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 المللنیط بیاز نقض حقوق بشر در مح يریشگیاسالم براي پ ریتداب
  *محمدرضا باقرزاده

  چکيده
امروزه يکي از مهمترين اهداف حقوق بين الملل در تنظيم روابط بين المللـي تـامين و تضـمين رعايـت     

توان از رعايت حقوق بشر در جوامـع انسـاني و نيـز    ها است. سوال اين است که چگونه ميحقوق انسان
پيشگيرانه اسـت کـه   هاي روش، ترين مکانيزم براي اين هدفمحيط بين الملل اطمينان يافت. شايد مدبرانه

سازد. اسالم در نظام ضمانت اجرايي اسالم براي مقابله مي عيني حمايت از حقوق بشر را فراهمهاي زمينه
ست. برخي از اين تـدابير عبارتنـد   اي ارائه كرده ابا نقض حقوق بشر در محيط بين الملل تدابير پيشگيرانه
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  مقدمه
 يهـا از رسـالت  یکـ یاسـت.   یالمللنیج در روابط بیار مهم و رایامروزه بحث حقوق بشر از مباحث بس

ز در حـوزة روابـط   یـ ان جوامـع و ن یـ مقابله با موارد نقض حقـوق بشـر در م   یالمللنیمهم ب يهاسازمان
و تقـدم آن بـر درمـان و     يریشـگ یگـاه پ یالملل جانیام بن است که در نظیالملل است. اما نکتۀ مهم انیب

 ياي بـرا رانهیشـگ یپ يهـا هین است که اسـالم چـه توصـ   یر است. پرسش ایناپذلیمقابله انکارناپذیر و بد
  دهد؟مقابله با نقض حقوق بشر به دست می

 یبررسـ ، کنـد از نقـض حقـوق بشـر پیشـنهاد مـی      يریشگیهایی که اسالم براي پراه، در این نوشتار
توانمنـد و برخـوردار از   ، که نظام حقوقی اسالم را در دفاع از حقـوق انسـان   ییهاشود. برنامهمی یاجمال

  اند.ضمانت و پشتیبانی عملی ساخته
  شود:می یاز نقض حقوق بشر بررس يریشگیپ ياسالم برا يراهکارها یاکنون برخ

  تأکيد بر صلح پايدار
اتهام مغایرت آن با صـلح و امنیـت   ، المللی اسالمان اسالم با دیدگاه بینتوزانۀ دشمناز موارد برخورد کینه

  هاست.آمیز با دیگر جوامع و ملتالمللی و همزیستی مسالمتبین
صـراحت  بـه  دیـ قـرآن مج هاسـت.  ان ملـت یز میآممسالمت یستین صلح و همزیکه اسالم دیحالدر
را از  يافـروز )؛ جنـگ 208و  205 :بقـره ( دانـد یمـ  یرا مذمت و منشأ آن را فساد و تبـاه  يافروزجنگ

قـرآن  ). 64کند (مائـده:  آورد که خداوند سنتش را بر پایۀ مقابله با آن بنا میستی به شمار مییصفات ناشا
ان یـ صـلح م  ياسالم برا يندا ؛)208: (بقره کندیدعوت م زیآممسالمت یبه صلح و زندگهمۀ مؤمنان را 

  .)63 :عمرانلآ(آنان است  یبراساس اصول مشترك اله یستیزو هم ییهمگرا، یاله يهاملت
ـ یۀ نقض صلح و امنیماکه بن يگراساساً تجاوز شـدت نکـوهش   در اسـالم بـه  ، اسـت  یالمللـ نیت ب

  .)87 :مائده ؛190 :(بقره» نْیلْمعتَدٱ حبیلَا للَّهٱولَا تَعتَدوا انَّ «د: یفرمایکه قرآن مشود چنانمی
اسالم اسـتقبال شـده اسـت و مسـلمانان مـأمور بـه صـلح بـا کفـار           يه صلح با کفار از سوش بیگرا

  .)90 :(نساءباشند معاند میریغ
ـ   «د: یفرمایگر مید يخداوند سبحان در جا اَ و تَوکـلْ علَ لهـ نَحلْمِ فَاجلسوا لنَحن جا هللاِٱ یو    و هـ ه انـَّ

ان یـ م تیمیصفا و صـم ، در اسالم صلح یقاعدة اصل .)193- 192 :بقره( زین و )60 :(انفال» میلْعلٱ عیلسمٱ
وفـاق و  ، تیصلح و امن جادیبه ا يدر موارد متعدد دیقرآن مج، رو نیاز هم ؛)128: (نساءهمۀ بشر است 

  .)10- 9 :حجرات ؛1: (انفال دهدیفرمان م زیآممسالمت یستیو همز یدوست
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ـ  قَـاتلُوکم یلَم  نَیلَّذٱعنِ  هللاُٱ نْهاکمیلَا «د: یفرمایز میو ن ٱ یف نیلـد   لَـم یو وکم خْرِجـ  نْ د اَنْ  ارِکمیـ مـ
  .)8 :(ممتحنه» نْیلْمقْسطٱ حبیانَّ اهللاَ  هِمیو تُقْسطُواْ الَ برُّوهمتَ

رف و حقـایق  با تکیه بر معـا بیش از دیگران پیامبران قت است که ین حقیاز ا یناش ید اسالمین تأکیا
هـی و اخـالق مـتـعـالی انسانی و خیرخواهی بی از زبـان گویـاي عقـل و     گیـري هـره و با ب مانند خوداـل

بـراي دعـوت بشـر بـه توحیـد و نشـر       ، دور از جنگ و درگیريبه محیطی امن و فضایی سالم و ، منطق
  .اندداشته مین سعادت دنیا و آخرت انسان نیازأمعارف و ت

توان دریافـت کـه صـلحِ مطلـوب و     یم، د کرده استیکه در اسالم بر صلح تأک ینابعاما از مجموع م
  ها و صفات زیر را داشته باشد:  آن است که ویژگی، نظر اسالم ازپایدار 
آمیز بـا احتـرام و   اسـالم خـواهـان صلح شرافتمندانه و همزیستی مسالمت بودن صلح: شرافتمندانه. 1

اعتقاد به صلح به معناي پرهیز از جنگ به هر قیمـت و تحـت   ، در اسالم رعایت حـقـوق مـتـقابل است.
ا دشـمـن متجاوز روي، طلبیصلح ۀتوان به بهانهر شرایطی نیست و هرگز نمی  و گـردان شـد  از جنگ ـب

طلبانـه  صـلح  ايهچهـر  ۀتجاوز و ارائـ  ۀپوششی براي تثبیت یا ادام حقیقتخواهی او را که درنداي صلح
ااجابت ، است درواقـع تسـلیم در برابـر ظلـم و زیـر پـا       ، سـالح صـلــح پاسـخ گفـتن    کرد. تجاوز را ـب

بخشیدن به تجاوز اسـت. صــلح  تر تشویق متجاوز و مشروعیتگذاشتن شـرافـت انسانی و از همه مهم
 خواري و حقارت آلوده سـازد و ظلـم و تجـاوز را بـر    ، و سازشی که کرامت انسانی مسلمانان را به ننگ

یـست شدةییدأوجه تهیچبه، د مشروعیت بنشاندمسن   .)16ص، 1361، (مطهري اسـالم ـن
 بـار سازشـی ذلـت  ، قرآن کریم درخواست صلح را در شرایطی که جنگ تنهـا چـاره اسـت   ، روازاین

  ).35(محمد:  کندنکوهش و نهی می داند و آن رامی
وال تـدعوا الـی الصـلح    «آمـده اسـت:    »الی السـلم  وتدعوا«در تفسیر عبارت  الدقایق کنزدر کـتـاب 

هـاي اساسـی   عزت اسالم و امت اسالمی از مالكبنابراین  .)522ص، 9ج، تـا بی، (مشهدي» خورا وتذلال
  توان آن را نادیده گرفت.  مـشـروعـیت صلح است که نمی

حقیقـی   ةهویـدا سـاختن چهـر   ، تـداوم وحـدت مـسـلـمـانــان   ، حفظ اسالم، مقصود از صلحاگـر 
بـا  ، حدیبیـه در صـلح  کـه  چنان ؛آفرین استمسلمانان عزت صلح براي اسالم و، وز و مانند آن باشدمتجا

