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چکیده

ازآنجاکه مهمترین هدف از ایجاد این قبیل نهادها و ساازما های بینالمللی ،بسط و
گسارر هماایی و لالب بین المللی بوده اسا ،،انسا با تکایل ووام کوک و
بزیگ و برقرایی یابطااه باااهم نوی ،ویی ،میکوشاااد ایتبااا ی بر هااایااه همزیساااری
مساااالما،آمیز یا تجرباه کدد و به یع نیازهای ،ود برردازد دی ساااایه اینگونه یوابط
اسااا ،کاه انساااا میتواناد دی یوابط بینالملال اایی از ود و ،ونریزی و مملو از
تفاهم و تواعق و دوسااری ،به وی آزادانه به اهداف مرعالی ،ود دساا ،یابد این ملاله
دیلاادد اساا ،تاامن ترکید بر الااال ،لاالب و همزیسااری مسااالم،آمیز به بریساای
دیدگاه های قرآ هردا،ره و بر اساس یو تولیفی اااا تللیلی ،به این هرسی اللی
هاسا دهد که که آموزههای دیقرآ و نهجالبالغه به لالب و همزیسری مسالم،آمیز
دی یوابط بینالملل مدجر میشاااود بر هایه این هرسااای مفروه ملاله این اسااا ،که
تعالیم قرآ و نهجالبالغه مبردی بر برابری ،برادیی،ساااعاد و کمان انساااا هاسااا،
ازاین یو میتواند با همروشاااانی با قلو و ساااازما های بینالملل لااالب و امدی،
وهانی یا مللق سااازد دی یوابط بینالملل نیز الاال همزیسااری مسااالم،آمیز برای
ولوگیری از ود و ککرایهای قومی و ایجاد وهانی امن و نلوه مداسبا ،مبردی بر
الاون قق قاکمی ،،برابری قلو  ،موونی ،و تمامی ،ایتی  ،اد مدا،له دی اموی
دا،لی ساااایر ککاااویهاا ،اقررا باهقق کلیاه مل،ها دی انرخاب آزاد نظا اورماای
،ویی و عیوااله مسااائل بینالمللی از ریق مذاکره واق شااده اساا ،سااازما های
بینالمللی از مدظر اساااالمی ناهتدها عرلاااری برای یشاااد و گسااارر همااییهای
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مقدمه

الل و همزیساتي،یکي از بزر ترین مسائل جهان و موردنالقه دولت -ملتهاست .حتي شورهایی ه
نمال آن را به بازي ارفتهاند و بهانهجوی جنی و جدال و تجاوزند ،درراه تأمین لل و آرامش و همزیستي
از خود وشاش نشان میدهند و همواره به آن تظاهرمي نمایند ؛آنان با تمسک به رو های غیرانسانی و
جنیطلبان و با ادناي الل و همزیستي ،اسالم را آماج اتهام در ردیت با مسالمت و لل ساختهاند؛ تا
َ
بدین ترتیب جهانیان را از انمال راد بشري خود غافل سازند .نخستین حالت در پیوند با بیهانهان ،لل و
حفظ آرامش هست و مواردی ه جنی روا شناختهشده استینایي است،یا بهنک ا ل در روابط بر مبارزه
و ناساازااري اسات و الل حالت اساتینایي است ه تنها در شرایط ناتواني دولت و ملت اسالمي و باحالت
شاکسات در جنی ،مشاروی میشاود .درحالی ه ،تاب آساماني و سافیر امین آن ،رساول ارامي اساالم
معصوم این آیین،
 مبشار رحمت براي نالمیان بودهاند ”:و ما ارسالنا ّلال رحمً للعالمین” پیشوایان
ِ
همهي با شارا ادري معجزهآساا،حتي بدخواهان و سایهدالن را به شهفتي واداشتهاند.زیرا اسالم آییني
اساات تعصااب اریز و خشااونت سااتیز و االل محور،بالنده و حاراار در هر زمان و آزادیبخش به انسااان
هسات .سابب اهمیت این موروی وجود منابع ا یل اسالمی در خصوص ا الت داشتن حق همزیستی
مسالمتآمیز از دیدااه قران و حقوق بینالملل میباشد.
این مقاله در ادد پاسخهویی با رو تو یفی اااا تحلیلی ،به این پرسش ا لی میباشد ه چهونه ا ل
همزیساتی مساالمتآمیز با تأ ید بر آیار قرآن و حقوق بینالملل منجر به لل بینالملل میشود؟تعالیم
قرآن و دین اسااالم مبتنی بر برابری،برادری،سااعادر و مال انسااانهاساات ازاینرو میتواند باهمپوشااانی
بااحقوق بینالملال ااالل وامنیات جهانی را محقق ساااازد .در حقوق بینالملل نیز ا ااال همزیساااتی
مسالمتآمیز و ایجاد جهانی امن و نحوه مناسبار،مبتنی بر ا ول حق حا میت ،برابری حقوق،مصونیت
و تمامیت اررای،ندممداخله در امور داخلی سایر شورها ،احترام بهحق لیه ملتها در انتخاب آزاد نظام
اجتمانی خویش و فیصله مسائل بینالمللی از طریق مذا ره واقعشده است.
در این مقاالاه ،بهدوراز تعصاااب و بر اساااا شاااواهد و ادله روشااان از قرآن ،روایار و سااایره پیشاااوایان
اساالم”،ا االت حق همزیساتی مسالمتآمیز در اسالم” اثبار میاردد.ازاینرو توجه و نهادینه ردن این
ا اال االل و همزیسااتی مسااالمتآمیز قرآن میتواند االل و امنیت بینالمللی را رقم بزند.نظر به این ه
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سااختار روابط دولت اساالمی با دیهر شاورها ،با وجهه و آبروی اساالم در جهان ارتبا می یابد و قضاور
دیهران را درباره اساالم شاکل می دهد ،اربردی ردن دیدااههای اسالم ،درباره سیاست خارجی و روابط
بینالملل،از حساسیت بیشتری برخوردار میاردد.
چهارچوب نظری

در قامو قرآن نیز در ذیل این واژه چنین آمده؛” االل یعني آشااتي و مسااالمت و نیز آن اساام اساات از
مصالحه  ،ه مذ ر و مننث آن یکسان است (قرشی .)646 :6396 ،همزیستی مسالمتآمیز در ا طالا
روابط بین الملال نباارر اسااات از نحوه منااساااباار ،بین مماالکی اه دولتهای آنها دارای نظامهای
اجتمانی و سااایاسااای مختلج هساااتند؛ یعنی ،رنایت ا اااول حق حا میت ،برابری حقوق ،مصاااونیت و
تمامیت ارراای هر شااور وچک یا بزر  ،ندممداخله در امور داخلی سااایر شااورها ،احترام بهحق لیه
ملتها در انتخاب آزاد نظام اجتمانی خویش و فیصااله مسااائل بین المللی از طریق مذا ره .بهبیاندیهر،
حق همزیسااتی مسااالمت آمیز ازنظر حقوق بین الملل نمومی نبارر اساات از”:مناساابار دوسااتانه بین
ملتها و دولتها بر اسااا شااناسااایی یکدیهر ،برابری حقوق ،ندممداخله و حلوفصاال مسااالمت آمیز
اختالیها”.و ازنظر حقوق بین الملل خصاو ای نبارر اسات از”:به رسامیت شناختن اقلیتهای دینی و
قومی در داخل یک سرزمین،احترام بهحقوق آنها،آزادی در انجام فعالیتهای دینی و مذهبی ( ”.مدني،
.)601 :6309
مبانینظری

