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 : شركت با

 يريتسخي محمدعل خيش اهللا ت يآ
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 

 ياسالم دگاهيد دري فردي آزاد

 

 نايعيشـ ي اعـال  مجلس سيرئ نيالد شمسي محمدمهد خيش اهللا ت يآ:  كنندگان شركت
 لبنان؛ در

 دري اسـالم  ارتباطـات  و فرهنـگ  سازمان] وقت[ سيرئ يريتسخي محمدعل خيش عالمه
 ران؛ياي اسالمي جمهور

 مطالعـات ي االوزاعـ  امـام  دانشـكده  دري اسـالم  فرق و ديعقا استاد يالسحمران اسعد دكتر
 .روتيب دري اسالم

 بـه  شـماره  نيـ ا در و تـه گرف درنظـر  بشر حقوق ژهيو رايي زگردهايم "المنهاج" مجله امسال
 دگاهيـ د ازي فـرد ي هـا  يآزاد" عنوان بايي گفتگو و پردازد يم موضوع نيا مختلفي ها جنبه
 .كند يمي سامانده را "ياسالم

 موضـوع  نيـ ا كـه  رايي ها پرسش و برودي بزرگواري علما سراغ كه داده حيترج مجله بار نيا
 .سازد منتشر سپس و ضبط را شانياي ها پاسخ و بگذارد انيم در شانيا با زديانگ يبرم

 عالمـه :  از عبارتنـد  بـود  آمـاده  آناني ها پاسخ مجله از شماره نيا انتشار بهنگام كهيي علما
ـ آ لبنـان،  انيعيشـ ي اعـال  مجلـس  سيرئ نيالد شمسي محمدمهد خيش فاضل  هللات اي
 وي اسالم ارتباط و فرهنگ سازمان] وقت[ سيرئي ريتسخي محمدعل خيش فاضل عالمه

ي اسـالم  مطالعـات  دانشـكده  دري اسالم فرق و ديعقا استاد يالسحمران اسعد دكتر ستادا
 .روتيب دري اوزاع امام
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 .آنها به پژوهشگري علماي ها پاسخ و شده مطرحي ها پرسش نكيا

 ازي كـ ي وي انسـان ي ژگـ يو كيـ  عنـوان  بـه ي آزاد مـورد  در است ممكن: نخست پرسش ٭
  يآدم تيموقع و عتيطب و ذاتي اقتضا به خداي سو از انسان داشتيگرامي ها پشتوانه

 د؟يكن صحبت ماي برا جهان، نيا در
ي نفـ  وي آزاد بـه  انسـان  شيگـرا  كـه  مينـ يب يمـ  :نيالـد  شمسي محمدمهد خيش عالمه ـ
 شـود  يمـ  رهنمون نكته نيا به را ما آنچه است؛ي ثابت امر بشر فطرت و نيتكو در ،دوبندهايق

 جهـان  و انسان نشيآفر از متعال خداوند اهداف با هماهنگ و همسو ،يآزاد سرشت آنستكه
 .استي هست

 بـه  نسـبت  انسـان  عمـل  در هياول اصل و است مالحظه قابل نكته نيهم زين عيتشر عرصه در
 بـا  انسـان  تيوضـع  در اصـل  نظر نيا از و دارد تيوال خود بر انسان رايز است مطرح شيخو

 .است "يآزاد" ،يهست جهان در خود
 بـا  انسـان  رابطـه  در هيـ اول اصـل  اسـت؛  "يآزاد" زيـ ن عـت يطب با انسان رابطه در هياول اصل

 .است "يآزاد" زين گريدي ها انسان
ـ ا به ليقا ما اگر. سازد ديمق را گرانيدي آزاد ندارد حقي انسان چيه كه معناست بدان نيا و  ني

ي هرانسـان  كـه  شـود  يمـ  آن جهينت است تيوال عدم ،يگريد بر انسان تيوال در اصل كه ميباش
 .سازد ديمق را گريد انساني ها يآزاد تواند ينم كس چيه و است آزاد گريد انسان به نسبت
 رابطه به مربوط بعد در و استي آزاد اصل، ش،يخو بر انسان تيوال به متعلق بعد در نيبنابرا

 و اسـت ي زادآ اصل زين گريد انسان به مربوط بعد در و استي آزاد اصل زين عتيطب با انسان
 سلطه وي آزاد تواند ينم كس چيه نداردي تيوالي گريد بري كس كه آنجا از ميگفت همچنانكه

 .سازد محدود را گريد انسان
 : است مورد دو در مگري فردي ها يآزاد اثبات ،يبشر فطرتي مقتضا ن،يبنابرا
 اسـت ي عقلـ ي صيتخص نجايا در صيتخص نيا. باشد انبخشيز فرد خودي برا نكهيا : اول مورد

 هـم  خـودش  بـه ي رسـان  انيز بر انسان تيوال شاملي آزاد كه گفت توان يم اول اصل طبق رايز
 مهر و رساندن سودي براي همگي اله عيشرا كه شده ثابتي عقل درك با كه آنجا ازي ول شود يم

 از و شيخـو  بـه ي رسان  انيز جواز عدم به ليقا عقل، كه ميريگ يم جهينت اند شده نازل تيبشر به
 .است شيخو به رساندن ضرر جواز عدم زين شرع حكم آنجا

 بـه  ايـ  گـران يد بـه  رسـاندن  انيز عدم به عقل، حكم به انساني آزاد بودن ديمق :دوم مورد
 انبخشيـ ز جامعهي برا اي يگريدي برا دينبا خودي ها يآزاد از انساني ريگ بهره است؛ جامعه
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 .باشد
ي گريد بري كس تيوال عدم عت،يشر دري كل اصل«: كه ميشد ادآوري خود مباحث ازي كي در
 » .استي شرع معتبر ليدل وجود با جزي گريدي براي كس قول اي فعل الزام عدم و

 كَرَّمنَـا  ولَقَـد «:  داردي همخـوان  خداونـد، ي سو از انسان بزرگداشت اصل با انساني آزاد اصل
 خَلَقْنَـا  ممـنْ  كَثيـرٍ  علَى وفَضَّلْنَاهم الطَّيبات منَ ورزقْنَاهم بحرِوالْ الْبرِّ في وحملْنَاهم آدم بني

 در را آنـان  و داشـتيم  گرامـى  را آدم فرزنـدان  مـا  راسـتى  به و) (70 ـ اسراء سوره(» تَفْضيالً
 بـر  را اآنهـ  و داديم روزى ايشان به پاكيزه چيزهاى از و برنشانديم] مركبها بر[ دريا و خشكى
 سـوره  از 157 هيآ كه ميآن شاهد همچنانكه ،.)داديم آشكار برترى خود هاى آفريده از بسيارى

 عـنْهم  ويضَـع «: ديـ گو يمـ  متعال خداوند داند، يم] مردمان[ شدن آزاد را عيتشر هدف اعراف
مرَهاألَغْالَلَ إِصي والَّت كَانَت هِملَيبنـدهايى  و قيد آنان] دوش[ زا و)( 157 ـ اعراف سوره(»  ع 

 و شـده  نـازل ) ص(اسالم امبريپ رسالت مورد در هيآ نيا.) دارد برمى است بوده ايشان بر كه را
 هـر  كـه  معناسـت  نيبـد ي آسماني ها رسالتي كل اصل انگريب كه شده استناد آن به نرويا از

 ديـ ق ازي ا مجموعه و كند يم منتقلي زندگ ازي ا شرفتهيپ مرحله به را تيبشر د،يجد رسالت
 در آني اجتمـاع  وي فرهنگ طيشرا وي قبل مرحله چون و چند از برخاستهي عيتشري بندها و

 ايـ  وقت حكام وجود ظلم اثر بر كه رايي بندها و ديق همچنانكه دارد يبرم را نظر مورد جوامع
 هـم  از بودنـد،  شـده  ليتحمي پرست خرافه وي جادوگر گسترش وي نابخرد و جهل جهينت در
 . گسلد يم

 نشيآفـر  دري ثابت اصل ،يآزاد اصل رايز استي آزاد جهان، در انسان وجود در اصل نيبنابرا
 .استي اله عيتشر در و انسان

 و عقل احكام به ـ ميكرد اشاره همچنانكه ـ هياول اصل نيا كه گفت توان يم راستا، نيهم در
 .گردد يم ديمق شرع احكام به زين
 و خـدا  رسـول  و خداوند تيوال به ديمقي انسان مطلقي آزاد كه ميابي يدرم شرع بهي نگاه با

 چراكـه . باشد شده ثابت] "شرعاً"[ي اسيس گستره در شانيا تيوال كه استي كسان دسته آن
ـ مق عيتشـر  عرصه در.  ستيني تيمحدود چيه به ديمقّ و است مطلقي آزاد نيا شـرع  بـه  دي 

 و  امبرانيـ پي عنـ ي نيمعصـوم  امـر،  يول تيوال به ديمق ،يعمل ويي اجراي ها عرصه در وي اله
 .گردد يمي الهي اياوص

يي نهادهـا  و گروههـا  ايـ  اشـخاص ي هـا  تيوال به ديمق زين تيوال چارچوب از خارج] يآزاد[ 
 .آنهاست وجود مستلزمي انسان نظم كه شود يم
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 طيبـرمح  و شيبرخـو  انسـان  تيـ والي اراد اعمال مفهوم بهي آزاد كه مينيب يم راستا نيا در
 مـورد  در وانيـ ح رايـ ز آورد انيـ بم سخن اوي آزاد از توان ينم وانيح مورد در است؛ شيخو

 رايـ ز كنـد  يمـ  تصـرف  و دخـل  ــ  خود اراده نه و زهيغر با عتيطب در و واناتيح گريد و خود
 كننـده  مـنعكس  و سـت يني آزاد انگريـ بي زيـ غر تصـرف  و دارد زهيـ غر اراده،ي بجـا  وانيح

 . رود ينم بشماري آزاد عتاًيطب زين ضرورت و هاست ضرورت
ي موجـود ) الشـهادة  عـالم (ي نيع جهان در متعال خداوندي ها دهيآفر انيم دري بشر موجود

 اراده محكـوم  اش زهيـ غر و برخوردارسـت  اراده از كنـد،  ينمـ  عمل خود زهيغر با تنها كه است
ي انسـان ي ا يژگـ يو ،يآزاد كه دهد يم نشان نيا و است آزاد واناتيح گريد برخالف او اوست؛

 كَثيـرٍ  علَـى  وفَضَّـلْنَاهم « :است ميكر قرآن از هيآ نيا در نهفته مفهوم شمار در بساي وا است
 آشـكار  برتـرى  خـود  هاى آفريده از بسيارى بر را آنها)(70 ـ اسراء سوره(»تَفْضيالً خَلَقْنَا ممنْ

ي برتـر  واناتيح گريد به نسبت آنانرا كه استيي انسانها خواص به مربوط البته نيا و.) داديم
 . است داده

 .شما پرسش نياول به مفصل پاسخ بود نيا
 از وي انسـان ي ا يژگـ يو دــ يگفت همچنانكه ـي  آزاد: ي ريتسخي عل محمد خيش عالمه ـ

 نـوع  نييتع در انسان ارادهي آزاد آني معنا و است انساني اله بزرگداشتي ها  پشتوانه جمله
 آزادي هـا  گسـتره  در تنهـا  كه استي نيتكو ثابت نيقوان به ديمق البته كه است شيخو ررفتا
ـ مق را آنهـا ي عيتشر احكام و نيقوان كه آنست مستلزم انساني آزاد نيا. دارند ريتأث اراده و دي 

 بـه  را اراده بتواننـد  و باشـند  " عدالت" مفهوم از برگرفته نيقوان نيا آنكه مگر نسازد محدود
 رابطـه  انيم نيا در آنچه. كنند اعمال نكند، نقض آنرا و كند نيتضم را "عدالت" كهي ا گونه

 ،ي روشـن  كمـال  در كـه  اسـت ي انسان وجدان بخشد يم سامان را "عدالت" و "يآزاد" انيم
 كيني صورت در "يآزاد" آنكه حال استي كين امر مطلق بطور "عدالت" كه آنست شياقتضا

 "يآزاد" نيبنـابرا  باشـد  نداشـته  وجود راه نيا دري مانع و انجامدي كين به كه است) حسن(
 .است مطلقي ارزش ،"عدالت" برابر، در و است ديمقي ارزش
 عنـوان  بـه  "نيـ د" گـر يدي گـاه  و شـود  يم كشف وجدان لهيوس به "مطلق عدالت" نيا گاه

