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  حقوق بشر در پرتو اهداف حکومت اسالمی
  *این قاسم شبان

  چكيده
ـ يس يهـا  از ساير حکومت که آن را، هاي حکومت اسالمي از جمله مشخصه متمـايز   ياس

اين مقاله گيرد.  است كه بر اساس آن حکومت اسالمي شكل مي ياتياهداف و غا، سازد مي
مـت اسـالمي   وبا رويكرد نظري و تحليلي، به بررسي حقـوق بشـر در پرتـو اهـداف حك    

 نشـان ي، حکومت اسالم يو اهداف مقدم يانياهداف م، غاييبا توجه به هدف پردازد.  مي
دارد و  يکـامالً حقـوق بشـر    يتيدر درون خود مـاه  يداده شده است که حکومت اسالم

  بشر است. يدر گرو تحقق حقوق متعال سه گانه مزبوراساساً تحقق اهداف 
  .ياهداف مقدم يانياهداف م، حقوق بشري، : حکومت اسالمها هواژ كليد
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  مقدمه
گیري از حکومت مطلوبی اسـت   بهره، هاي اساسی فراروي حقوق بشر ها و چالش از دغدغه

اسالمی حقـوق   را براي تحقق چنین حقوقی داشته باشد. توجه به اعالمیه که کارآمدي الزم
از انعکـاس دیـدگاه صـحیح در زمینـه احکـام و       هایی کـه حـاکی   بشر قاهره و دیگر نوشته

جامعـه  حقـوق بشـر اسـالمی در    ، دهد که در بسیاري از موارد نشان میموازین الهی است، 
، محقق نخواهد شد مگر آنکه حکومتی اسالمی در آن جامعه استقرار یابـد. در ایـن نوشـتار   

 ه محورهاي اساسی حقوق بشر اسالمی که عمدتاً در اعالمیـه تالش خواهد شد تا با توجه ب
قـوق بشـري حکومـت اسـالمی     اهـداف ح ، اسـت  وق بشر اسالمی قاهره منعکس شدهحق

  .ترسیم شود
کـه در جـاي جـاي     هداف تشکیل حکومت اسـالمی نشـان از آن دارد  گذرا به ا ینگاه

است. با توجه به اهـداف حکومـت اسـالمی بـه      ه حقوق بشر، توجه شدهب چنین حکومتی
عمیق ، توان دریافت که تا چه میزان نگاه حقوق بشري اسالم در تشکیل حکومت راحتی می

هـا   ومت اسالمی و سایر حکومـت در میان اهداف حک توان مشترکاتی را می ه است. البتهبود
تـوان از همـان    د که میاي نیز در این میان وجود دار اما نقاط تمایز اساسی، دجو کر و جست

تحقـق   هـا در خصـوص   سایر حکومت نقاط تمایز به برتري حکومت اسالمی در مقایسه با
 مبتنـی بـر  ، حقوق بشر پی برد. بدیهی است که اهداف ترسیم شده براي حکومـت اسـالمی  

شناسی است که  شناسی و انسان جهان، شناسی هستی، شناسی اصول انکارناپذیري در معرفت
  شود. نمیهاي دیگر بدین شکل یافت  در حکومت

توانـد ماهیـت    کـه مـی   توان اهداف حکومت اسـالمی را  با توجه به توضیحات فوق می
و مقـدمی  اف عـالی، میـانی   هدادر سه محور ، حقوق بشري حکومت اسالمی را نشان دهد

ن سـه  یو آنگاه ا توضیحی دادهن نوشتار یا يدیم کلیمفاه خالصه کرد. در اینجا ابتدا درباره
  محور به بحث گذاشته خواهد شد.

  يشناس . مفهوم۱
حقـوقی اسـت    آن دسته از، مراد دیآ یان میهرگاه سخن از حقوق بشر به م، در حال حاضر

کلیـۀ افـراد بشـر بـه     رو،  از این 1شود،  نسان بودن از آن بهرمند میا که انسان صرفاً به جهت
، حقـوق بشـر بـا ایـن نگـاه و رویکـرد       2گردند. یبرخوردار م ین حقوقیطور مساوي از چن
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در صـورتی کـه   . شـود  مـی  فرد، حقی بنیادین یـا طبیعـی شـمرده    حقوقی است که براي هر
گیـرد کـه تحـت عنـوان کشـورهاي      آن دسته از کشورهایی قـرار   کشوري بخواهد در زمره

ضروري و غیـر قابـل   ، حقوق بشر در آن به صورتی بنیادین ، بایدشود متمدن از آنها یاد می
عمدتاً ، هاي فوق از مفهوم و ماهیت حقوق بشر برداشت 3انکار وجود داشته و رعایت شود.

مسـلمان   ان غربی به حقوق بشر مطرح شده است، امـا اندیشـمندان  اندیشمند اساس نگاه بر
ق بشر اسـالمی بـر آن   و عنوان حقو نگرش خاصی به حقوق بشر توجه کردهبا زاویه و نیز، 

مـدنظر  نکتـه هـایی   بایـد  از مفهوم حقوق بشر اسالمی،  صحیح برداشت . در شود  اطالق می
ایـن دو، بـدون    و هـر یـک از   انـد  ، آنکه حق و تکلیف دو واژة متضایفنخست یرد:قرار گ

لیفـی را نیـز در پـی دارد و    تکشـود،   د، ازاین رو هر جا حقی مطرح مـی دیگري مفهوم ندار
داشـته و بـر اسـتنباط و    ریشـه  در شـریعت اسـالم    ایـن حقـوق   گر آنکهینکتۀ د 4بالعکس.

  پذیرد. اساس منابع معتبر صورت می اجتهادي مبتنی است که در فقه پویاي اسالمی بر
در  5افـت. حکومـت  یحکومـت را در  د مفهومیز ابتدا باین یف حکومت اسالمیتعر يبرا

ظور برقراري نظم و امنیـت  اي که به من یافته قدرت سیاسی سازمان :اصطالح عبارت است از
مبنـاي قـانون    عمال اقتدار بربه سمت مطلوب، و سایر اهداف، با اهدایت جامعه در کشور، 

 به اجراي وظـایف خـود بـراي تحقـق اهـداف مـورد نظـر       ، اساس ساختاري مشخص بر و
در سـاختاري   دازد. مراد از حکومت اسالمی نیز حکومتی است کـه اعمـال اقتـدار آن   پر می

ـ . باهـاي اسـالمی اسـت    اساس آمـوزه  به منظور تحقق وظایف و اهداف بر، معین د توجـه  ی
شـد،  نداشـته با وضع نماید که با احکام دین تعارضی صرفاً قوانینی  اگر حکومتیداشت که 

و  قــوانین بــا توجــه بــه مــوازین  :بلکــه بایــد اوالًشــود،  حکومــت اســالمی قلمــداد نمــی
بـر احکـام    : در مرحله اجرا نیز ایـن قـوانین  و ثانیاً هاي کلی شریعت وضع شوند چارچوب

  صالح به اجرا درآیند. توسط افراد ذي، بوده ، منطبقشریعت

  حكومت اسالميغايي و كمال معنوي انسان؛ هدف  . تعالي۲
یی خویش و مقام قرب نیل انسان به کمال نها، از خلقت هستیخداوند  هدف اصلی و اولیه

هـا   تعالی یافتن و نیل انسان دف غایی و اصلی حکومت اسالمی نیزهرو،  از این الهی است،
ار الزم را براي نیل بـه ایـن هـدف    ابز، نهایی است و سایر اهداف حکومت اسالمی به کمال 

و جن و انس را نیافریدم جز بـراي اینکـه   « ه:سازند. براساس آیه شریف غایی ذاتی فراهم می
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 ی موظـف اسـت در راسـتاي تحقـق پرسـتش     حکومـت اسـالم   )56: ذاریات(،»عبادتم کنند
تحقـق همـین امـر و    ، چرا که هدف از آفرینش عالَمبه کار برد، خداوند تمام تالش خود را 

ها  نورانی شدن انسان، است. هدف مطلق و نهایی دین ییو کمال نها یل به تعالیننتیجه، در 
قیام مردم به قسـط و عـدل و   ، اهللا و دارالقرار است و از این رو لقاء، و رسیدن آنان به شهود

لی مگی اهداف نسبی و متوسط دین است. مسائل عبادي و سیاسـی، وسـای  ه، حتی عبادات
 گـاه  هـیچ  ، و راهو همگی صراط و راهند جامعه به آن هدف نهایی استبراي رسیدن فرد و 

  6تواند هدف نهایی باشد. نمی
هاي دینی و غیر دینی در همـین هـدف غـایی نهفتـه      افتراق حکومت ترین نقطه اساسی

هـدف غـایی   ، اهدافی مادي، در بهترین وضعیت خود، هاي دموکراتیک غربی است. در نظام
هاي دنیوي شهروندان و سعادت ایشان در  شود و تأمین نیازمندي حکومت در نظر گرفته می