 پنداشـتند برخـی مـسـلـمـانــان   ، رپیـامب  سوياز انعقاد پیمان صلح با مشرکان و پذیرفتن شروط آنان 
 بـا از آن ، اي دیگـر خواند و در جـ » فتح مبین«اما قرآن آن را  شد؛دار عزت مسلمانان با این پیمان خدشه

  .)166ص، 10ـ9ج، ق1406، (طبرسی کرد یاد» فتح قریب« ۀعنوان مقدم
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فـت و  أبلکـه از ژرفـاي ر   ؛صوري و ظاهري نیست، صـلـح در اسـالم :دارریشه. صلح واقع بینانه و 2
محقـق   مارسـل بـوآزار  خیـزد.  برمـی لق و حرص و ولع بسیار به سـعادت آنـان   شفقت دین اسالم به خُ

، خـاص آن  ازاتیـ اسالم و امت یجهان يهادگاهیاز د دیدر ژنو با تمج یالمللنیب یعال قاتیتحق يوتیانست
وفـادار   شیسابق خـو  نیآنان که به د یحت، مردم ۀاست که هم یصدد ساختن جهاناسالم در: «سدینویم

؛ 105ص، 1369، ازار(بـو  »کننـد...  یکامـل زنـدگ   يو برابـر  يو بـرادر  يبـا تفـاهم و همکـار   ، انـد مانده
، اسـالم  غمبریکه پ میاذعان کن دیبا: «سدینویاو فراتر رفته و م )119ص، 1385، یپژوه و خسروشاهدانش

  ).270ص، 1369، بوازار( »الملل بوده استنیحقوق ب گذارانیبن
ؤمنینَ اقْتَتَلُـوا    «ن است: یدار این صلح پایم در تضمیشنهاد قرآن کریپ نْ الْمـ فَتـانِ مـنْ طائاوا   وحل فَاَصـ

رِ اللّـه فَـانْ فـاءت فَ      لَـی اَمـء ا تّی تَفىغی حلُوا الَّتی تَبلی الْاُخري فَقاتما عدیِهحا غَتنْ بما فَانَهیوا  بحل اَصـ
  ).9(حجرات: » بینَهما بِالْعدلِ واَقْسطُوا انَّ اللّه یحب الْمقْسطینَ

ولـی  ، هـاي اخالقـی اسـالم اسـت    یکی از ارزش، اساس عدل و دادرزش بصلح و سا، ن اساسیبر ا
د؛ شـو بـه وجـه صـحیحی تـأمین     ، متخاصـم  طـرف هردومنافع ، صلحی است که در آن، بینانهصلح واقع

از  دوطـرف کـه یکـی از   صلحی که گروهی از افراد باایمان و خداشناس بر آن نظارت کنند و درصـورتی 
او را بکوبند و نیروهاي خود را براي اثبـات محکومیـت او    همۀ توانبا ، نهادداد گامی فراتر  عدل و ةدایر

  و جنگ و نبرد با او بسیج کنند تا سرانجام به فرمان حق گردن نهد.  
  در نظر گرفته است: وطیاسالم شر، براي پایداري چنین صلحى

نیرومنـدي   .باشـد  باید براساس عدل و داد اسـتوار ، . هر نوع پیمان سازش و ترك تعرض و تجاوز1
هاي خود را بـر متخاصـم ضـعیف و نـاتوان تحمیـل کنـد؛ از       شود که او خواسته سببنباید ، یک طرف

صلح حقیقی میان قوي و ضعیف متصور نیست و ایـن همـان حقیقتـی اسـت کـه      که  انداالیام گفتهقدیم
صـلح و صـفا برقـرار    ، یـان آنـان بـا عـدل و داد    م ؛»فَاَصلحوا بینَهما بِالْعدلِ واَقْسطُوا«ۀ قرآن آن را با جمل

    ؛ده استکربیان ، عدالت بورزید، سازید و در بستن پیمان
    ؛بر این صلح نظارت کنند، گونه منافعی در این درگیري ندارند. افراد باایمان و خداشناسی که هیچ2
نـاظران  ، گام برداشتطلبی افتاد و برخالف مواد پیمان صلح به فکر توسعه دوطرف. هرگاه یکی از 3

تا افراد ستمگر و متجـاوز بداننـد کـه در    ، او را سرجاي خود بنشانند، باید با جنگ و نبرد، طرف صلحبی
 کـرده زیـر بیـان    ۀاسالمی براي آنان منزلتی وجود ندارد و این دو شرط اساسی را قـرآن بـا جملـ    ۀجامع

ببیننـد کـه یکـی از    ، هرگاه گروه ناظر بر صلح ؛»وا الَّتی تَبغىفَانْ بغَت احدیِهما علَی االُخري فَقاتلُ«است: 
  ؛باید با متجاوز نبرد کنند، متخاصمین به فکر تجاوز افتاده است
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براي این باشد کـه او بـه   ، بلکه باید هرگونه نبرد با او، انتقامی داشته باشد ۀ. نبرد با ستمگر نباید جنب4
عدي به حقوق افراد باایمان را از مغز خود بیـرون برانـد و ایـن    تجاوز و ت ۀفرمان خدا گردن نهد و اندیش

جنگ تا آنجا ادامه یابـد کـه سـتمگر بـه راه عـدل و داد کـه        ؛»حتّی تَفى ء الی اَمرِ اللّه« ۀمطلب را با جمل
    ؛ده استکربیان ، فرمان الهی است باز گردد

حـاالت بـراي    همـۀ راد باایمـان بایـد در   یادآور شده است و آن اینکه افـ  مهم اينکته، . در آخر آیه5
حتـی پـس از سـرکوبی گـروه     ، ناامید سـازد ، ها نباید آنان را از برقراري صلحو این جنگ بکوشندصلح 

 کـه چنـان ، داد ببندنـد  پیمان صلح مجدد را براساس عدل و، و از نو، باید آستین همت باال بزنند، متجاوز
هرگاه متجاوز دو مرتبـه بـر فرمـان حـق      ؛»صلحوا بینَهما بِالْعدلِ واَقْسطُوافَانْ فاءت فَاَ« فرماید:می خداوند

  د.شوبار دیگر کوشش کنید که میان آنان بر اساس عدل و داد صلح و سازش برقرار ، گردن نهاد
آن را بـراي  ، اي اسـت کـه اسـالم   بینانـه صـلح واقـع  ، شـده یـاد  وطچنین صلح و سازشی با شر

ه کـ عـالوه بـر این  ، دشـو اجـرا  ، طی که گفتـه شـد  وه است و اگر با شرکردصم مقرر هاي متخاگروه
آمیـز کـه آرزوي بـزرگ    تواند به یک زندگی مسـالمت می، را تأمین کند هر دو طرفتواند منافع می

  عمل بپوشاند.  ۀجهانیان است جام
  است.  ده کرمقرر  شروطی براي پایداري آن واین صلحی است که اسالم آن را پیشنهاد 

، نگـاهی بیفکنیـد  ، شـود بزرگ و کوچک جهان بسته می کشورهايهاي صلحی که میان به پیمان اگر
آیـا پیمـان صـلح همـواره میـان دو       .سـت نیبینانه واقع، هاها و سازشیک از این صلحیابید که هیچمیدر

آیـا   ؟وان مطـرح اسـت  متعادل و برابر است یا اینکه غالباً صلح میان دو جنـاح قدرتمنـد و نـات   ، متخاصم
جـاي پـایی بـراي منـافع خـود      ، و در داوري و حل و فصل خصومت اندطرفبی يافراد، هیئت نظارت

، ن از مفـاد آنهـا آگـاه شـوند    اها و عهدها و قراردادها پـیش از آنکـه متخاصـم   پیمان همۀیا اینکه ، ندارند
 شـود ن واگـذار مـی  ابـه متخاصـم  و امضـا و اجـراي آن   ، دشوهاي بزرگ جهان تنظیم میوسیله دولتبه
  .)51ص، 1377، یسبحان(