ي هـا  برنامـه  شـامل  و شده نازل) آشنا و مهرباني دانا دگاريآفر( خداوندي سو از كهي ا برنامه
 .گردد يم كشف است،ي آدمي زندگي براي ا عادالنه و مفصل
 تحقـق  وهيشـ  اتييـ جز آنجـا  از وي هست روابط همه كشف به قادر "وجدان" كه است روشن
ي عنـ ي(ي هست دگاريآفر به موضوع ليدل نيهم به ست؛يني انساني ازهاين برآوردن در عدالت
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 .گردد يم موكول) ميا دهيرس بداني فطر ـي وجدان عناصري تمام قيطر از كهيي خدا
 خداونـد . اسـت  نيزمـ ي رو بـر  خداوند نيجانش و فهيخل انسان :ي السحمران اسعد دكتر ـ

 بنـي  كَرَّمنَـا  ولَقَـد «:  است مطرح هيآ نيا دري گذار ارج نيا و نهاده ارج را او بودن آدم متعال
مآد ملْنَاهمحي ورِّ فالْب حالْبم  رِوقْنَـاهزرـنَ  وم  ـاتبالطَّي  مفَضَّـلْنَاهلَـى  ويـرٍ  عـنْ  كَثمخَلَقْنَـا  م 

 در را آنـان  و داشـتيم  گرامـى  را آدم فرزنـدان  مـا  راسـتى  به و) (70 ـ اسراء سوره(» تَفْضيالً
 بـر  را آنهـا  و داديم روزى ايشان به پاكيزه چيزهاى از و برنشانديم] مركبها بر[ دريا و خشكى
 .) داديم آشكار برترى خود هاى آفريده از بسيارى
 و نيبـاتر يز و داده قـرار  انسـان  ريتسـخ  در اسـت  نيزمـ  و هـا  آسمان در آنچه متعال خداوند

 لَقَـد «:  ديـ گو يمـ  كـه  راستاسـت  نيهم در. است دهيبخشي و به را ها دهيآفر ئتيه نيواالتر
 نيكـوترين  در را انسـان  براسـتى ] كـه ) ([4ــ  نيالتـ  سوره( »تَقْوِيمٍ أَحسنِ في الْإِنسانَ خَلَقْنَا

 .) آفريديم اعتدال
 از و ديـ گرد برخـوردار  عقـل  نعمـت  از شـد  دادهي و بـه ي تيموقع و گاهيجا نيچن كهي انسان

 فيـ تكل منـاط  كه عقل ـ1:  ديگردي تلق مكلف باشد، فراهم ديبا حتماً كهي عامل دو خاستگاه
 تيـ حكا زين مشهوري فقه قاعده شود؛ يم ساقطي و از فيتكل دباش آن فاقد انسان اگر و است

 ».گردد يم ساقط گشته واجب آنچه شود، گرفته شده دهيبخش آنچه اگر«: دارد نكته نيهم از
 كـه  انسـان  بـه ) هميعلـ  اهللا صلوات( امبرانيپ قيطر از خدا نيد ابالغي عني يآسمان ابالغ ـ2

 سـوره (» رسـوالً  نَبعـثَ  حتَّى معذِّبِينَ كُنَّا وما«: تاس آمده هيآ در رايز است دوم فيتكل مناط
 .)پردازيم نمى عذاب به برنينگيزيم پيامبرى تا ما و) (15 ـ اسراء
 اوست شرع بهي بند يپا و خداوند پرستش به مكلف انسان عامل، دو نيا آمدن فراهم از پس

 نكـه يا و ــ  كفـر  ايـ  آوردن مـان ياي آزاد و شده دادهي ريگ ميتصم قدرت انسان به نحاليا با
 عقـاب  و ثـواب  مسـئله  بيـ ترت نيبد است؛ شده اعطاي و به ـ دينماي چيسرپ اي كند اطاعت

 .است ارياختي آزاد قاعده بري مبتن
 شَـاكرًا  إِما السبِيلَ هدينَاه إِنَّا« : كرد اشاره ريز هيآ به توان يم نكته، نياي حاوي قرآن متون از

 يـا  گـردد  پـذيرا  و باشـد  شاكر خواه داديم نشان او به را راه ما) (3ـ انسان سوره(» فُوراكَ وإِما
 الكهـف  سـوره (»فَلْيكْفُرْ شَاء ومن فَلْيؤْمن شَاء فَمن ربكُم من الْحقُّ وقُلِ«:  هيآ زين و.) ناسپاس

 بخواهـد  كـه  هـر  و رودبگ بخواهد كه هر پس است] رسيده[ پروردگارتان از حق بگو و) (29ـ
 ايـ دن نيـ ا در آنچه مورد در جزا روز شده اعطاي و بهي آزاد حد نيا تا كهي انسان.) كند انكار
 بارگـاه  برابـر  در و طيشـرا  آن در حـال  نيعـ  در و رديـ گ يمـ  قـرار  پرسـش  مورد كرده عمل



 
 

 

۷ 

 .شود يم داده زين شيها كرده حيتوض و خود از دفاع فرصتي و بهي خداوند
 عملَـت  مـا  نَفْسٍ كُلُّ وتُوفَّى نَّفْسها عن تُجادلُ نَفْسٍ كُلُّ تَأْتي يوم« : ديفرما يم المتع خداوند

مهونَ الَ وظْلَمخـود  از] و[ آيـد  مـى  كـس  هر كه را روزى] كن ياد) ([111ـ النحل سوره(» ي 
 .)رود نمى ستم آنان بر و يابد مى پاداش كاست و كم بى كرده آنچه به كس هر و كند مى دفاع

 آن بخـاطر  و كنـد  يمـ  دايپ شيگراي آزاد به عتاًيطب انسان مينيب يم كه است ليدل نيهم به
 .كند ينم كه ها مبارزه چه آن، بهي ابيدستي برا و دهد يم انجام را ها يفداكار نيبزرگتر
 آرام ،يبرابـر  و عـدالت ي فضـا  در و اسـت  زاريـ ب سـتم  از خـود،  فطرت و عتيطب بنابر انسان

 نيدتريشـد  كـه  اسـت ي عملـ  زيني ستمكار. است حرام ـ ميدان يم آنچنانكه ـ ستم. رديگ يم
 ــ  بقـره  سـوره (» أَنصارٍ منْ للظَّالمينَ وما« : ديفرما يم متعال خداوند دارد؛ي پ در را مجازاتها

! گانمبنـد ي ا« :اسـت  آمـده ي قدس ثيحد در و.) ستيني اوري چيه ستمكاراني برا و) (270
 ».ديمدار روا ستم گريهمد به پس كردم حرام خود بر را ستم من

 وي آزادي فضـا  در جـز  انسـان  و شده سرشتهي آزاد باي آدمي زندگ كه آنست اصل ن،يبنابرا
 .ندارد را خودي استعدادها بروز و ابتكار و تيخالق توان عدالت، هيسا در
ي آدمـ  و ديـ گرا يمـ  فسـاد  به انسان القاخ شود ريفراگ ستم و ابدي گسترش استبداد هرگاه و
 و گـردد  يمـ  خشـمناك  و دارد يبرمـ  شورش به سر اي رديگ يم شيپ در بكارانهيفري ها وهيش
 .زند يم خشونت به دست ش،يخو حق به دنيرس و ظلم دفعي برا

 رايـ ز بخشـد  تحقـق  راي آزاد و لغـو  را سـتم  بـدان  كه گردانده واجب آنرو از را عدالت اسالم،
 انيجهان دگاريآفري برا تنها اش يبندگ و بخشد يم تحقق را انساني ارجمند و عزت ، عدالت
 پـاداش  وعـده  را عـادل  انسـان  و ديسـتا  يم آنرا و كند يم قيتشو را عدالت اسالم. بود خواهد

 سـه «: است آمده زين فيشر ثيحد در دهد؛ يم مجازات دينو را ستمكاران همچنانكه دهد يم
 دهيسـتمد ي دعا و عادل امام افطار، هنگام تا دار روزه:  شود ينم رد شانيدعا كه هستند گروه

 ديـ گو يم پروردگار و ديگشا يم آن بر را آسماني درها و برد يم ابرهاي باال به آنرا خداوند كه
 ».باشدي مدت از پس هرچند آمد خواهم ات ياري به كه عزّتم به سوگند: 

 و اسـتبداد  از برابـر،  در و اسـت  عـدالت  دوستدار وي آزاد فتهيش انسان فطرت:  ميكن خالصه
 .كند يم رد را آنها و است زاريب ستم
 مـا  معاصـر  جهان ،يدموكراس فرهنگ وي براليلي ها ارزش گسترش از پس : دوم پرسش ٭
 قـرار  شيخـو  مقدسـات  و آرزوها سرلوحه آنرا و زند يمي آزاد از دمي گريد زمان هر از شيب

 و بندها و ديق همه و كند يم استفاده آن از نامحدوديي فضا در اهدخو يم همواره و است داده



 
 

 

۸ 

 د؟ينگر يم چگونه دهيپد نيا بهي اسالم نظر نقطه از شما. شكند يم درهم را ها تيمحدود
. است مثبتي نگاه دهيپد نيا به ما نگاه عتاًيطب : نيالد شمسي محمدمهد خيش عالمه ـ
 سر عرصه دو در خواسته كي و هدف كي عنوان به معاصر جهان دري آزاد شعار كه مينيب يم

 سـلطه  بـا يي ارويـ روي براي اسيس جامعه به مربوط آنچهي عني نخست عرصه: شود يم داده
 از آنها بر تحكمي بمعنا و سلطه نياي سو از گرانيدي ها يآزاد مصادره و حاكمان و ها دولت

 و آنـان  وآمـد  رفـت  در تيحـدود م جـاد يا و هـا  ييدارا و اموال مصادره ات،يمال ليتحم قيطر
 انـداختن  و نـدارد  آنها بهي ربط چيه كهيي جنگها به آنان سوق و شانياي ها ييدارا بر سلطه

 انـواع  گـر يد و) سـتند ين مجـازات  و زنـدان  سـزاوار  هرگـز  كـه يي هـا  اتهـام  بـه ( زندان به آنها
 . رنديگ يم شيپ دري انيطغ و مستبدي ها حكومت كهيي ها استبداد
 ـي  اسـ يس ارزش كيـ  عنـوان  بـه  و شـود  يمـ  داده سـر ي آزاد شعار آن در كه يدوم عرصه

 تسـلط  ،ياسـ يس تسـلط  كـه ي ا سـلطه  ساسـت؛ يكل سـلطه  مقابـل  در گردد يمي تلقي اخالق
 از ،يمـذهب  ريشـعا  وي نـ يد مانيا چارچوب از خارجي حقوق اعمال در كهي تسلط وي اقتصاد

ي مـان يپ هـم  و ائـتالف  از برخاسـته  واقع در و ديگرد يم اعمال گرفت، يم صورت سايكلي سو
 .بودي اسيس قدرت و سايكل
 از شيخـو يي رهـا  جهـت  در مـردم  كـه  استي عيطب:  مييگو يم ها عرصه نياي دو هر در ما

 ازي برخـوردار  و منـافع  و كرامـت  و جـان  در انسـان ي عـ يطب حقـوق  كـه ي نامشـروع  سلطه
 .دهند انجامي حركت كند، يم مصادره را اش وخانواده او به نسبتي الهي ها نعمت
 از عبـارت  كه دارد وجودي آزاد شعار دادن سري ها عرصه ازي گريد عرصه انيم نيا در البته

 وي مـذهب  شـعائر  وي نـ يد مـان يا گسـتره  دري اخالقـ  وي عيتشـر ي ها جنبه دري آزاد اعمال
 .استي اخالق ضوابط

 گسـتره  دري آزاد شـعار  حطـر  كـه  ميشو يم ادآوري است؛ مطرح زين اقتصاد گستره دري آزاد
 محـدود  را هيسـرما  كـه  دارد قـرار ي اقتصـاد ي ها ميرژ آندسته برابر دري اقتصادي ها تيفعال

 .گردد يم مربوط دوم و اول عرصه دو به نظر نيا از كه كنند يم
 دري آزاد اعمـال  تـا  كننـد  نيتـدو ي نيقوان تا شدند جيبس روهاين همه كه بود سوم عرصه در

 وضـع  و زنـان  گسـتره  در روابـط،  گستره در ،يفرهنگي ها ارزش گستره در ،ياجتماع گستره
 روابـط  گسـتره  در و جامعـه  درون و خـانواده  دروني انسـان  روابط گستره در جامعه، در آنان
 روابـط  به مربوطي ها نهيزم گريد و مرد و زن اختالط نهيزم در و ازدواج نهاد از خارجي جنس
 .گردانندي عمل و سريم راي نيرديغ وي اسيرسيغي انسان
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 در آنچـه ي تمـام  در:  ميدهـ  زييـ تم گريكـد ي از را سـطح  دو ديبا نجايا دري اسالم دگاهيد از
ي نيد مانيا پرداخته و ساختهي اخالقي ها ارزشي كل فلسفه وي كل اصول و عيتشر چارچوب

