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  تیحما تیقرآن و اصل مسئول
*غالمحسین اعرابی

  
  **نگار علیزاده   _________________________________________________________________  

  ***نگین علیزاده

  چکیده
ــر اســاس اصــل   ــحما تیمســئول«ب ــه »تی ــین، جامع ــل ب ــهیوظ المل ــت  ف ــراد تح دارد از اف

. کند تیکنند، حما تیاز شهروندان خود حما خواهند نمی ای توانند نمی که یهای حکومت
قـرآن   ق،یاست. در مقام تطب »يبازساز«و  »مقابله« ،»يریشگیپ«در سه مرحله  تیمسئول نیا

 آوردهتر  و منسجمتر  معقول اریرا بس گانه سه مراحل نیا ش،یبه پانزده قرن پ نزدیک میکر
کـه   اسـت  افتـه یاختصاص  يریشگیبه مرحله پ اتیصورت که بخش اعظم آ نبدی ؛است

 دارد یبازم گرانیرا از ظلم به دها  انسان ،تقوا تیمواعظ و رعا ات،یاخالق انیبا ب سو ازیک
رعـب و   نـه یزم ،ینظـام  هو کسب اقتـدار در حـوز   روین تیبه تقو هیبا توص دیگر ازسويو 

و در مرحلـه   فتنـد یتا ظالمان به فکر استضـعاف و ظلـم ن   دینما می وحشت ظالمان را فراهم
مظلومان را به هجرت به مناطق امن  ،کند می امر به جهاد با ظالمان نکهیعالوه بر ا ،واکنش

  .کند می هیعدالت و قسط توص يبه اصالح و اجرا ياست و در مرحله بازساز امر کرده زین

اصل عدم مداخله، اصـل مداخلـه بشردوسـتانه،     ت،یحما تیاصل مسئول :واژگان کلیدي
  دفاع از مظلوم، استضعاف، مستضعفان.
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  تهران. ینیفقه و حقوق پژوهشکده امام خم يدکتر يدانشجو** 
 .)n.alizadeh@stu.qom.ac.ir( مسئول سندهیدانشگاه قم/ نو یقیتطب ریتفس يدکتر يدانشجو ***
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  مقدمه
 موضـوع خـود جلـب کـرده،     را به یالملل بین جوامع توجه رًایاخ کهی موضوعات ازی کی

 برابـر  در آنها از خواهند نمی یا توانند نمی که استی های حکومت تحت مردم از تیحما
 اسـت؛  شـده  گذاشته اجرا به و بیتصو باره دراینی نیقوان و نندک تیحما تیجنا و ظلم

آنهـا   از و باید دارندت یمسئول خود مردم آحاد به نسبت ها حکومت رهبران اساس براین
ی خـال  شانه یتیمسئولچنین  بار ریز ازی حکومت اگر و کنند تیحماي بشر اتیجنا هیعل

  .شود می منتقلی الملل بین جامعه به تیمسئول نیا ،کند
 رقابلیغ و نیادیبن حقوق از معاصر، الملل بین حقوق در آن از تیحما و بشر حقوق

 دیگر ازسوي و است استوار آنها هیپا بر بشر، نوع عنوان به ستنیز کهشود  میی تلق انتقال
 دیگـر  عبـارت  ؛ بـه کند می دییتأ را آنی میسل عقل هر که استي فطر هاي آموزه ازی یک

ـ  هـاي  دهیپسـند آشـکارترین   از متجاوزان و ستمگران بای دشمن و مظلوم از دفاع ی عقل
ـ  حسن و قبح باب در همواره که است  ،1389 ،ینیحسـ ( کننـد  مـی  اسـتناد  بـدان ی عقل
 یاسـالم  بینی جهان در و است »انسان« بشر، حقوق مـوضوع نـکهیا به باتوجه). 114ص

دیگر  مـخلوقات بـر ،يریپذ تیمسئول و اراده ،عـقل هیسـا در و خداست هفیخل »انسان«
 سـت ا برخـوردار اي  ژهیـ و گـاه یجا از اسالم در بـشردوستانه و بشر حقوق ،دارد يبرتر