روابـط   ةمعنـا کـه بـه گسـتر     ؛ بـدین جانبه اسـت همه، صـلـح در اسـالم . صلح همه جانبه و جامع:3
 ۀبلکـه همـ   ؛پردازدبه چگونگی ارتباط دنیاي اسالم با دنیاي خارج نمی فقطو  شودنمیالملل محدود بین
صلح و آرامش را در نهان انسـان بـا ایجـاد سـازش میـان      ، آغازالم در . اسگیرددربر میون زندگی را ئش

بـه دور از هرگونـه افـراط و تفـریط      عقـل و  و زیـر فرمـان  هاي طبیعـی  قواي درونی و ارضـاي خواسته
 کـنــد اعضاي آن را به برقراري روابطـی صـمیمانه تـوصـیــه مــی    ، سپس در محیط خانواده ؛آفریندمی

۷۴     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  

خوانـد  گاه در مـحـیـط اجـتـمـاعـی نیز مؤمنان را برادر یکدیگر مـی آن) 23اسراء:  ؛36؛ نساء: 83(بقره: 
یکدیگر را به دوستی دعــوت   بیفشانند وآشتی و صلح ، بذر محبت، خـواهـد در میان خوداز آنان می و

 حـول محـور  امت اسـالمی را  سپس  )؛10- 9(حجرات:  سازند میان خود صلح و سازش برقرارو کـنند 
در واپسـین  خوانـد و  به وحدت و صلح فرا مـی ، ت از رهبر عادل و رعایت قوانین و احـکام اسالماطاع

مسـلمانان کـه همانـا     بـا مشـترك   ۀپیروان ادیان الهی را به بازگشت به کلمـ ، فراتر از دنیاي اسالم، مرحله
هـا را بـر   سـان )؛ سـپس همـۀ ان  64عمـران:  (آل خواندمی فرا، پرستی استتوحید و پرهیز از شرك و بت

  کند.  آمیز در کنار دیگري دعوت میمالك انسانیت به همزیستی مسالمت
 ۀزمینـ ، دهـد ها بـدان پاسـخ مثبـت مـی    انسان ۀاسالم با این دعوت همگانی که فطرت همسان بدین

این سیر منطقی دربردارندة ایـن  ، . درواقعسازدفـراهـم میمیان همۀ جوامع بشري تحقق صلح حقیقی را 
؛ چنـین صـلحی   راه استقرار صلح حقیقی و همیشگی است، حق ۀپذیرش آگاهانه و داوطلباناست که معن

  شود.  عادل محقق میي غیرهانفی مبارزه با حکومتدر پرتو گسترش حقیقت و 

  ب: تأمين امنيت فراگير  
جامعۀ انسـانی   پیشرفت و کمال شرط ، المللی است. امنیتتأمین امنیت فراگیر بین، یکی از اهداف اسالم

، گریزنـد هـایی کـه حـق   هـایی اسـت کـه از طبیعـت انسـان     است. این هدف از مبارزه در برابـر دشـمنی  
). 41- 39ناپذیر است. جنگ در اسالم زمانی تشریع شد که از مسلمانان امنیت سـلب شـد (حـج:    انفکاك

آغـاز  ۀ اهل حق و نـاامنی آنـان   رفتجهاد و دفاع را با اشاره به حقوق ازدست ةاجاز که بینیمدر این آیه می
 ۀرفتـ ق ازدسـت تـر از حقـو  اصـولی  اصلی دفاع را امري بـاالتر و ارزشـی   ۀفلسف، حالاما درعین، کندمی
دسـت  رويکـار نباشـد و اگـر اهـل ایمـان دسـت       و آن اینکه اگر دفـاع و جهـاد در  ، کنداي ذکر میعده

  ایستد.  بیند و از کار میه است آسیب میوي جامعمعن معابد و مساجد که قلب پرطپش حیات، بگذارند
آن ، با اصول صحیح و منطق عقـل هماهنـگ سـاخته   راهبرد سیاست خارجی خود را اسالم ، بنابراین

 وقَـاتلُواْ «فرمایـد:  دهـد و مـی  را وسیلۀ دفاع از امنیت در برابر تهدیدات علیه موجودیت اهل حق قرار می
ی  فـ    قَـاتینَ یذ بِیلِ اللّــه الـَّ الَ  سـ واْ إِنَّ اللّـهتَــدالَ تَعو لُونَکُم ب حـینَ  یتَــدعالْم ماقْتُلُـوهثُ  و یـح  مــوهفْتُمثَق

 تْنَۀُ أَشَدالْفو وکُمثُ أَخْرَجینْ حم موهأَخْرِجنَوم   لُوکُمقَـاتى ی  الْقَتْلِ والَ تُقَاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرَامِ حتـَّ
یهرِینَ فزَاء الْکَافج ککَذَل مفَاقْتُلُوه قرآن دسـتور مقاتلـه   ، در نخستین آیه). 191- 190(بقره: » فَإِن قَاتَلُوکُم

نان اجـازه  مسـلما کشـند و بـه   شمشیر بـه روي مسـلمانان مـی   است که  صادر کرده با کسانی راو مبارزه 
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شـکیبایی  دوران صـبر و  ، دیگـر  بیـان بـه   ؛ببرند ن دشمنان دست به اسلحهکرد دهد که براي خاموشمی
از ، و صـراحت کافی قوت و قدرت پیدا کرده بودند که بـا شـجاعت    اندازةو به، بود مسلمانان پایان یافته

و امنیـت شـما را مخـدوش و تهدیـد      جنگنـد با کسانی که با شما می« :خود و حقوق خویش دفاع کنند
بـا تهدیـدات   مقابلـه  براي که این دستور صراحت دارد  نیز» یقاتلونکملذین ا«عبارت ». پیکار کنیداند کرده

  خواهان است.علیه امنیت جامعۀ اسالمی و اردوگاه حق
اجـازه  ، بیندامنیت خود را در معرض خطر میقوانین آسمانی و بشري به شخص یا جمعیتی که  همۀ

  فروگذار نکند.   دجودیت خواقدام منطقی براي حفظ مواز هرگونه دهد براي دفاع از خویشتن می
بـراي مقابلـه بـا    ، اساساً دستور اسـالم بـه تجهیـز و تقویـت نیـروي نظـامی و تحصـیل اقتـدار        

د      ومنلَهم ما استَطَعتُم من قُوةٍ  وأَعدواْ«هاست: ناامنی عـ ونَ بِـه بـلِ تُرْه الْخَیـ اط بـر   کُمود عـو اللّـه و
فی سبِیلِ اللّه یوف إِلَیکُم وأَنـتُم الَ   شَیءونهِم الَ تَعلَمونَهم اللّه یعلَمهم وما تُنفقُواْ من د منوآخَرِینَ 
از نیـرو و  ، ی داریـد یتوانـا  انـدازه در برابـر دشـمنان هر  مفاد آیه این است که  ).60(انفال: » تُظْلَمونَ

تهدید کنید و هاي مخرب و ویرانگر به انواع سالح را ردم جهانمنه براي آنکه ، قدرت آماده سازید
بردگـی و اسـتعمار را    و ها و اموال دیگران را تصاحب کنیدسرزمین و، ویرانها را ها و زمینآبادي

بـر ایـن    افـزون  شـود کـه  یادآور میس ن امنیت است؛ سپیتأمبلکه هدف  ؛در جهان گسترش دهید
شناسـید و بـا افـزایش آمـادگی     را نمـی  ندیگري نیز دارید که آنـا  ندشمنا، شناسیدمیدشمنانی که 
  . نشینندو بر سر جاي خود میترسند آنان نیز میجنگی شما 

امنیـت  ، آل جهانی اسالم است؛ زیرا درپی تحقق این حکومـت البته هدف نهایی تحقق حکومت ایده
  فراگیر در همۀ عالم محقق خواهد شد.  