يي هـا حالت نيچنـ  دري آزاد رايـ ز ندارديي معنا آوردن انيبمي آزاد از سخن شود، يم مربوط
 تيمشـروع  ديـ با چارچوب، نيا از خارج دري ول است جامعه ضد و گرانيد ضد و شيخو ضد

 در زنـان  وضع به متعلقي دوبندهايق به كهي موارد ازي اريبس در جمله ازي آزادي برا تالش
 شناخت؛ تيرسم به را شود يم مربوط جامعه در اي خانواده در فردي عيطب حقوق به و جامعه

 .پرداخت ميخواه آنها به اهللا انشاء كه داردي اتييزج موارد نيا
 و داد ميخـواه  حيتوضـ  آنـرا ي بعد پرسش به پاسخ در كه استي كل اصل تابع زين موضع نيا

 عيتشـر  چـارچوب  در نكـه يا اي ر؟يخ اي است مطلق ،يفطري عيطبي آزاد اصل ايآ:  نكهيا آن
 چـارچوب  در تنهـا ي آزادي ها عرصه و شود ستهينگر ديبا جامعه هري ارزش وي اخالق وي نيد

 مفهـوم  كـه ي ا بگونـه  نـدارد  وجـود ي آزادي بـرا يي جا جامعه، نيقوان از خارج و است عيتشر
 نيبنـابرا  و سـت ين ريپـذ  تحقـق  روابط، ازي ا منظومه چارچوب در جزي انسان جامعه دري آزاد
 نيـ ا كـه  سـت ا محـال ي ول شود گرفته درنظري عيتشر چارچوب كي يآزادي برا ديبا ريناگز

 در باشد؛ كساني كشورها، و تمدنها و ملتها و خلقهاي تمام مورد در و جهان همه در چارچوب
 مـورد  جداگانـه ي فرهنگـ  جهان هر و متمدن جهان هر تمدن، هري فضا ديبا حتماً راستا نيا

 آنها چارچوب دري آزاد دادن قراري برا بخش زهيانگ و مند ضابطهي ها ارزش و رديگ قرار توجه
 .شود گرفته درنظر

 سـردادن  دهيـ پد( دهيـ پد نيا به نسبت اسالم موضع:  مييگو يم كه است چارچوب نيهم در
ـ ا بـه  پاسـخم  فشرده بود نيا است؛ مثبتي موضع) آن تحققي برا كوشش وي آزاد شعار  ني

 .پرسش
 همـان  بـه  راي آزاد ميتـوان  ينمـ  مـا ي اسالم لحاظ به :يريتسخي محمدعل خيش عالمه ـ

 كـه يي هـا  شـالوده  و اصول آن به ما رايز ميريبپذ است مطرحي براليلي ها نظام در كهي اطالق
 معرفـت ي هـا  يريگ جهينتي ناف كم دست اصول نيا م؛يندار باور است استوار آنها بر سميبراليل

 اسـت ي شـناخت  يهستي دگاههايد از ها ارزشي ريگ جهينت اي ينيد معرفت ازي اجتماعي عمل
 رهنمـون ي تباه وي آزمند و انحطاط به را تيبشر كه ميمعتقد و ميكن يم رد تماماً آنرا ما كه
 تيـ مالك باورداشـت  دري دار هيسـرما  ضـعف  نقطـه  كه بردند گمان ها ستياليسوس. سازند يم

 تيمحـدود  باي ستياليسوس نظام كي و كنندي نف را اصل نيا تا دنديكوش لذا استي خصوص
 از پسي ول كنند سركوب را ها يآزاد نيا بكوشندي حت و سازند برقرار راي فردي ها يآزاد در



 
 

 

۱۰ 

 گذشـته  از بـدتر  و دتريشد شكل بهي انساني آزها و ها يبدبخت هماني بقا متوجه آنهاي مدت
 بـه  تنهـا  و گذاردندي باق نخورده دست راي اصل علت آنها كه بود آن در زين امر نيا راز شدند؛

 قطع همانا ،ياصل علت نيا. برآمدند آني نابود رصددد و پرداختند) ها معلول( آن آثار ازي كي
 .بود ها تيمعنو و بيغ جهان و انساني زندگ انيم ارتباط

ي ديشـد ي بنـد  ميتقس شاهدي الديم ستميب قرن در اروپا جهان :يالسحمران اسعد دكتر ـ
 : بود ريز اردوگاه دو انيم
 زيافتخـارآم  طـرح  وي دموكراس : چوني نيعناو با كهي سميبراليل رشيپذ با غرب اردوگاه ـ1

 .شود يم مطرح رهيغ و اظهارنظري آزاد و انيبي آزاد و دهيعقي آزاد
 افتخـارش  و گذاشت يم انگشتي اجتماعي ها جنبه بر شتريب كه شرقي ستيكمون اردوگاه ـ2
ي اقتصـاد ي هـا  يبـردار  بهـره  از مانع و كند يم فراهم مردمي برا برابري ها فرصت كه بود نيا
 .شود يم

ي فكـر ي فضـا  نيـ ا دنديكوشـ  غرب آن با همراه و كايآمر سم،يكمون اردوگاهي فروپاش از پس
 شود؛ مسلط و رهيچ ديباي غرب سميبراليل مقوله بشر، سعادتي برا كه دهند اشاعه راي فرهنگ

ي شخصـ ي هـا  يآزاد ژهيبـو  وي عمـوم ي هـا  يآزاد عرصـه  در و خود جوامع در نكهيا در آنها
 .كنند يم مباهات شود يم دستب دست قدرت) يفرد(

ي موانع نكهيا وي غرب سميبراليلي روزيپ دهيا جيتروي برا راي مؤسسات و ها قلم غرب، و كايآمر
 و نيچـ  در ايآسـ  شـرق ي تمـدنها  و اسـالم  بردارنـد  انيم از ديبا سميكمون سقوط از پس كه

 كـارزار  بـه  و ابـد ي تحقـق ي غربـ  سميبراليلي روزيپ تا اند گرفته خدمت به است، گريدي جاها
 دادنـد  قـرار  هـا  مقولـه  نيا خدمت در را خود قلم كهي كسان جمله از. شود داده انيپا تمدنها

ــار يژاپنــيي كــايآمر آن و "تمــدنها كــارزار":  خــود كتــاب در "نگتونيهــانت لييســامو"  تب
 .هستند "خيتار انيپا":  عنوان با خود كتاب در "امايفوكو سيفرانس"

 اسـاس  بـر ي آزاد نيـ ا اسـت ي انسـان  فطرت با مالزم و همسو كه استي ا خواستهي آزاد اگر
 بـدنبال  محابـا  يبـ  كوشش وي ولنگار مفهوم به و استي قواعد و ضابطهي داراي اسالم اصول

 مطـرح  غـرب  رو دنباله جوامع و غرب در امروزه آنچنانكه ـيي  جو مفسده وي بوالهوس و شهوت
 .ستين ـ است

 و هـا  غربزده ازي شمار جنوب، ريفقي كشورها دري بطوركل و ماي اسالم جهان وي عرب جامعه
 نسـخه  قيطر از را اصالحات كنند يم گمان كه دارند حضوري كسان و غرب فرهنگ فتگانيش

 همخوان تيواقع با البته كه كرد، اعمال توان يم است زيتجو قابل كشور هري برا كهي ا آماده



 
 

 

۱۱ 

 وي تمـدن  تيشخصـ  از و امـت  خود انيم از ديبا ار اصالحات پروژه رايز ندارد صحت و ستين
 گـو  جسـت  سـود ي وارداتـ ي ها برنامه از توان ينم هرگز و برد شيپ و كرد آغاز آني ها ارزش

 كنـد  يمـ  رهـا  كـامالً  راي مـاد ي ها ارزش و تيمن عناني غرب سميبراليل كه ميبدان ديبا نكهيا
 وي اجتماع وي فردي ها ارزش بر ديكتأ آنهمه با ماي اسالم وي عرب امتي برا هرگز كهي زيچ

 .ستين مناسب ،يمعنو وي مادي ها جنبه
 ديـ تقل صـورت  بـه  ديـ نبا را نكـار يا باشد ديمف ماي براي غربي ها تجربهي برخ از استفاده اگر

 شـه ياند وقـف  را خـود  كـه ي كسـان  و غرب فتگانيش و ها غربزدهي برخ آنچنانكه ـ كوركورانه
ي تمـدن  پـروژه  گسـتره  از را خود كرديرو نيا با آنها داد؛ انجام ـ كنند يم عمل اند كردهي غرب

 . اند كرده خارج ،ياله عتيشر تيمركز با امت
 و شـوند  يمـ ي تلقـ  عتيشـر  اهـداف  تحقـق  دري مـوارد  انگريب ما نظر ازي دموكراس وي آزاد

 ميتـوان  ينمـ ي ول. آورند يم فراهم نيزمي رو بر خدا نيجانش انسان داشتيگرامي براي فرصت
 .ميريبپذ راي ا يونه امر چيه يب و مرج و هرج به شباهت يبيي ها يآزاد

 آن از پـس  كه انسان حقوقي الملل نيب اسناد زين و بشر حقوقي جهان هياعالم: سوم پرسش
 و هيـ اعالم آن: انـد  داده اختصاص انساني فردي ها يآزاد به راي اديزي بندها اند، شده مطرح
 شـعائر  انجام و اعتقادي آزاد اظهارنظر،ي آزاد و انيبي آزاد احترام و تيرعا به شده ادي اسناد

 و كـار  و كسبي آزاد و زيآم صلح چارچوب دري اجتماع وي اسيسي ها تيفعالي آزاد وي نيد
ي اسـالم  دگاهيـ د از شـما . اند فراخوانده... وي شهروند  انتسابي آزاد و خانواده ليتشكي آزاد

 ايـ  اسـت  موافـق  ــ  خود مطلق صورت به ـ آنها با اسالم ايآ. دينگر يم ها يآزاد نيا به چگونه
  رد؟يگ يم نظر در رايي بندها و ديقي برخ

 صـورت  بـه  اصـل  در ها يآزاد نيا با اسالم اوالً: نيالد شمسي مهد محمد خيش عالمه ـ
ي آزاد آنچـه  بـه  نسبت فقط نجايا در ست؛ين ليقاي بند و ديق چيه و است موافق آنها مطلق
 ديـ با آن از شيپـ ي ول پرداخت ميخواه آن به كه دارد وجود "تحفّظ" شود، يم دهينام داعتقا

 توجـه ي عمـوم ي ها يآزاد وي فردي ها يآزادي عني يكل بطوري آزاد مورد در نيريز اصل به
 :ميكن
 بـه  نسـبت  ايـ  گـران يد بـه  نسـبت  ايـ  شيخو به نسبتي آزاد ،يشخصي آزاد از اعمي آزاد«

 ».شود يمن اعمال خأل در عتيطب
 جامعه چارچوب در آنها گردند؛ ينم اعمال خأل در گروه اي فردي سو از زيني عمومي ها يآزاد

ي ا هرجامعـه . استي مبتن برآنها كه استيي ها شالودهي دارا زين جامعه نيا و شوند يم اعمال
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 ليـ تحم را آنهـا ي نـ يمع فرهنـگ  كـه ي ميمفـاه  و هـا  ارزش ازي ا منظومه به و تمدن كي به
ي التيتشـك ي سـازمان  وضـع  كـه  است وابستهي منافع نظام به همچنانكه است وابسته كند يم
 .كند يمي سامانده آنراي اجتماع وي اسيس

 محكـوم  زيـ ن ها يآزاد نيا. كند يم اعماليي فضا نيچن در را خودي ها يآزاد هركس نيبنابرا
ـ  اسـت  مجرّدي مفهومي آزادي كل مفهوم. هستنديي فضا نيچن  وي آزادي عملـ  مراحـل ي ول

 ،يملتـ  ايـ  جامعـه  هـر ي ارزش وي فرهنگ ،يتمدن اوضاع چون و چند با مطابق آني رهايتفس
ـ  اسـت  آزاد زن كه گفت توان يم مثال عنوان به. ابدي يمي گوناگون  كـه  گفـت  تـوان  ينمـ ي ول

 ويـي  اجراي هـا  جنبه نيا اي اتيجزئ نيا رايز است كساني جوامع همه در زني آزاد اتيجزئ
 بطـور  ديـ با زن كـه  كنـد  ادعـا ي كس اگر است؛ي نيمعي ارهايمع و ها ارزش به ابستهو ،يعمل