مصالح مادي و معنوي  گیرد، اما در حکومت اسالمی به ها قرار می ، در رأس برنامهین راستاا
، بعـاد روحـانی  از ایـن بـاالتر، در نظـام اسـالمی، ا    و حتـی   7.شود می ها، توأمان توجه انسان

  8.روي در مقایسه با ابعاد مادي و دنیوي، اولویت دارندمعنوي و اُخ
و مقدمی، براي این هدف عالی جنبـه مقـدمی   تأمین اهداف میانی ، در حکومت اسالمی

پس باید پروردگار این خانه را عبادت کنند؛ همان کسی که آنهـا  «دارد. براساس آیه شریفه: 
امـر بـه    )4و  3( قـریش:  ،»ایمنـی ایمـن سـاخت    را از گرسنگی نجات داد و از ترس و نـا 

ط خداوند و برقراري امنیـت در میـان ایشـان    ها توس طعام انسانعبودیت خداوند متفرع بر ا
هـا و برقـراري امنیـت     طعام انسان، اگر عبودیت خداوند تحقق نیابد، ااست. به عبارت دیگر

  یابد. در میان آنان نیز معنا نمی

  . اهداف مياني حكومت اسالمي و حقوق بشر اسالمي۳
  ها از حق هدايت انسان نمودن زمينه بهره مندي. فراهم ۳. ۱

رو  ترین هـدفی کـه حکومـت اسـالمی در پـیش      اولین و مهم، منظور رشد و تعالی انسانبه 
یعنـی  ، ترین حق خـود  ها از اساسی گیري انسان هاي الزم براي بهره فراهم نمودن زمینه، دارد

کنـد   هاي دیگر پیدا می اولین حقی که انسان در برابر انسان، حق هدایت است. بر این اساس
نع تحقق عبودیت خداوند در روي زمین نشود. و اولین گام در مسـیر  این است که کسی ما

هیابی به سمت هدایت صحیح است. بر همین اساس در روایتی از امـام  را، عبودیت خداوند
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و هـر کـس انسـانی را از مـرگ رهـایی      «در آیه شریفه: » إحیاء الناس«بارز مصداق  ،9باقر
ها  نجات دادن انسان )32مائده:  (، »رده استبخشد چنان است که گویی همۀ مردم را زنده ک

گفت: پروردگار ما همان کسـی اسـت   «از گمراهی و ضاللت دانسته شده است. آیه شریفه: 
 )50(طـه:  »که به هر موجودي، آنچه را الزمۀ آفرینش او بوده داده؛ سپس هدایت کرده است

ت و اگر هم حقـی بـراي   ترین امر اس هدایت مهم، دهد که بعد از خلقت هستی نیز نشان می
چنین مخلوقی در کار باشد، همین حق هدایت است. نکته جالب توجه در اسالم این است 

شـود، گـاهی اسـتثنا پذیرفتـه      می ترین حقوق بشر دانسته که حتی حق حیات، که از اساسی
هاي اسالمی، در مواردي و به علل مختلفی، بـه افـرادي اجـازه داده     است و بر اساس آموزه

شود تا جان افراد دیگر را بگیرند، اما حق هدایت به هیچ وجه استثنا نـدارد و در اسـالم    می
  ی بر حق هدایت باشد.توان حکمی یافت که استثنای نمی

در از جمله احکام مرتبط با حق هدایت، جهاد است. جهاد که فریضـه اي الهـی اسـت،    
رد و براي مقابله با کسانی دا ، نقش مؤثريیعنی حق هدایت، ترین حق بشري دفاع از حیاتی

در ایـن زمینـه    تفسـیر المیـزان  صاحب  10پذیرد. صورت می کنند می که از هدایت جلوگیري
  نویسد: می

در ، ی باشـد ن دفاع از مسلمین یا بیضه اسـالم باشـد و چـه قتـال ابتـدای     قتال چه به عنوا
سانیت و مرگ هالك ان، چرا که در شرك به خداقیقت، دفاع از حق حیات انسان است، ح

احیاي انسانیت پس  حیات و ، که دفاع از حق انسانیت است، اعادهفطرت است و در قتال
  11.از مرگ آن است

خصـوص   منـابع فقهـی در   احکـامی اسـت کـه در   ، احکام مرتبط با حـق هـدایت   از جمله
ند از: حکـم بـه حرمـت خریـد و     ا آمده است. برخی از این احکام عبارت هاي ضالل باکت

 هـا بـدون تصـمیم بـه     بابرداري از ایـن کتـ   و نسخه نگهداري 12،ضالل هاي بافروش کت
اجرت براي تعلیم و تعلـم   گرفتن 14ها، باتعلیم و تعلم این دسته از کت 13،گویی به آنها پاسخ

فروش کاغذ را در ، خمینی امام حتی 16برداري از آنها. و اخذ اجرت به منظور نسخه 15آنها
 17انـد.  حرام شـمرده ، برد کتب ضالل به کار می براي تهیه دارورتی که فروشنده بداند خریص

و وصـیت بـه نشـر و     18ضـالل  هـاي  باهمچنین برخی از فقها وقف بر کتابت و نشـر کتـ  
، آید فعال حرام به شمار میرا به دلیل آنکه از مصادیق ا 19مذکور هاي بابرداري از کت نسخه

  اند. صحیح ندانسته
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  شدن طاغوت. حاكميت توحيد و برچيده ۳. ۲
که منافع و دستاوردهاي آن بـه طـور مسـتقیم متوجـه      ترین اهداف حکومت اسالمی از مهم

برچیـده شـدن حاکمیـت    ، آن ر نتیجـه حاکمیت توحید و خداپرستی و د، هاست خود انسان
بودیت خداونـد، از طریـق   طاغوت است. حکومت اسالمی موظف است به منظور تحقق ع

شده است، بندگان خدا را از پیروي طاغوت بازدارد و ذاشته ضی که برعهده آن گانجام فرای
ما در هر امتی رسولی برانگیختیم تـا خـداي یکتـا را    «آنان را به سمت صحیح هدایت کند: 

هاي مـردم از چنگـال    آزادسازي تودهدر واقع،  )36(نحل: ».بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید
اي بـراي برداشـتن    اسالم، حکومـت را وسـیله   طاغوت، از اهداف اساسی حکومت است و اساساً

و بارهاي سـنگین   «اند:  داند که طاغوتیان بر گردن آنها نهاده غل و زنجیر از گردن کسانی می
  )157.( اعراف: »دارد زنجیرهایی را که بر آنها بود (از دوش و گردنشان) برمی و

و  مـین فراگیـر  افت که دین حق در ززمانی بشریت به حق اساسی خود دست خواهد ی
است که خداوند به انسان داده است، اما این امـر  اي  طاغوت برچیده شود و این همان وعده

اهداف اصلی خود قرار دهد بـه   لت خطیر را جزءتشکیل حکومتی که این رسا جز در سایه
  آید. آیاتی همچون آیات شریفه: نمی دست

تا آن را بـر همـۀ آیـین هـا غالـب       او کسی است که رسولش را با هدایت و آیین حق فرستاد«
خداوند به کسانی از شـما کـه ایمـان    ) «33؛(توبه: »گرداند هرچند مشرکان کراهت داشته باشند

دهد کـه قطعـا آنـان را حکمـران روي زمـین       می آورده و کارهاي شایسته انجام داده اند وعده
بخشید و دین و آیینـی را کـه   خواهد کرد همان گونه که به پیشینیان آنها خالفت روي زمین را 

 براي آنان پسندیده، پابرجا و ریشه دار خواهد ساخت و ترسشان را به امنیـت و آرامـش مبـدل   
  )55(نور: »پرستند و چیزي را شریک من نخواهند ساخت می کند آنچنان که تنها مرا می

، گـردد  هـاي دیگـر مـی    جایگزین دیـن ، زمانی که دین حق، گر این است که در نهایت هنشان
امنیـت فراگیـر را   ، حاکمیت طاغوت نیز برچیده خواهد شد و مردم در پناه حاکمیـت الهـی  

تجربه خواهند کرد. در پناه حاکمیت الهی است که بشر قـادر خواهـد بـود تـا بـدون هـیچ       
  به عبادت خداوند بپردازد. مانعی

  كامل احكام اسالمي . اجراي۳. ۳
، و در نتیجـه  را براي تحقق عبودیـت خداونـد   مینهاز اهداف اساسی حکومت اسالمی که ز

اجراي احکام الهی در جامعه است. در بخشـی از  ، سازد فراهم می نیل بشر به سعادت ابدي
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، بـه  ان اهـداف حکومـت اسـالمی   یـ آن حضرت ضمن ب، هنقل شد روایتی که از امام رضا
  اند: در ترجمه این روایت، چنین آورده 20ینیامام خم .هدف مورد بحث نیز اشاره کرده اند

، قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است» اولی االمر«اگر کسی بپرسد چرا خداي حکیم 
آن جمله اینکه چون  جواب داده خواهد شد که به علل و دالیل بسیار چنین کرده است. از

که از این طریقـه تجـاوز   اند  داشته شده و دستور یافته مشخص و معینی نگه مردم بر طریقه
زیرا که با این تجاوز و تخطی دچـار فسـاد   ، ننمایند و از حدود و قوانین مقرر درنگذرند