نظریه انتخاب نقالیی درواقع تالشااای اسااات در جهت به نظم درآوردن مفاهیم و تصااامیمار اقتصاااادی
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معناي لغوي ساالم و سااالم در لغت به معناي ااحت و نافیت (احمد بن فار بن ز ریای رازی:6331 ،
 )09و راغب ا افهاني در مفردار پ ازآن ه ساالم و سالم را به معني سالمت و دوري از آفار جسماني
تفسایر نموده؛ (راغب ا افهاني 6091 ،م . )142 :ل الل”:آشاتي ،سالم ،تراري میان متنازنین ،ساز ،
مقاابال حرب و جنای” (دهخدا )62912 :6334 ،و ریشاااه آن” ص ل ا” (االزهري)1930 :1996 ،
هساات .ابونبیده اوید :ساالم و اسااالم هر دو یکي اساات و ساالم در جاي دیهر به معني مسااالمت و االل
ل
اسات”.یا ُّایها الذین آمنوا ادخلوا في الس ِلم افً (”...بقره  .)190 ،در ا طالا سیاست ،لل یعني” حالت
آرامش و نبودن مخاا اااماار در ساااطل بینالمللي یاا منطقاهای ،در پاایاان درایریهای نظامي طرفین
درایري ه با امضاء قرارداد لل ،به مناقشه و درایري خاتمه میدهند” (نعمت اللهي.)01 :6390 ،
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دولتها(اولن .1)906 :6000،جنی و منازنه در روابط بینالملل ،نمدتا دسااتاورد و ساااخته جهان مدرن
به شااامار رفته و بیش از ساااایر ننا ااار بر روابط بینالملل تأثیراذار بوده اسااات(اری 2.)6 :1999،لذا در
اساالم برای پی بردن به مقوله همزیساتی مساالمتآمیز ،پرداختن و توجه به مسائله ا الت فرد و اجتمای
است .بحث در خصوص رابطه میان انسان و اجتمای از دیرباز مطرا بوده است(مطهری.)14:6303،
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اار انساااان را موجودی اجتمانی در نظر بهیریم دو نظریه مطرا میاردد و اار آن را موجودی فردارا در
نظر بهیریم بازهم دو نظریه مطرا میاردد ،در ذیل به بررسای این دیدااهها و نظریار در خصوص انسان
میپردازیم.
انساان بهحساب قرارداد اجتمانی اسات :ژان ژا روساو ،اندیشامند فرانسوی قرن 60میالدی ،در تاب
قرارداد اجتمانی،معتقد اساات ه انسااان بهحسااب طبع خود انفرادی و بهحسااب قرارداد اجتمانی اساات.
ولی چون انسااان موجود ناقل و متفکر اساات و سااود و زیان خود را محاساابه مینماید ،زندای اجتمانی را
انتخاب رده اساات(طاهری-193:6301،و نالم،6301،ج .)340: 1انسااان از روی ارااطرار اجتمانی
است :این نظر میاوید زندای اجتمانی انسان طبیعی است ،ولی بهطور امل اختیاری هم نیست.
نالمه طباطبایی و آیتالله طالقانی در تفسایر المیزان و پرتوی از قرآن ،در تفسایر آیه 199سوره آلنمران
چنین بیااان داشاااتااهانااد :انسااااان بااه طبیعاات اولی فردی و بااه طبیعاات ثااانوی اجتمااانی اساااات
(طاالقاانی،6319،ج .)414 :2از مجموناه آیاار چنین برمیآید ه تقدم حقوق فرد بر جامعه در اساااالم
برای بذل و اییار آن به نیازمندان اساات ،نه برای اساارای در دساات متموالن در جهت اسااتخدام و تعدی بر
دیهران .این در حالی اسااات ه در نظامهای غیرالهی و مکاتب مادی ،تقدم حقوق فرد بر جامعه در جهت
منفعتطلبی ،ساوداروی و برتریجویی در مسایر تحقق امیال و خواساتههای شاخصی است؛ زیرا مبنای
انتقادی و اخالقی آنان چنین است (فرانکنا.)93،92 :6391،
این ا ال(حب ذار) در اساالم نیز پذیرفتهشده است یعنی اسالم هم برای مصلحت و سعادر افراد و هم
برای مصاااالل جامعه ،اهمیت و احترام قائل اسااات(ورنی .)13:6306،زیرا افرادی ه در جامعه به سااار
میبرند دودسااتهاند:خواص و نوام .اروه خواص ،ه از در و معرفت باالیی برخوردارند بر جامعه تأثیراذار
نیز هساااتناد،اماا نوام اه تاابع جو حا م بر جامعهاند،معموال جامعه بر ایشاااان تأثیراذار اسااات.چنان ه
3
امیرالمونین بااا اشااااره باه تغییر حااا م و سااالطااان وقاات ،آن را ناااملی در تغییر زمااان مطرا نمودهاناد.
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1 Ulen
2 Gray

اذا تغیر السلطان تغیر الزمان
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(نهجالبالغه،ن:36فراز.)664

همزیستی مسالمت آمیز

تحلیل یافتهها
انجمن حقوق بینالملال” باه ساااهم خود در اجراي تصااامیمي اه در نفران دو برونیک  6021اتخاذ
اردید ،میتهای بهمنظور بررسااي جنبههای حقوقي همزیسااتي تشااکیل داد .این میته ه وظایج آن از
طری اجال های بعدي انجمن حقوق بینالملل و همچنین شاااوراي اجرایي آن تصاااریل اردید شاااانزده
ا اال را بهننوان”مباني همزیسااتي مسااالمتآمیز” تعیین نمود و این نظر از طری نفران انجمن حقوق
بینالملل ه در سااال  6014در تو یو تشااکیل اردید نیز مورد تائید قرار ارفت .در جلسااه مورخ  14ا تبر
( 6099بیسات و پنجمین دوره اجالسایه مجمع نمومي) مطرا و آن براسا  ،تصمیمي اتخاذ شد .طبق
این تصمیم درباره ا ول هفتهانه ذیل بهطور رسمي توافق حا ل شد:
 -6الزام دولت ها به خودداري از توسال به تهدید و به ار بردن قواي لل رد تمامیت ارري و استقالل
سیاسي دولتهاي دیهر یا اقدامهای مشابه ه خالی اهدای سازمان ملل متحد هستند.
 -1لزوم حلوفصل اختالفار بینالمللي به وسایل مسالمتآمیز.
 -3ندممداخله دولتها در اموری داخلی دولتهاي دیهر است.
 -4همکاري دولتها با یکدیهر طبق ا ول منشور ملل متحد.
 -2تساوي حقوق ملل و آزادي آنها براي تعیین سرنوشت خود
 -1برابري دولتها ازلحاظ حا میت
-9الزام دولتها به حسن نیت امل ( ریمي نیا.)634 -633 :6309 ،
هماناونه ه بیان شاااد در مورد تعداد ا اااول همزیساااتي مساااالمتآمیز بین دانشااامندان توافقي وجود
ندارد.ااهي تا شاانزده ا ال بیانشاده اسات میل ا اول پیشنهادي انجمن حقوق بینالملل و ااهي پنج
ا ال.در نفران باندو در  14آوریل  6022میالدي از سوي پا ستان ،هفت ا ل”هفت ستون لل”
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:آزادي عقیده و فکر ؛صلح
نهج البالغه :حقوق خصوصی؛حق حیات
بینالمللی؛پذیرش حقوق
و امنیت؛آزادی شخصی:؛حق دفاع و
اقلیتها؛رسمیت شناختن
احقاق حق؛حق آزادی مذهب؛رعایت
انبیا؛استبداد زدایی
حقوق بشر
روابط بین الملل :عدم توسل به تهدید
؛تمامیت ارضي ؛لزوم حلوفصل اختالفات
بینالمللي به وسیله مسالمتآمیز؛عدم
دخالت در اموری داخلی دیگران؛تساوي
حقوق ملل,حسن نیت
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پیشاانهادشااده بود ولي نفران
لییار.)213 :6390

باندو انالمیهای را تصااویب رد ه متضاامن ده ا اال بود ( .لودآلبر
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ديدگاه قرآن در خصوص همزيستي مسالمتآمیز

