه نشینان ساقط است.

 .1راغب اصفهانی 5452 ،ق77 ،
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-6جایگاه آزادی عقیده در قانون اساسی افغانستان
قانون اساسی افغانستان ،از جمله قوانینی است که پس از چند دهه درگیریهای داخلی و پایمال
شدن حقوق اولیه انسانی ،تحت فشار افکار داخلی و اهرمهای بینالمللی و با الگوگیری از اسناد و
قوانین بینالمللی حقوق بشری و به منظور رعایت آنها شکل گرفته است .از آنجا که قانون اساسی
افغانستان ،پسوند اسالمی را نیز با خود دارد ،پسوندی که ممکن است سبب پدید آمدن این اشکال
شود که قید اسالمیت با مجموعه امتیازاتی که اسناد بینالمللی برای بشر در نظر گرفته است،
سازگاری ندارد .
با این حال در قانون اساسی افغانستان ،در هیچ اصلی به صورت مستقیم از آزادی عقیده بحث
نشدهاست و بدین لحاظ باشد که اسالم به عنوان دین رسمیکشور پذیرفته شدهاست 1.ولی میتوان
آزادی اتباع افغانی در داشتن عقیده و ممنوعیت تفتیش از آن را از این قانون استنباط کرد؛ زیرا
قانون اساسی آزادی بیان ر ا از تعرض مصون دانسته است. .2بدیهی است که آزادی داشتن در
عقیده در واقع مقدمه آزادی بیان است و با مصونیت آزادی بیان ،مصونیت آزادی در داشتن عقیده
از تعرضات نیز ضروری است و در نتیجه همه اتباع افغانستان میتوانند ملتزم به هر نوع باوری
باشند و تفتیش و کنجکاوی نسبت به عقاید دیگران برای تحت فشار قرار دادن ایشان ممنوع است.
چه این قانونگذار در مقدمه قانون مزبور ،یکی از اهداف آن را «تأمینآزادیها» دانسته است ،اطالق
این تعبیر ،آزادی از تفتیش عقیده را نیز شامل میشود.

3

الف -عقاید اقلیتهای مذهبی در قانون اساسی افغانستان

قوانین اساسی گذشته افغانستان نسبت به اقلیتهای مذهبی ،برخورد دوگانه و متفاوت داشته که
موضوعی غیرمنطقی و غیرعادالنه به نظر میرسید .به عنوان مثال در دوره امان اهلل خان ،مذهب
حنفی را تنها مذهب رسمیکشور میدانست 4و در قانون اساسی دوره ظاهرشاه ،تاکید شده بود

 .1اصول اساسی افغانستان ،اصل2
 .2همان ،اصل74
 .3سجادی5777 ،
 .4نظام نامه اساسی افغانستان ،اصل -5اصول اساسی افغانستان اصل5
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پادشاه باید پیرو مذهب حنفی باشد و در صورت نبودن قوانین در مجموعه قوانین افغانستان،
محاکم مکلف به حل و فصل دعاوی ،مطابق فقه حنفی بود.