رونـد و   معـین نمـی   پیوندد و مردم بر طریقه تحقق نمی خواهند شد و از طرفی این امر به
ن و دارند مگر در صورتی کـه فـرد (یـا قـدرت) امـی      مانند و قوانین الهی را برپا نمی نمی

حقشـان   ین امر باشد و نگذارد پـا از دایـره  دار ا پاسداري بر ایشان گماشته شود که عهده
زیرا اگر چنـین نباشـد و شـخص یـا قـدرت      کنند،  بیرون نهند یا به حقوق دیگران تعدي

هیچ کس لذت و منفعت خویش را که با فساد دیگران مالزمـه  ، اي گماشته نباشد بازدارنده
 بـه سـتم و تبـاهی دیگـران    د و در راه تأمین لـذت و نفـع شخصـی    گذار فرو نمی، دارد
  21پردازد می

ها و مذاهب به مدد رهبـر و رئـیس ادامـه     گیرد که همه ملت ایشان در ادامه چنین نتیجه می
سرپرست رها کنـد. ولـی    رو، بر خداي حکیم روا نیست که مردم را بی اند از این حیات داده

  فرماید: در ادامه در باره دیگر علل می
نظـم و   گر براي آنان امام برپانگه دارندهیکی این است که ا، آن علل و دالیل باز از جمله

دیـن بـه کهنگـی و    ، داري تعیـین نکنـد   خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانت، قانون
فرسودگی دچار خواهد شد و آیین از میان خواهد رفت و سنن و احکام اسالمی دگرگونه 

دینان  گذاران چیزها در دین خواهند افزود و ملحدان و بی اهد گشت و بدعتو وارونه خو
، اي دیگـر جلـوه خواهنـد داد    چیزها از آن خواهند کاست و آن را براي مسلمانان به گونه

، هرگـاه کسـی را کـه    این بنابرصند و نیازمند کمالند و ناکاملند. بینیم که مردم ناق می زیرا
ون باشد و پاسدار آنچه پیامبر آورده بر مردم نگماشته بود به چنان نظم و قان دارنده برپانگه

شدند و نظامات و قوانین و سنن و احکام اسالم دگرگونه  فاسد می، صورتی که شرح دادیم
مگـی مردمـان و   گشت. و این تغییر سبب فساد ه شد و عهدها و سوگندها دگرگون می می

  .بشریت به تمامی است
اجراي احکام و حدود الهی در جامعه اسـت و همـین امـر    ، میهدف اساسی حکومت اسال

چرا که تمـامی احکـام   ، فراهم نمایدکامل اي  گونهزمینه سعادت و کمال بشر را به تواند  می
ا تحقق این احکـام، بشـر   است و ب ها وضع شده الهی در راستاي تأمین مصالح واقعی انسان
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تحقـق احکـام و اجـراي    ، با صراحت، تین روایدر ا رو، به آنچه باید، خواهد رسید، از این
جالب توجه اینکه فرازهـاي   از تحقق حقوق بشر دانسته شده است، نکتهس حدود الهی زمینه

یع در کنار ضـا ، کنار گذاشته شدن حدود الهی وجود دارد که در آنهامختلفی در این روایت 
ن هدف حکومت اسـالمی  و این نشان از آن دارد که اگر ای گردیدن حقوق افراد مطرح شده

هـا نیـز تـأمین     حقـوق انسـان  ، بـه تبـع آن  ، تحقق یابد و احکام و حدود الهی به اجرا درآید
  خواهد شد.

 ایـن اسـت کـه    اي که حکومت اسالمی باید براي تحقق این هدف به آن توجه کند نکته
و  کـه تمـام آن احکـام    ساز تحقق حقوق بشـر باشـد   ند زمینهتوا می احکام الهی در صورتی

همان میزان که حکمی معطل بمانـد یـا    چرا که بهطور کامل به اجرا درآیند،  به، حدود الهی
و  به شکل مناسب اجرا نشود، مدینه فاضله اسالمی بـه طـور کامـل، محقـق نخواهـد نشـد      

بایـد از برخوردهـاي    منشأ آسیب به حقـوق بشـر باشـد. بـراین اسـاس      تواند همین امر می
مصالح کامـل انسـانها   ، چرا که این احکام در مجموع، پرهیز نمود گزینشی با احکام اسالمی

، کند و اگر گزینشی با آنها برخورد شود و قسـمتی از آنهـا کنـار گذاشـته شـود      را تأمین می
  بخشی از مصالح آنها تأمین نخواهد شد و به همان میزان حقوق بشر تضییع خواهد شد.

  . ايجاد محيط پاك و معنوي۳. ۴
دفـاع از  ، بـه  هـا در جامعـه   اسالمی موظف است در راستاي دفاع از حقوق انسانحکومت 

، و در راسـتاي نیـل بـه حیـات طیبـه و شایسـته       ها و مقومات انسانیت توجه کنـد  اخصهش
راستا، حکومت اسـالمی موظـف اسـت،    فراهم سازد. در این  را در این زمینه بسترهاي الزم

مـور معنـوي   ا، در دفاع از انسانیت انسان، یی ماديها شدن ضرر و زیان حتی با وجود متوجه
 گاهی امر به معروف و نهی از منکر که به منظـور زدودن رو،  از این را در اولویت قرار دهد،

بـا وجـود   از جامعه اسالمی وضع شده اسـت،   ینید يها يو ناهنجار یاجتماع يها یآلودگ
رغـم   د ابتدایی نیز بـه  جها که ، همچنانگردد واجب میی، ان بر شخص آمر و ناهیضرر و ز

هـاي   نـه یزم يریـ گ در دفـاع از شـکل  ، گـذارد  ن جنگ برجاي مـی یطرف يهایی که برا هزینه
  .شود می معنویت در جامعه واجب

تمام ، آن ط به حق اساسی دیگري است که طبقمنو، اساساً قرار گرفتن در مسیر هدایت
د فضایل اخالقـی در جامعـه   منظور رشافراد جامعه حق دارند تا از محیط پاك و معنوي به 

انسـانى حـق    هر، حقوق بشر اسالمی قاهره اعالمیه 17ماده باشند. براساس بند اول  بهرمند
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بتوانـد در آن   اى کـه  به گونه و هاى اخالقى پاك از مفاسد و بیماري یدارد که در یک محیط
انـد   شـده  ولت موظفجامعه و د، . در همین بندزندگى کند، خود را از لحاظ معنوى بسازد

، همـین اعالمیـه   22مـاده  . در بند سوم این حق براي شهروندان تالش کننددر جهت تأمین 
را بـه مخـاطره انـدازد،     تواند این محیط پاك و معنـوي  برخی از مصادیق بارز اموري که می

  است. ذکر شده

  . اقامه شعائر اسالمي۳. ۵
هاي الزم براي رشـد و تکامـل    زمینهسازي  حکومت اسالمی موظف است در راستاي فراهم

هاي گوناگون و متنوع تعظیم  و جلوه اد، شعائر دینی را در جامعه احیا و اقامه کندمعنوي افر
بلکـه از  ، مردم ، نه فقط وظیفهشعائر اسالمی را به نمایش گذارد. تعظیم و اقامهشعائر دینی 

  د.اموري است که اساساً توسط حکومت امکان تحقق کامل دار
ما تصدي مردم به معناي سلب مسئولیت از دولت نیست و چنان نیست که دولت نسـبت  ا

، مردم کفایـت نکنـد   باشد و چنانچه اقدامات داوطلبانه اي نداشته به این مسائل هیچ وظیفه
  22قدام کند.دولت باید ا

ـ ، را ترك کنند ر مردم حج و زیارت قبر پیامبراگ، براساس فرمایش امام صادق  یبر وال
ن یـ از خود ندارنـد تـا در ا   یاگر آنان مال یواجب است که آنان را مجبور به آن سازد و حت

  23به آنها پرداخت شود. انانت المال مسلمید از بیبا، نه کنندیراه هز
را در خصـوص زیـارت   از فقهـاي شـیعه    یتوان عبـارت برخـ   مطلب فوق می هدر ادام

در خصوص زیارت  کشف اللثام. صاحب مثال زد منظور پاسداشت شعائر دینی به پیامبر
جـایز  رو،  از ایـن  ، مستحب مؤکد است،تصریح نموده است که زیارت آن حضرت پیامبر

آنان را به این کـار ملـزم نمایـد.    ، است که والی در صورت ترك زیارت ایشان توسط مردم
والـی را   احتمال وجوب اجبـار که در باال ذکر شد،  استناد به حدیثی از امام صادقوي با 

  24نیز داده است.