 و ارزش هرگونـه  ازيي رها دهيا به متعلق فراخوان نيا باشد آزادي بند و ديق هرگونه از مطلق
ي آزاد متمـدن،  جامعـه  در رايـ ز سـت يني آزاد بهي فراخوان ارزشهاست؛ همه به زدن پا پشت

 مطلقي آزاد وجود امكاني ا جامعه نيچن در كهي ليدل نيا به است رممكنيغي فرد] مطلق[
 اتياخالق و باورها و ها نييآ و عتيشر با ديبا حتماً ها يآزاد نظامي ا جامعه هر در. ندارد وجود

 .باشد داشتهي هماهنگ وي همخوان جامعه آن در آنها از برخاسته
 بـه  بجز ـي  گريالابال وي گر ياباح و مرج و هرج به مثالً راي گريد نظام تواند ينمي نظام چيه

ي نظـام  چيهـ . كنـد  مـتهم  رندـيگ قراري تعد مورد نظام آن خاصي ها ارزش كه اندازه همان
 نكـه يا عنـوان  بـه  شـود  گرفتـه  دهيـ ناد آن ژهيـ وي ها ارزش آنكه يب راي گريد نظام تواند ينم

ي بـرا ي گونـاگون ي ارهـا يعم رايـ ز. كنـد  مـتهم  است ليقب نيا از و واپسگرا بسته، ،ياستبداد
 .رديگ يم] يا جامعه هر در[ را انگ و رنگ نيهم زيني آزاد و دارد وجود اخالق و ها ارزش

ي ارهـا يمع چـارچوب  در اسـالم  در انيـ بي آزاد و نظر اظهاري آزاد مييگو يم كه نجاستيا از
ي اجتمـاع  وي اسيس تيفعالي آزاد وي نيد ريشعا انجام و دهيعقي آزاد است؛ محترمي اسالم

 گرفته نظر دريي ارهايمع ديبا حتماً نجايا دري ول است نيچن زين كار و كسبي آزاد: جمله از
 همانگونـه  و دارد وجود است حاكم اقتصاد بر كهيي ها ارزشي برايي ارهايمعي سر كي. شود
 كـار  و كسـب  ت،يبشـر  همـه  سـطح  دري دزد راه از و غصـب  قيـ طر از كار و كسب مثالً كه

 و رنـگ ين و ريتزو و دروغ و بيفر قيطر از اي ربا راه از كار و كسب زين اسالم است ينامشروع
 . شمارد يم نامشروع را غش

 نظـام  تـابع  و اسـت ي مسـلم  امري اسالم عتيشر در خانواده ليتشكي آزاد مثال عنوان به اي
 ديبا ماًحت مسلمان فرد و است همراه مسئله نيا دريي بندها و ديق با كه استي نيمعي ارزش
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 .است نيچن زيني شهروندي وابستگي آزاد.باشد آنها به ديمق
 مسـئله  خود؛ خاصي ها ارزش و ميمفاه چارچوب دري ول رديپذ يم را ليمسا نيا همه اسالم

 خـاص ي هـا  ارزش براسـاس  نـه  را اسالم گرانيد ها، يآزاد مسئله مورد در نكهيا زيانگ شگفت
 .نندينش يمي داور بهي گريدي ها ارزش وي قانون منطق ،يتمدني ها ارزش هيپا بر بلكه ، خود
 ديـ نبا همچنانكـه  و اسـت  جامعـه  هر و تمدن هري ارزش نظام ازي تابع مسئله نيا كه ميگفت

 اجـازه  خـود  بـه  زيـ ن اسـالم  داد؛ قراري ابيارز مورد آن از خارج گريدي ارهايمع طبق را اسالم
 و عتيشـر  شمار در آنرا رايز دهد ينم را ها يشتزرت انيم در شاوندانيخو ازدواج مثالً محاكمه
 مـثالً  بودن نامشروع به ليقاي وقت كه رديپذ ينم و كند يمي تلق خودشان اتياخالق و فرهنگ
 .گرددي ماندگ عقب ويي گرا واپس به محكوم است، مسلمان ريغ مرد با مسلمان زن ازدواج

 براساس بشر حقوقي جهان هياعالم كه استي عيطب: ي ريتسخي عل محمد خيش عالمه ـ
 بنـدد،  يمـ  باورهـا  نيـ ا اتيمقتضـ  و انساني باورها بر چشم كهي ستيبراليل اصولي سر كي

ـ ا بـر  ما آنكه حال است آمده مطلق بطور آن دريي اعطاي ها يآزاد لذا است گشته استوار  ني
ي كـ ي بـود  خواهد متفاوت آنها از هركدام براساس حقوق كه است مطرح هيفرض دو كه ميباور
 حقوق آن؛ به مانيا عدمي گريد و استي زندگ بخش سامان كهي نيد و خدا به مانيا هيفرض

 كـه  اسـت ي ا جامعه دو در زين آن تفاوت. است متفاوت ها هيفرض نيا از كدام هر در فيوظا و
 نهـا يا بـه ي گـر يد جامعه و دارد باوري زندگي تمام بخش سامان نيد و جزا روز و خدا بهي كي
 تصـور  راي مشـترك  كـامالً  مـان يا جامعه دو نيا انيم در توان يم چگونه نيبنابرا اردند مانيا

 كرد؟
 لحـاظ  به البته كه استي آدمي زندگ در آن ريتأث عدم اي مانياي نفي معنا به تصور نيا خود

 .است قبول رقابليغي وجدان
 خودي زندگي تمام هبي بخش ساماني برا كه ميده اجازه انسان به ميتوان ينم ما گريد انيب به

ي رفتارهـا  لحاظ به مانيا كه را آنچهي تمام تا ميده اش اجازه سپس و باشدي نيد به نيمتد
 شيپـ  دري بنـد  و ديـ ق هـر  از رهـا  وي براليلي زندگ و كند رد دارد، اقتضاي اجتماع وي فرد

 .رديگ
 . آنستي عنام تمام به تناقضي معنا به وي انسان ثبات و ها ارزش باي بازي معنا به نيا

 آن صـدور  از قـرن  مينـ  حـدود  كـه  بشـر  حقوقي جهان هياعالم: يالسحمران اسعد دكتر ـ
 را انسـان  حقـوق  ملـل،  ازي اريبسـ ي اساس نيقوان وي الملل نيب اسناد گريد زين و شدهي سپر

 .شمارند يبرم را آنها مختلفي ها بخش و كنند يم مطرح
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 مجموعه. زنند ينم باشد، گانهيب آن تمدن و سالما با كهي زيچ اي يا تازه حرف صورت، نيا در
 انحطـاب  عمـربن  دوم فـه يخل سـخن  نيـ ا در شـده  گفته سخن آنها از كهي عمومي ها يآزاد

 بـه  را مـردم  هنگـام  چـه  از«: است گفتهي متواتر ثيحد در كه شده خالصه) عنه اهللاي رض(
 دهيـ عقي آزاد از سـخن  اگـر  و» .دنـد يآفر آزاد را آنـان  مادرانشان آنكه حال ديا گرفتهي بندگ

ـ ا بـه  ليقا اسالم آورند، يم انيبم  الاكـراه « ،ياصـل  قاعـده  اسـت،  مـردم  همـه ي بـرا  حـق  ني
 آن بـر  اسـالم  كنند يم صحبت انساني زندگ انتيص و نفس حرمت از اگر و. است» نيالد يف

ـ  بِغَيـرِ  نَفْسا قَتَلَ من أَنَّه«:  است آمده ميكر قرآن در و كرده ديتأك  األَرضِ فـي  فَسـاد  أَو سٍنَفْ
 بـه [ يـا  قتـل  قصـاص  به جز را كسى كس هر) (32ـ مائده سوره(» جميعا النَّاس قَتَلَ فَكَأَنَّما
 ثيحـد  در و.) باشـد  كشته را مردم همه گويى كه است چنان بكشد زمين در فسادى] كيفر

 ».سازد رانيو را انينب نيا كهي كس است ملعون و خداست انيبن انسان«: است آمده فيشر
 داده ــ  مردم همه ـ مردم به را حق نيا اسالم كنند يم صحبت كار و كسبي آزاد از آنها اگر

 ذَلُولًـا  الْـأَرض  لَكُـم  جعـلَ  الَّـذي  هـو «: ديگو يم كه ميدار را هيآ نيا ملك سوره در رايز است
 را زمين كه كسى اوست) (15 ـ ملك سوره(» النُّشُور يهوإِلَ رزقه من وكُلُوا منَاكبِها في فَامشُوا

 رستاخيز و بخوريد] خدا[ روزى از و شويد رهسپار آن فراخناى در پس گردانيد رام شما براى
 .)اوست سوى به
 نيتضم مردم همهي برا را حق نيا اسالم نديگو يم سخن افرادي شخص خانه حرمت از اگر و

. اسـت  كـرده  ممانعـت  ـي  ا زهيانگ هر با ـ خانه اهل اجازه بدوني ا خانه هر به ورود از و كرده
 تَستَأْنسـوا  حتَّـى  بيـوتكُم  غَيـرَ  بيوتًـا  تَدخُلُوا لَا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا« :  ديگو يم متعال خداوند
 تَـدخُلُوها  فَلَـا  أَحـدا  فيهـا  تَجِـدوا  لَّم فَإِن ٭ ونَتَذَكَّرُ لَعلَّكُم لَّكُم خَيرٌ ذَلكُم أَهلها علَى وتُسلِّموا

 سـوره (» علـيم  تَعملُـونَ  بِما واللَّه لَكُم أَزكَى هو فَارجِعوا ارجِعوا لَكُم قيلَ وإِن لَكُم يؤْذَنَ حتَّى
 نيسـت  شـما  هاى انهخ كه هايى خانه به ايد آورده ايمان كه كسانى اى) (28 و27 اتيآ ـ النور

 پند كه باشد است بهتر شما براى اين گوييد سالم آن اهل بر و بگيريد اجازه تا مشويد داخل
 اگـر  و شود داده اجازه شما به تا مشويد آن داخل پس نيافتيد آن در را كسى اگر و ٭ گيريد

 انجـام  آنچـه  بـه  خـدا  و اسـت  سـزاوارتر  شما براى آن كه برگرديد برگرديد شد گفته شما به
 .)داناست دهيد مى

 نيـ ا اسـالم  كنند، يم صحبت انساني ها داشته ويي دارا و مال از دفاع و تيمالك حق از اگر و
 "ديشـه " عنـوان  بـه  رد،يـ بم شيخـو  حقـوق  از دفاع در كه راي كس و نموده نيتضم را حق
 .است كرده فيتوص
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 از و ديرسـ ) آلـه  و هيـ عل اهللا يصـل ( امبرخدايپ حضور بهي مرد كه آمدهي نبو فيشر سنت در
) ص(فرمود حضرت كنم؟ چه رديبگ را اموالم خواستي كس اگر خدا رسولي ا:  ديپرس شانيا

 نيـ ا در:  فرمود. بكشد مرا اگر: گفت .بجنگ او با:  فرمود بجنگد؟ من با اگر:  گفت. مده او به: 
 .بود واهدخ دوزخ آتش در او: فرمود كشتم؟ را او من اگر و:  گفت. يهست ديشه صورت

يي هـا  انجمـن  و هـا  تيـ جمع نكـار ياي بـرا  و نـد يگو يمـ  سـخن  واناتيح با مدارا از آنها اگر و
 شيب شيچارپا پشت بر كه خواسته انسان از و كرده را نكاريا شانيا از شيپ اسالم سازند، يم
 اش گربـه  بخـاطر  كـه  استي زن تيحكا باب نيا در برجسته موارد جمله از و نكند بار توان از

 اش گربـه  نكهيا بخاطري زن«: است آمده نيچن ناًيع فيشر ثيحد در. گرفت قرار عذاب مورد
 حـبس  را گربـه  زن نيـ ا گرفـت؛  قرار عذاب مورد بود نداده آب و غذا آن به و كردهي زندان را

 ».آورد بدست نيزمي رو از را خودي روز وانيح نيا بود نداده اجازه و كرده
 جهـان  در پرداختنـد ي اسـالم  فتوحـات  به اعراب كهي زمان ،يسوفران "گوستالوبون" گفته به

 بشـر  حقوق انيمناد كه ميهست آن شاهد امروزه نكهيا. نداشت وجود شانيا از مهربانتري كس
 جهاني خلقها و ملل هيعل را استعمار و ستم گونه همه كايآمر متحده االتيا آنها شيشاپيپ و