1

ولی خوشبختانه قانون اساسی فعلی جمهوری اسالمی افغانستان ،با درک حساسیتهای مذهبی،
ملی ،فرهنگی و تاریخ روز و رعایت حقوق بشر و آزادیها و نهادینه کردن ارزشها و باورهای دینی
و انسانی ،چنین بیان کرده است« :دین دولت جمهوری اسالمی افغانستان ،دین مقدس اسالم
است» 2در این ماده فقط اسالم معیار قرار گرفته و از ذکر نام مذهب خاصی اجتناب شده .بنابراین
تمام مذاهب اسالمیرا تحت پوشش قرار میدهد .و از همه حقوق و امتیازات در داخل کشور به
صورت یکسان بهره مند میگردند .اگر مذهب خاص بیان میشد ،معنایش این بود که سایر مذاهب
به حاشیه رانده شدهاست.
قانون اساسی از میان مذاهب اسالمی و ادیانی که در افغانستان حضور دارند ،ضمن احترام به سایر
ادیان و مذاهب و آزادی انجام مراسم و شعائرشان در حدود قانون ،تنها مذاهب حنفی و جعفری را
به رسمیت شناخته است.
یکی از آثار به رسمیت شناختن مذهب جعفری ،تدریس جداگانه کتب درسی و تصویب قانون
احوال شخصیه ،مطابق مذهب مذکور میباشدکه در گذشته ،متأسفانه از این حق محروم بودند.
خوشبختانه قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان ،برای اولین بار فاز بسیار خوشایند و
موردپسند برای تمام مردم افغانستان باز کرد « :دولت نصاب واحد تعلیمی را ،بر مبنای احکام دین
مقدس اسالم و فرهنگ ملی مطابق با اصول علمی ،طرح و تطبیق میکند و نصاب مضامین مکاتب
دینی را ،بر مبنای مذاهب اسالمی موجود در افغانستان تدوین مینماید» .3براساس این ماده ،وزارت
معارف (آموزش پروش) افغانستان در راستای تهیه  ،تنظیم و ترویج نصاب تعلیمی و مضامین درسی
دینی ،مطابق هردو مذهب رسمیکشور( حنفی ،جعفری)کوشش فراوان کردهاند و کتابهای تمام
کالسها را براساس هردو مذهب ،به طور جداگانه تدوین نمودهاند.

4

 .1نظام نامه اساسی افغانستان  ،5775ماده  2و اصول اساسی افغانستان ماده  ،82 ،72 ،8 ،4 ،2قانون
اساسی افغانستان  ،5747ماده  ،8ماده  572و قانون اساسی  ،5777ماده 77
 .2قانون اساسی ،ماده2
 .3قانون اساسی ،اصل47
 .4الیاسی5777 ،ش277 ،
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تصویب قانون احوال شخصیه اهل تشیع ،بسیار ضروی بود که به اهل تشیع اجازه داده میشد که
در قضایای مربوط به احوال شخصیه ،مطابق با احکام مذهب خود عمل کند.

1

ب -موقف قانون اساسی افغانستان در خصوص اقلیتهای دینی (غیراسالم)

با این که در مادهی دوم قانون اساسی تصریح شده که «دین دولت جمهوری اسالمیافغانستان ،دین
مقدس اسالم است» ،اما در عین حال در همین ماده تصریح شده است که « :پیروان سایر ادیان در
پیروی از دین و اجرای مراسم دینیشان ،در حدود احکام قانون آزاد میباشند».
از مفاد ،دو فقره برداشت میشود که اوالً دین رسمی افغانستان اسالم است .ثانیاً پیروان سایر ادیان
نیز در اعمال دینی خود آزاد هستند ،مشروط براینکه حدود عمومیقوانین را رعایت کنند .شاید در
ظاهر بین این دو فقره یک نوع تناقص تصور شود؛ اما در واقع چنین تناقصی وجود ندارد .زیرا بنای
دولت بر یک دین رسمی ،هیچ گونه تعارضی با اصول حقوق بشر ندارد .یعنی چنین نیست که اگر
یک دولت ،دین خاصی را به عنوان دین رسمی خود انتخاب کند ،آزادی دینی را نفی کرده و حقوق
بشر را نقض کرده باشد.
ج -تعارض اصل  3قانون اساسی با سایر تعهدات