  . تعليم و تربيت براساس بينش الهي۳. ۶
حکومـت   و از وظـایف اساسـی   اي دارد ، اهمیـت ویـژه  تعلیم و تربیـت ، اسالمی در جامعه

حقوق بشر اسـالمی   اعالمیه 9اسالمی این است که به آن اهتمام ورزد. در بند نخست ماده 
  در این باره آمده است: قاهره
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و بر دولت ، فریضه است و آموزش یک امر واجب بر جامعه و دولت استطلب علم یک 
ـ  ل آن را فراهم نمـوده و متنـوع بـودن آن   یها و وسا الزم است که راه اي کـه   گونـه  هرا ب

تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین و اسالم و ، مصلحت جامعه را برآورد
  .کار گیرده اي خیر بشریت برا بر معرفت حاصل کند و آن، حقایق هستی

، شامل مسائل دنیوي و اخـروي را  ها تعلیم و تربیت انسان، براساس بند دوم همین ماده البته
به خدا آنان  اى که ایمان به گونه، و این تربیت باید متکامل و متوازن باشد شود نیز شامل می

  .به حقوق و وظایف فراهم شود شاناحترام و
  نویسد: ین زمینه میاقر صدر در ابسیدمحمد

 ین جهت متـول یبه هم، بسازد یاسالم يا اسالم خواهان آن است که انسان خود را به گونه
ـ  يشکل دادن محتـوا ، زیگردد و قبل از هر چ ین انسان میت ایترب ـ  یداخل او را  یو روح

 داري از ایـن وظیفـه   که نظام سـرمایه  یدر حال، دهد یمطابق با مفهوم انسان هدف قرار م
  25.گذارد تا خود، خود را بسازد وامیاست و انسان را به خود  یته یاساس

تحـت  ، مردم باید بـا هـر اعتقـاد و مـذهبی    ، به منظور نیل به اهداف عالی حکومت اسالمی
ترین هدف حکومت  مهم، تعلیم و تربیت صحیح قرار گیرند. یکی از اندیشمندان فقیه شیعه

  یان کرده است:را این گونه ب اسالمی در بخش فرهنگ
علـم و کتـاب و   ، روبی است تا با برطرف شـدن جهـل و نـادانی    زدایی و ضاللت جهالت

      حکمت جایگزین آن گردد و با برطرف گشـتن ضـاللت و گمراهـی اخالقـی و انحـراف
  26جانشین شود.، تزکیه و تهذیب روح، عملی

دو وظیفـه مهـم    نـه، در این زمی براین باور است که دولت اسالمی شهید محمد باقر صدر
 هـا بپـردازد و   اساس مبانی فکري صحیح به تربیـت انسـان   موظف است بر دارد: اول، اینکه

اه از ایـن مسـیر منحـرف    انسانها را تحت نظر و هدایت خود داشته باشد تا هرگ دوم، اینکه
  27آنان را به مسیر صحیح برگرداند.شدند، 

  .تحقق و گسترش قسط و عدالت۳. ۷
ردم در آغاز یک دسته بودند. خداونـد پیـامبران را برانگیخـت تـا مـردم را      م«در آیه شریفه: 

کرد با آنها نازل نمود تـا در   بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی که به سوي حق دعوت می
مسئله رفع اختالف میان مـردم،   )213(بقره: »میان مردم، در آنچه اختالف داشتند داوري کند

نظم در اساساً رفع اختالفات، امري ضروري براي برقراري  هدف بعثت انبیا ذکر شده است.
شکالت اجتماعی تواند این م بشري است و از آنجا که موعظه و نصیحت صرف نمی جامعه
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ال حاکمیت اجتمـاعی  عمموظف بودند تا با تشکیل حکومت و اانبیاي الهی را برطرف کند، 
  ساس موازین صحیح فراهم کنند.ا رفع اختالفات میان انسانها را بر و سیاسی، زمینه

سـان دانسـته    بهاي آن را با ترشح بینی بز یک، گذاري بر حکومت در مقام ارزش علی
  28ستاند. را حاکم کرد و حقی را از ظالمی است مگر حکومتی که در پرتو آن بتوان عدالتی

سـال  ت که بنا بر روایتی، ثوابی برابر بـا هفتـاد   عدل در جامعه به قدري اس اهمیت اقامه
  اي فرمود: ضمن خطبه علی 29عبادت براي آن در نظر گرفته شده است.

هـدایت شـده و دیگـران را    ، برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادل است که خـود 
روشن  ها و بدعت ناشناخته را بمیراند. سنت کند، سنت شناخته شده را برپادارد هدایت می

و بدترین مـردم نـزد    هاي آن برپاست. ها آشکار و نشانه بدعت، هایش آشکار است و نشانه
گمراهی دیگران است که سنت پذیرفته را  ر ستمگري است که خود گمراه و مایهرهب، خدا

  30.د و بدعت ترك شده را زنده گرداندبمیران
عـدالت اجتمـاعی   ، منظر اسـالم  این است که از توجه داشت ناي که باید در اینجا به آ نکته

حتـی  شـود،   راد معـدودي نمـی  باید در حق همه محقق گردد و رفتار عادالنه تنها متوجه افـ 
  ادالنه در پیش گیرد. در آیۀ شریفه:حکومت اسالمی موظف است با دشمن نیز رفتار ع

دهید. اید! همواره براي خدا قیام کنید و از روي عدالت گواهی  اي کسانی که ایمان آورده
دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترك عـدالت نکشـاند. عـدالت پیشـه کنیـد کـه بـه        

  )8(مائده: ،»تر است پرهیزکاري نزدیک
نیـز در وصـیت خـود بـه امـام       برعدالت در برخورد با دشمن تأکیـد شـده اسـت. علـی    

حق در زمـان   هی در زمان غنا و فقر و بیان کلمهال يپسرم! تو را به تقوا« فرمودند: حسین
ر قبـال دوسـت و دشـمن سـفارش     در غنا و فقر و عـدالت د  يرو انهیت و غضب و میرضا
  31.»کنم می

  . برقراري مساوات و برابري۳. ۸
ف اصلی حکومت اسالمی از اهدای، عت اسالمیدر چارچوب شر يو برابر يتساو يبرقرار

که با آنـان بـه تسـاوي     داند این می، یکی از حقوق فرماندهان سپاه را بر خود است. علی
بت بـه  دادن بـه مـردم در خصـوص حقوقشـان نسـ      یضمن آگاهآن حضرت  برخورد کند.

  ند:ینما یح میتصری، اسالم ایشان، به عنوان والی جامعه
  ر جنگـی هـیچ رازي را از شـما پنهـان    آگاه باشید! حق شما بر من این است که جز اسرا

  شما انجام نـدهم و در پرداخـت حـق    ابدون مشورت ب، ندارم و کاري را جز حکم شرع
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اي مسـاوي   قت تعیین شده آن بپردازم و با همه شما بـه گونـه  شما کوتاهی نکرده و در و
  32.رفتار کنم

امی کـه او را در آغـاز   هنگـ ، بکـر  به فرماندار مصر، محمد بن ابیاي نامه همچنین ایشان در 
  چنین مرقوم فرمودند:، به سوي مصر فرستاد ق 37سال 

بزرگـان در   تـا  شدن به مردم، به تساوي رفتار کن و در نیم نگاه و خیره، هایت نگاهدر و 
  33ها در عدالت تو مأیوس نگردند. و ناتوان ستمکاري تو طمع نکنند

، مختلف هاي براي افراد جامعه از جنبه هاي نظام حقوقی اسالم این است که یکی از ویژگی
د توجه داشت کـه همـین برابـري و تسـاوي نیـز      اما بایحقوقی مساوي و برابر درنظر دارد، 

  چارچوب خاص خود را دارد.
، حکومت اسالمی موظف است براي تحقق مساوات و برابـري در چـارچوب شـریعت   

 گر کنـد. بخشـی از ایـن حقـوق، در خصـوص اقامـه       ، جلوهمظاهر مختلف آن را در جامعه
مسـلمان و  ، زن و مـرد حدود بـین   د و قصاص در جامعه اسالمی است. در اصل اقامهحدو

اسـاس آیـات    بر، و حاکم و محکوم تفاوتی وجود ندارد. در واقع، عبد و موال، غیر مسلمان
عبـد و  ، مسـلمان و غیـر مسـلمان   ، در اصل اقامۀ حدود بین زن و مـرد  34قرآن کریم  شریفه

حکومـت اسـالمی موظـف اسـت بـدون       و و حاکم و محکوم تفـاوتی وجـود نـدارد   ، موال
  .یضی، در مورد یاد نشده، حدود الهی را اجرا کندتبعگونه  هیچ

. برخـی از آیـات کـه بـه     شـود  بخش دیگري از این حقوق، در عرصه اقتصاد مطرح می
 منظور تعدیل ثروت در جامعه بیـان شـده، جنبـه کـامالً بشردوسـتانه دارد. در آیـه شـریفه:       

) 34(توبـه:  ،»ینفقُونَها فی سبِیلِ اللّه فَبشِّرْهم بِعذَابٍ أَلیموالَّذینَ یکْنزُونَ الذَّهب والْفضَّۀَ والَ «
انـد.   کنند، مـذمت شـده   خود را انفاق نمیاندوزي پرداخته و بخشی از مال  کسانی که به مال

انفاق و توزیع مناسب ثروت در جامعه به حـدي اهمیـت دارد کـه در برخـی آیـات قـرآن،       
و کسـانی کـه طـال و نقـره را     «مطرح شده اسـت:  ز، پرداخت زکات بالفاصله پس از امر به نما