 امـن هـا  راه«آمـده اسـت:   ، که محصول نظریۀ جهاد اسـالمی اسـت   دربارة نظام جهانی مهدوي
 را جـواهراتش ، نگـذارد  گیاه روي بر جز را خود پاي و برود شام تا عراق از زن کهچندان شود؛می
 »نترسـد  ايدرنـده  هـیچ  از نیـز  او و نیفکند ترس و هیجان به را او ايدرنده هیچ، بگذارد سرش بر

  ).474ص، ق1417، (صافی گلپایگانی

  هاي آنهاي ضد بشري و زمينهج: قاطعيت در برابر خشونت
 به، دهدخشونت نمی اجازة تنهانه، ستین اسالم متوجه آنان از يخطر که يکفار دربرابر میکر قرآن

آنـان را بـه    کتـاب  اهـل  و مشرکان را که یننامسلما) و حتی 33(ممتحنه:  کندمیامر  زین يکوکارین
). 186عمـران:  (آل کنـد مـی  ي تشـویق بردبار و مدارا به، اندکرده شکنجه و تیاذ هاي مختلفگونه

۷۶     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره دوم، پائيز و زمستان  

 و عقـل  و عـزم معلـول  ، بدین معناست که صبر و تحمل در چنـین مـواردي   »االمور عزم من« ریتعب
شـود  انجـام مـی   منطـق یبـ  جاناتیه و احساس و لیم يرو ازاست؛ برخالف اقداماتی که  شهیاند

  ).229ص، الف 1374، (مطهري
حتی با دشمنان اسـت تـا تبیـین و تبـین صـورت      ، مدارا، نابراین راهبرد اصلی و اساسی اسالمب

توانـد بـا خشـونتگري و    گـاه نمـی  هیچ، گریزي استپذیرد؛ اما اگر اسالم دین مالیمت و خشونت
کـردن خشـونت از صـحنۀ حیـات اجتمـاعی      خشونتگران کنار آید و آنان را تحمل کند؛ بلکه پـاك 

راهـی جـز   ، هـاي خشـونت  هدف اساسی است. البته براي دفع و از بین بـردن ریشـه   یک، هاانسان
و مـدارا   محبتهرچند از منظر اسالم ، روقاطعیت و اقدام حکیمانه و دور از احساس نیست. ازاین

 زیـ ن خشونتورزي قلمداد کرد. پس اگر گاهی قاطعیت را نباید به معناي خشونت، استیک اصل 
 هـم  اسـالم مثابۀ قاطعیت مورد دفاع باشـد.  باید به، است الزم طرد و دفع و همبارز و دارد ضرورت

: مییبگـو بسـا  چـه  ).16ص، تـا بـی ، اسـت (مطهـري   نقمـت  و دفع نید هم و محبت و جذب نید
 نأشـ ، بـدین منظـور   .)46ص، تـا بـی ، (مطهـري » هاستمحبت و عواطف از يمظاهر زینها نقمت«
 بـه ، آن از يدیـ ناام صورت در و، پردازدمی» يگذارمرهم« به نخست کهاست  بیطب نأش امبریپ

» مواسـمه  یواحمـ  مراهمـه  احکـم  قـد  بطبه دوار بیطب«: آوردمی رو جراحی زخم يجاکردن  داغ
  ).107خطبۀ ، البالغه(نهج

 هـم  اول. بـود  لطـف  و یمهربـان  غمبـر یپ عمل نوع کی: کردمی عمل دوگونه غمبریپ که است نیا مقصود
اي مرحلـه  بـه  اگـر  اما ؛بود یمهربان و لطف شهیهم غمبریپ اول عمل یعنی ؛کندمی ذکر را »مهمراه احکم«

 ؛گذاشـت نمـی  خود حال به آنها را، دیبخشنمی سود یکین و احسان و یمهربان و لطف گرید که دیرسمی
  ).97ص، 2ج، ب 1374، (مطهري شدکردن می داغ و یجراح عمل وارد که بود نجایا

قربانیـان و   خـاطر  یتشـف ، عبرت دیگران، و پیشگیري اصالح، اسالم ییهدف از قوانین جزا، طور کلیبه
 یگـاه و نظـایر ایـن امـور اسـت؛ منتهـا       جامعـه  و فرد تیمعنو به توجه، حق احقاق، پیشگیري از انتقام

 حکـم  کیـ  یواقعـ  مصـلحت  درك از را او و ندینشـ مـی  عقل مسند بر انسان در ینیبکینزد و عواطف
، دیـ آمـی  انیـ م بـه  سـخن  قصاص از یوقت، میکر قرآن ییجزا اتیآ در، روسازد؛ ازاینمی ناتوان شرعی
یا دربارة جهـاد بـه تحریـک    ، کندخطاب می) االلباب یاول( عقل صاحبانبا تعابیري همچون  راان مخاطب

  پردازد.ها در دفاع از خود و کیان خود میوجدان اخالقی و غیرت انسان
 از فتنـه  و جنـگ  آغاز به منوط، جهاد حکم عیتشر که دیآمیبر چنین جهاد و جنگ اتیآ مجموع از

شـاهد ایـن مدعاسـت    ، شـد  نازل هجرت دوم سال درکه  جهاد یۀآ ننخستی .است اسالم دشمنان يسو
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 اسـت  يمـوارد  از، یدتیـ عق و ياقتصاد، یاجتماع حقوق از اعم، مظلومان حقوق از فاعد ).41- 38(حج: 
  ).75است (نساء:  کرده زیتجو ار جهاد اسالم که

ت همچـون  یـ براي اهداف مزبـور اسـت و ایـن قاطع   ، شودکه در جهاد مشاهده می یتیقاطع، بنابراین
الزمۀ انجام رسالت یک دین انسـانی جـامع و   ، نظر در نظام حقوقی اسالم هاي منظورگیريدیگر سخت

هـاي  یکـی از راه ، هرحـال ی ندارد. بهکامل است که هدفی جز احیاي حیات بشري و احقاق حقوق انسان
خشـونت علیـه خشـونت اسـت؛ البتـه خشـونت رحمـانی علیـه         ، تضمین اجراي حقوق بشر در اسـالم 

  خشونت حیوانی.  

    يطلبج گفتمان عدالتيد: ترو
هاي مهـم و اساسـی تضـییع    یکی از زمینه، هاي ظالمانۀ حقوقی و اجتماعی و سیاسیکه نظامازآنجا

قمـع ریشـۀ   و سـتیزي بـه قلـع    خواهی و ظلـم اسالم با تأکید بر عنصر عدالت، حقوق انسانی است
، کـه متأسـفانه در منشـور ملـل متحـد     پردازد؛ درحالیترین زمینۀ نقض حقوق بشر میفرهنگی مهم

تر از صلح و امنیت مطـرح شـده اسـت.    رنگیعنی عدالت بسیار کم، هاي بشريآلترین ایدهآرمانی
شوراي امنیت در اجراي این وظایف بر طبق مقاصد و اصول «منشور  24دو مادة  البته بر اساس بند

که اصل عدالت از جملۀ آن اهداف است؛ ولی نداشتن صـراحت و دیگـر   ، »کندملل متحد عمل می
سبب شده است عنصر صلح بیشترین سهم را در نظام اهداف منشور به خود اختصاص دهد ، موارد

  ).  92ـ67ص، 1382، (ر.ك: باقرزاده
 افـراد و میـان   میـان  در روابـط گسـتري  عـدل اسـالم  در  بسیار اصولی از معیارهايخوشبختانه 

و اساساً ارسال پیامبران الهی بـراي تحقـق عـدالت صـورت پذیرفتـه       هاستنژادها و گروه، هاملت
معهم الْکتَاب والْمیزَانَ لیقُوم النَّاس  نزَلْنَاوأَأَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبینَات  لَقَد«فرماید: خداي متعالی می است.