11

دین اساالم دیني اسات جامع ه هم براي زنداي فردي انسانها برنامه دارد و هم براي اداره اجتمانار و
جوامع انساني و اارچه این دین در شبهجزیره نربستان ظهور رد ولي بنابر آیار قران منحصر به یک قوم
و قبیله نیسات بلکه پیام و رساالتي جهاني دارد .قبل از بررساي دیدااه اساالم در خصوص موروی تحقیق
حارار باید بر این نکته موجه داشات ه ا طالا همزیستي مسالمتآمیز ا طالحي است امال جدید و
بخصاااوص پ از شاااکلایری نهادي به نام دولت به وجود آمده و نمر چنداني در حقوق بینالملل ندارد
به همین دلیل در اساااالم هم نمیتوان بهطور دقیق و به معناي امروزي ،چنین ا اااطالحي را یافت ولي
بامطالعه این ا ال و بررساي دین اسالم میتوان به این نتیجه رسید ه بسیاري از مفاهیم و محتویار این
ا ل به انوای اونااون در دین اسالم مطراشده ه در این قسمت به بررسي آنها پرداخته میشود:
مقبولیت سانتها و رویههایی چون توسل به حکمیت و میانجیهری در حلوفصل اختالفار ،تال برای
به حداقل رسااندن احتمال وقوی جنی و قانونمند و محدود ردن ابعاد آن در ورر وقوی ،ترویج لل و
دوساااتی میاان افراد و ملل مختلج ،پایبندی به معاهدار و پذیر ا ااال انعقاد قرداد و معاهده ،محترم
شااامردن حقوق اقوام و مذاهب مختلج در نار توجه به لزوم همکاری و همیاری میان جوامع در ساااطوا
مختلج ،همهی در زمره ا اااولی هساااتند ه آیین اساااالم یا خود مبدی آنها بوده و یا آنها را ابرام رده
اساااات .هامایان ا اااول قارنهااا باعااد شااااا لااه و دلیاال ا ااالی تااأسااای نهااادهااای بینالمللی
اردیادند(خانی .)43:6302،بنابراین برخالی رویکرد رئالیسااام و نئورئالیسااام ه دیدااهی ماهمیت و یا
بیاهمیات به ساااازمانهای بینالمللی داشاااته و آنها را در بهترین حالت بازیهرانی حاشااایهای در نظام
بینالملل ننوان میسازند(ا پی .)696-661 :6304،
دیاداااههای موجود در منابع اساااالم نهتنها در تضااااد و تناقا با نهادها و ساااازمانهای بینالمللی قرار
ندارند ،درواقع سازمانهای بینالمللی از منظر اسالمی نهتنها فر تی برای رشد و استر همکاریهای
بینالمللی محساوب میاردند ،بلکه ناملی مهم برای اساتر هنجارها و ارز های مشتر بینالمللی
نیز بهحسااب میآیند.لذا ملتها بدان بهننوان فریضهای الهی و فطری بنهرند و بر اسا نقیده و ایمان،
خویش را موظج به رنایت این هدی بدانند(ابراهیمیور یانی .)1:6301،با بررسی اهدای سیاست خارجی
دولت اساالمی ،چنین میتوان اسااتنبا نمود ه؛ دولت اسااالمی دارای اهدافی ثابت و تغییرناپذیر نبوده و
با توجه به مقتضایار پویای بینالمللی ،اهدای دولت اسالمی نیز در اولویتها و رفتار سیاست خارجی خود
دچار تغییراتی به اقتضااای شاارایط داخلی و بینالمللی میاردد .این تغییر در اهدای دولت اسااالمی سابب
اردیده تا برخی اندیشامندان بر این انتقاد باشاند ه؛ نسال حارار از دولتهای اسالمی در انجام وظایج
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خود بااا آنچااه بااهننوان نظااام وابساااتااه بااه خلیفااه در اااادر اساااالم مطرا بود ،دارای تفاااورهااایی
1.
باشند(انابهانی)6 :6000،
همزیسااتي مسااالمتآمیز فکر ا اایل اسااالمي اساات ازنظر قران ریم جنی مذهبي و سااتیز به ساابب
اختالی نقیده معنا ندارد .ینهتوزی با پیروان ادیان دیهر ممنوی اسات .قران ریم براي تأمین همزیسااتي
مسالمتآمیز راههای اونااوني را سفار رده است ه به اهم آنها اشاره میشود:

با توجه به برخي از آیار قران این امر مساالم اساات ه انتقادار دیني پذیر آنها از رو اجبار رد رده
نیسات و در این خصاوص حتما باید به ررایت و اختیار وجود داشته باشد چرا ه در غیر این ورر ایمان،
قلبي نخواهاد بود .در ین زمینه میتوان به آیه  121ساااوره بقره اشااااره رد ه میفرماید در دین ا راه روا
نیسات چرا ه راه رشاد و تعالي از راه ظلمت و امراهي مشاخر اردیده است .همچنین درآیار  00سوره
یون  10 ،ساوره هج ،و  699ساوره انعام بهخوبی نشان دادهشده ه شیوه دنور اسالم شیوهای امال
ایران تبلیغ
نقالني و بهدوراز هراونه تحمیلاری و اجبار و امال مسااالمتآمیز اساات و رو های سااخت ِ
در اسالم جایي ندارد.
قران و دعوت به همزیستي مسالمتآمیز ؛

خداوند در آیه  14ساوره آلنمران به نقا و ا ول مشتر بین دین اسالم وا ل تاب اشاره می ند و به
مسلمانان میآموزد ه اار ساني حارر نبودند با شما همکاري نند  ،بکوشید دست م در قسمتي ه با
شما اشترا هدیدارند ،همکاري آنها را جلب نید.
قران کریم و نفي نژادپرستی؛

قران در آیه  63سااوره حجرار بیان میفرماید ه همه انسااانها از یک مرد و یک زن آفریدهشاادهاند و این
اختالفار امروزي جهت آشاانایي داشااتن بیشااتر با یکدیهر اساات راامن اینکه ارامیترین انسااانها نزد
خداوند فارغ از هراونه قوم و قبیله و نژاد و جنبشي پرهیز ارترین انسانها هستند.
تسااااوي و برابري انساااانها  .در بسااایاري از آیار قران از”یا ایها االنساااان” ه یک خطاب لي به همه
انسااانهاساات اسااتفادهشااده ه نشااان میدهد انسااانها فرقي با یکدیهر ندارند و همه فرزندان یک پدر و
مادر هساتند .قران همچنین در آیه  06ساوره مائده و آیار  666و  661سوره بقره تعصبار برتري جویانه و
1An-nabhani
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نسبت قرآن و نهجالبالغه با اصالت صلح و همزیستی مسالمتآمیز

قران کریم و آزادي عقیده و فکر

13

نژادپرساتان و قوم یهود و مسیحي را رد می ند و میاوید ازنظر خداوند هیچ ملت برازیدهای وجود ندارد و
همه باهم برابرند.
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قران و صلح بینالمللی؛

16

اساااالم از ابتدا ،ا اااول ااالل را پیریزی نموده و از این طریق ،راه را برای پیمودن ااالل بینالمللی و
همزیساتی مساالمتآمیز همواره سااخته است .در این مورد افی است ه بدانیم لل ،روا اسالم است.
واژه اساالم از ماده”سالم” ارفتهشده است و بدینجهت ،متضمن معنای سالمت و آرامش است؛ لذا قرآن
دساتور میدهد ه همهی در حوزه”سالم و لل” وارد شوند“ :ای افراد باایمان ،همهی در حوزه مسالمت
1
وارد شوید )”...بقره.(190 ،
خداوند به پیامبر  دساتور میدهد ه اار دشامنان تو از در مسالمت وارد شدند و به آن میل ردند ،تو
نیز از فر ات اساتفاده ن و با آنان موافقت نما“ :و اار دشمنان به لل تمایل داشتند تو نیز مایه به لل
2
با  )”.انفال)16 ،
طرفداری از ااالل و همزیساااتی مساااالمتآمیز در سااایاسااات خارجی ،از خردمندانهترین و مترقیترین
برنامههاسات و اساالم نیز این برنامه را اتخاذ رده و تقویت نیرو را برای دفای در مواقع اراطراری خواسااته
است.
قران و پذیرش حقوق اقلیتها:

اقلیتهاي مذهبي نیز با توجه به آیه  8سااوره ممتحنه اار با مساالمانان به قتال نپردازند و براي مساالمانان
ایجاد راارر و زحمت نکنند با بسااتن قرارداد ذمه میتوانند بهراحتی در جامعه اسااالمي زنداي نند .حتي
میتوانناد انماالي اه در دین آنهاا مجااز اسااات ولي در دین اساااالم حرام هسااات را انجاام دهند البته
اقلیتهاي مذهبي موظجاند تجاهر و تظاهر به منکرار اساالمي از قبیل ری مشروبار الکلي ،خوردن
اوشت میت ،نکاا با محارم زنا ننمایند( .ریایي بیهدلي.)101 :1333 ،

 1یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه”...؛
2و ان جنحوا للسلم فاجنح لها،”...
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به رسمیت شناختن انبیا:
1

2

با توجه به آیاتي همچون آیه  64و  68سااوره مائده و بساایاري آیار دیهر بهروشاانی مشااخر اساات ه
اسااالم ادیان الهي و آسااماني دیهر را به رساامیت شااناخته و آنها را تائید و تصاادیق می ند و به پیروان هر
دیني دستور میدهد تا به تاب و آیین خویش ( ه قدر متقین آن توحید و خداپرستي است) نمل نند.