، )3و  2( نمـل:  »کنند، به مجـازات دردنـاکی بشـارت ده    سازند و در راه خدا انفاق نمی ذخیره می
 کنند، مورد مذمت قـرار  اندوزي پرداخته و بخشی از مال خود را انفاق نمی کسانی که به مال

 روت در جامعه به حدي اهمیت دارد که در برخـی آیـات  اند. انفاق و توزیع مناسب ث گرفته
این همه تأکید بـه   35.قرآن، بالفاصله پس از امر به نماز، پرداخت زکات مطرح گردیده است

  امعه و توزیع ثروت در جامعه است.منظور نشان دادن اهمیت تعدیل اقتصادي در ج
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  ت از کرامت انسانيي. حما۳. ۹
هـا تعریـف قابـل دفـاعی ارائـه       توانسته براي کرامت انسانن از آنجا که حقوق بشر در غرب

در ، نمونـه  هـا شـده اسـت. بـراي     ناچار در درون خود ناقض کرامت بسیاري از انسانکند، 
است و بـه هـیچ وجـه رعایـت      مند دي از کرامت بهرهتنها انسان ما، قاموس این حقوق بشر

کرامـت  ، جهـانی حقـوق بشـر    میههی نشده است. عالوه بر این، مقدمه اعالکرامت انسان ال
موهبـت و   رداند، ولی اسالم این کرامت راگ انسانی را به طبیعت و اموري از این قبیل برمی

داند. اعطاي کرامت از سوي خداوند به انسان حاکی از این اسـت کـه انسـان     فضل الهی می
 حول تکامـل انسـان   همه چیز، حق تعالی اساس اراده در جهان آفرینش محوریت دارد و بر

ما آدمی زادگان را گرامی داشـتیم و آنهـا را در خشـکی و دریـا     «  چرخد. در آیه شریفه: می
حمل کردیم و از انواع روزیهاي پاك به آنان روزي دادیم و آنها را بر بسیاري از موجوداتی 

خـود   خداوند منشـأ ایـن کرامـت را اراده   ) 70( اسراء: ،»که خلق کرده ایم برتري بخشیدیم
دانسته است. البته در آیات دیگري نیز خداوند دلیل اعطاي چنین کرامتـی را معرفـی کـرده    

اسـاس،  بر این  )9 :سجده(».سپس او را موزون ساخت و از روح خویش در او دمید«است: 
خوبی بهـره گیـرد و از    به، از آن عنصري که فصل ممیز او از سایر جانداران است اگر انسان

کرامـت خـود را   اش بیشترین استفاده را ببرد،  خود براي استکمال روحی درظرفیت موجود 
خـود را   کند تا کرامت بـالقوه  ه بشر کمک میهاي دینی ب آموزه، در واقع 36حفظ کرده است.

شود که در پیشبرد تحقق کرامت بالفعـل   به فعلیت رساند و هیچ حکمی در اسالم یافت نمی
سالمی به منظـور نهادینـه سـاختن کرامـت انسـانی در      انسان نقشی نداشته باشد. حکومت ا

تواند راهبردهـا و   ، میها براي تبدیل کردن این قوه به فعل کمک به انسان، جامعه و در واقع
  کند.راهکارهاي مختلفی را پیگیري 

توان دریافـت کـه اسـالم در احکـام      اگر به برخی از احکام متعالی اسالم توجه شود می
کسـانی  تا فعل توجه داشته است. براي نمونه،  تب تشکیکی انسان از قوهخود نیز به این مرا

هاي عالی دینی  توانند به مقامات و سمت می، اند که خود را به درجات باالي کرامت رسانده
تنهـا  ، در اوج اسـت ، و سیاسی دست یابند. شخص معصوم که از حیث فضـایل و کرامـت  

 که اطاعت از ایشان بـه عنـوان امـام   رو،  از این وامور دینی و دنیاي آنهاست مرجع مردم در 
مـال و  ، جـان ، چـون و چـرا   نـد بـی  ا ها موظف و انسان شود یا نبی به طور مطلق واجب می

حضـور   امـا در زمـان غیبـت کـه از     ).59: نسـاء  (عرضشان را در اختیار ایشان قـرار دهنـد  
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دنیاي خـود را در اختیـار   باید امر دین و ، محرومیم، ل استملموس کسی که بدین مقام نای
چـرا کـه اساسـاً مقامـات دینـی و      ، ترین افراد به ایشـانند  فرد اصلحی قرار دهیم که نزدیک

، گـردد و بـر ایـن اسـاس     ها به ایشان اعطا مـی  اساس سلسله مراتب کرامت انسان دنیوي بر
  گیرد. حقوق و تکالیفی شکل می

داشته باشـیم درخـواهیم یافـت کـه     اگر توجه عمیقی به احکام شریعت اسالم  ،این بنابر
ـ  ، شویم تر می تر کرامت نزدیک هرچه به مراتب نازل ه افـراد اختصـاص   حقوق کمتري نیـز ب

المی تأکید شده کـه هرچنـد فـرد مسـلمان فاسـق از برخـی       در فقه اس، نمونه یابد. براي می
ت شـهادتش در قضـاو  ، اما به سبب تنـزل مقـام او در مسـیر کرامـت    ، است مند حقوق بهره

در هاي بیشـتري   گام، از آنجا که در مسیر کرامت، همچنین کفار اهل کتاب 37پذیرفته نیست.
نـد و در فقـه مـوارد    دارحقوق بیشتري نسبت به آنان ، اند برداشته، کفار غیر کتابی مقایسه با
احکام آنها نیز ، اختالف آنان در مسیر کرامت دهد به سبب وجود دارد که نشان می متعددي

برخی از فقها در مورد ذبایح اهل کتاب و سایر کفار تمایز قائل براي مثال، شود.  یمختلف م
هـا   به برخی اختالف دیـدگاه  38دانند. شیخ مفید شده و تنها ذبایح گروه نخست را حالل می

مربوط به حکم نجاست کفار غیـر  ، دیگر در این زمینه هدر این زمینه اشاره نموده است. نکت
فـار، اهـل   . بسیاري از فقها معتقدند که برخالف سـایر ک اهل کتاب استتابی و پاك بودن ک

در انـد کـه مسـلمان تنهـا      حتی برخی فقهـا تصـریح فرمـوده    39.شوند کتاب پاك شمرده می
د. البتـه برخـی از فقهـا تنهـا     با کفار را دارد که آنان از اهل کتاب باشـن  صورتی حق ازدواج

ب را نیـز جـایز   امـا برخـی دیگـر ازدواج دائـم بـا اهـل کتـا        40،اند عقد موقت را داده اجازه
  41.اند دانسته

مسـلمان و غیـر مسـلمان احکـام مختلفـی       اشخاص بر اساس چارچوب احکام الهی و
شود، ازاین رو یک مسلمان اگر شرایط الزم را داشته  سانی بار نمی و بر آنها حکم یک دارند
بـا اینکـه بـه     بد، اما فرد مسیحی یا یهوديست یاتواند به مناصب مهم حکومتی د می، باشد
تواند برخی از مناصب  اما در عین حال نمی، است مند اهل کتاب بودن از حقوقی بهره سبب

بـه  دینـی غل  و بر این اساس اموري که در آنهـا صـبغه   42.دار شود ا در جامعه اسالمی عهدهر
، فرماندهی لشـکر ، ست دولتریا، امامت امت دارد، نباید به ذمی سپرده شود اموري از قبیل

زیـرا امامـت یـا    توان به ذمی واگذار کرد،  را نمی یت بر صدقاتوال، ناناقضاوت بین مسلم
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تواند  مسلمان می دین و دنیاي مردم است و تنهادر امور  ، والیت از جانب پیامبرخالفت
چرا که جهـاد  ، ارتباط با دین باشد دار آن شود. فرماندهی لشکر نیز عملی نیست که بی عهده

اعمال عبادي است و باید کسی متصدي این امر شود که به زوایـاي آن آشـنا   در راه خدا یکی از 
بوده و بتواند در مواقع حساس نظر اسالم را در جنگ اعمال کند. قضاوت نیز امري است کـه در  

رأس آید، جـز آنکـه در    آن باید طبق شریعت اسالم حکم داده شود و این امر به دست نمی
حکومت  هایی را در توان سمت پس تا زمانی می 43حضور داشته باشد. یشخص مسلمان آن

هـاي   ي دینی و اندیشـه باعث تضعیف باورها :اسالمی به اهل کتاب ذمی واگذار کرد که اوالً
  )141 :نساء( را فراهم نسازد. را بر مسلمانان تسلط کفار : زمینهو ثانیاً اسالمی نشود

  و حقوق بشر اسالميكومت اسالمي . اهداف مقدمي ح۴
  مال و آبروي افراد، . دفاع از جان۴. ۱

دان، مال و آبروي شـهرون ، حفظ حرمت جان، یکی از اهداف مهم تشکیل حکومت اسالمی
ها به دسـت خداونـد    اختیار جان انسان، است. از منظر اسالم اعم از مسلمان و غیر مسلمان