 طسأَنزَلْنَابِالْقلنَّاسِ ول عنَافمو یدشَد أْسب یهف یددعـدالتی فراگیـر   ، ین عـدالت ی)؛ چن25؛ (حدید: »الْح
گیـرد  بـر ا درر و بیگانـه  و خـودي  و دشمن و دوست گروهی، و روابط فردي مسائل همۀاست که 
دربـارة   ماسـال  که پیامبراساساً توسعۀ عدالت یکی از اهداف اصلی اسالم است؛ چنان ).8(مائده: 

 کـه  دهـم می بشارت مهدي ظهور به را شما« :فرمود حرکت جهادي حضرت ولی عصر
طـور  به«: فرمود چیست؟ ثروت صحیح تقسیم معناي پرسید شخصی. »کندمی عدالت از پر را زمین

 عـدالتش  و کنـد می پر نیازيبی از را محمد پیروان يهادل و ]:فرمود [سپس مردم؛ میان در ساويم
  ).200ص، ق1405، (شبلنجی» گیردمی فرا را همه
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عمـده   فیـ از صـلح دو تعر ، مجمـوع دردارد.  یر درست از صلح بسـتگ یف عدالت به تفسیتعر
  داد:   هئتوان ارایم

توجـه   کـانون نبـود و توقـف جنـگ اسـت کـه       یعنـی لح معنا صـ  نی: در ایصلح سلب، نخست
 دگاهیهر دو د .است یاول و بعد از جنگ دوم جهان یبعد از جنگ جهان انیگراو واقع انیگراآرمان

هـا و بـدون   منافع قـدرت  نیو تحقق صلح در جهان را در جهت تضم دارندبه صلح  یسلب کردیرو
در  رییتغ يهرگونه اقدام برا، کارانهمحافظه یبا نگاه دگاهید نیا کنند.یدنبال م یعدالت جهان نیأمت

معنا دارد که بتواند منـافع   یزمان نگاه عدالت تا نیدر ا .دینمایرا محکوم م یموجود جهان تیوضع
  ؛دکنرا برآورده  ناحاکم

عـدالت و   برقـراري  استقرار آرامش و نبود جنگ همراه بـا  يبه معنا یجابی: صلح ایجابیصلح ا، دوم
اسالم و به تبـع   يدیسازد. مکتب توحیم ایها را مهانسان تیاخالق و ترب ۀتوسع ۀنیت است که زممساوا

ـ انب ۀهمـ  واست  یاسالم مذهب صلح و دوست .کنندمی قیو تصد دییصلح را تأ نیا ینیآن امام خم و  ای
ظـر اسـالم و بـه    کردنـد. از من یاز ظلم استفاده م يریبرانداختن ستم و جلوگ ياز جنگ برا اطهار ۀائم

شـود و   تیـ ارزش دارد کـه حقـوق مسـلمانان و مظلومـان رعا     یصلح وقتـ ، ینیامام خم ۀشیتبع در اند
، هـا انسـان  تیو ترب شیآسا یعنی، استقرار صلح ۀجیصورت است که نت نیدر ا رایعدالت برقرار گردد؛ ز

  اسارت و ذلت است.، صلح بدون عدالت د.شویمحقق م
 یجهـان  داریـ سخن راندن از صـلح پا ، دشوبرقرار ن یکه عدالت جهان یمادام ینیامام خم دگاهید از
را  گـران یروابـط عادالنـه بـا د    يحاکم و برقـرار  یالمللنیحفظ نظم ب ینیامام خم گزاف است. یسخن

بـا   یجهـان تعـادل در روابـط    رییـ دانست و با اشاره به تغمی یمنوط به استقرار عدالت در مناسبات جهان
کـه  نیا يبرا فتدیبه خطر ن ایکه تعادل دن میدواریما ام: «ندودفرمیوقوع جنگ م جهیو درنت یمانقالب اسال

و بـا   میـ دار »السـواء  یعل« یروابط ۀو ما با هم میندار یلیاز دو طرف شرق و غرب تما یطرف چیما به ه
 موسـوي » (کننـد  تیـ که آنهـا عـدالت را در رابطـه بـا مـا رعا     یالبته درصورت، میعادالنه دار يهمه رفتار

  .)417ص، 5ج، 1379، ینیخم

  داري (جنگ فقر و غنا)مبارزه با نظام سرمايه
هـا پیشـنهاد   هایی کـه اسـالم در مسـیر دفـاع از حقـوق انسـان      یکی از راه، یطلبر گفتمان عدالتیدر مس

ف انسـان و  هـاي انسـانی و شـر   ترین عامـل انهـدام ارزش  مثابۀ مهمداري بهمبارزه با نظام سرمایه، کندمی
احیاي عدالت و انسانیت و زیست انسانی با محو نظـام طبقـاتی مبتنـی    ، انسانیت است. در منطق اسالمی



   ۷۹ مللالتدابير اسالم براي پيشگيري از نقض حقوق بشر در محيط بين

مـالزم بـا حاکمیـت    ، داري مالزم است. اگر دیـن الهـی نیـز در جهـان حـاکم شـود      بر سرمایه و سرمایه
  ).5(قصص:  سازندمی حاکم اجتماعات بر را الهی دینمستضعفان است و آنها 

بـا نگـاه   ، هـاي ارادي آن اساً نوع نگاه اسالم و ادیان الهی به مسـئلۀ فقـر و توجـه ویـژه بـه علـت      اس
 بـر  مـروري ، استثمارگران و خدمۀ علمـی و نظـري آنـان از اسـاس متفـاوت اسـت. در جهـان معاصـر        

و  تا چه اندازه انسان در خـدمت سـرمایه اسـت    که دهدمی نشان مالتوسپردازانی مثل نظریههاي دیدگاه
دهـد کـه   نشـان مـی   مالتوسهاي شود. مروري بر دیدگاههاي انسانی قربانی میهمواره در برابر آن ارزش

 بـه . اسـت  کـرده مـی  قلمداد، بهار و زمستان، بیماري، مرگ همچون »طبیعی امري«فقر را  پردازنظریه این
 برابـر  در مسـئولیتی  تـرین کوچک جامعه نه، روفقر بنیانی فردي دارد؛ از همین  بود معتقد او، دلیل همین

 بـا صـراحت   بـاره  ایـن  در دارد کـه چـرا فقیـر اسـت. وي     اعتـراض  بـراي  حقـی  او و نه، دارد فقیر فرد
 والـدینش  از را خـود  غـذاي  نتوانـد  اگر، آیدمی دنیا به شدهتملک قبل از دنیایی در که انسانی« :نویسدمی

 کمتـرین  دریافـت  بـراي  حقـی  هیچ، نباشد او کار نخواها جامعه اگر و است عادالنه امري، کند دریافت
  ).Thomas Robert Malthus, p.97» (ندارد خود موقعیت و مقام دربارة وچراچون یا غذا مقدار

، نیسـت  مذموم اخالقی از نظر فقطنه فقیران به اعتناییبی بود نظري معتقد وي بر اساس این رویکرد
 کـه  مالحظـه  هرگونـه ، سـنتی  اقتصـادي  هايتحلیل چارچوب در آنهاست؛ زیرا به ممکن لطف باالترین

 تعـداد  درنتیجـه  و کـرد  خواهـد  تشویق »بیشتر فرزند« داشتن به را آنان، فقیران شود وضعیت بهبود منشأ
 شـدید  دگرگـونی  هرگونـه  بـه  زدن دسـت « :نویسدمی باره این در مالتوس. داد خواهد افزایش را فقیران
 شـرایط  تعمـدي  و کلـی  اصـالح  هرگونه یعنی، جامعه کلی ساختار و لشک در بهتر وضعیت ایجاد براي

 جامعـه  در واقعـاً  کـه  پیشـرفت  از میـزان  آن دارندةباز عامل به را ما و است مردود و باطل، پایین طبقات
  ).Ibid, p.17» (کرد خواهد بدل، است حصول قابل

 و عالیـق ، زمینـه  ایـن  ه درکالسیک است ک داناناقتصاد گستردة نسبتبه نمایندة طیف مالتوس
 نظریۀ و کالسیک سیاسیِـ   اقتصاديهاي حلقه ینترمهم از یکی دارند. وي هم به شبیه هايگرایش
 Robert Young, Malthus and theاسـت (  اجتمـاعی  داروینیسـم  چـارچوب  در، رقابـت  بر مبتنی

evoluationists.past and present no:43(. یک عضو  مالتوسکه  نالیسممارژی و اجتماعی داروینیسم
 و، تقسیم جامعـه بـه فقیـر و غنـی     توجیه در، طبیعی قانون فلسفۀ پایۀ بر، انسانی استاین نگاه غیر