خداوند در آیه  2سااوره مائده 3به تعاون و همکاري در نیکها و تقواها و پرهیز از مشااار ت در اناه و تجاوز
اشااااره رده ه این امري اسااات امال نقالیي چرا ه همکاري و تعاون الزمه زنداي اجتماني اسااات .در
مقیا جهاني تال براي ایجاد ندالت ،برابري ،الل ،امنیت و توساعه از مصادیق”بر” هستند و در این
راه میباید از هر نوی همکاري ه سابب فساد ،تباهي و ظلم است خودداري نند (نمید زنجاني:1364 ،
 641و . )642در آیه  11از سااوره مائده نیز ازدواج با اهل تاب و تناول غذاي آنها مجاز شاامردهشااده ه
این خود نشاندهنده اهمیت تعاون و همکاري بینالمللي با سایر ادبیار در دیدااه دین اسالم است.
قرآن و استبداد زدایی

نقطه شاروی قرآن درباره مسائله اساتبداد ،نقطه شارونی رد”انسانمحوری” است و میاوید ...”:بهیقین
انساان طغیان می ند از این ه خود را بی نیاز ببیند” ( نلق  1،و  .)9قرآن سانی را ه خود را خداونداار و
ماعابود حقیقی معرفی می ننااد طغیااانهر معرفی می نااد بااهننوان نمونااه ای از طغیااانهران اشاااااره
می ند”:بهساوی فرنون برو ،ه او طغیان رده اسات” ) طه .(14،در جامعه استبدادزده ،خوار شمردن و

نسبت قرآن و نهجالبالغه با اصالت صلح و همزیستی مسالمتآمیز

قران و تعارض در مسائل بینالمللي:
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َ ً
دی َو ُن ٌور َو ُم َص ِّد ًقا ِّل َما َب ْی َن َی َد ْیه م َن َّالت ْو َریة َو ُه ً
َ 1و َق َّف ْی َنا َع َلی َء َاثرهم بع َیسی ْابن َم ْر َی َم ُم َص ِّد ًقا ِّل َما َب ْی َن َی َد ْیه م َن َّالت ْو َریة َو َء َات ْی َن ُه ْاْل ْنج َیل فیه ُه ً
دی َو َم ْو ِعظة
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِّ ْ
لل ُم َّت ِق َین و به دنبا ل آنان (پیامبران پیشین) عیسی پسر مریم را آوردیم در حالی که تورات را که پیش از او بود تصدیق میکرد و به او انجیل دادیم ،که در
آن هدایت و نور است و تصدیق کنندهی تورات قبل از آن است و برای پرواپیشگان مایهی هدایت و موعظه است.
ُ ِّ
ْ
ْ
ً
ْ
َ ْ َ ْ
َ ُ َ ْ ً َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َِّ ُ َ َ َِّ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َِّ َ َ
جاءك ِم َن ال َح ِّ ِق ِلكل
تاب و مهی ِمنا علی ِه فاحكم بینهم ِبما أنزل الله و ال تت ِبع أهواءهم عما
َ 2و أ ْن َزلنا ِإل ْی َك ال ِكتا َب ِبال َح ِّ ِق ُم َصََ ِّ ِدقا ِلما َب ْی َن َی َد ْی ِه ُ ِم َن ال ِك
ِ
َ َِّ
َ َْ ْ ُْ ْ ًَ َ ْ ً
ُ
ً َ ُ
ُ
ُْ َ ْ َ ُ ْ َْ
شاء َِّالل ُه َل َج َع َل ُك ْم أ َِّم ًة َ ً َ ْ َ ْ ُ َ ُ ْ
هاجا َو َل ْو َ
رات ِإلی الل ِه َم ْر ِج ُعك ْم َج ِمیعا ف ُی َن ِِّب ُئك ْم ِبما ک ْن ُت ْم
جعلنا ِمنكم ِشرعة و ِمن
واحدة و ِلكن ِلیبلوکم ِفي ما آتاکم فاست ِبقوا الخی ِ
ِ
ِّ
فیه َت ْخ َتل ُف َ
ون “ ”84و ما کتاب را به حق بر تو نازل کردیم ،در حالی که کتب آسمانی پیشین را تصدیق می کند و حاکم و حافظ آنها است .پس به آنچه
ِ ِ ِ
ِّ
خداوند نازل کرده ،میان آنان حكم کن و از حقی که برای تو آمده ،از هوا و هوس آنان پیروی مكن ،ما برای هر یك از شما آیین و طریقه روشنی قرار
دادیم و اگر خداوند میخواست ،همه شما را یك ِّامت قرار میداد...پس در کارهای نیك سبقت بگیرید؛ بازگشت همه شما به سوی خداست ،پس او
شمارا به آنچه در آن اختالف میکردید آ گاه خواهد ساخت.
َْ
ْ ً
ُ ُِّ َ َ َِّ َ َ َِّ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ً
َ ُِّ َ َِّ َ َ ُ
ون ف ْضال ِم ْن َر ِِّب ِه ْم َو ِرضوانا َو ِإذا َحلل ُت ْم
الئد و ال ِآمین البیت الحرام یبتغ
عائر َالل ِه و ال الشهر الحرام و ال الهدَي و ال الق
ِ
 3یا أیها ال ِذین آمنوا ال ت ِحلوا ش ِ
ْ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
ِّ
َ
ِّ
َ
َ
َ
ِّ
َ
َ
عاو ُنوا َع َلی ْاْل ْثم َو ْال ُع ْدوان َو َِّات ُقوا ا َِّللهَ
ْ
ْ
ُ
َ
َ ْ ُ
ْ
َ
عاونوا علی الب ِّر َو التقوی َو ال ت َ
طادوا َو ال َی ْجر َمنك ْم شنآن ق ْوم أن صدوک ْم عن ال َم ْسجد الحرام أن تعتدوا َو ت َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
ف َِّاص َِّ َ َ ُ ْ ِ
ِ
قاب “ ”9ای کسانی که ایمان آورده اید! حرمت شعائر الهی ،ماه حرام ،قربانی حج و حیواناتی که برای حج عالمتگذاری شدهاند و
ِإن الله ش ِدید ال ِع ِ
راهیان خانه خدا که فضل و خشنودی پروردگارشان را میطلبند ،نشكنید و هرگاه از احرام بیرون آمدید می توانید شكار کنید .و دشمنی با گروهی که
شَما را از مسَجدالحرام بازداشتند ،شما را به بیعدالتی و تجاوز وادار نكند و در انجام نیكیها و دوری از ناپاکی ها یكدیگر را یاری دهید و هرگز در
گناه و ستم ،به هم یاری نرسانید ،و از خداوند پروا کنید...

10

ساب انهاشتن مردم امری رایج است ،چرا ه رعج مردم در ابعاد مختلج پایه های حکومت استبدادی را
تقویت می ند.
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قرآن

11

آزادي عقیده و فکر ؛صلح بینالمللی؛پذيرش حقوق
اقلیتها؛رسمیت شناختن انبیا؛استبداد زدايی
اصول همزیستی مسالمتآمیز در نهجالبالغه

ا اال همزیسااتی مسااالمتآمیز در نهجالبالغه ،نبارر اساات از مجمونه قواندی ه اهدای شااریعت را
تحقق میبخشد و انسان را بهحقوقی نظیر حق حیار ،تفکر ،آزادی ،امنیت ،بهرهبرداری از طبیعت ،تعلیم
و تربیت ،دادخواهی و امیال آن میرساااند ،لذا ا ااول همزیسااتی مسااالمتآمیز در نهجالبالغه با آنچه در
انالمیه جهانی حقوق بشار هسات ،تفاور دارد .این ا ول نبارراند از :ا ل رامت انسانی “:مهمترین
ا اال و پایه حقوق بشاار “ رامت انسااانی” اساات”( .رشاااد “ )40 / 2 :6309 ،رامت” به معنای ارجمندی
است.
اصول حقوقی همزیستی مسالمتآمیز در نهجالبالغه

امام نلی درباره احسااا فطری توحید ،برترین چیزی ه اهل توساال به خداوند پا و بلندمرتبه به
آن توس ال جویند ،ایمان به خدا و رسااولش ،و جهاد درراه او میداند و در ردیج آن میفرماید:یکتا دانسااتن
پرورداار ه مقتضاای فطرر انسانی است( 1شریجرری :6319 ،خ .)669با توجه به اینکه قرآن اسالم را
دین فطرر مینامد و فطرر خداجویی در همه انسانها ا ا با درجار مختلج ا ا وجود دارد ،و نیز با توجه به
مالزمهای ه مشاهور ا اولیون شایعه بین حکم نقل و حکم شری قائلاند و معتقدند ،چون خداوند منبع
ن
فیا و خیر مطلق اسات ،ممکن نیسات امری را نقل نیکو بشمارد یا نملی را قبیل بداند و خداوند مطابق
آن فرمان ندهد( ،مظفر.)163 / 1 :6492 ،امام نلی  در موارد متعدد به جاودانهی انساااان در نالم
بقا اشاااره می ند(شااریجرراای :6319 ،خ  )629ازجمله :پ در روزهای اذران برای روزهای بیپایان