ه حتـی  از این روست ک ن باید با اذن الهی باشد ورف در آترین تص کوچکرو،  از این ،است
احترام نهادن بـه  البته  ).195: بقره(هالکت خود را فراهم نماید فرد حق ندارد زمینه و مقدمه

گردد، بلکه حتی آن دسته  ومت اسالمی، تنها شامل جان مسلمانان نمیجان افراد توسط حک
، روایـات گیرد . در برخـی   نیز در بر می دان که در کشور اسالمی اقامت گزیده از اهل ذمه را

تـوان   روایات شیعه می ، اعم از مسلمان و غیرمسلمان تأکید شده است. ازاحترام خون افراد
بـر شـخص   «اشاره کرد که در بخشی از آن تصریح شده اسـت:   به روایتی از امام صادق 

و آن را انکـار   استذمی به جزیه و اداي آن معتقد که شخص  یمسلمان حرام است تا زمان
در این روایت کـه برخـی فقهـا نیـز بـه آن اسـتناد        44».را حراماً به قتل رساند ینکند آن ذم

حرام شمرده شده است و ایـن  ، کنند قتل افراد ذمی که شرایط ذمه را رعایت می 45اند،  کرده
  دارد. ، حکایتو حتی کفار ذمی از احترام خون افراد امر

هاي اسالم این است که حتی در برخـورد بـا دشـمن و بـراي      قابل توجه در آموزه نکته
اسـتفاده کـرد و تـا حـد امکـان بایـد از بـه         اي نیز نمی توان از هر حربه دستیابی به پیروزي

در ایـن   شود پرهیز نمود. روایـاتی مؤیـد   هایی که به کشتار جمعی منجر می کارگیري سالح
  46».فرمود ینه داختن سم در بالد مشرکاندا از انرسول خ«فرمود:  زمینه وجود دارد. علی
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تـوان   نمـی  یحتـ احکـام فقهـی،    اساس بر است. ها نیز محترم مال انسان، عالوه بر جان
ارزش نداشـته باشـد. بـراي     وال نزد مسـلمانان آن اممتعرض اموال غیر مسلمان شد، اگرچه 

ی را معـدوم کنـد، در برا   در صورتی که کسی خوك ، نمونه بـر آن ضـامن   یا شراب کافر ذمـ
و آنان حق نگهداري آنهـا را در   خواهد بود، زیرا نزد کفار ذمی، خوك و شراب قیمت دارد

البته مشروط بـر آنکـه آن را در امـاکن عمـومی اظهـار ننماینـد و باعـث        ، منازل خود دارند
در بـاب وصـیت نیـز     47 .ر شدن اذهان و تشتت در میان جامعـه اسـالمی نشـوند   دا جریحه
مـی  دهد هرگاه مسـلمان یـا کـافر ذ    صریحی در روایات وجود دارد که نشان می هاي عبارت

باید به وصیت او عمل شود و آن اموال وصـیت شـده در   براي کافر ذمی دیگر وصیت کند، 
م نقل شده است کـه  از محمد بن مسل اساس روایت صحیحی اختیار ذمی قرار داده شود. بر

مود که وصیت کرده تا امـوال او در راه خـدا   در مورد شخصی سؤال ن وي از امام صادق
که براي او وصیت کـرده،   ده یآن را به همان کس«مصرف شود. حضرت در پاسخ فرمودند: 

  48».باشد یا نصرانی يهودی اگرچه
 بـه اسـتثناي   توانـد ـ   اسـت و کسـی نمـی    محتـرم ان، آبروي افراد نیز افزون بر مال و ج

یـا دیگـران شـود. اسـالم     عرض آبروي خـود  مواردي که شریعت مشخص نموده است ـ مت 
بـه کسـی    اسـت و  غیر مسلمانان نیز توصـیه فرمـوده   ه بر حفظ آبروي مسلمانان، برايعالو

ا اتهام بـاطلی بـر آنـان وارد کنـد. براسـاس      ی دهد که به فردي از آنان دشنام داده اجازه نمی
هرگز قـوم   اند شدهمؤمنان از یک قوم موظف  )11 :حجرات(برخی آیات شریفه قرآن کریم،

از یکـدیگر  به زنان دیگـر ریشـخند نزننـد،     اند دیگر را به استهزا نگیرند و زنان مکلف شده
آبـروي   هاي زشت ندهند. این همه، به سبب اهمیت فراوان عیب نگیرند و به همدیگر لقب

  .است ها انسان
د، شـ کو مـی  گونه که در حفظ آبروي مسلمانان همانپس حکومت اسالمی موظف است 

مگـر  ندان جامعۀ اسالمی نیز تالش جلـوگیري کنـد،   دار نشدن آبروي سایر شهرو جریحه از
تن آبروي ایشان را مجاز سازد. بـر ایـن اسـاس،    آنکه خود آنان دست به عملی زنند که ریخ

شخص کافر ذمی هماننـد غیبـت   بت کردن یکه غ هاي فقهی تصریح شده باکتاز در برخی 
  49است.حرام ، فرد مسلمانکردن 
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  رفاه و آسايش شهروندان، امنيت، . تأمين نظم۴. ۲
، تحقق آن است ، به ویژه حکومت اسالمی، در پیترین اهدافی که هر حکومتی یکی از مهم

یت، رفـاه و  امن، برقراري نظم اه و آسایش شهروندان است. در سایهرف، امنیت، برقراري نظم
یشند و  ه هدف نهایی خود بیندیابند تا ب اسالمی مجال بیشتري می آسایش، شهروندان جامعه

از امنیـت و رفـاه را در کنـار تـأمین      منـدي  ، بهـره سمت آن حرکت کنند. امام صـادق  به 
مـردم بـدان    سه چیـز اسـت کـه همـه    «اند:  اد نمودهاز ضروریات زندگی بشر قلمد، عدالت

اند این اسـت   نمودهدلیل اینکه حضرت بر این سه تأکید  50».عدالت و رفاه، نیازمندند: امنیت
سـتند و دولـت مسـئول تحقـق آنهـا در      ین در طول حیاتشان از این سه امر، بی نیاز که مردم

  51است. یاجتماع یزندگ
اسالمی به قدري حائز اهمیـت اسـت کـه     نظم و امنیت براي شهروندان جامعه برقراري

نظر گرفتـه و   دراسالمی  کنندگان امنیت در جامعه راي اخاللشارع مقدس احکام سنگینی ب
  ).33(مائده:ایشان را در زمره محاربان و مفسدان فی االرض شمرده است

رفـاه و آسـایش بـراي مـردم نیـز      تـأمین  ، در حکومت اسـالمی ، عالوه بر نظم و امنیت
اي شـده اسـت.    ، به طوري که در متون اسالمی بـه ایـن بعـد هـم توجـه ویـژه      اهمیت دارد

و (به یاد آورید) زمانی را که موسی براي قـوم خـود   «شریفه: فهداوي معتقد است که از آیه 
آب طلبید؛ به او دستور دادیم: عصاي خود را بـر آن سـنگ مخصـوص بـزن. ناگـاه دوازده      

شـناخت. (و   مـی  چشمۀ آب از آن جوشید؛ آن گونه که هر کس، چشمۀ مخصوص خود را
تـوان   مـی  )60(بقـره:  »نکنیـد  گفتیم): از روزیهاي الهی بخورید و بیاشامید و در زمین فسـاد 

ترین مردم بـراي   استفاده کرد که فرستاده خدا و کسی که قصد دعوت دیگران را دارد، خادم
  52.قوم خویش و تحقق بخش حاجات روزانه آنهاست

هنگـامی کـه ایشـان را بـه فرمانـداري مصـر       ، خود به مالک اشتر نخعی در نامه علی
رفـاه   براي مسئوالن، زمانی است که زمینهمان و مکان تأکید فرمودند که بهترین ز، برگزیدند

ن نیـت مسـئوال   تنهایی کافی نیست، بلکه البته این به آسایش براي مردم فراهم شده باشد. و
ها و بهترین سـاعات شـب و روزت    نیکوترین وقت«: نیز از انجام این اقدامات اهمیت دارد

، اگر نیت درسـت ، ت براي خداستاگرچه همه وق، را براي خود و خداي خود انتخاب کن
  53.»رعیت در آسایش قرار داشته باشند و
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  جامعه . حمايت از محرومان۴. ۳
  هـا، حمایـت   دولت اسالمی موظف است در راستاي هـدف واالي دفـاع از کرامـت انسـان    

  ر هـر نقطـه جهـان در دسـتور کـار خـود      مستضعفان، محرومان و درماندگان جامعه را داز 
  از اموال خـود را بـه طبقـه محرومـی     کند تا بخشی ه مسلمانان توصیه میقرار دهد. اسالم ب

  برنـد براسـاس برخـی    لـوبی بـه سـر نمـی    از جامعه اختصـاص دهنـد کـه در وضـعیت مط    
ــرآن کریم،  ــات شــریفه ق ــره: آی ــه )177(بق ــن ب ــادت دی ــاز و روزه  عب ــب نم ــایی در قال   ه