، 1377، (آربالسـتر وجـود آورده اسـت   به علمی ظاهربه بنیانی، فقر و روزيمقابل سیه در اعتناییبی
 اصـل  یـک  صورتبه، خویش منافع تعقیب در صنعت صاحب آزادي، در پرتو این افکار ).448ص
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، اجتمـاعی  داروینیسـم  نظـام  بـا اعـالم  ، اسپنسر هربرت، در این جهت .آمده استدر اجتماعی مهم
 بـزرگ  دارانگیـرد کـه سـرمایه   نتیجه مـی ، است حاکم نیز اجتماع در اصلح بقاي اصل اینکه برمبنی

 برتـر  افـرادي ، شـناختی زیسـت  از لحاظ که اندآورده دستبه را موقعیتی چنین سبب بدین صنعتی
دارنـد   قـرار  هستی سطح از تريپست درجۀ در که اندمانده ناتوان سبب بدان نیز ضعیفان و اندبوده

  .)166ـ163ص، ترجمۀ احمد آرام، 1366، (گالبرایت
بدین منظور یکی از راهکارهایی که در سیاست خارجی نظـام اسـالمی بـراي دفـاع از حقـوق بشـر       

داري اسـت  یعنی نظام طبقاتی سـرمایه ، هاها و انسانترین عامل استضعاف ملترزه با مهممبا، وجود دارد
. ایـن  بخشـکاند  بشـري  ۀجامعـ  در را آن ۀریشـ  و نیاید کنار محرومیت اصلی عامل باکه نظام اسالم باید 

 قیـام  از عدب این همواره کریم قرآنکه چنان ؛است بوده نظرمنظور  انبیا هاينهضت آغاز از که است راهی
 بـا  کـه  گونـه همـان  ؛شـدند  درگیـر  مـالی  طلبـان سـلطه  و انیـ طاغوت بـا  که است کرده ترسیم را پیامبران

، هیـ ن آیـ ). براسـاس ا 24- 23انـد (غـافر:   امـان پرداختـه  به جنگ و ستیز بی نظامی و سیاسی طلبانسلطه
 و سـرمایه  نظـام  سرنگونی، است فرعونی سیاسی نظام سرنگونیکه چنان، الهی پیامبر این اهداف ازجمله
  .  است بوده قارون، روزگار آن در آن سمبل که هست نیز اندوزيثروت

ساختن مستضعفان بدان سبب در اولویت نظام ضمانت اجراي اسالمی قرار دارد کـه  تالش در حاکم
 زا انـد و کـرده  لمـس  را محرومیـت  و استضعاف خویش وجود تمام با عمل و عینیت در کهمستضعفان 

ن ی. در همـ گذارنـد نمـی  بـاز  مرفه قشر هايتازيیکه براي را میدان، دارند راستین احساسی آن مشکالت
 جنـگ  امـروز «طلوع انقالب اسالمی را طلیعۀ جنگ میان جبهۀ فقر و غنا دانسته است:  باره امام خمینی

 شـروع  دردبـی  ینمـرفه  وهـا  پابرهنـه  جنگ و استکبار و استضعاف جنگ، غنا و فقر جنگ، باطل و حق
  ).234ص، 20ج، 1379، (موسوي خمینی» است شده

    يمحورييج دانايترو
، محوري با مقولـۀ حقـوق بشـر وجـود دارد    اي که میان گسترش دانایی و عقالنیتبا توجه به رابطه

 اسـالم هاي اجتماعی است. خردي آنان و نظامجهل و بی، هاعامل عمدة موارد تضییع حقوق انسان
و  دانـایی  گسترش به الهی اندیشد و پیامبرانمی هانایی و عمق بینش انسانداو  علم سازيِنیجها به

خـداي متعـالی رسـالت    ، . بـدین منظـور  پردازنـد هـا مـی  انسـان  در همۀ خفته هاياحساس بیداري
نـایی  دا، به سوي نورانیت علم، خرديهاي الهی و آسمانی را خروج بشر از ظلمت جهل و بیکتاب

  ).1داند (ابراهیم: ورزي میو خرد



   ۸۱ مللالتدابير اسالم براي پيشگيري از نقض حقوق بشر در محيط بين

 نادرسـت  فکـري  رسـوبات  هـاي الیه از زیر هاانسان زالل فطرت، پیامبران الهی هايدر پرتو آموزش
بیـدار   آنـان  ۀخفتـ  هـاي آیـد و احسـاس  مـی  و جغرافیایی بیرون نژادي، ملی و تنگناهاي، ايقبیله، قومی

خـود و هسـتی    و بازشناسی خودیابی آورند و بهمی روي نگريو ژرف اندیشیدرست به و همه شودمی
آشـنا   از آن عادالنـه  بـرداري بهـره  خـود و چگـونگی   زندگی با محیط همچنین .پردازندمی پیرامون خود

 بـودن  نو دروغـی  پـوچی  ؛شناسـند مـی ، دارد بـر دوش  انسانی ۀجامعآحاد  را که شوند و بار رسالتیمی
 سـان برابـر و یـک   انسـانی  و جهـان  انسـان  بـه درنتیجـه  یابند و درمی را نیک و امتیازات هافاصله، مرزها

  ).1381، (ر.ك: حکیمی نگرندمی
  فرماید:  در این باره می امیر مؤمنان

 تا آنان کرد روانه را پیاپی خویش برانگیخت و پیامبران مردمان خود را در میان خداوند فرستادگان
ورند... و بیا یاد آنان خدا را به شدةفراموش هايو نعمت، ) وادارندالهی( فطري میثاق رعایت را به

 مردمـان  را بـه  بهنجار آفـرینش  و آیات، را آشکار سازند پوشیدة) خرد آدمی (نیروهاي هايگنجینه
را  مردمـان  حیات که معیشت هايو راه، زمین ةمهد گستردو ، آسمان افراشتۀ سقف یعنی ؛بنمایانند

  . )33خطبۀ ، البالغه(نهج کندمی تأمین
داشـتند تـا بـر    نمـی  نگاه و نادان را ناآگاه هاییساختند و گروهنمی را ویژه دانایی نعمت گاههیچ پیامبران

 چنـین  کـه همـواره  چنـان  ؛کننـد  را چپـاول  حقوقشـان  یآسـان کار بکشند و بـه  یابند و از آنان سلطه آنان
  بینیم. میدر خودکامان بشري را  هاییشیوه

رشـد علـم و دانـش معرفـی شـده      ، ین زمینۀ سعادت بشري در آنترمهم امام صادقدر روایتی از 
، انـد آورده مـردم  بـراي  الهی پیامبران آنچه تمام. است) شعبه( حرف 27 دانش و علم«د: یفرمایاست و م

 25، کنـد  قیـام  مـا  قائم که اند؛ اما هنگامینشناخته را حرف دو آن جز تاکنون مردم و نبود بیش حرف دو
  ).336ص، 52ج، تابی، (مجلسی» سازدمی منتشر مردم میان در و آشکار را دیگر) شعبۀ( حرف

 خردهـاي  تا گذارد دگانبن سر بر را دستش، کند قیام ما قائم که هنگامی«: فرمود نیز باقر امام
بنـابراین در نتیجـۀ    ).328ص، 52ج، تابی، (مجلسی» گرداند تکمیل را رشدشان و آورد گرد را آنان

کـه در روایـت آمـده    تمدن و پیشرفت را خواهد دیـد؛ چنـان  ، زمین آبادانی، گسترش دانایی و علم
 ظـاهر  او بـراي  مـین ز هـاي گنجینه و گرفت فرا خواهد را جهان غرب و شرق، او حکومت«است: 

» سـاخت  خواهـد  آباد را آن اینکه مگر، ماند نخواهد باقی ویرانی جاي، جهان سراسر در و شودمی
  .)141ـ140ص، ق1398، (صبان
هاي الزم براي کمال آدمی است. با توجـه بـه   ایجاد زمینه، المللی اسالمیفلسفۀ قوانین بین، هرحالبه
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یکی از نتایج جهاد در سیاست خارجی نظـام  ، جوامع بشري داردنقشی که علم و دانش در کمال انسانی 
تـاریخ جهـان بیـانگر    ، انفاق علمی و صدور دانش به دیگـر جوامـع اسـت. در مقـام عمـل نیـز      ، اسالمی