َ َ َُ ْ ْ َ
َ ْ ْ
ص ف ِإ َّن َها ال ِفط َر ُة.
... . 1وک ِلمة ِاْلخال ِ

11

توشااه بردارید .1ساارانجام آخرر جاودانهی اساات( .2ناظمزاده قمی : (3 :6392 ،ساای ه ساارای نابود
شدنی را شناخت ،سزاوار است ه برای سرای جاودان بکوشد.3
ا اول همزیستی مسالمتآمیز در نهجالبالغه نیاز به بررسی حقوق خصو ی و نمومی و حقوق سیاسی،
اجتمانی و اقتصادی در ذیل پرداخته میشود:

مالکیت ،حق انتفای ،حق شاافعه ،حق رهن و حق خیار .ساابب ایجاد حق خصااو اای ممکن اساات نمل
حقوقی و ناشاای از اراده باشااد یا اجرای قانده حقوقی در روابط اجتمانی )وقایع حقوقی) .ولی  ،در برابر هر
حق خصو ی ،تکلیفی نیز برای شخر مقررشده است ( اتوزیان.(646 :6306،
حق حیات و امنیت شوخصوی :ا لیترین حق آدمی و پایه حقوق دیهر ،حق حیار است و مطابق آن
هر انسانی ا ا از هر نژاد و ملیت و مذهبی ا ا از زمانی ه در رحم مادر قرار میایرد تا زمانی ه آخرین نف
را می شاااد ،از آن انساااان بودن ،دارای حق حیار اسااات و تا این حق تأمین نهردد ،نوبت به بقیه حقوق
نمیرساااد .اماام نلی  جاامعهای میخواهد ه جان و مال و نرض و آبروی همه افراد در آن محفوظ
باشاد و همه در مال آرامش و امنیت وظایج فردی و اجتمانی خود را به انجام رسانند .امام  در نامه
خود باه ماالاک اشاااتر ،جاان مردم را محترم میداند و در مورد بهناحق ریختن خون مردم میفرماید 6:از
خونریزی باهنااحق بپرهیز ،زیرا هیچچیزی بیش از خونریزی باهنااحق ،انتقام الهی را نزدیک نمی ند و
پیامدهای بزر ندارد و زوال نعمت و بریده شاادن رشااته نمر و دولت را ساابب نمیشااود )شااریجرراای،
 :6319ن .(23شااااارد مکتب رساااول خدا بهدرساااتی ه در طول نمر پربر ت خود نشاااان داد ه
بهترین نامل به این الم پیامبر هساات ه:منمن ساای اساات ه دیهران از او بر مال و جانشااان
ایمن باشاااند و از دسااات و زبانش در امان (نراقی .(166 / 1 :6303 ،امیرمنمنان  امامت خود را با
احترام به حیار بشاار آغاز می ند و در دوره حکومت در اجرای آن وشاااساات؛ حتی در واپسااین لحظار
نمر شااریج خود میفرماید :ای فرزندان نبدالمطلب ،نبینم (به بهانه شااته شااادن من) چنی در خون
مسالمانان فرو برید .اویید :امیرمنمنان شته شد زنهار ،جز قاتل مرا به خاطر من نکشید( 1شریجرری،
 :6319ن .)49
َ ْ
َ ْ
َ
.1ف َت َز َّو ُدوا ِفی أ َّی ِام ال َف َن ِاء ِِلَّی ِام ال َب َق ِاء
َ َّ ْ َ َ َ َّ َ َْ
َ
. 2ف َت َز َّو ُدوا ِفی أی ِام الفن ِاء ِِلی ِام البق ِاء
. 3ینبغی لمن عرف دارالفناء أن یعمل لدار البقاء.
 .4إ َّی َ
اک َو ِّالد َم َاء َو َس ْف َك َها ب َغ ْیر ح ِّل َها َفإ َّن ُه َل ْی َس َش ْی ٌء َأ ْد َعی لن ْق َمة َو َال َأ ْع َظ َم ل َتب َعة َو َال َأ ْح َری ب َز َوال ن ْع َمة َو ْانق َطاع ُم َّدة م ْن َس ْفک ِّالد َماء ب َغ ْیر َح ِّقهاَ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ َ َّ ِ َّ ُ ُ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ِ ِ َ ُ َ ُ ُ َ ً ْ َِ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ِ ُ َ ِ ْ ُ ِ َّ َ ِ ْ ُ َ َّ ُ ْ ْ َ َ َ ِ 5
ُ
 .یا ب ِنی عب ِد المط ِل ِب ال أل ِفینكم تخوضون ِدماء المس ِل ِمین خوضا تقولون ق ِتل أ ِمیر المؤ ِم ِنین أال ال تقتلن ِبی ِإال ق ِات ِلی
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حقوق خصوووصووی“:حق خصااو اای ،امتیازی اساات ه هر شااخر در برابر دیهران دارد؛ مانند حق
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حق حیار ه در ماده  3انالمیه جهانی حقوق بشار به آن تصاریلشاده است ،نهتنها شامل حمایت از فرد
در برابر هراونه تجاوز به زندای و تمامیت جسامی اوسات؛ بلکه حمایت از انسان در برابر بینوایی و خطراتی
را ه جسم و جان او را تهدید می ند ،دربر میایرد.
آزادی شاخصی :آزادی از ا یلترین حقوق نوی بشر است؛ بهاونهای ه همهان آن را میستایند .منظور
از آزادی شاخصای این اسات ه آدمی مالک اراده ،اختیار و سرنوشت خود باشد و سی حق نداشته باشد
جان ،مال و ارادها را تملک ند.آزادیهای شاخصی ه در مواد سه تا یازده انالمیه جهانی حقوق بشر
ذ رشاااده ،قرنهاا قبل از آن در اساااالم مورد تأ ید قرارارفته اسااات .همه انساااانها ازنظر اساااالم آزاد
آفریادهشااادهاناد و حقدارناد آزاد زنادای نناد و در حقوق اساااالمی هر حق زنادای ،آزادی و امنیت
شاخصای دارد(نبداللهی :6306 ،ا ال  .)11امام نلی  در تأیید این حق ،تصریل میفرماید :خود را
از تن دادن به هر ار پسااتی ارامی دار؛ اارچه آن ار تو را به خواسااتههایت برساااند؛ زیرا ،در برابر آنچه از
شااخصاایت خود از دساات میدهی ،نوراای نمیایری و بنده دیهری مبا  ،زیرا خداوند تو را آزاد آفریده
اساات( 1شااریجرراای :6304 ،ن .(36با اسااتفاده از فرمایش حضاارر امیر میتوان نتیجه ارفت ه
آزادی شخصی بردو قسم است:
قسوم اول :آزادی از اسارت دیگران :اساالم با بردهداری و بردهفروشی موافق نیست و در تاب و
نصااوص بساایاری به آزاد ردن

ساانت هیچ نصاای وجود ندارد ه دسااتور بردهداری بدهد؛ بلکه برنک
برداان دستور میدهد (نبداللهی :6306 ،ا ل .)11
قسوم دو :آزادی از هواهای نفسانی :حضارر نلی  دربیانی ه اذشت بر این نوی آزادی تأ ید
دارد و میفرماایاد:همانا تر از خدا لید درساااتی ردار و اندوخته قیامت و موجب رهایی از هر بندای و
رهایی از هر تباهی اساات.امام در این الم مردم را آزاد قرار نمیدهد ه هر تباهی و باطلی را انجام دهند،
بلکه میفرماید :تقواداشاااته باشاااید ه نتیجها آزادی از خوی و نادر واهی هسااات( 2شاااریجررااای،
: 6319خ .)139
حق دفاع و احقاق حق :حق آزادی نالوه بر آزادی جسااامی و ایمنی در برابر بازداشاااتها و تبعیدهای
غیرقانونی و بردای و خریدوفرو انسااانها ،آزادی حقوقی را هم شااامل میشااود .این آزادی ،شااکنجه و
انمال وحشاایانه و غیرانسااانی نساابت به افراد را نفی می ند و همه را در برابر قانون مساااوی میداند .امام
نلی  نهتنها به شاااخر ساااتمدیده حق دفای و احقاق حق میدهد؛ بلکه به دولت اساااالمی دساااتور
میدهد همه وساایل آساان را برای دادخواهی مظلوم فراهم سازد .در فرمان امام نلی به مالک اشتر
میخوانیم :قسامتی از اوقار خود را برای ساانی ه به تو نیازمندند ،اختصااص بده و در مجل نمومی
َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ِّ ُ ْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ 1
َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ً َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ً
َ
ک الل ُه ُح ِّرا.
ک ِإلی َّالرغ ِائ ِب ف ِإنک لن تعتاض ِبما تبذل ِمن نف ِسک ِعوضا و ال تكن عبد غی ِرک و قد جعل
.و أ کرم نفسک عن کل دنیة و إن ساقت
ََ َ ِّ ُ ْ ٌ َ َ َ َ َ َ ِّ ُ ْ ٌ ْ َ َ َ ُ َ َ ِ َ ِ َ َ ُ َ ْ َّ َ ْ َ ِ َّ َ 2
 .ف ِإن تقوی الل ِه ِمفتاح سداد و ذ ِخیرة معاد و ِعتق ِمن کل ملكة و نجاة ِمن کل هلكة
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بنشاین و برای خدایی ه تو را آفریده ،فروتنی نما .لشاهریان و یاران از نههبانان و پاسبانان خود را از آنها
بازدار .تا ساااخنهوی ایشاااان بیتر و واهمه با تو ساااخن بهوید ،زیرا من بارها از پیغمبر شااانیدم ه
میفرمود :امتی اه حق ناتوان را بدون تر و نهرانی از زورمندان نهیرد ،هراز رنی ساااعادر را نخواهد
دید( .شریجرری :6304 ،ن )21