  که شخص مـال خـود را نیـز   آید  ست میشود، بلکه ایمان واقعی آن زمانی به د محدود نمی
انـد،   در اختیار بندگی خدا قرار دهد و آن را به افرادي که در این آیـه شـریفه توصـیه شـده    

 )19(ذاریـات:  ،»و در اموال آنها حقی براي سـائل و مجـروم بـود   «إعطا کند. در آیه شریفه: 
حـروم  اي سـائل و م جدا کـردن بخشـی از امـوال خـود بـر      هاي افراد با تقوا از ویژگییکی 

واقعی کسی دانسـته شـده    نیز نمازگزار )25ـ24 :(معارجآیاتدانسته شده است و در برخی 
  قرار دهد. ز اموال خود را در اختیار محرومانکه بخشی ا

ها نباید کرامت انسـانی افـراد محـروم و     ها و احسان البته باید توجه داشت که این انفاق
بـه یـک   مت انسـانی،  در کرا نیاز، هردو و بی محروم چرا که، مستضعف را به مخاطره اندازد

ب انفاق خود، آنـان را تحقیـر   تواند به سب شخص غنی نمیرو،  از این ،ندا اندازه صاحب حق
  .)262 :بقره(کند، اگرچه طرف دیگر، مسلمان نباشد

، را خـوار سـازد   یر مسـلمان یکه فق یکس« تصریح شده است: اکرمردر روایتی از پیامب
ر خواهد ساخت، مگر خوا، امتیاو را در روز ق خوار شمرده است؛ خداوندحق خداوند را 
  54.»اینکه توبه کند

کرامت شخص فقیر به رعایت از افراد آن حضرت رضایت خداوند را ، در حدیثی دیگر
در حکـم  ، و همچنین رعایت کرامت فـرد مسـلمان را در حقیقـت    مسلمان مشروط فرموده

  رعایت کرامت خداوند دانسته است:
او را مالقات خواهد  یامت در حالیخداوند در روز قی که فقیر مسلمانی را اکرام کند، کس

همانـا  ، مسلمان خود را اکرام کند ینیکه برادر د یکس، نیقیاست. به  یکرد که از او راض
  55.خداوند عزوجل را اکرام نموده است

  هاي مشروع . تأمين و احياي آزادي۴. ۴
ها معین  تا آن میزان که شرع مقدس براساس مصلحت خود انسان دز حریم آزادي افرادفاع ا

، اساس بینش اسـالمی  رود. بر از اهداف و وظایف دولت اسالمی به شمار می، فرموده است
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دهـد   نمـی اسـالم بـه کسـی اجـازه      آزادي با عبودیت خداوند کامالً ارتباط دارد واز این رو
آزادي  کند، همچنین بایـد توجـه داشـت کـه    ود را خوار و ذلیل و خ آزادي خود را تفویض

 اي شود براي از نه آنکه وسیله، خود را براي بندگی خداوند مهیا سازد، اي است تا فرد زمینه
 بنـده : «البالغـه  نهـج  ن عبـارت یبا استناد به ازیر بار مسئولیت شانه خالی کردن. شهید صدر 

ت در مفهـوم  یـ کـه حر  کند می تصریح 56،»ده استیمباش که خداوند تو را آزاد آفر يگرید
، از حـق  هر موقع که خواسـت  تواند ن است و انسان میانسا یعیحق طبي، دار هیسرما یفعل

ت در اسـالم بـا   یـ چـون حر ، سـت ین نیچنـ  نیـ ا یت در مفهوم اسالمیاما حر، بگذرد خود
هـد کـه   د ینمـ  دارد، و بر این اساس، اسالم به انسان اجـازه  یت خداوند ارتباط اساسیعبود

ود را خوار و مستکین کند و از حریت خود بگذرد. از نظر اسـالم، انسـان مسـئول آزادي    خ
در «، ایـن  بنابر 57ست.یت از خود نیرفع مسئول يبرا یحالت، در اسالم خویش است و آزادي

ولی مسئول شناخته شده است و میزان مسئولیت انسان است کـه  ، انسان آزاد، تفکر اسالمی
  58».کند تعیین و مشخص میحدود آزادي او را 

اما به بردگـی منتهـی   ، شود در غرب از آزادي شروع می» حریت«، 59به تعبیر شهید صدر
 از عبودیـت خداونـد شـروع   » حریـت «بـه عکـس اسـت و    ، در اسالم ، حال آن کهشود می
  ).64: عمران (آلآید اَشکال بندگی در می شود و در نهایت به آزادي از کلیه می

در برابـر معبـود    ير واحـد یمسـ  ها آنان را در ت خداوند توسط انسانیعبود ،به تعبیر ایشان
گـر را  یکشـاندن ملـت د   یحق استعمار و بـه بنـدگ   یچ ملتیهرو،  از این ،دهد یخالق قرار م

 بر گروه دیگـر و از بـین بـردن آزادي    الیاست، در جامعه یچ گروهیه ينخواهد داشت و برا
از دیدگاه شـهید   60.انسانی حق ندارد خود را بت دیگران قرار بدهد چیست و هیآنها مباح ن

ر خـدا  یـ ت غیاسالم انسان را از عبود، دیاست و با توح ید اسالمید اساس عقایتوح«، صدر
نـه فقـط عـدم مزاحمـت بـا آزادي      ، مالك آزادي در اسـالم ، از منظر ایشان 61».کند یآزاد م

فرد از مسیر حـدود الهـی   اسالم این است که  لیِبلکه فراتر از آن است و مالك اص، دیگران
  62.خارج نشود

  م خانوادهي. حمايت از حر۴. ۵
اي است که مصالح عالی جامعه اسالمی را به بهترین گونه تأمین  گونه احکام متعالی اسالم به

در جامعـه  جایگـاه ممتـازي   اسـت،   ترین نهـاد اجتمـاعی   اولین و مهم سازد. خانواده که می
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قدرتمند شکل  اي است که از دل آن، خانواده گونه . اساساً احکام مبین اسالم بهددار اسالمی
تزلـزل نیـز بـه همـان میـزان در      ، گیرد و هرگاه یکی از این احکام نادیده انگاشـته شـود   می

بر حق مرد ، حقوق بشر اسالمی قاهره اعالمیه 5واهد آمد. بند اول مادة خانواده به وجود خ
هیچ قید و بندى که بر پایه نـژاد یـا   ه است که أکید نموده و تصریح کردازدواج ت و زن براي

 5براسـاس بنـد دوم مـاده     .جلوگیرى کنـد  این حق آنان تواند از نمى، رنگ یا قومیت باشد
موانع حکومت نیز موظف شده است تا ، جامعه عالوه بر، حقوق بشر اسالمی قاهره اعالمیه

هاي الزم را  حمایت، گرداند و بدین طریقهاى آن را آسان  برداشته و راه را از فراراه ازدواج
  .خانواده به عمل آورداز 

  . گسترش سالمت و بهداشت۴. ۶
اند، چرا کـه   بهداشتی، سنگ تمام را گذاشتهتأمین محیطی سالم و  هاي دینی در زمینه آموزه

وري از محیط پیرامون را به منظور نیل به کماالت روحـی و   بهره محیط سالم زیستی، زمینه
دار محیط سالم زیستی جهـانی   حل مشکالت عمیق و ریشه سازد. راه بهتر فراهم می، معنوي

هللا جـوادي   ا متعالی اسالم است. به تعبیر آیـت تنها و تنها پناه بردن به احکام ، در حال حاضر
مداران مسـتکبر هسـتند کـه جامعـه را بـه سـمت فسـاد        ایمان و سرد این حاکمان بی، آملی

آلـودگی و نـاامنی محـیط زیسـت     ، کشانند و به نابودي حرث و نسل و کشـتارو تجـاوز   می
دریـایی و صـحرایی نیـز از     نه تنها انسان، بلکه موجودات زندهبه طوري که ، زنند دست می

وارد منطقۀ آبـادي شـوند،   پادشاهان هنگامی که «آیاتی همچون:  63فساد آنان در امان نیست.
هنگـامی کـه   « )34(نمـل:  »کننـد  مـی  کشند و عزیزان آنجا را ذلیل می آن را به فساد و تباهی

 کنند و زراعتهـا و چهارپایـان را نـابود    می روي برمی گردانند در راه فساد در زمین کوشش
 دهد. صحت ادعاي فوق را نشان می)، 205(بقره: »سازند می

 17هاي دینـی دارد، در بنـد دوم مـاده     هداشت و سالمت در آموزکه به یتیاهم به سبب
ند براى هر ا دولت و جامعه موظفتصریح شده است که ، حقوق بشر اسالمی قاهره اعالمیه

برحسـب  ، بهداشتى و اجتماعى را از طریق ایجاد مراکـز عمـومى مـورد نیـاز     انسانى تأمین
نی و به عواقب تـرك آبـادا   در نامه خود به مالک اشتر علی  .کنند، فراهم امکانات موجود

  :دهند می عمارت زمین چنین هشدار
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خراج جز بـا آبـادانی   ، آوري خراج باشد که باید تالش تو در آبادانی زمین بیشتر از جمع
شهرها ، گردد و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد فراهم نمی