انـد.  ها در سایۀ جهاد اسالمی از دانش و فرهیختگی اقـوام مسـلمان بـرده   هاي فراوانی است که ملتبهره
 و بیشـترین ، متعـدد  موانـع  و مشـکالت  و کوتـاه  زمـان مدت رغمبه، اسالمجامعۀ اسالمی تحت تربیت 

گوسـتاو  کـه  چنـان  آورد؛ ارمغـان  درخشان علمی را براي خود و دیگر جوامع بـه  دستاوردهاي مؤثرترین
 را روم سـلطنت  کـه  را اروپـا  وحشی اقوام آن، اسالم زاییدة اعراب همین اخالقی نفوذ«: نویسدمی لوبون

 را فلسـفه  و فنـون  و علـوم  دروازة آنان عقالنی نفوذ نیز و کرد داخل آدمیت طریق در، ودندنم زبر و زیر
، (لوبـون » بودنـد  اروپاییـان  اسـتاد  سـال  صدشش تا و کرد باز آنها روي به، بودند خبربی کلیبه آن از که

، ریاضـی ، یطبیع علوم«دارد:  اذعان نیز آلمانی محقق و خاورشناس، دیترسی ریشفرید. )751ص، 1347
 اروپـا  و باشـد مـی  محمد قرآن آنها سرچشمۀ، برد جلو را اروپا، دهم قرن در که شناسیستاره فلسفه و

  .  )52ص، تابی، بین(نیک» است بدهکار محمد آیین به

  د بر اخالص در انگيزة متوليان حقوق بشر  يتأک
قـوق بشـر کمـک شـایانی     یکی از عناصري که در اندیشۀ سیاست خارجی نظام اسالمی به گسـترش ح 

الملـل اسـت. ایـن    سازي انگیزة متولیان احقاق حقوق بشر در عرصـۀ بـین  سازي از راه الهیسالم، کندمی
و عبـارات مشـابه    حرباسالم واژة ، رویابد؛ ازایننمود می» فی سبیل اهللا«عنصر در توصیف جهاد با قید 

طلبانـۀ  آنهـا اهـداف منفعـت    اصلی محركو  دوشمی برده کارهب )War(جنگ مومفه بهآن را که در غرب 
جـاي آن عبـارت جهـاد را کـه بیشـتر معـادل       کنار نهـاده و بـه  ، ملی و نظایر آنهاست، گروهی، شخصی
را قرار داده اسـت تـا در پرتـو    » فی سبیل اهللا«و در کنار آن عبارت  بردمی کاره ب، است )Struggleمبارزه(

 »اهللا سـبیل  فـی «قیـد   مقدس و فطري محقـق شـود.  ، الهی، نسانیا هدف یک به نیل جهتمبارزه در ، آن
شناسـد (نسـاء:   رسمیت میرا به  خدا خشنودي و رضا هدف کند و فقطدنیوي را نفی می هدفهرگونه 

 یطـاغوت  یراهـ ، خدایی کند هاکوشد با کسب نیرو بر انسانمی که نسانیعمل ا، در فرهنگ اسالمی ).76
 بـراي  شخصـی  چیسـت؟  خـدا  راه در جنـگ  مفهوم پرسید اهللاسولر از شخصی ).83(قصص:  است
 بـا  عـداوت  اسـاس رب سومی شخص و رزمدمی شهرت کسب براي دیگر شخصی ؛کندمی جنگ ثروت

 اینهـا  ۀجملـ  از ؛پـردازد مـی  پیکار به ملی حمیت ۀجذب و جوش روي از یا کندمی جنگ دیگري شخص
 »اهللا سـبیل  فـی « آنهـا  زایک هیچ پیکار: فرمود او سخپا در حضرت آن ؟است »اهللا سبیل فی« جنگ کدام

  .باشد حق کلمۀ اعالي او هدف که است شخصی براي »اهللا سبیل فی« پیکار ؛نیست
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سازد که جنـگ در  هاي اسالمی را روشن میهدف اصلی جنگ، »فی سبیل اهللا«تعبیر ، هرحالبه
و اشغال  یمدست آوردن غنایا به و شاییطلبی یا کشورگجویی یا جاهانتقام برايهرگز ، منطق اسالم

دست گـرفتن و  گوید سالح بهکند و میاینها را محکوم می ۀاسالم هم ؛نیست هاي دیگرانسرزمین
دفـاع   عدالت و، و براي گسترش قوانین الهی و بسط توحید، پرداختن فقط باید در راه خدا به جهاد

هـاي اسـالمی را از   همین نکته است که جنـگ  .ظلم و فساد و تباهی باشد کردنکن از حق و ریشه
ابعـاد   بـر همـۀ  ، هـدف  همـین  . همچنینسازدمی متمایز، دهدهایی که در جهان روي میجنگ همۀ

رفتـار بـا اسـیران را بـه رنـگ       چگونگی و نوع سالح، گذارد و کمیت و کیفیت جنگجنگ اثر می
  آورد.می در خدایی

  گسترش معنويت
هاي اجتماعی و فردي و تضییعاتی کـه  بود معنویت است. ریشۀ همۀ نابسامانین، خأل امروز جامعۀ بشري

بـه دلیـل نبـود    ، هایی که انسان معاصر دچار آنهاستگیرد و شقاوتها صورت میدر زمینۀ حقوق انسان
داند و علت تنگـی  معنویت است. قرآن کریم ریشۀ تنگی و سختی حیات بشري را در فقدان معنویت می

آل اگـر در حکومـت ایـدة    ).124دانـد (طـه:   گردانی از یاد خداوند مییات بشري را رويو سختی در ح
همـه در سـایۀ   ، شوداسالمی نیز امنیت و عدالت فراگیر براي همگان و حقوق همۀ آحاد بشري تأمین می

، کـه در روایـت و در توصـیف یـاوران    حاکمیت معنویت و ارتباط با مبدأ عدالت و کمـال اسـت؛ چنـان   
انـد کـه   مردانی، گستريبرپاکنندگان چنین حکومت عدالت، زان و سرداران ارتش مهدوي آمده استسربا
رسـد  صداي راز و نیازشان بـه گـوش مـی   ، کندوها در عسل خوابند و چونان صداي زنبوراننمی هاشب

  ).307ص، 25ج، تابی، مجلسی(

  يزيستشرک
آزاد ، هـدف اسـالم  هاست؛ زیرا احیاي حقوق انسانمبارزة اسالم با شرك و مشرکان به معناي رفع موانع 

سـوي ایـن حقیقـت گشـوده     امیدي به ۀزور و زر است و هر زمان که روزن، ها از قید بندگیشدن انسان
). 167ص، 7و ج 75ص، 4و ج 30ــ 17ص، 2ج، 1378، (مکـارم شـیرازي   سوي آن شتافتباید به، دوش

و مشرکانه است. تاریخ بشري گواه است کـه همـواره   اندیشۀ الحادي ، یکی از موانع گسترش حقوق بشر
هـا  انسـان  فرعوناند؛ ها به گسترش شرك توسل جستهکشی از انسانزور و تزویر براي بهره، صاحبان زر

را برتابـد   تواند موسـی خوانده نمیخدااین خود، خواند تا آنان را بندة خود سازد. بنابراینرا به خود می
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از خـدایان خـود   ، انگیخت که با سوزاندن ابراهیممردم را برمی نمرودخواند. می سوي توحید فراکه به
ها تفهیم کننـد بـدون آنهـا حیـاتی ندارنـد و      اند به ملتهاي استکباري همواره خواستهدفاع کنند. قدرت

هاي استکباري است. اینجاست کـه گسـترش فرهنـگ توحیـدي     مرگ آنها در جدا شدن از دامن قدرت
، مقابلـه بـا شـرك   ، نمایانـد. بنـابراین  خوبی مـی نفس بهبهرا در گسترش روح آزادگی و اعتماد نقش خود

هـا را بـه ورطـۀ    بلکه مقابله با یک انحراف فکري و روانی است که افـراد و ملـت  ، مقابله با عقیده نیست
  کشاند.  انحراف و وابستگی می، سقوط

ود فکر و اسارت اندیشه است کـه زیبنـدة   شرك از منظر اسالم مصداق بارز جم، از سوي دیگر
سـوي  اجبـار بـه  هکس را بشمرد و هیچاسالم آزادي عقیده را محترم میفرد و جامعۀ انسانی نیست. 