در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسالم افغانستان آمده است « :هیچ قانونی برخالف معتقدات و
احکام دین مقدس اسالم نباشد» ،در حالی که در مادهی هفتم همین قانون آمده است« :منشور سازمان
ملل متحد ،کنوانسیونهای بینالمللی ،معاهدات بینالدول ،اعالمیه جهانی حقوق بشر باید رعایت شود»
یکی از اصلهای بحث برانگیز اصل  ،58آن است که «تغییر عقیده ـ ارتداد» را مجاز میداند .
در این حالت دولت کدام یک را باید رعایت کند ،حکم اصل سوم یا حکم اصل هفتم .به عبارت
دیگر ،آیا ترجیح با قانون اساسی است یا قانون بینالمللی؟
در کشورها ،رویکرد مختلفی وجود دارد .برخی در حاالت تعارض ،حقوق بینالملل را رجحان
دادهاند ،و برخی نیز حقوق داخلی را و برهمین اساس « قوانین اساسی خود ،احکام واضحی را بیان
کرده؛ اما در قانون اساسی افغانستان ،در این مورد ،حکم صریحی وجود ندارد .گرچه در مادهی 547
قانون اساسی سال  5788و سال  ،5787با صراحت به میثاق و معاهدهی بینالمللی ترجیح داده
 .1دانش5774 ،ش787 ،
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شده بود؛ اما قانون اساسی فعلی ،از یک سو در مادهی هفتم و برخی از مواد دیگر دولت افغانستان
مکلف شده که اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بینالملل را رعایت کند ،از طرفدیگر رعایت
این میثاقها و معاهدات ،وقتی امکان دارد که مطابق با مادهی  77قانون اساسی ،بعد از تصدیق
پارلمان(مجلس نمایندگان) ،تبدیل به قانون داخلی شوند .بدون شک موقعی که تبدیل به قانون
ذاخلی شود و حکم مادهی سوم قانون اساسی تطبیق شود ،یعنی اگر میثاق مخالف ،با معتقدات و
احکام اسالم باشد ،غیر قابل تطبیق خواهد بود.
همچنین مطابق با مادهی  525قانون اساسی ،ستره محکمه (دادگاه عالی) صالحیت دارد مطابقت
معاهدات و میثاقهای بینالمللی را نیز با قانون اساسی ،حتی بعد از تصدیق پارلمان بررسیکند .این
بررسی نیز به این منظور صورت میگیرد که اگر قانون یا معاهده و میثاق با قانون اساسی ،مغایرت و
مخالفت داشته باشد ،لغو خواهد شد.
از مجموع این مواد چنین برداشت میشود که مفاد و روح قانون اساسی ایجاب میکند که قواعد
حقوق بینالملل ،اعتباری برابر با قوانین عادی داخلی دارد و در حالت تعارض با قانون عادی ،باید
به قاعده « قانون مؤخر ،قانون مقدم را نسخ میکند» یا قاعدهی «عام و خاص» و سایر قواعد عمل
شود؛ اما در حاالت تعارض با قانون اساسی ،مخصوصاً در مورد مادهی سوم ،به قانون اساسی رجحان
داده شود نه قانون بینالملل .

1

 -7آزادی عقیده در قانون مجازات افغانستان موسوم به (کودجزا)
داشتن عقایدی که مخالف اسالم است ،فی نفسه جرم محسوب نمیشود؛ مگر آنکه آنرا اعالم بدارد.
هرگاه آشکار نمود و موجب ارتداد شد ،در این صورت مطابق فقه حنفی با وی برخورد صورت
میگیرد 2.هرگاه توهین و تحریف به دین مبین اسالم نماید ،به حبس متوسط محکوم میگردد.