 مجـاز  را گـران يد هيعل زور بكارگرفتن خودي برا و دارندي متعددي ارهايمع و كنند يم اعمال
 بـه  كنند يم لگدمال را آنهاي ها حرمت و مشغولند گريدي خلقها ثروت غارت به و شمارند يم
 ستيني مذهبي واالي ها ارزش اي ينيدي ها زهيانگ بند يپا آنهاي دموكراس كه است ليدل نيا

 و عتيشـر  ثابت اصول آنها خاستگاه و است ينيد وجدان با همراه ها يآزاد ماي برا آنكه حال
 تحقـق  و انسـان  كرامـت  و عـزّت  انتيصـ  و حفظ اهداف، نيا رأس در و آن اهداف جهت در

 .اوست سعادت
ـ ا به را اسالم بشر حقوق مدافعاني برخ :چهارم پرسش ٭  اگرچـه  كـه  كننـد  يمـ  مـتهم  ني

) نيالد يف الاكراه( كند ينم همصادر را اوي نيد ريشعا اعمال و اعتقادات در رمسلمانيغي آزاد
 ــ  بخواهـد  كـه ي صـورت  در ــ  را اش دهيـ عق رييـ تغ حـق  او به و كند يم وادار را مسلماني ول
 ازيي جـدا  و ارث از تيـ محروم قتـل،  جملـه  از ارتداد احكام عواقب داد رييتغ اگر و دهد ينم

 د؟يده يمي پاسخ چه اتهام نيا به شما بخرد؛ جان به ديبا را همسر
 كـه  شـوم  يم ادآوري پاسخ، درآمد شيپ عنوان به :نيالد شمسي محمدمهد خيش مهعال ـ

ي اجتمـاع  وي فرهنگـ  ،ياسـ يس عيتشـر  دري ا هيـ پا اصـول  جملـه  از نيد در اجبار عدم اصل
 ويـؤْمن  بِالطَّـاغُوت  يكْفُرْ فَمنْ الْغَي منَ الرُّشْد تَّبينَ قَد الدينِ في إِكْرَاه الَ« هيآ و استي اسالم
بِاللّه فَقَد كستَمةِ اسرْوبِالْع ثْقَىالَ الْو امصا انفلَه اللّهو يعمس يملبـه :  256 ــ  بقـره  سـوره (» ع 
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 اسـت  شـده  آشـكار  بخوبى بيراهه از راه و نيست اجبارى هيچ دين در.) (استي مدن آرا اتفاق
 را آن كه استوار دستاويزى به يقين به آورد ايمان خدا به و ورزد كفر طاغوت به كس هر پس

 ايـ  دارد صـراحت  مـورد  نيـ ا در.) داناسـت  شنواى خداوند و است زده چنگ نيست گسستن
. ميكنـ  يمـ  ذكـر  آنرا داللت و هيآ نيا نزول شأن نكيا: دارد مورد نيا دري روشن ظهور الاقل

 "نيالحصـ " فرزنـد  دو شـت بازگ مـورد  در كه دارد صراحت هيآ نيا نزول شأن در وارده تيروا
 تـا  خواسـت ) ص(خـدا  رسـول  از نيالحصـ  و شده نازل تيحيمس به اسالم از) صحابه ازي كي(

 .شد نازل هيآ نيا كه كند اسالم به بازگشت به وادار را فرزندانش
 حالـت  نيا در كه استي انسان روح وي عقل نيتكو ازي حاك وي خبري موضوع اي زين هيآ متن

 .كند يمي نف را آوردن نيد به اجبار تيمشروع كه شود يمي تلقي شرع وي نيدي حكم بمثابه
 بـه  اجبـار  تيمشـروع  عـدم ي شرع حكم عنوان به آن مضمون كه استيي انشاي موضوع اي و
 .داردي پ در را آوردن نيد

 حكم نيا و است نظر منظوري دوم ،)الْغَي منَ الرُّشْد تَّبينَ قَد(ي ليتعل جمله نهيقر به و ظاهراً
 در نـه  وي مـاد  افعـال  در اجبار و اكراه كه معناست نيا بهي نيتكوي قتيحق بري مبتني شرع
 .است كارساز ،يوجدان وي اعتقاد ليمسا

ي نـاف ) الْغَـي  مـنَ  الرُّشْـد  تَّبـينَ  قَـد : (فهيشر هيآ در ليتعل رايز است نشده نسخ قطعاً هيآ نيا
ي ديـ ترد و رديـ گ يمـ  صـورت  آن دفع و علت نسخ اب معلل، حكم نسخ رايز است نسخ امكان

 .ستيني منطق آن دفع و نسخ و پابرجاست همواره شده ادي حكم علت كه ستين
 بـه  مـان يا و اسـالم  ليـ تحم عيتشـر  عـدم  مورد در ميكر قرآن در هرآنچه با زين هيآ مضمون

ـ ا راز. دارد توافق وي همخوان است، شده نازل ـ اجبار و زور قيطر از ـ) ص(امبريپ  مسـئله  ني
 وي آگـاه  تـابع  و هسـتند ي عقلـ  وي وجداني امور باورها و ديعقا رايز استي نيقي وي عقل زين
 در اجبـار  و زور اعمـال  كـه  دهند يم ليتشك راي ا گستره و ندياو درك و فهم و انسان نشيب

 .روند يم بشمار انساني آزاد عرصه و ندارد وجود آنها
 و باورداشـت  بـدون  و مـوردنظر  اعتقـادات  طبقي فعل اي يولق تظاهر به راي كس توان يمي آر
 .نديگو ينم نيد را نياي ول كرد وادار آنها به مانيا

 شانيا مادران كه شده نازلي انصار فرزندان مورد در هيا نيا كه شده تيروا "الدرالمنثور" در
 شـده ي هودي دانفرزن نيا شدند كوچانده "ريالنضي بن" كهي زمان بودند؛ كردهي هودي را آنها

 هيآ سپس و ميگذار ينم خود بحال را خود فرزندان:  گفتند پدرانشان. بودند آنها انيم در زين
 .شد نازل
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) ص( امبراكرميپ كهي زمان و شدند بزرگ "ريالنض يبن" انيم در فرزندان، نيا كه شده تيروا
 شـان يا نيد به و ميرو يم آنها با زين ما گفتند اوس لهيقب فرزندان شوند ديتبع آنها داد فرمان

 آوردن اسـالم  بـه  وادار آنـانرا  و شدند رفتنشان مانع آنها شانيخو كه بود نجايا در. مييآ يدرم
 .شد نازل هيآ نيا كه كردند

 را او كـه  شـده  نـازل  عـوف  بـن  سـالم  يبنـ  از انصـار  ازي مـرد  مورد در هيآ كه شده تيروا و
) ص(امبراكرميـ پ بـه . بـود  مسلمان خود و شتداي حيمس فرزند دو او دند؛ينام يم "نيالحص"

 اجتناب تيحيمس جزي نيد داشتن از آنها كنم؛ اسالم به وادار را آنها ديده يم اجازه«:  گفت
 .فرمود نازل امبريپ بر را مزبور هيآ زين خداوند» .كنند يم

 حـاالت  ظـاهراً  رايـ ز ندارنـد، ي منافـات  و دارنـد  مطابقـت  گريكدي با باره نيا در مختلف اتيروا
 .است بوده مطرح ليقب نيا ازي متعدد

 كيـ  اسـالم،  دري نـ يدي وابسـتگ  مسـئله  و دهيعق مسئله:  مييگو يم درآمد شيپ نيا از پس
 ازي مدن جامعه و سو كي ازي اسيس جامعه با ونديپ در بلكه ستيني عقل وي فكر صرفاً مسئله

 چـارچوب  در و امـت  بچـارچو  در را او اسـالم  بـه  مسـلمان  كي يوابستگ. است گريدي سو
 .دهد يم قراري اسيس جامعه

 قـرار  اش يفرهنگـ  وي اجتماع ،ياخالقي ارزش ،ياسيس مضموني تمام با امت چارچوب در را او
 بخـش  سـامان ي ا جامعـه ي عني كلمهي معناي تمام بهي اسيس جامعه چارچوب در را او. دهد يم

 اعتقـادات . دهـد  يمـ  قراري سايس جامعه نيا در مسلمان خودي خصوص حقوق وي اسيس منافع
 هـردو  نيا از و ستين زين محضي علم دگاهيد ست،يني فرهنگ دگاهيد كي صرفاً دراسالمي نيد

 .رود يم فراتر
 رهيچي اساسي ا شبهه مسلماني آگاه و عقل بر چنانچه كه ميكن يم مالحظه خاستگاه نيا از

 اسـالم  بـه  نسـبت  ديـ ترد بـه  را او كـه ي ا شـبهه  نيـ ا ميتسل كه خواهد يمي و از اسالم شد،
 اگر و بپرسد علم اهل از باره نيا در و گردد قتريعم خودي بررس و بحث در و نشود كشاند يم
) يملـ  وي فطـر ( مطلـق  مرتـد  شـخص  از اسالم افتي رسوخي و جان و عقل در] شبهه نيا[
 طالحباصـ  و ندهد قرار] يمنف[ غيتبل هيما و كند حفظ خودي برا را خود شبهه كه خواهد يم

 فرهنـگ  به ليتبد را] خود ديجد[ باور اي شبهه نيا بخواهد فرض بر اگر و نكندي ا رسانه آنرا
ي اسـالم ي اسـ يس جامعـه  گردونه از و امت رهيدا از ديباي ول بكند را نكاريا تواند يم كند، عام

ي وابسـتگ  كيـ  صـرفاً  اسـالم  دري نـ يدي وابسـتگ  كـه  ميگفت شيپي اندك چون. گردد خارج
 نهـاد  و امـت  نهاد اي مؤسسه بري حقوق وابسته، فردي برا. داردي نهاد جنبه و ستيني فرهنگ
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 .دارد بدنبال جامعه،
 مسـلمان  مـرد  ايـ  زني برا بودن كفوي ژگيوي دارا و است ازدواج حقوق از برخوردار مسلمان

 اسـت ي گروهـ  و جامعـه  بر) رهيغ و زكات و خمس از(ي مال حقوق از برخوردار او است، گريد
 و.) مييگـو  ينمـ  سخن نه اي شود يم اعمال حقوق نيا نكهيا از اكنون( است وابسته آنها به كه
 وي سرباز دورهي ط به توان يم جمله از كه دارد جامعه و جماعت به نسبتي فيوظا مقابل در

 اديـ  خـود ي اسـالم  دهيعق از دفاع و مسلمان كي عنوان بهي اسالم جامعه از دفاعي برا جهاد
 .كرد

 مسـلمان  كي عنوان بهي اسالم جامعه به اوي وابستگ ازي ناش حقوق اسالم، از مسلمان ارتداد
 .كند يم ساقطي و از را

ـ ا از و كند اعالم را خود اسالم عدم ديده اجازه:  شود گفته است ممكن  صـرفنظر  حقـوق  ني
 .رنديبگ او از راي و حقوق زين جامعه مقامات و دينما
 واقـع  در كنـد،  يمـ  اعـالم  را خود اسالم عدمي وقت رايز ستيني كاف نيا:  مييگو يم پاسخ در

 در كنـد؛  يم اعالم را جامعه فرهنگ نه و جامعه نظام هيعل خود اميق گريد عبارت به اي خروج
ي ا مسـئله  را نظـر  ايـ  ديـ ترد و شـك  نيا نكهيا اي:  ديآ شيپ است ممكن وضع دو حالت نيا

 بـه  نكنـد ي سع و كند حفظ خودي برا تنها آنرا دارد فهيوظ نيبنابرا و كند يمي تلقي خصوص
 كـه  كنـد ي تلقـ  عامي امر آنرا نكهيا اي زد؛ينر هم به جامعهي عموم نظم تا دهد ميتعم جامعه

 آن ازي مـاد  لحـاظ  بـه  و شـود  خـارج  جامعه از دارد فهيوظ حالت نيا در و است اشتباه نيا
 .دهد قرار خطابش مورد خارج، از و بگسلد

 و دهايـ ترد و شـك  از و زنـد  سـرباز  اسـالم  از اي كند شكي اعتقاد ليمسا يبرخ در اگري ول
 درون از وي اسـالم  جامعـه  در مسلمانان انيم در اسالم هيعل غيتبلي براي ا هيما خود شبهات
 .كند ينم دييتأ آنرا زيني آزاد اصل و ندارد موافقت نكاريا با اسالم بپردازد، اسالم