1

نبرید.
حق آزادی مذهب “:آزادی مذهب قسامی از آزادیهای فردی است ه بهموجب آن هر فرد حق دارد ه
در امور مذهبی ،دارای نقیده یا فاقد نقیده باشااد و نقیده خود را فا نماید( ”.جعفریلنهرودی:6311،
 .)31اماام نلی  در حکمتی از نهجالبالغاه میفرماایاد :خاداوناد سااابحاان بنداانش را امر رده به
اختیار ،و نهی فرموده با بیم و تر )از نذاب) .و تکلیج رده به آساااان و دساااتور نداده به ار دشاااوار ،او
ردار اناد را پاادا بسااایار نطا فرموده و او را نافرمانی نکردهاند از جهت اینکه مغلوب شاااده باشاااد و
فرمانش را نبردهاند از جهت اینکه مجبور رده باشااد(شااریجرراای :6304 ،ن (2... .23امرونهی بنداان
نشااانه اختیار و آزادی آنهاساات؛ بدین معنی ه به انسااانها حق انتخاب دادهشااده اساات .همچنین در
نااماهای باه ماالاک اشاااتر نخعی نامزد اساااتاندار مصااار ه تعداد زیادی از مردم آن منطقه مسااایحی و
غیرمساالمان بودند ،میفرماید:و بر آنان چون حیوانی درنده مبا ه خوردنشااان را غنیمت شااماری ،زیرا
آناان دو اروهاناد :یاا برادران دینی تو و یاا همنویهاای تو در آفرینشاناد3.باا توجاه باه فرمایش حضااارر
امیر بهخوبی فهمیده میشود ه حضرر به مالک دستور نداد ،افرادی را ه دین تو را ندارند ،آنها را
به پذیر دین مجبور ن؛ بلکه ،بهطور لی ساافار رد با همه مهربانی ند؛ چه برادر دینی او باشااند یا
نباشند(شریجرری :6304 ،ن .)23
نهجالبالغه و بیانیه جهانی حقوق بشر در روابط بینالملل

ماده  12بیانیه جهانی حقوق بشر میاوید :
حق دارد از سااطل ی زندای برخوردار باشاااد ه ساااالمت و رفاه او و خانوادها ازجمله خوراك،
هر
لباا  ،مساااکن و بهاداشااات را تاأمین ند ،همچنین حق دارد از خدمار راااروری اجتمانی در هنهام
بیکااری ،بیماری ،درماندای ،بیوای و پیری یا در ساااایر موارد ه بنا به شااارایط بیرون از اراده او ،وساااایل
معا وی را مختل ارداند استفاده ند .
َ َ
َ
َ 1و ال َت َم ُّس َّن َمال أ َحد م َن َّالناس.
َ ً َ َْ ُْ َ َ ْ ُ ً َ َْ َُ ْ ُ ْ ً
َّ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ِ َ ُ َ ْ ِ ً َ َ َ ُ ْ َ ْ ً َ َ َّ َ َ ً َ َ ْ ُ َ ِّ ْ َ ً َ َ ْ َ َ َ َْ
یل ک ِثیرا و لم یعص مغلوبا و لم یطع مك ِرها . ...
ِ 2إن الله سبحانه أمر ِعباده تخ ِییرا و نهاهم تح ِذیرا و کلف ی ِسیرا و لم یكلف عسیرا و أعطی علی القل
ِّ ِ َ َّ َ ٌ َ َ ِ ْ ِ َ ْ
َ 3و َال َت ُك َون َّن َع َل ْیه ْم َس ُب ًعا َضار ًیا َت ْغ َتن ُم َأ ْک َل ُه ْم َفإ َّن ُه ْم ص ْن َفان :إ َّما َأ ٌخ َل َ
ک ِفی الخل ِق.
ک ِفی الد ِین و ِإما ن ِظیر ل
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
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حق مالکیت:امام نلی  دراینباره میفرماید( :شریجرری :6304 ،ن )26و به مال هیچ

دست
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امام نلی  خصوص میفرماید :
در طبقهای از مردم ه مشااکل معیشااتی دارند ،آنان ه چاره ندانند و از درویشااان و نیازمندان و از بیماری
بر جای ماندااناند ،مسااتحق نطایند و سااپ دسااتور داد بخشاای از بیتالمال را به این افراد اختصاااص
دهناد (ناامه  23نهجالبالغه).حضااارر بر پیرمردی ادا اذشااات و وقتی حال زار او را دید به اطرافیانش
افت :از او ار شاایدید تا پیر شااد،حال ه ناجز شااده اساات چرا از او دریغ میدارید؟ از بیتالمال به او
بازنشاساتهی بپردازید (وسایل الشیعه ،ج  .)40 : 66،در موردی حضرر با پیرزنی روبهرو شد ه مش آبی
بر دو داشااات ،پ از دقات دریاافت ه او همسااار یکی از شاااهداسااات ،با طعام به منزل او رفت و با
فرزندانش بازی رد ،آنهاه ااورر خود را نزدی آتش ارفت و به خود افت« :بچش ای نلی این جزای
سی است ه حقوق بیوهزنان و یتیمان را رایع ند» (بحاراالنوار ،ج  .)21 : 46،آیتالله دینپرور ،رئی
بنیاد نهجالبالغه با موراوی نلی  و حقوق بشر،بهجایهاه ندل در اندیشه و سیره نملی امام نلی
میاوید :نهاه نلی  به موراوی ندل و ا ارار ایشاان نسبت به اجرای آن فارغ از مالحظار مذهبی
نژادی و فرقهای است،تنها هدی و انهیزه امام نلی از پذیر حکومت نیز رفا احقاق حق و انمال
تعهد الهی حا مان بر اسااتیفای حق مظلوم بوده وبر همین اسااا بر اجرای ندالت تأ ید داشااته و جان
خود را درراه آن فدا نمود (دینپرور در همایش حقوق بشر در نهجالبالغه ،جا ارتار.)6300،
رعایت حقوق بشر در جنگ از نگاه اما علی