  64.حکومتش جز اندك مدتی دوام نیاوردخدا را نابود و را خراب و بندگان 
به حفظ محیط زیست و سـالمت ومسـایل بهداشـتی توجـه      فقه اسالمی در موارد متعددي

بـاب طهـارت اسـت.    بـه ایـن مسـئله در آن توجـه شـده،       است. اولین باب فقهی که کرده
، صـدقات ، زکـات  ،ارتباط وثیقی بین محیط پاك و سالم بـا نمـاز  ، همچنین در احکام فقهی

، بـر  در جـاي جـاي فقـه   ، ایـن  یابیم. بنـابر  ... می و، مساقات، مزارعه، احیاي موات، اوقاف
، همچنین در برخی مـوارد  65است. ط زیست تأکید شدهبهداشت و حفاظت از محی، سالمت

احکام و قواعدي در فقه وجود دارد که بحث تعرض به محیط زیست را مورد توجـه قـرار   
در همین قالب، قابل بررسـی اسـت، برخـی از آیـات     » ضإفساد فی االر« داده است. بحث

بدیهی است کـه یکـی    .فساد در زمین را به هر شکل آن ممنوع ساخته استا 66قرآن کریم، 
  67ها و ضرر رساندن به آن است. از بین بردن محیط زیست انسان، شکال فساد در زمیناز ا

، روایـات  دیـ نما یض مـ ین تحـر یزمـ  یرا بر آبادان عالوه بر آیات متعددي که مسلمانان
  آمده است: است. در روایتی از امام صادق  دهمتعدي نیز بر این امر تأکید کر

و خداونـد تمـام   ، سـت یتـر از زراعـت ن   نزد خداوند محبوب در میان اعمال، هیچ چیزي
  68کرد. یم یاطیکه خ ، جز ادریس را که مبعوث فرمود زارع بودند یامبرانیپ

شـناخته   ترین اعمال در نـزد خداونـد   یکی از محبوب س، زراعت و آبادانی زمینبر این اسا
ز بـه پـا شـد و در    یگر رستاخا« نیز در اهمیت کشت نهال فرمود: شده است. پیامبر اکرم 

دن روز یاست که بتوانـد تـا فـرا رسـ     یباق یپس اگر فرصت، باشد یاز شما نهال یکیدستان 
  69.»ن کندیپس چن، بکاردامت آن نهال را یق

شد و نهالی در دستان یکـی از شماسـت    اگر رستاخیز به پا« در بیانی مشابه آمده است:
  70.»ن کندیباید چن، تواند آن را بکارد اگر می

خصـوص پـاداش کاشـت درخـت     به دلیل چنین اهمیتی است که در برخی روایات در 
   آمده است:

  شته ماندن آن صبر و استقامت کنـد ت و برافراپس بر محافظ، را برافرازد یکه درخت یکس
  نشـیند، بـراي او نـزد خداونـد عزوجـل      ثمر بـه بـار مـی    که يا به آن اندازه، تا ثمر دهد

  71.عطایایی است
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دار را  وهیدرختان م«دار چنین آمده است:  در خصوص عقاب قطع درختان میوهطور  همین و
بیانـات  چنین  72».فرو خواهد فرستاد یانچن آن یشما عذاب يچرا که خداوند برا، دیقطع نکن

رزق و روزي  تواند به این سـبب باشـد کـه اینهـا وسـیله      شدیدي در مورد قطع درختان می
  ند.شو می و موجب صحت جسمی شهروندان ندا بسیاري از مردم

برخـی از  ، کند یم يق به عمران و آبادیگران را تشویاسالم که د یعالوه بر احکام متعال
یط زیست تأثیرگذار است. بـراي مثـال، در   وجود دارد که براي حفظ سالمت محاحکام نیز 

یکـی از   73فقها در بحث وجوب دفن میت به آن استناد کرده اند، که  روایتی از امام رضا 
عدم آزار و اذیت افراد زنده از بوي نامطبوع آن و جلوگیري از آفـات  ، ادلۀ امر به دفن میت

  کن است از آن نشأت گیرد. حضرت فرمودند:و بلیات جسمانی است که مم
مردم  يت برایم ير بوییو تغ ت شد تا فاسد شدن جسد و قبح آن منظریهمانا امر به دفن م

ـ اذ، شود یکه بر آن وارد م يآن و آفت و فساد يو افراد زنده به سبب بو، ظاهر نشود ت ی
سبب مصیبت او، د تا به ده بمانینکه جسد از دوستان و دشمنان پوشیا یز به سببنشوند و ن

  74.دشمنش شادمان نشود و دوستش محزون نگردد

برداري  بهره، نهد مسلمانان می که حراست از محیط زیست را به عهدهاز دیگر احکام اسالم 
روایات، بر اسـتفاده صـحیح از   برخی از  کانات و عدم تضییع آنهاست.صحیح از منابع و ام

در آبـی کـه در جـایی جمـع     «است: کردن آنها نهی شده و از هرگونه آلوده  آبها تأکید شده
هـاي   تیاز جملـه صـالح  یکی از نویسندگان براین عقیده است که،  75».بول نکنشده است 

از قطـع درختـان بـه     حاکم در دولت اسالمی، این است که از مناطق طبیعی حفاظت کند و
  76.ي که به نابودي آنها منجر شود، جلوگیري نماید ا گونه

هاي دیگر تخریب محیط سـالم زیسـتی انسـان اشـاره شـده       به جنبه، روایات برخیدر 
قابلـه بـا دشـمن فرمـود:     هـاي شـیمیایی بـراي م    به کارگیري سالح در زمینه  علیاست. 

در تعبیر مشابهی از آن حضرت آمده  77».فرمود ین نهااز پرتاب سم در بالد مشرک پیامبر«
به همین با استناد  78».فرمود ینه در بالد مشرکاناز انداختن سم  رسول خدا«آمده است: 

اي مقابلـه بـا   هـاي شـیمیایی) بـر    به عدم جواز استفاده از سم (سـالح  روایت، برخی از فقها
مسـلمانان در   ویژه اگر پیروزي به، در میدان کارزار . البتهاند داده دشمن در بالد مشرکان فتوا

  79اند. مانعی ندیده، منوط به استفاده از آن باشد برابر محاربان
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  گيري نتيجه
که ابعاد حقوق بشري در این دهد  نگاهی گذرا به اهداف تشکیل حکومت اسالمی نشان می

 ه به اهداف حکومت اسالمی به روشـنی غیر قابل تفکیک از آن است. با توج، حکومت نوع
عمیـق بـوده   ، توان دریافت که تا چه میزان نگاه حقوق بشري اسالم در تشکیل حکومت می

  :همواره سه نوع هدف را پیگیري کنداست. حکومت اسالمی باید 
خویش و دستیابی به مقام قرب الهی کـه  نیل انسان به تعالی و کمال معنوي  :غاییهدف  .1

رآن یـ و غ یافتراق حکومت اسالم ترین نقطه هدف عالی حکومت اسالمی است، اساسی
باید مسیر بندگی را بـراي  ، این هدف خودشود. حکومت اسالمی در راستاي  یشمرده م

افراد بشر، مشمول ایـن  تمام  ه گروه خاصی از آنها، فراهم کند، چرا کهو ن، ها تمام انسان
  .شوند حق می

ــانی .2 ــداف می ــالمی  اه ــت اس ــالی حکوم ــدف ع ــه ه ــل ب ــزار و  ، : نی ــی اب ــتلزم برخ مس
. اسالمی از آن یاد شدی حکومت عنوان اهداف میان این نوشته باهاست که در  زمینه پیش

بستر مناسبی براي نیل انسان به مقام واالي قرب الهی فراهم خواهـد  ، تحقق این اهداف
ها از حـق   برخورداري انسان فراهم نمودن زمینهند از: ا کرد. برخی از این اهداف عبارت

بـه اجـرا درآوردن کامـل احکـام     ، حاکمیت توحیـد و برچیـده شـدن طـاغوت    ، هدایت
اساس بینش  تعلیم و تربیت بر، شعائر اسالمی ، اقامهجاد محیط پاك و معنويای، اسالمی

برقـراري مسـاوات و   ، اسـاس مـوازین الهـی    تحقق و گسترش قسط و عدالت بر، الهی
  برابري در چارچوب شریعت اسالمی و نهادینه ساختن کرامت انسانی.

مقدمـۀ نیـل بـه    نیز اهمیـت دارنـد،   که در شریعت اسالم  خی از اهداف: براهداف مقدمی .3
. برخـی از ایـن   عالی حکومت اسـالمی هسـتند   نیل به هدف، اهداف میانی و به تبع آن

رفاه و آسایش ، امنیت، تأمین نظم، مال و آبروي افراد، ند از: دفاع از جانا اهداف عبارت
از  حمایـت ، هاي مشـروع  تأمین و احیاي آزادي، جامعه از محرومانحمایت ، شهروندان

  تشکیل خانواده قدرتمند و ایجاد محیط سالم زیستی.
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