ي بنا ساختن رانيو جهت دري اقدام بلكهي فرهنگي اقدام نه حالت نيا دري مرتد فرد نيچن
 مكتـب  كيـ  در سـاده  رييـ تغ كيـ  تنهـا  اسـالم  از ارتـداد  رايز آورد يم بعمل اسالمي اجتماع
ي هـا  مكتـب  اي يـ ساز آهنگ اي ينقاش مكتب كي از گسستن مانند درستي هنر اي يفرهنگ
 ست؛يني معمار اي ينقاش ايي ساز آهنگ دري ديجد وهيش و سبك و مكتب اختراع وي معمار
 گسـترده  روابـط  شـبكه  در راي قـ يعم راتييتغي سر كي نكاريا با او ستين معنا نيبد هرگز
 جامعـه ي ارزشـ  ـي  فرهنگـ  ـي  فكـر  اسـاس  شكسـتن  درهـم  به و كند يم جاديا جامعه درون

 .دينما دفاع خود از دارد حق جامعه حالت نيا در پردازدو يم
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ي ا جامعـه  و ملت به و رفت رونيبي اسالم جامعه از و] شد خارج ماسال از[ شد مرتد اگري ول
 بـا  و خـود  خاص ديعقا با و خود با است ممكن حالت نيا در وست،يپي گريد تيتابع و گريد

 .باشد شده خارج اسالمي ها ارزش و اسالم اعتقادات از و آمده كنار خود خاصي ها ارزش
 و ارث از تيـ محروم و قتلي عني ارتداد احكام لمشمو شد مرتد اگر نديگو يم نكهيا مورد در

 تيـ محروم و همسـر  از شدن جدا و ارث از تيمحروم:  ميگو يم شود؛ يم همسر از شدن جدا
 دهيعق رايز ستين نظر و دهيعق رييتغ صرف از برخاسته احكام ل،يقب نيا از وي عموم اموال از
ي ا شـبكه  بهي ده شكل انگريب كهبل ستيني فرهنگي وابستگ تنها عتيشر بهي وابستگ وي نيد
 اسـالم ي ا بـالفطره  كـافر  كيـ  ميكن فرض اگر مثال عنوان به است؛ جامعه در منافع و روابط از

ي عمـوم  امـوال  در آورد، يم بدست ارث حق كند، يم كسب را حقوق نيا اسالم، نيا با او آورد
 اسـت،  ليـ قاي سالما جامعه در مسلماني برا اسالم كهي ازاتيامت همه و شود يم حق صاحب
 .شود يم حالش شامل

 گـاه يجا در را خـود  و شـده  خـارج  منافع منظومه از مرتد فرد كه دارد آن از نشان سخن نيا
 .نداردي آزاد بهي ربط مسئله نيبنابرا و. است داده قرار منظومه نيا از خارجي حقوق

 انيـ م مشهوري رأ:  گفت باره نيا دريي ابتدا صورت به فعالً توان يم قتل حد درخصوصي ول
 كـه  ميبـرآن  مـا ي ول رساند قتل به توبه، بهي فراخوان بدون ديبا راي فطر مرتد كه آنست فقها

 بـا  و آرامي گفتگـو  با تنها زين توبه به فراخوان. داد فرصتي و به و فراخواند توبه به را او ديبا
 فقهـا  نظر از توبه به نفراخواي برا مقرري زمان حد. شود انجام ديبا گفتگو طيشرا همه تيرعا
 .ستيني الزامي زمان تيمحدود نيا ما نظر بهي ول است روز سه

 شود؛ يم) قتل( اعدام به محكوم او ـ داراالسالم در حضور رغم به ـ ارتداد بر اصرار حالت در و
ي دولتـ  كـه  اسـت ي صورت در حد به حكم ديشا:  مييگو يميي ابتدا صورت به بازهم نجايا در

 انيـ ب كيـ  صـرفاً  ارتـداد  و باشـد  برقرار) ياسالم حكومت وي اسالمي اسيس معهجا(ي اسالم
 قيتشـو  ايـ  آن هيـ عل اقـدام  بسـا  يا و دولـت  آني اسـ يسي نفـ  بمثابـه  و نشودي تلقي فرهنگ
 در آنچنانكــه ـي  حكــومت نظــام هيــعليي گروههــاي ريــگ شــكل و جامعــه دروني ختگيگســ

) ص( آنحضـرت  از پس دولتيي شكوفا حالت در و) ص(امبراكرميپ زمان در ارتدادي ها حالت
 .گرددي تلق ـ بود متداول

 ايـ  اسـالم  از خـروج  مجرّد به صرفاً قتل حد: داشت اظهاريي ابتدا صورت به توان يم نجايا در
 تنهـا  و ستين مطرح] ياسالم[ي دولت نظام رشيپذ و مسالمتي حالت در گريد نيد دنيبرگز

 صـرف  نـه  و ــ  شـود  منجر دولت ضد و جامعه هيعلي اسيس اقدام به ارتداد نيا كهي درصورت
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 اعـالن  وي دشـمن  موضع علت به قتل حد باشد؛ داشته بدنبال را قتل تواند يم ـي  فكر رييتغ
 مفسـد " بـه  شـدن  ليتبد و طلب جنگ عنصر به جو مسالمتي عنصر از شدن ليتبد و جنگ

 نكـه يا نـه  شود يم حالش لشامي و ارتداد علت به عنوان نيا حالت نيا در است، "االرض يف
 .باشد او هيعل اعدام حكم ميمستق علت ارتدادش

 كه داردي مستقلي فقه بحثي جا و است باز همچناني فقهي ها بحثي برا مسئله نيا البته
 .ميكن يم بسنده اندازه نيهم به ما
 زييـ تم گريكـد ي از را قـت يحق دو ديـ با ما كه معتقدم :يريتسخي محمدعل خيش عالمه ـ

 بـه ي قلبـ  مـان يا مسـئله : يگـر يد وي اجتمـاع ي زندگي رهبر و حكومت مسئله: يكي ،ميده
 . متعال خداوند

 خداوند پروژه و برنامه نيد نيا كه برآنست اسالم ،ياجتماعي زندگي رهبر و حكم مسئله در
 رايـ ز ديـ نماي رهبر اوست صالح آنچه طبق را تيبشر ديبا ليدل نيهم به و است انساني برا

ي ا گونـه  به گسترده ابعاد باي بندگ نيا انجام و خدا برابر در انساني بندگ اصل به لعم نكاريا
ـ ا: ( اسـت  معتقـد ) هيـ عل اهللا رحمة( صدر محمدباقر ديشه مرحوم كه است ـ مولو ني يحـق  ت 

ي سـو  از صـادره ي فرمانها شمار در قطع طور به كهي موارد بر عالوه انسان كه كند يم جابيا
 آنهـا ي بـرا  هـم ي قطع ليدل اگري حت امرـ يولي ها خواستهي اجرا به سبتن كند، يمي تلقي ول

 .)كند اقدام ـ باشد نداشته
 بـه  خـود  ــ  نخواهد اي بخواهد ـي   كس كه برآنست اسالم ،يحكومت سلطه و قدرت مسئله در

 .نداردي فرد رشيپذ عدم اي رشيپذ بهي ربط مسئله نيا و است تر ستهيشاي رهبر
 عـدم  ايـ  تحقـق ي بـرا  كاملي آزاد از انسان متعال؛ خداوند بهي فرد مانيا مسئله مورد در و

 اسـت ي وجـدان ي ا مسئله بلكه ستيني اجتماعي ا مسئله مان،يا رايز است برخوردار آن تحقق
 الـدينِ  في إِكْرَاه الَ« مسئله كه نجاستيا در. ديآ ينم بدستي وجدان وي منطق اقناع با جز كه
 اسـالم  بـه  اگـر  صورت نيا در و شود يم مطرح) 256 ـ بقره سوره(» الْغَي منَ شْدالرُّ تَّبينَ قَد

ي گـر يد احكـام  باشد، نداشته مانيا اگر و شود يم ادهيپ او بر اسالم احكام باشد، آورده مانيا
 .گردد يم حالش شامل

ي وسـتگ يپ نيـ اي اقتضـا  بـه  ديـ با وندديپ يمي اسالم امت به كامل، باور و اعتقاد باي وقتي ول
 ختنيگس عدم و ارتداد عدم:  جمله از و اسالم احكام به عمل آن،ي اقتضا جمله از. كند عمل

ي وحـدت  ،ياسـالم  صفوف در مطرح وحدت رايز آنست، در تفرقه جاديا عدم وي اسالم صفوف
 و وحـدت  كل در اختالل مفهوم به آن دري اختالل هرگونه و استي معنو وي عاطف ،ي دتيعق



 
 

 

۲۱ 

 .است] ياسالم[ مطلوبي همبستگ در خلل جاديا آنجا از
 قصـد  بـه  كـرده  مطـرح  زيـ ن گذشـته  در همچنانكه غرب :يالسحمران اسعد دكتر استاد ـ

 از كـه  سـازد  يم مطرح اسالم رامونيپ راي شبهاتي سر كي آن، چهره ساختن مشوه و اهانت
 .كرد اشاره نيد از مرتد گرديپ موضوع به توان يم جمله

 كـه  سـاخته  روشـن  و كـرده  اعطـا  فرد عنوان به انسان به را دهيعق نشيگز يآزاد اسالم اگر
 بنـد   ياپ و شـد  اسـالم  وارد كهي كس ست؛يني ادآوري و ابالغ از شيبي زيچ امبرانيپ دعوت

. گـردد  يمـ  بيتعق قابل بازگشت، و شد مرتد سپس و ديگرد آن احكام و ها آموزه و رهنمودها
 شود دهيعق اركان ازي كي منكري كس اگر زين تيحيمس در .ستين اسالم ژهيو تنها مسئله نيا
ي زيـ چ نيـ ا و شـود  يم طرد سايكل درگاه از است تخاصم در سايكل با كه شودي ا فرقه وارد اي

 .رديگ يم قرار اسالم در "ارتداد"ي ازا در كه است
 و شـان يا نيد نگاهبان واقع در كه استي ديق بلكه ستيبشرن حقوق به تجاوز بمنزله امر نيا

ي قاضـ  ايـ  حاكم دست در ارتداد به حكم كه اشاره نيا با اوست درست و كاپ دهيعق حافظ
 باشـد،  كـرده  منصـوب  حـاكم  اي يـ قاض را خود كهي كس و جامعه انيم ازي هركس به و است

ي فرصـت  او، هيـ عل ارتـداد  حكـم  صدور از شيپ و بارها و بارها مرتد فرد به. است نشده ردهپس
 .دهند يم كردن بهتو و مراجعهي برا
 هيآ در رايز استي ضروري امر مجازات ،يبشري زندگ سالمت بخاطر كه ميانگار دهيناد دينبا
 سـوره (» تَتَّقُـونَ  لَعلَّكُـم  األَلْبابِ أُولي ياْ حياةٌ الْقصاصِ في ولَكُم«: است آمده زيني قرآن مهيكر

 .)گراييد تقوا به كه باشد است دگانىزن قصاص در را شما خردمندان اى و) (179ـ بقره
 كه استي سعادتي براي كوشش واقع در كه است مطرح مرتد فرد مجازات مسئله باب نيا در

 است مسؤول كهي كس. رديگ يم صورت اش جامعه و خانواده سعادتي برا وي و نيتد در تنها
ي آزاد. بشود هم مجازات كه ستين بد و ردازدپب ارشاد و نييتب به دارد فهيوظ و است امانتدار

 بدون و ضابطه چيه بدون و خودي هوا طبق تا ميكن رها خود حال به را فرد كه ستين آن در
 .كند عمل ،يارزش هرگونه تيرعا
ي آزاد اسـت  شـده  ديـ ق بشـر  حقوقي جهان هياعالم در كهي اصول جمله از: نجمپ رسشپ ٭

 راي نظراتـ  دارد حـق  انسـان  كه نستآي معنا به جمله از حق، نيا آنست؛ انتشار و اظهارنظر
 انياد مقدسات و ها آموزه با مخالفيي ها شهياند و سازد مطرح را خودي دگاههايد و كند انيب

 احتـرام  از نيـ د در و دارنـد  قداسـت  جنبـه  كـه  ردازدپـ بي كسـان  از انتقـاد  بـه  و دهد انتشار
 .برخوردارند
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ي هـا  يآزاد اعمـال  نـام  بـه  دارنـد  حـق  افراد ايآ. رنديذپ ينم و تابند يبرنم نداريد جوامع نرايا
 مقدسـات  كه سازند منتشر رايي ها شهياند و رنديگ قرار جمع احساسات برابر در خودي شخص
 نداشـته  هـم ي منطقـ  وي علم جنبه موضوع كهي هنگام ژهيبو دهد قرار اهانت مورد را جامعه
 باشد؟