اار به مواردي ه جنی در قرآن و نهجالبالغه مجاز اسااات نیز توجه نیم بهخوبی درمییابیم ه اساااالم
دین الل و آشتي است .مجوزهاي قرآن براي انجام جنی دفع تجاوز (بقره .)190،رفع فتنه (بقره.)193،
رفع اساااتضاااعای از ساااتمدیداان (آیه  31ساااوره نسااااء) .دفای از سااارزمین (حج  39،و  )60و مبارزه با
نقا ننادااان پیمان و آغاز اران جنی(توبه)13،اسااات ه نقل هر انسااااني نیز وجوب دفای در چنین
مواردي را تاائیاد می ناد چرا ه در غیر این اااورر یعني ندم دفای در حاالتي ه ذ ر شاااد ،در حقیقت
نملي برخالی نقل ساالیم ااورر پذیرفته ه این ازنظر دین اسااالم ه یکي از پایههای آن تعقل و تفکر
اسات مذموم اسات .رامن اینکه در جنیهای پیامبر  و حضرر نلي  نظر افکنیم میبینیم ه
هماه این جهاادهاا و جنایها تدافعي بودهاند نه تهاجمي .ما اینکه برخي از یاران حضااارر امیر  در
جنای باا ناا یین و ماارقین و قااساااطین باه ایشاااان انتقاد می ردند ه چرا زودتر اقدام به جنی و مبارزه
نمی نید و حضااارر  هم هیچااه مبارزه نمی ردند مهر اینکه قبال حق را براي ساااپاه دشااامن تبیین
میفرمودناد و آنهاا را دنور باه پرهیز از جنی و خونریزي مینمودند .درنهایت میتوان افت آیار جهاد
فقط آیار زمان نبرد اسات نه زمان الل و حتي به مسالمانان دستور دادهشده هنهامی ه دشمنان دست
از جنی برداشاتند شاما هم با آنها جنی نکنید چرا ه دراین ورر متجاوز محسوب میشوید .مواردی
چون باور به ا اال توحید ،التزام داشااتن و تعهد به قوانین الهی ،برقراری ندل و قسااط ،حق حیار ،حق
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رامت انساانی ،حق آزادی ،حق انتخاب ،تساهل و تسامل ،ترویج انفاق و اییار ،پرهیز از جنی و خشونت
در برخورد با مخالفان و االلطلبی با آنان ،ا اال اخور بهجای دشاامنی ،همهرایی و وحدر ،مبارزه با
جنیطلبان و منافقین ،پرهیز از اساااتبداد و ساااتم ،حقوق و تکالیج متقابل حکومت و مردم ،وحدر
پیروان ادیان الهی ،همزیسااتی مسااالمتآمیز و  ...از رئو ا االی هسااتند ه موردتوجه اسااالم(قرآن) و
نهجالبالغه قرارارفتهاند.

حقوق خصوصی؛حق حیات و امنیت؛آزادی شخصی:؛حق
دفاع و احقاق حق؛حق آزادی مذهب؛رعایت حقوق بشر

نتیجه؛

چنان ه تساااامل و تسااااهل و همزیساااتی مساااالمتآمیز در غرب بساااتری دینی داشااات ،بهتدریج قلمرو
اسااتردهای یافته و شااامل تحمل هر نوی تنوی و اونااونی در هر نر ااه معرفتی و رفتاری انم از فردی،
سایاسی ،دینی و  ...شد .چنان ه از اهدای تأسی سازمان ملل متحد نیز حفظ لل و امنیت بینالمللی،
توساعه روابط دوستانه میان ملتها و  ...میباشد .مسئلۀ تساهل و تسامل ،لل و همزیستی مسالمتآمیز
با دیهر اقوام و ادیان در دین اساالم و بهتبع آن در فقه نیز مطرا است ،بهطوری ه ازنظر نملي نیز زنداي
پیامبر ا رم  و امامان نلیهمالساالم بهطور انم،و احکام فقهي ادرشده از طری آنان بهطور اخر،
این امر را تائید مي ند .با توجه به مسااایر تاری نیز ،جامعه بینالملل بهساااوی جهانیشااادن پیش میرود.
بهطوری اراده بشار در جهت همزیساتی مسالمتآمیز  ،شایستهساالری و اجرای ندالت  ،بهدوراز تعصبار
نژادی ،قومی ،زباانی ،ماذهبی و غیره قرار دارد  .یکی از آرم آنهاای مطراشاااده در قرآن برای رسااایدن
انساااان به ساااعادر و مال وحدر و یکپارچهی جهانی اسااات .چنان ه خداوند درآیار فراوانی بر این امر
تأ ید مینمایند .چرا ه اساالم دینی اساات ه برای همه بشااریت ارسااالشااده اساات .اما اندیشااه حکومت
جهانی چیزی نیسات ه در انحصار اسالم باشد ،بلکه در اقوام ،ادیان ،ملتها و مکتبهای مختلج ،چه
در زمان اذشاته و چه در زمان حال ،بیانشاده است  .لذا وحدر جهانی ،آرمانی بشری است  .همزیستي
مساالمتآمیز چیزي بیشاتر از حالت الل اسات چرا ه ممکن اسات شاورها در الل باشاند ولي سااایر
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شاارایط ه الزمه همزیسااتي مسااالمتآمیز اساات ازجمله همکاري و تعاون را نداشااته باشااند .درهرحال
میتوان براي همزیسااتي مساااالمتآمیز چهار مرحله قائل شااد :ااالل ،همکاري ،اتحاد و وحدر مرحله
دیهری اساات ه در سااازمانهای بینالمللي یک وجه خود رانشااان میدهد و نمونه بارز آن سااازمان ملل
اسات .شاورهاي مسالمان نیز به نظر میرساد با تشاکیل سازمان نفران اسالمي در این مرحله به سر
میبرند .مرحله بعد مرحله اتحاد اساات ه شااورهاي اروپایي با تشااکیل اتحادیه اروپا خواهان دسااتیابي به
آن هساااتند ولي هنوز مرحله چهارم یعني وحدر محقق نشاااده اسااات .دیدااه اساااالم براي مسااالمانان و
شااورهاي اسااالمي همان وحدر با یکدیهر اساات و با شااورهاي غیر اسااالمي تعاون و همکاري یعني
اسااالم در خصااوص رفتار با شااورهاي غیر اسااالمي یک مرحله فراتر از االل رفته و خواهان همکاري با
آنهاساات .بنابراین اسااالم دین االل و َآشااتي وهمزیسااتي مسااالمتآمیز اساات و جنی و جهاد حالت
استینائي دارد و نیازمند وجود دلیلي موجه است .در پایان مقاله حارر ،به ورر اذرا به ارائه راهکار براي
تأمین لل و همزیستي از دیدااه اسالم اشاره میشود :
 -1ترويج ّ
اخوت بشري و مساوات انساني ،بدون تردید ،یکي از نوامل مهم جنیها در طول تاری ،
نژادپرستی ،قومارایی ،برتریجویی و تعصبهای مذهبي بوده است .اما اسالم به جامعه بشري ،به ورر
مجمونه واحد مینهرد و رامت الهي و تکریم انسااان ،شااامل جمیع افراد بشاار میشااود.؛” و لقد رمنا
ییر ممن خلقنا تفضااایال” ؛
بنیآدم و حملناهم فيالبر و البحر و رزقناهم من الطییبار و فضاالناهم نلي ٍ
 -2تحريم اسباا ناا و نگ ،نزای ها بین افراد ،اغلب بهواسطه منافع و انهیزههای مادي ورر
میپاذیرد .اساااالم در تال براي ایجااد ااالل و امنیات بین دولاتهاا و ملاتهاا با تمام این انهیزهها و
برتریجوییهاای ماادي مباارزه می ند و همه را بهساااوی تمدن انسااااني ساااوق میدهد؛ -3احترام به
پیمانها .ازاینرو درآیار قرآن ریم و احادیث اساالمي ،به مسئله وفا به تعهدها تأ ید فراواني شده است و
شااکسااتن آن از اناهان بزر شاامرده میشااود؛ -4پرهیز از جدال دیني ،نکوهیده بدون شااک جدالي ه
خود بر اسااا قواند نلمي یا اخالقي نیساات ،خود میتواند یکي از اسااباب جنی باشااد؛ -2افتواوی
مسااالمتآمیز پیروان ادیان الهي و تمدنها ،در بخش دوم به آیار سااوره آلنمران ،آیه  14و همچنین به
سااوره بقره آیه  663اشاااره شااد و میتوان این نتیجه را ارفت ه چنان چه پیروان ادیان از بغا ،نداور و
تکفیر یکادیهر دساااتبردارناد و باه ا اااول و اهادای مشاااتر توجه نند ،زنداي اااللآمیز همراه با و
همزیساتي ،امري دور از دساتر نخواهد بود؛ -1تربیت احیل جوامع بشاري ،این تربیت حیل فرد و
اجتماای ،همااناوناه ه ظلم و تعصااابها را از بین میبرد ،سااابب همدلي ،وحدر و اخور بشاااري نیز
می شاود؛ چنان چه تمام جوامع بشاري به این افار پساندیده آراسته شوند ،امنیت ،لل و همزیستي به
ارمغان میآید.
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 -6ابراهیمیور یانی،محمد(”)6301همزیستی مسالمتآمیز از نگاه شرایع و ادیان الهی” ،آینه
معرفت ،شماره.6
 -1بوالفضلی،نلیررا(6300و”)6309جهاد ،دفاع و جنگ در اسالم” ،ج ماهنامه ارتش جمهوری
اسالمی ایران ،شماره.314
 -3بی الحسین ،احمد بن فار بن ز ریای رازی( .)6311معجم مقائیس اللغة ،قم  :انتشارار ،احیاء
الکتب العربیً.،
 -4االزهري ،ابن منصور محمد بن احمد .)1996( ،معجم تهذیب اللغة ،ج  ،1دارالمعرفً للطبانً و
النشر.
 -1ا پی  ،لی یت()6304سازمانهای بینالمللی،ترجمه حسین شریفی طراز وهی ،تهران :نشر
میزان.
ّ -1لسمانیل بن حماد الجوهري1986( ،م .)1911 :الصحاح تاج االلغة وصحاح العربیة ،تحقیق
حمد نبد الغفور ،الطبعً الیالیً ،ج  ،1دار العلم للمالیین.
 -9اشراق،محمد ریم()6311تاریخ و مقررات جنگ در اسالم ،تهران :دفتر نشر فرهنی اسالمی.
 -0امیني ،نلیررا؛ آیتی ،سید محمد ررا .)6304( ،تحریر الروضه في شرح اللمعة،سید مهدی
دادمرزی ،ج ،1قم :منسسه فرهنهی طه.
 -0آقابخشی ،نلی ،6394 ،فرهنگ علوم سیاسی ،مر ز اطالنار و مدار نلمی ایران ،تهران.
 -69آلوین و هایدي ،تافلر .)6399( ،جنگ و ضد جنگ،ترجمه شهیندخت خوارزمي،تهران :سیمرغ.
 -66بیدآباد،بیژن()6309اصول روابط بینالملل در اسالم از دیدگاه حکمت و تصوف اسالمی(حقوق
بینالملل نمومی ،دیپلماسی و سیاستخارجی) .تهران :انتشارار نورفاطمه.
 -61جعفري لنهرودي ،محمد جعفر .)6399( ،ترمینولوژي حقوق ،تهران :انج دانش.
 -63حسن ،نمید .)6306( ،فرهنگ عمید ،ج  ،1تهران :امیر بیر.
 -64خامنه اي ،سید نلي ،مهادنه(قرار داد ترک مخاصمه و آتش بس) .بخشي از در هاي خارج
فقه مقام معظم رهبري.
 -11خلیلیان،خلیل  ،1389اسالم وحقوق بینالملل ،تهران :تابخانه انج دانش ،چ .نهم.
 -61خمینی ،روا الله الموسوی .)6311( ،صحیفه نور ،چ .بیستم ،ج ،61تهران  :انتشارار مر ز
مدارك فرهنهی اسالمی.
 -69دشتی  ،محمد ( .)6390نهجالبالغه قم  :انتشارار مشرقین.نامه شماره ،61ص403
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 -60دفتري ،احمد متین .) 6331(،روابط بینالملل از قدیم االیام تا سازمان ملل ،تهران :دانشهاه
تهران.
 -60دهخدا ،نلیا بر .)6334( ،لغت نامه دهخدا ،زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی،
مسلسل  ،119 ،190 ،611تهران  :انتشارار دانشهاه تهران.
 -19راغب ا فهانی ،حسین بن محمد .)6461(،مفردات في غریب القرآن ،تحقیق :فوان ندنان
داودی ،چ .اول ،بیرور :دارالعلم الدار الشامیً ،ج .1
 -16الراغب اال فهانی( .)6091حسین بن محمد ، ،معجم مفردات االلفاظ القرآن ،تحقیق ندیم
مرنشلی ،المکتبه المرتضویه االخبار اآلثار الجعفریً.
 -22سلیمي ،نبدالحکیم( .)1383نقش اسالم درتوسعه حقوق بینالملل ،قم :منسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی(ره).
 -13شم الدین ،محمد مهدي .)6311( ،جنی و لل از دیدااه امام علي  ،بنیاد نهجالبالغه،
تهران :روشنهر.
 -14شهید ثاني ،زین الدین بن نلی .)6309( ،الروضة البهیه في شرح اللمعة الدمشقیه ،ترجمه نلي
شیرواني ،قم :دار العلم.
 -21ریایي بیهدلي ،محمدررا( .)1333حقوق جنگ ،تهران :دانشهاه نالمه طباطبایی.
طالقانی،محمد()6319پرتوی از قرآن ج ،2نشر انتشار.
 -11طاهری،ابوالقاسم()6301تاریخ اندیشههای سیاسی در غرب ،تهران :نشر قوم .
 -23طبری ،محمد بن جریر .)1341(،تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوک) .ترجمهی ابوالقاسم
پاینده ،ج  ،6تهران :انتشارار بنیاد فرهنی ایران ،چاپ دوم ،تهران :انتشارار اساطیر.
 -28نمید زنجاني ،نبا نلي( .)1364فقه سیاسي ،تهران :امیر بیر ،ج.3
 -10فارل مقداد،مقداد بن نبد الله .)6304( ،کنزالعرفان فی فقه القرآن،نقیقی بخشایشی ،ج،1
چ  ،3قم :نوید اسالم.
 -39فیا ،نلیررا .)6314( ،مقارنه و تطبیق در حقوق جزاي عمومي اسالم ،ج ،1تهران :وزارر
فرهنی و ارشاد اسالمی ،اداره ل انتشارار و تبلیغار.
 -36قرشی ،سید نلی ا بر .)6396(،قاموس قرآن ،تهران :دار الکتب االسالمیً ،ج 3 .و .4
 -31اتوزیان ،نا ر( .)6309فلسفه حقوق ،تهران ،شر ت سهامی انتشار ،چ دوم.
 -33ریمي نیا ،محمدمهدي .)6309( ،همزیستي مسالمتآمیز در اسالم و حقوق بینالملل ،مر ز
انتشارار منسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).چ .دوم.
 -36لودآلبر لییار(.)1339نهادي روابط بینالملل ،تهران.
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نسبت قرآن و نهجالبالغه با اصالت صلح و همزیستی مسالمتآمیز