آیین ، با مطالعه و تفکر تادهد ها فرصت کافی میبه انسان، به همین دلیل ؛کنددعوت نمیاین آیین 
و ، پیمـان (اهـل ذمـه) معاملـه    صورت یـک اقلیـت هـم   به نبا آنا، بپذیرند و اگر نپذیرفتند اسالم را

گیـر  پرسـتی سـخت  شـرك و بـت  اما دربرابر رسمیت داشتن  کند؛میآمیز برقرار همزیستی مسالمت
بلکـه یـک نـوع     ؛شـود نه آیین و نه محترم شمرده مـی ، پرستی نه دین استزیرا شرك و بت ؛است
کـن  فکري و اخالقی است که باید آن را ریشـه حماقت و درواقع یک نوع بیماري ، انحراف، خرافه

، شـود کـه فکـر و عقیـده    بـرده مـی   کاردر مواردي به، آزادي و احترام به فکر دیگران ۀکلم. ساخت
گمراهی و بیمـاري چیـزي نیسـت کـه     ، خرافه، اما انحراف ؛صحیح داشته باشد ۀیک ریش کمدست

ـ  ، پرستی به هر قیمتـی بت باید که دهداسالم دستور می، به همین دلیل ؛محترم شمرده شود  احتـی ب
 هـاي راهاگـر از  ، پرسـتی هـا و آثـار شـوم بـت    بتخانهشود. نابودي کن بشري ریشه ۀاز جامع، جنگ

  شود. منهدم  ویران و، زور با باید، آمیز ممکن نشدمسالمت
ایـن اصـل    قرآن کریم معیار همزیستی مسلمانان با پیروان ادیان دیگر را در پـذیرش ، بر همین اساس

 ییاز شناسـا  یکـه حـاک   یشـناخت ک مطلب جامعـه یگر به ید ي)؛ و از سو64عمران: داند (آلاساسی می
ی    «د: یفرمایکند و میز اشاره میت مشرکانه است نیشخص نُـواْ فـطَعو مهد هـع دعن بم مانَهمإِن نَّکَثُواْ أَیو

ۀ هفـتم  یـ ). خداوند در سورة توبه از آ12: هتوب( »إِنَّهم الَ أَیمانَ لَهم لَعلَّهم ینتَهونَ دینکُم فَقَاتلُواْ أَئمۀَ الْکُفْرِ
  ات مربوطه).یل آیق؛ ذ1406، دهد (رك: طبرسییح میرا توض یشناختن مطلب جامعهیا، تا شانزدهم

  ج اصل وفاي به عهديترو
ضمین و حمایت از اجراي اصل وفاي بـه عهـد   ت، یکی از بسترهاي تضمین اجراي حقوق بشر در اسالم

هاي ممکن است. ایـن اصـل از دسـتورهاي مؤکـد اسـالم      گیري از همۀ راهبا بهره، المللیدر تعهدات بین
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از آیـاتی  ، ). درمجمـوع 8؛ مؤمنون: 177؛ بقره: 34است (اسراء:  است که آیات بسیاري بدان سفارش کرده
  شود:  چند نکته برداشت می، که بر وجوب وفاي به عهد اشاره دارند

  . اصل بقاي معاهدات و اعتبار آن تا زمان انقضاي مدت؛  1
  . جایز نبودن خدعه و غدر با طرف مقابل و وجوب وفاي به عهد تا زمان انقضاي مدت؛  2
مگر اینکه طرف مقابل آن را نقض کند و بـه نیرنـگ و خدعـه    ، شده. عدم جواز نقض قرارداد بسته3

  ).96ص، ق1417، دیه محمودروي آورد (نا
مسـلمانان را از لـزوم   ، در ایـن بـاره وجـود دارد کـه ایشـان      احادیث متواتري از رسول اکرم

خوبی بر ایـن  ساختند. سیرة عملی حضرت نیز بهها و حرمت نقض پیمان آگاه میپایبندي به پیمان
لح حدیبیه است که پیامبر بـا  التزام و پایبندي حضرت به مفاد ص، ترین آنمطلب تأکید دارد که گویا

بـاز  ، سوي مدینه هجرت کرده بودندمسلمانی را که از شکنجه و آزار قریش بهافراد تازه، ناخشنودي
نیــز  ). امیرمؤمنــان90ص، 2ج، 1374، اثیــر؛ ابــن204ص، 3ج، ق1413، هشــامگردانــد (ابــنمــی
جامۀ وفـا را  ، که به وي پناه دهیاگر میان تو و دشمنت پیمانی بسته شد و تعهد کردي «فرماید: می

بر عهد خویش بپوشان و تعهدات خویش را محترم بشمار و جانت را سپر تعهـدات خـویش قـرار    
، یک از فرایض الهی نیست که همچون وفاي به عهد و پیمان مورد اتفاق مردم جهـان ؛ زیرا هیچ»ده

کردند؛ زیـرا عواقـب   مراعات می باشد. حتی مشرکان زمان جاهلیت آن را، با همۀ اختالفی که دارند
شکنی مکن و در عهد خود خیانـت روا مـدار... .   شکنی را آزموده بودند. بنابراین هرگز پیمانپیمان

بـه نقـض پیمـان روي آوري؛ زیـرا     ، خواننـد شـکنی مـی  که تو را بـه پیمـان  ، هرگز نباید در تنگناها
شکنی و خیـانتی  بهتر از پیمان، آن داريکه امید گشایش و پیروزي در عاقبت ، شکیبایی در تنگناها

  ).53نامۀ ، البالغهدارد (نهج است که مجازات الهی را در پی
یک سیاست استراتژیک و راهبردي بـراي نظـام   ، التزام به پیمان و وفاي به عهد، بنابراین از نظر اسالم

ایـن فرهنـگ و   اسالمی است که حتی تدوین قانون جنگ و جهاد آن نیز در جهـت حفـظ و گسـترش    
هـا دربـارة رعایـت    ها و دولتکه امروزه تعهدات فراوانی میان ملتآموزه در سطح جهان است. درحالی

چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح باید رعایت شود؛ اما متأسـفانه ایـن تعهـدات مـورد     ، حقوق بشر
، مشـکل امـروز حقـوق بشـر     که شاید بتوان گفت اساسـاً اي گونههاست؛ بهتوجهی قدرتمهري و بیبی

هـا و پایبنـدي بـه    نبود قانون نیست؛ بلکه مشکل اساسی نبود عزمی جدي بـراي اجـراي حقـوق انسـان    
  هاست.  تعهداتی است که در این مسیر فرا روي دولت
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  گيرينتيجه
کنـد. ایـن   از صلح پایدار حمایـت مـی  ، از نقض حقوق بشر يریشگیپ يبرا، نظام ضمانت اجرایی اسالم

را  یخـواه کند؛ عـدالت هاي خشونت برخورد میبه دنبال تأمین امنیت فراگیر است؛ قاطعانه با ریشه نظام
انجامـد؛  هاسـت؛ بـه گسـترش دانـایی مـی     دهد و درپی تحقق عدالت در همۀ عرصهیت قرار میدر اولو
شـۀ بسـیاري از   را ری داري سـر سـتیز دارد و آن  اندازد؛ با فرهنـگ سـرمایه  گري و استکبار را بر میسلطه
کننـدة سـعادت   که مدل حیات طیبه است و تـأمین  یاسالم یداند؛ سبک زندگهاي حقوق بشر میتضییع

ترین پشتوانۀ حقوق بشر تأکید دارد؛ بـه اصـل   مثابۀ عالیکند؛ به گسترش معنویت بهارائه می، انسان است
بشـري همچـون    هـاي ضـد  شـه کنـد؛ و بـا مکاتـب و اندی   وفاي به عهد ملتزم است و از آن حمایت می

  کند.پرستی مقابله میگرایی و نژادملی
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