 در گرفتن قراري معنا به) يفرد(ي شخصي آزاد :نيالد شمسي محمدمهد خيش عالمه ـ
. نـدارد  هـم يي اقتضا نيچن ست؛ين رمؤمنيغ اي مؤمني ها جماعت از هرگروه احساسات برابر

 جنبـه  كـه يي هـا  تيشخصـ  از انتقاد و انياد مقدسات و ها آموزه با مخالفي ها شهياند انتشار
 هشـبه  جـاد يا ايـ  تمسخر جنبه و نباشد قتيحق كنكاش و جستجو قصد به اگر دارند، مقدس
 .رود ينم بشماري آزاد اتيمقتض از هرگز باشد داشته
 صـرفاً ي هـا  مناقشـه  چـارچوب  در گاه ان،ياد مقدسات و ها آموزه با مخالفي ها شهياند انتشار

 روح وي علمـ  شهياند اتيمقتض ازي حت و نداردي حرمت صورت نيا در كه رديگ يم قراري علم
 فراخوانده افكار مبادله و گفتگو به ليدل نيهم به و داشته مقرر آنرا زين اسالم كه استي علم

 آموختـه  مـا  بـه  او قيطر از و امبرشيپ به راي علم مناقشه و نقد اصل خداوند كه حال است؛
« :اسـت  افتـه ي انعكـاس  مهيكر هيآ نيا در كهي اصل كرد؛ نقض اي بيتكذ آنرا توان ينم است،

 بـر  شـما  يا ما يا حقيقت در و) (...24ـ سبأ سوره(» مبِينٍ لَالٍضَ في أَو هدى لَعلَى إِياكُم أَو وإِنَّا
 .)آشكاريم گمراهى يا هدايت

ي بـرا  و هدفمنـد  و آرامي گفتگـو  اصـول  تابع ديبا نقد نيا كه كرد توجه ديبا حتماً نجايا در
 وي ذهنـ  قـدرت  كـه ي مردم عوام نه و ـ خبره و علم اهل حتماً ديبا. باشد قتيحق به دنيرس

 .رديگ دربر را ـ ندارندي ليمسا نيچن در مناقشه به ورودي براي كافي علم معرفت
 .رديگ يم صورت اعتبار نيا به گاه مخالفي ها شهياند نقد

 شـرع  احكـام  و ديـ عقاي استهزا و مقدسات به اهانت و تمسخري برا تنها زين گريدي گاهي ول
 بـه  احتـرام  و علـم  طلب و ييجو قتيحق چارچوب در و ستين نقد گريد نيا رد،يگ يم صورت
 قـرار  هـا  ارزشي رانسازيو وي خرابكار مردم، قيتحم شمار در و رديگ ينم قرار گرانيد نظرات

ي تيجنـا  حالـت  نيا در است؛ جامعهي روان تيمصون ختنير درهم زين آن از هدف و رديگ يم
 سـت؛ يني شخصـ ي هـا  يآزادي اقتضـا  از رايـ ز باشـد  داشـته  يپ دري مجـازات  ديبا كه است
 گـران يد تمسـخر ي آزاد اي يـ آزاررساني آزاد ،ييدروغگوي آزاد مفهوم بهي شخصي ها يآزاد

 .ستين
ي دارا و برخوردارنـد  احتـرام  و تقـدس  از كهي اشخاص هيعل حمله اي افراد از انتقاد مورد در و



 
 

 

۲۳ 

 و هـا  شـه ياند بحـث  بـه  مسـئله  گـاه  هستند بودن، مانيا سرچشمه مفهوم بهي نيد تيمرجع
 نيـ ا در اسـت؛  كـرده  ميترسـ  را آنـان  يعلمي ها حركت وي زندگ كه شود يم وطمربي ديعقا

ي جسـتجو  وي علمـ ي هـا  يبررسـ  و بحـث ي ارهـا يمع تابع و استي فكر صرفاً مسئله صورت
 حالـت  نيـ ا در شـود؛  يمـ  مربوط آنهاي ها يژگيو و افراد خود به زيني گاه و شود يم قتيحق

 هتـك  بـه  منجـر  شانيا حرمت هتك و آنها به هانتا رايز ستين زيجا آنها به نيتوه و اهانت
 بـر  ستم صورت نيا در و اند داده را اش مژده و آنند ندهينما خود كه شود يمي مقدسات حرمت

 .آنهاست ميحر به تجاوز و آنها
 .ميكرد اشاره بدان فوقاً كه استي اريمع همان تابع زين ها اقدام نيا

 قـت يحق كشف منظور بهي علم نقد و بحث رچوبچا دري گاه زين نقد و بحث گر،يدي سو از
 رد؛يـ گ يم صورت اساس نيهم بر وي علم بحثي ارهايمع به مستند نقد راستا نيا در و است

 مـورد  در آنچـه  تيرعا با و گفتمان ادب و قواعد بهي بند يپا حدود در نقدها و بحث نگونهيا
ي بـرا ي كـاف ي ها يستگيشا وي لمع توان از برخورداري كارشناسان و علما رهيدا در آن انحصار

 عمـوم  بـه  ديـ نبا هـا  بحـث  ليقب نيا ست؛ين آن ازي زيگر م،يكرد انيب ليمسا با شدن ريدرگ
 .شود داده ميتعم ندارند، را نكاريا تياهل كهيي آنها و مردم

 نـدارد؛ ي اشـكال  نشود منجر جامعه در فتنه ساختن ور شعله و جامعه بيتخر به اگر روند نيا
 جامعـه  در فتنه جاديا به آنچه هر كهي ا بگونه است] جامعه[ي عموم نظم با ونديپ در موضوع

 در اسـت  ممكن كه ـ نكاريا حرمت بخاطر نه جواز عدم نيا ست؛ين زيجا آن ارتكاب نجامديب
آنست زيانگ فتنهي امدهايپ ليدل به بلكه ـ باشد نشده هم حرام ذاته حد. 
 و دروغ بـر  شـتر يب و سـت ين اسـتوار ي نـ يمت وي علمـ  يهـا  شالوده بر موردنظر نقد زيني گاه
 تيـ اذ و آزار بـاب  در و سـتم  چـارچوب  در حالـت  نيـ ا در كه شده استواري رعلميغ التيتخ
 انـد،  كـرده  آنها امثال و "نينسر مةيتسل" اي "يرشد سلمان" كهي كار رد؛يگ يم قرار گرانيد

ـ افتراآ و ها دروغ و فياراج. رديگ يم قرار راستا نيهم در  پژوهشـگران  و خاورشناسـان  كـه ي ت
 در زيـ ن انـد  داده نسـبت  عزوجـل  خداوند امبرانيپ گريد و) ص(امبراكرميپ بهي حيمس الهوت

 .رديگ يم قرار چارچوب نيهم
 و ستندين همي علم احترام چگونهيه ستهيشا و نبودهي علم نقد هرگز ها نوشته و سخنان نيا

 عهـده  بـر  بهتانهـا  و هـا  دروغ نيـ ا تيسـؤول م بخشـد؛  ينمي علم تيمصون زين را صاحبانشان
 .آنهاست جامعه رانگريو و دروغپرداز صاحبان

ي هـا  يآزاد اصـل  بـا  مخـالف  ليمسـا  نگونهيا سركوب شود گفته كه ندارد معنا حالت نيا در



 
 

 

۲٤ 

 :اوالً نكـه يا آن و ميكن يم تكرار ميكرد اشاره بدان شيپي اندك را آنچه نجايا در. استي فرد
ـ ا.(باشد قتيحق بري مبتن ديبا سخن و انيب عرصه در و گرانيد گفتمان ردي آزاد هرگونه  ني

ي قيحقي اعتبارها بري مبتن ديباي آزاد ؛.) استي آزاد تيمشروعي تجل دري مهم اريبس نكته
ي قيحقي اعتبار بر ديبا ها يآزاد ندارد؛ وجود بيفر و ريتزوي آزاد وي دروغپردازي آزاد. باشد

 .باشد استوار
 فـرد  كـه ي ا جامعـه  احكـام  و نيقـوان  و هـا  ارزش و اصـول  بـا  ديـ نباي آزاد نيا نكهيا :اًيثان و

 اعمـال  آن در را خـود ي آزاد انسـان،  كهي موضوع با اي است وابسته آن بهي آزاد از بردار بهره
 از مصـون  زيـ ني وي آزاد تـا  شود نيتضم ديبا اعتبار دو هر نيا. باشد داشته منافات كند، يم

 .باشد شده نيتضم و تعرّض
ـ مق و سـت ين مطلـق  اسـالم  در زين انيبي آزاد :يريتسخي محمدعل خيش عالمه ـ بـه  دي 

 هيـ عل وحـدت،  هيـ عل كيـ تحري آزاد بـه  كه باشدي كس كنم ينم فكر است؛ عدالت اتيمقتض
 داشـته  بـاور  ان،يـ بي آزاد نام بهي انساني ها كرامت به نيتوه و مقدسات به اهانت و تيانسان
ي آزاد نيـ ا كـه ي زمـان  ژهيبـو  انيبي آزاد و استي ا عادالنهي ها خواسته همه هانيا رايز باشد

 عـدالت  بـر ي تقـدم  شـود،  اتهام و دشنامي براي ابزار به ليتبد و نباشدي علم منطق بند يپا
 .ندارد

 و انيـ بي آزاد از صـراحتاً  بشـر،  حقـوق ي جهـان  هيـ اعالم :يالسحمران اسعد دكتر استاد ـ
 بـه  انيب نياي ول اند كرده را كار نيهم زيني متعددي اساس نيقوان ند؛ا گفته سخن نشري آزاد
 ريـ غ در رايـ ز سـت ين گـران يد مقدسـات  و هـا  حرمت بهي تعد و مرزها و حد از تجاوزي معنا

 .داد پاسخ بدان ديبا حتماً كه آمد درخواهدي تجاوز صورت به مسئله نصورتيا
 نيچنـد  در راًيـ اخي بنـد  يپـا  عـدم  نيا ست؛ين گرانيد تيفرد به احترام قاعده بند يپا غرب

ي آموزشـ  مراكـز  و ها دانشگاه به محجبه دختران ورود منع قرار كهي زمان و فرانسه در صورت
 .است گرانيد باور و دهيعق به تجاوز بمثابه كه افتي بروز شد، گرفته

 و) يطانيشـ  اتيآ( "يرشد سلمان" كتاب نشري برا ايتانيبر اقدام مربوطه،ي ها دهيپد گريد از
ي هـا  مثـال . اسـت  مسـلمانان  و اسـالم  هيعلي و آشكاري تجاوزها رغم به سندهينو از تيحما

 .دارد وجود زيني گريد فراوان
ي انيـ ب رديـ گ قرار تيحما مورد ديبا كهي انيبي آزاد كه ميبر يم انيپا به نكته نيا با را سخن
 .شدبا امدهين در گرانيد هيعلي تعد اي تجاوز صورت به كه است

 خـانواده  ليتشـك ي آزاد شده ديق بشر حقوقي جهان هياعالم در كهي اصول از :ششم پرسش



 
 

 

۲٥ 

 از را خودي زندگ كيشر دارد حقي مرد اي زن هر كه آنست جمله ازي آزاد نياي معنا است؛
 .نديبرگز ندارند،ي نيد كهي كسان انيم از اصوالً اي ينييآ و نيد هر

 عقد اگر و كند ازدواج رمسلمانيغ مرد با تواند ينم انمسلم زن اسالم، عتيشر احكام بموجب
 ايآ. شود ينم مترتب آن بر ازدواج آثار و است باطل عقد نيا گرفت صورت آنها انيمي ازدواج

 رود؟ ينم بشمار انسان حقوق ازي كي به تجاوز اسالم، شرع حكم نيا
 هـر  بـا  كـه  دهـد  يمـ  حق مسلمان زن به اسالم :نيالد شمسي محمدمهد خيش عالمه ـ

ي مذهب يها تيخصوص به دراحترام هردو كه مادام و درمذهب اختالف وجود رغم به ـي  مسلمان
 ايـ  مسـلمان  از اعـم  ـ زن هر با تواند يم زين مسلمان مرد د؛ينما ازدواج ـ دارند توافق گريكدي
 .كند ازدواج ـ رمسلمانيغ

 و انيـ هودي( شامل ژهيبو آنان هك آنست مشهور و است كتاب اهل با تنها ازدواج جواز مشهور،
 و انيـ هودي از فراتر به آنرا كتاب اهل] فيتعر[ مورد در ما و شوند يم) ها يزرتشت و انيحيمس
 در كـه  استي گريدي فقه مسئله نيا البته كه. ميده يم گسترش زين ها يزرتشت و انيحيمس