 -32وا بی ،نبدالرحمن(.)6313طبیعت استبداد ،ترجمه نبدالحسین میرزای قاجار ،نقد و تصحیل
محمد جواد احبی ،مر ز انتشارار دفتر تبلیغار اسالمی قم.
 -31اوستاو لوبون(.)6349تمدن اسالم و عرب ،ترجمه هاشم حسینی ،تابفروشی اسالمیه ،تهران،
ج .4
 -39محقق حلي  .)6300( ،شرایع االسالم ،تاب جهاد -به نقل از مجمونه آثار شهید مطهري ،ج
.61
 -30محمد خلج ،احمد  ،انی ابراهیم ،الصوالحي نطیه ،منتصر نبد العظیم ،بی تا ،معجم الوسیط،
ترجمه محمد بندر ریهي ،ج ،6چ  ،1بیرور.
 -30محمدي ،ابولحسن .)6309( ،گزیده متون فقه ،تهران :نشر میزان.
 -60مدني ،سید جالل الدین(.)1390حقوق بینالمللي عمومي و اصول روابط دول ،ج .2
 -46مصباا یزدي ،محمد تقي .)6306( ،پرسش ها و پاسخ ها ،ج ،3قم :منسسه آموزشی و پژوهشی
امام خمینی.
 -41مطهری،مرتضی()6391جامعه و تاریخ ،انتشارار درا.
 -43مطهری،مرتضی()6394جهاد ،موارد مشروعیت آن در قرآن ،انتشارار درا.
 -44مطهری،مرتضی()6306فلسفه تاریخ در مجموعه آثار ج ،3انتشارار درا.
 -42مطهري ،مرتضي .)6320 – 6100( ،جهاد و مواد مشروعیت آن در قرآن ،قم :درا.
 -41منتسکیو(.)6311روح القوانین ،ترجمه نلی ا بر مهتدی ،امیر بیر ،تهران.
 -49مولوي نیا ،محمد جواد .)6303( ،ترجمه رساله حقوق امام سجاد  .قم :امام نصر.
 -40نائینی ،محمدحسین(.)6306شورا و آزادی :بحثی در اندیشه سیاسی طالقانی ،قم :آفتاب سبا.،
 -40النجفی ،محمد حسن(،محقق حلي)؛ القوچانی ،نبا  64(،ق).جواهر الکالم فی شرح شرائع
اإلسالم ،ج  ،64بیرور :دار الحیاء التراث العربی.
 -29نجفی ،موسی( .)6390حوزه نجف و فلسفه تجدد در ایران ،تهران :پژوهشهاه اندیشه و فرهنی
اسالمی.
 -26نرم افزار ترجمه و تفسیر قرآنی جا ،496 -نشر حدیث اهل بیت . 
 -21نعمت اللهي ،همایون .)6390( ،واژه نامه سیاسي ،قم :نباسی.
 -23ویلیام تی.بلوم(.)6393نظریههای نظام سیاسی ،ترجمه احمد تدین ،تهران :آران.
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