3

و نسبت به ادیان غیر اسالم میگوید :شخصی عمداً ،اهانت به شعایر آنها را اخالل و یا معابد مجاز
آنها را تخریب و مرتکب جرم اهانت به ادیان شناخته شده ،شود ،به حبس قصیر و یا جزای نقدی از
 77هزار (معادل  4287777تومان) الی 87هزار(8795777تومان) افغانی محکوم میگردد.
 .1دانش5774 ،ش788 ،
 .2قانون اساسی افغانستان ،ماده 2
 .3همان ،ماده  ،727بند5
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 -8اصل آزادی عقیده در حقوق اساسی جمهوری اسالمیایران
با آنکه اکثریت باشدهگان ایران را مسلمانان تشکیل میدهند ،ولیکن از نظر اجتماعی ،تنوع و تعدد
فکری و عقیدتی در آن کامالً نمایان است .1.هرچند مردم ایران از هرقبیله و عقیدهای که باشند ،از
همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسالمی برخوردارند .2با
توجه به رسمیت دین اسالم و مذهب شیعه در نظام جمهوری اسالمی ایران ،اقلیتهای مذهبی و
دینی ،ناگزیر به تبعیت از این رسمیت و انصراف از بعضی از آیین خویش میباشند که این امر،
خواه ناخواه تنگناهایی را بر آزادی عقیده و امکانات و لوازم آن به همراه دارد.
میتوان گفت ،بیان رسمیت اسالم و شیعه جعفری اثنی عشری در اصل دوازدهم قانون اساسی
ایران تاسیس جدید نیست ،بلکه به عنوان یک واقعیت اعتقادی و اجتماعی در قوانین مذکور،
منعکس گردیده است .حفظ این میراث ،طبعاً خواست اکثریت ملت ایران میباشد .به همین جهت
است که رئیس جمهور که نمایندگی همه ملت را برعهده دارد ،اوالً باید مؤمن و معتقد به مذهب
رسمیکشور باشد 3و ثانیاً ،در آغاز کارسوگند یاد میکند که پاسدار مذاهب رسمیکشور باشد

4

به هرحال ،با وجود خصیصه مکتبی که حاکم بر جامعه ،قانون اساسی ،مجموعهای از آزادیهای
مذهبی و سیاسی را که دارای زیربنای فکری و عقیدتی است ،بر همهگان شناخته است .اصل بیست
و سوم قانون اساسی بیان میدارد «:تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف
داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».
این اصل دربرگیرنده دو بخش است :بخش اول ،ممنوع بودن تفتیش عقیده .بخش دوم ،مربوط به
آزادی عقیده است و طبیعی است که تا عقیده ابراز نشود ،موضوع تعرض و مؤاخذه ،رأساً منتفی است.
چون با عدم ابراز و اظهار عقیده ،اطالع از عقاید اشخاص امکان ندارد تا مورد تعرض واقع گردد.
بدینلحاظ ،طبق این اصل ،عقیده اشخاص و با اظهار آن از هرگونه تعرض و مؤاخذه مصون میباشد.

 .1قانون اساسی جمهوری اسالمی اسران ،اصل4
 .2همان ،اصل27-57
 .3همان ،اصل557
 .4سیدمحمد ،5787 ،ج589 ،5
 .5جعفری لنگرودی،5798 ،ج7،5787
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الف -آزادی داشتن عقیده در اقلیتهای مذهبی

دولت جمهور اسالمیایران ،با حفظ کرامت و وحدت جامعه ،پیرامون اقلیتهای مذهبی در کشور،
در اصل دوازدهم قانون اساسی خود بیاندارد « :مذاهب دیگر اسالمی ،اعم از حنفی ،شافعی ،مالکی
و زیدی ،دارای احترام کامل میباشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی ،طبق فقه
خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج ،طالق ،ارث و وصیت) و دعاوی
مربوط به آن در دادگاه رسمیت دارند و در هرمنطقهای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت
داشته باشند ،مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن مذهب خواهد بود ،با حفظ
حقوق پیروان سایر مذاهب».
با توجه به محتویات این اصل و دیگر اصول حقوقی همچون احترام ،آزادی انجام مراسم مذهبی،
رسمیت تعلیم و تربیت دینی ،و احوال شخصیه ،رسمیت منطقهای آزادی تشکل ،1نمایندگی
مجلس ،و دیگر حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،بارعایت موازین اسالمیکه
الزمه اعتماد به نفس و اطمینان خاطر برای آزادی داشتن عقیده است ،برای غیر شیعیان به خوبی
قابل مشاهده است.