 .ميا داده قراري بررس و بحث مورد آنرا "الجهاد فقه" در خود مطالعات
 ليـ قاي نـ يدي وابستگ لحاظ به تيمحدود كي تنها خانواده ليتشك مورد در] اسالم[ عتيشر

 بـا  مسلمان زن ازدواج بيترت نيبد و است مسلمان زن همسر داشتن اسالم شرط آن و شده
ي ابيـ  علت به منوط آني اجرا و استي تعبد حكم كي نيا ندارد؛ تيمشروع رمسلمانيغ مرد
 مسـلمان،  زن نيا نكهيا جمله از اند كرده ذكر آني برا زيني موجه علل نكهيگوا شود، ينم آن
 و ها يزرتشت و انيحيمس و انيهودي شناسند؛ ينم تيرسم به آنرا رمسلمانانيغ كه داردي نيد
 تيرسـم  بـه  را نـان يا انيـ اد اسـالم  آنكـه  حـال  شناسـند  ينم تيرسم به را نيد نيا گرانيد
 از و شـود  ينمـ  شمرده محترم او] رمسلمانيغ[همسر نظر از زن نيا مانيا نيبنابرا. شناسد يم

 دسـت  ايـ  نيـ د رييـ تغ بـه  وادار را او رمسـلمان يغ همسـر  كه ندارد وجودي نيتضم چيه آنجا
ي نـ يد ريشعا انجام[ خودي رفتارها در مانيا نيا اتيمقتض تيرعا عدم اي عتيشر از دنيكش

 همسـر  نيـ د و مـان يا بـه  كـه  دارد الـزام  شـرعاً  مسـلمان،  مـرد  آنكـه  حال نكند] واجبات و
 فـراهم  ــ  دارد كـه ي نـ يد طبـق  ـ را او عباداتي ادا طيشرا و گذارد احترام خود رمسلمانيغ

 بـه  را رمسـلمان يغ مـرد  بـا  مسـلمان  زن ازدواج حرمت توان ينم جهت نيا از نيبنابرا. دينما
ـ ا از شيپـ  رايز كردي تلق بشر حقوق به تجاوز عنوان  جملـه  از انانسـ  حقـوق  كـه  ميگفتـ  ني

 وي تمـدن  ،ي فرهنگ طيشراي سر كي تابع] بشر حقوقي جهان هياعالم در مصرح[ي ها يآزاد
 .است فرد آن اي نيا به وابستهي سازمان وي عيتشر



 
 

 

۲٦ 

 دارد راي گـر يد كشـور  تيـ تابع كهي زن با كه دهد ينم اجازه مرد به قانون كشورها،ي برخ در
ي نيمع زن با ازدواج است ممكن باشد داشتهي نيمع شغل مرد نيا اگر همچنانكه كند ازدواج

 كـه يي ازهـا يامتي تمـام  از خـود  نيـ د در و كشـور  در كرد ازدواج اگر و باشد شده منع او بر
 كـرده  فراهمي وي برايي زناشو ديجد رابطه بهي ده شكل از شيپ تاي هنيم ـي  نيدي وابستگ

 .گردد يم محروم بود،
ـ مق خـانواده  ليتشـك ي آزاد. ميباشـ  داشـته  درنظر ديبا را نكته نيا مقـررات  و نيقـوان  بـه  دي 

 ايـ  دولـت  در هـركس  مقام و شغل نوع بسا يا وي شهروند اتيمقتض و خانوادهي براي ميتنظ
 در اسـالم  از انتقـاد  نيبنـابرا . آنست انجام دار عهده نهيزم نيا در كه استي تيمأمور و جامعه
 كـامالً  جامعـه  فرهنـگ  و بشرسـاخته ي هـا اريمع براساس ـ خود دگاهيد ازي آزاد اصل اعمال
 وي عيتشـر  وي فكـر  نظـام  چيه ميگفت همچنانكه و نداردي وجه ـ ها ارزش لحاظ بهي متفاوت

. داد قـرار  محاكمـه  مـورد ي گريد عتيشر و نيقوان و نظامي ها ارزش طبق توان ينم راي قانون
 تيشخصـ  داشـتن  وگرنـه  باشـد  خودش نيقوان و ها ارزش و خود سازمان طبق ديبا محاكمه
 و محاكمـه  مـورد  را گـر يد طـرف  توانـد  يمـ  هرطرف حالت نيا در رايز ندارديي معنا مستقل

 همگـان  كه باشدي اصول ديبا حتماً راستا نيا در. رفتيپذ توان ينم نرايا و قراردهد بازخواست
 دهـد  ارقر انتقاد مورد را گريد طرف طرف، هر آنها طبق بتوان تا باشند داشته نظر اتفاق آن بر
 را آنهـا  گـر يد طـرف  كـه ي اصـول  براسـاس  طرف كي انتقادي ول باشند رفتهيپذ آنرا نيطرف و

 .نارواست وي علم روح مخالف رد،يپذ ينم
ي حيتوضـ  م؛يسـاز  يم مطرح ،يفقه بحث قصد به را مسئله نيا مورد دري گريد حيتوض نكيا

 مطـرح  ريـ ز شكل به را مسئله بتوان بساي ا. است دهينرسي اجتهادي رأ حد به ما نظر از كه
 اي تيهودي ت،يحيمس اسالم،(ي نيمع نيد به نيمتد اي ندارندي نيد كهي كسان نكهيا:  ساخت

 ارث نظـام  ايي يزناشو نظام و خانواده نظام به مربوطي شرع اتييجز بهي ول هستند) نهايا جز
 نگرنـد  يم ـ اند نشده تهبرگرف آن از و نداردي الهي وح بهي ربط كهي ليمسا عنوان به ـ رهيغ و
ـ  دارنـد  مـان يا نبـوت  بـه  وي وح به بلكه كنند يم بيتكذ راي وح نكهيا نه(   را اتييـ جزي ول
ي وحـ  جـه ينت نه و فقها شهياند دهييزا وي نيمع مرحله دري قيتطب وي فقهي ها شهياند دهييزا

ـ ا.) كنند يمي تلق) ص( امبراكرميپ عتيشر اي متعال خداوند  ايـ  همـه  فكـر  طـرز  دگاه،يـ د ني
 .دارند مانيا بشرساختهي ها نييآ به كه استي كسان اعظم بخش

 رايـ ز دهنـد  يمـ  ليتشـك  را "قوم" كي ياعتقاد ـي  فكري معنا به نانيا كه گفت توان يم ايآ
 ،يارزشـ  ـي  فرهنگ ـي  عيتشري معنا به "قوم" مفهوم و بخشد يم وحدت آنها بهي واحد دهيا



 
 

 

۲۷ 

ي قـوم  هر«: ديگو يم كه سنت در ثابتي عيتشر قاعده اعتبار نيا به و گردد منطبق شانيا بر
 كند؟ صدق آنها بر» داردي نكاح

ي مسلمان اعتبار به نه استي شرع ،ينيدي ها يوابستگ تعدد وجود با آنها ازدواج اساس نيا بر
 نظـام  تـابع  كـه ] "قـوم " كي[ي كسان اعتبار به بلكه اند گذارده پا ريز را اسالم اصول ازي كي كه
 .هستندي گريدي عيتشر وي دياعق

 اتخـاذ  آن مـورد  دري نـ يمع نظـر  و مشـخص ي رأ هنـوز  و اسـت  مطـرح  ليمسـا  ازي كي نيا
 .نيالعالم رب والحمدهللا. داردي علم مناقشه و بحثي جا و ميا نكرده

ي انساني آزاد ـ ميگفت همچنانكه ـ كه ميستين معتقد :يريتسخي محمدعل خيش عالمه ـ
 ازي كـ ي ،يبشـر  جوامع و انياد همه و اسالم دگاهيد در خانواده رايز دشو يم زيچ همه شامل
 . استي انسان جامعهي بناي واحدها نيمهمتر

 خـود  احكام ازي ا گسترده بخش اسالم و( دارد را خود احكام و منافع روابط، ها، ارزش خانواده
ي مذهب اي دگاهيد ره نصورتيا در و.) است ساخته استوار خانواده] ليتشك[ ضهيفر پرتو در را
 سـاختار  مـثالً  و نـد يبب آن در راي اجتماع عدالت اتيمقتض وي خانوادگ مصالح همه تواند يم

 برابـر  باشد، نداشته مانيا نيد نياي ها ارزش به مرد مثال عنوان به كهي صورت در را خانواده
 خـانواده  يبنـا  تـا  كنـد ي پافشار شرط نيا تحقق به نسبت ليدل نيهم به و ندينب متعادل و

يي همسـو  مفهوم به باشدي آزاد با مخالفت آنكه از شيپ نيا و باشد داشته تداوم و بقا امكان
 .استي اجتماع عدالت اتيمقتض با
 اصـول  نقـض  صـورت  دري حتـ  كه ندارد وجود انساني براي مطلق حقوق: قتريدق ريتعب به و

 .شدبا داشته تداوم ،)دارند مطلق جنبه ميگفت همچنانكه كه( عدالت
 عـدالت ي هـا  نـرده  از توانند ينم خودي نمودها همه باي آزاد وي برابر ،يزندگ عزت، نيبنابرا

 .روند آنسوتر
 وجـدان  كـه ي مهمـ  و بزرگ مسئله گفت؛ سخن آن حدود و عدالتي معنا از ديبا تنها نكيا

 خپاسـ  بـدان  ــ  آشـنا  و مهرباني دانا آن ـ متعال خداوند به وصول قيطر از اي ميمستق بطور
 .ديگو يم
 ــ  خـانواده  ليتشـك ي آزاد بـر  بشر حقوقي جهان منشور :يالسحمران اسعد دكتر استاد ـ
 و رديـ گ ينمـ  درنظـر ي ضوابط آني براي ول دارد حيتصر ـ ازدواج كيشر انتخابي آزادي عني
 مـردم  اعتقـاد  مـورد  عتيشـر  و ديـ عقا بـه  احتـرام  بدون اصل نيا بهي بند يپاي معنا به نيا
 .ستين



 
 

 

۲۸ 

 مسـلمان  رايـ ز كند ازدواج كتاب اهل زن با تواند يم كه داشته مقرر مسلمان مردي برا اسالم
 تيرسـم  بـه  را آنهـا  و دارد مـان ياي آسـمان  انيـ اد همـه  و فرسـتادگان  و امبرانيـ پ همـه  به
 رايـ ز ديـ نما ازدواج مسـلمان  ريـ غ مـرد  بـا  نـدارد  حـق  مسـلمان  زن برابـر،  در و شناسـد  يم
 خـود  نيـ ا و كـرد  خواهد ارتداد به وادار را زن و شناسد ينم تيرسم به را اسالم رمسلمانيغ

 ملزم را اوي نيدي وابستگ نيا باشد مسلماني كسي وقت رايز است بشر حقوق ازي كي به تجاوز
  باشد؛ خود ژهيوي نواه و اوامر باي عتيشر بند يپا كه سازد يم

 .تاسي جماعت اي كشور هر بهي وابستگ همچون زين اسالم بهي وابستگ
 و نيقـوان  بـا  ندارد اجازه شد، آنها شمار در و كرد دايپي وابستگي جماعت و گروه بهي كس اگر

 قانون بند يپا ديبا ريناگز ديگردي كشور ميمق اي شهروندي كسي وقت و كند مخالفت آن نظام
 .باشد كشور آني عاد نيقوان وي اساس

 نيقـوان  تـابع  ديـ با كنـد ي زنـدگ  شـور ك نيا در و باشد ايتانيبر اهلي كس اگر: مثال عنوان به
 ژهيبـو  و كشـورها  اغلـب ي راننـدگ  ويي راهنمـا  نيقوان با كه ـ كشور نياي رانندگ ويي راهنما
 .باشد ـ است ريمغا لبنان

يي راهنمـا  نيقوان بهي بند يپا به آنها الزام ايآ كنند، يمي زندگ ايتانيبر در كهي كسان مورد در
 راي مخـالفت  نيچنـ  اجـازه  اگـر  كـه  ميدان يم است؟ بشر حقوق نقض ، كشور نياي رانندگ و

 از خـروج  صـورت  نيا در و ننديب يم انيز و آزار مردم و كند يم بروزي رانندگ حوادث ميبده
 .گردد يم جامعه آن مردم اتيح نقض و تجاوز علت ن،يقوان و ضوابط

ي دارا آنهـا ] ينـ يد[يها يوابستگ كند، يم صدق هم مسلمان مرد و زن مورد در سخن نيهم
 توانـد  يم ،يگريد مسئله هر در اي ازدواج در آنها به انسان الزام كه استي موجبات و اتيمقتض

 .گردد منجري فرد سعادت وي روان آرامش و نانياطم وي اجتماع ثبات به
 
 