2

ب -آزادی داشتن عقیده در اقلیتهای دینی

در اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران ،بیان میدارد « :ایرانیان زرتشتی ،کلیمیو
مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته میشوند که در حدود قانون ،در انجام مراسم دینی خود
آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل میکنند».
در مورد اقلیتهای دینی ،به سه مورد تصریح شدهاست( :یهودی ،مسیحی ،و زرتشتی) و نسبت به
گروه چهارم یعنی صائبی ،اسمی به میان نیامده است ،در حالیکه در برخی از آیات قرآن ،صراحتاً
نام صائبین بعنوان ادیان الهی ذکر شدهاست :به این دلیل است که این گروه در واقع شعبهای از
مسیحیان و یهودیان میباشند که پیامبر خود را یحیی بن ذکریا دانسته و دارای اعتقاداتیاند که
تلفیق از دین یهودیت و مسیحیت میباشد .در تمام موارد و علیالسویه ،با مسلمانان شریکند که از

 .1قانون اساسی ،اصل28
 .2هاشمی5784 ،ش778 ،
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جمله این حقوق برخورداری از آزادی عقیده و آزادی عمل طبق آن میباشد و نه تنها در ابراز عقاید
خود و رفتار طبق آن ،آزادند؛ بلکه مورد حمایت حکومت اسالمیبوده و از هر گونه تعرض به مال و
مسکن و فرزندان و ناموس در امانند و معابد و امکان مقدسه آنان مورد احترام مسلمین است و حق
تظلم به مراجع قضائی دارند و در احوال شخصیه و حقوق مدنی از آزادی کامل برخوردار بوده و
طبق دین خود از این حقوق برخوردارند . 1درهمه شئون سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه
اسالمیحق مشارکت دارند2و بر اساس اصل تساوی همه آحاد ملت در قبال برخورداری از حقوق ،و
تساوی همه در مقابل قانون ،3از حقوق اجتماعی و اداری و حتی حق نمایندگی در نهادهای اساسی
مملکتی مانند نمایندگی مجلس شورای اسالمی ،4نمایندگی شوراها و  ...برخوردار بوده و بعنوان
شهروند ایرانی و بعنوان کسانیکه در تابعیت کشور ایران و نظام جمهوری اسالمیایران هستند ،در
تمام زمینهها از حقوق مساوی با سایر آحاد ملت ،برخوردارند.

5

 -5آزادی عقیده درقانون مجازات اسالمیجمهوری اسالمیایران
هرگاه هر یک از اتباع ایران ،نسبت به محدوده آزادی عقیده که برایش تعیین شده ،تجاوز نماید و
موجب توهین به مقدسات گردد ،در این صورت قانون مجازات اسالمیمصوب  5797/7/2به طور
صریح و واضح بیان میدارد «:هرکس به مقدسات اسالم و یا هریک از انبیاء عظام یا ائمه
طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) ،اهانت نماید؛ اگر مشمول حکم سابالنبی باشد ،اعدام
میشود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

 .1سیدمحمد ،5787 ،ج574-548 ،5
 .2قانون اساسی ،اصل28
 .3همان ،اصل7
 .4همان ،اصل88
 .5همان ،اصل27-57
 .6قانون مجازات ایران ،ماده 457
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همچنین توهین به مقام معظم رهبری ،را تحت عنوان توهین به مقدسات دانسته ،بیان میدارد:
«هر کس به حضرت امام خمینی ،بنیانگذار جمهوری اسالمی رضوانا… علیه و مقام معظم رهبری،
به نحوی از انحاء ،اهانت نماید ،به حبساز شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

1

نتیجهگیری
برخورداری از آزادی عقیده ،ریشه در حیات بشری داشته و از حقوق مسلم جوامع بشری میباشد .در
جهان امروز ،نمیتوان کشوری را سراغ داشت که به اصل آزادی عقیده ،پایبند نباشد؛ البته در گستره
این حق و حدود و ثغور آن در مکاتب فکری مختلف ،اختالفات به چشم میخورد که این اختالفات
ناشی از ریشههای فکری مکاتب و تعبیری که از انسان دارند ،سرچشمه میگیرد .از دید اسالم ،هرگز
نمیتوان برکسی عقیدهای را تحمیل کرد .چون عقیده امری علمی است نه عملی ،اگر مبادی و
مقدماتش در نفس انسان پیدا شود ،خود عقیده نیز محقق میگردد ،از این رو ،نه خود انسان میتواند
عقیدهای را برخود تحمیل کند و نه دیگران توان تحمیل بر او را دارند .بلکه برای تغییر و اصالح آن
باید از همان طریق طبیعی ،یعنی راه منطق ،استدالل ،تعلیم و تربیت صحیح و اقناع وجدان وارد شد،
نه از راه اجبار و فشار؛ چراکه طبیعت اعتقادات قلبی ،اکراه و اجبار بردار نیست .هرگاه ما نگاهی به
سیره بزرگان صدر اسالم بیاندازیم ،به خوبی در مواجهه با مخالفان ،به اصل آزادی عقیده و عدم توسل
به زور و اکراه در پذیرش دین میرسیم .اما آنچه قابل توجه است ،این است که اسالم با هرگونه عقیده
باطل مخالف بوده و هرگز چنین عقیدهای در جامعه مورد پذیرش نیست .قانون اساسی افغانستان در
هیچ یک از اصول ،از آزادی عقیده ،سخن به میان نیاورده .اما میتوان آزادی عقیده را از اصل  74قانون
اساسی که در آن از آزادی بیان ،سخن به میان آمده ،استنباط کرد .زیرا آزادی بیان ،مقدمهای بر
آزادی عقیده است و با مصونیت آزادی ،بیان آزادی عقیده از تعرض مصؤن میشود و در نتیجه همه
اتباع افغانستان ،میتوانند ملتزم به هر نوع باوری باشند و تفتیش و کنجکاوی نسبت به عقاید دیگران
برای تحث فشار قرار دادن ایشان ،ممنوع است .کود جزا افغانستان ،شخصی را که مرتکب توهین و
تحریف به مقدسات اسالم شود ،به حبس متوسط محکوم میکند و توهین به ادیان الهی را مرتکب
حبس قصیر و جریمه نقدی در نظر گرفته است.
 .1همان ،ماده 754
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اما قانون اساسی جمهور اسالمیایران بر خالف قوانین اساسی افغانستان ،به صورت واضح از آزادی
عقیده ذکر گردیده در اصل  27تفتیش عقاید را ممنوع قرار داده است .اما در بحث توهین به
مقدسات نسبت به افغانستان ،دایره آن را وسیع قرار داده و جزای سنگین را تا سرحد اعدام در نظر
گرفته است.
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"Freedom of thought from the perspective of Islamic religions and
the law of Afghanistan and Iran"
Ghulam Farouk Halimi1
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Abstract
Freedom as a human reality, freedom as a right, and freedom as a basic
need in human life, have historically been one of the fundamental human
rights concerns that have always been addressed in all religions and
schools of thought and thought. Therefore, the concept of freedom means
human reality embedded in the structure of creation and development of
man, which undoubtedly has many types of freedom, one of which is
freedom of opinion. The present study, with the approach of Islamic
Religions and the Laws of Afghanistan and Iran, compares the concept
and content of freedom of opinion. While examining the components of
freedom from the point of view of Islam and Western schools of thought,
the researcher describes their fundamental differences and finally
describes and analyzes the view of the Qur'an, the way of the Prophet and
the Muslim caliphs.
Investigating the Status of Freedom of Thought from the Perspectives of
Islamic Religions and the Laws of Afghanistan and Iran and Reflecting it
on Religious Thoughts and Religions is an issue that the leading article
deals with with a descriptive-analytical approach to answering this key
question: Freedom of Thought and Concepts What was its place in the
Islamic religion and the laws of Afghanistan and Iran?
Keywords: Freedom, Belief, Rights, Islam, Afghanistan and Iran.
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