ـ  قـرن نزدیـک بـه پـانزده     میکـر  قرآن در). 152ص ،1383 دامـاد، محقق( ـ آ ش،یپ  اتی
آشـکارترین   ازی یکـ  تـوان  می را اسالم نید لحاظ ازاین و است آمده باره درایني متعدد

 از دور بـه  نامستضـعف  خصوصاًها  انسان حقوق از زیرا ؛دانست بشر حقوقی حام انیاد
 میکـر  قرآن موضع نکهیا است مطرحپرسشی که اکنون . کند می تیحمای تعصب هرگونه

 اسـت،  گرفتـه  قـرار  الملـل  بـین  جوامع رشیپذ مورد کهی تیحما تیمسئول اصلباره در
ـ اهم بـه  باتوجه ست؟یچ بسـیاري   مقـاالت  تـاکنون  ،»تیـ حما تیمسـئول « موضـوع  تی

مسئله  نیا در خاص طور به را میکر قرآن نظریک  چیهی ول ،است شده نوشته باره نیدرا
 ،یلـ یتحل وی قـ یتطب روش بـه  برآنسـت  حاضـر  نوشتاراساس  براین است؛ نکردهی بررس

  کند. کنکاش مذکور نیدکتر درباره را میکر قرآن دگاهید
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  الملل بین حقوق در »تیحما تیمسئول« اصل .1
(دهخدا، باشـد  آن مسئول و دار عهده انسان که ستا يزیچ معناي به درلغت »تیمسئول«

 سـت ا ينگاهـدار  وي طرفدار ،يهوادار معناي به »تیحما« و )20907ص، 13ج، 1377
  ).9196ص، 6ج همان،(

معناست  بدین )RtoP )The Responsibility to Protect یا »تیحما تیمسئول« اصل
 مـردم  آحـاد  بـه  نسـبت  رهبران که است یتیمسئول یک بلکه از،یامت یک نه حکومت که

 ،»یجنگـ  تیـ جنا« ،»یجمعـ  دسـته  کشتار« جرم چهار هیعل خود ملت از که دارند خود
 ریـ ز ازی حکومت اگر و کند تیحما »تیبشر هیعل تیجنا« و »یقوم اي ینژادي پاکساز«

ـ  بـین  جامعه به تیمسئول نیا ،کندی خال شانه تیمسئول نیا بار  شـود  مـی  منتقـل ی الملل
 در 1مداخلـه  عـدم « اصل ائاتناستث از توان می را مذکور اصل). 209ص ،1392 ،يقادر(

 که تفاوت نیا با دانست؛ »بشردوستانه مداخله« اصل به نزدیک و »کشورهای داخل امور
 توسطی عمل نیچـن بـه دیتهد یای نظامي قواکردن وارد ،»بشردوستانه مداخله« اصل در

 رنـج  و درد نیتسـک  آن هدف که است گرید دولت امور دری خارج دولت چند یا کی
 میـ رژ وسـیله  به بشر حقوق مـستمر نـقض شامل است ممکن آن علت که باشد می بشر

 تیوضـع  یـک  بـه   کـه  باشـد  يمرکـز  دولـت  اقتـدار ی عمـوم ی فروپاش یا گر سرکوب
 ،تیـ حما تیمسـئول  ولـی  ،)Boettcher, 2004, p.332( اسـت  شـده منجـر   ومـرج  هرج

 انجـام ي بازساز و واکنش ،يریشگیپ مرحله سه در کـه اسـت نوظهور و فراتری مفهوم
 يبـرا ( اسـت  داشـته نقـش   بشردوسـتانه  مـداخله و تیحاکم انیم ـوندیپ در و شود می

 تیمسـئول « اصـل  دیگر عبارت ؛ به)57، ص1395 ،ینانیر.ك: الچ شتر،یکسب اطالعات ب
 فـاحش ي ها نقض از آن اساس بر توان می ،گردد احراز هرگاه که ستیا هینظر ،»تیحما

                                                   
 حقـوق  در کشـورها  ارضـی  تمامیـت  و استقالل حاکمیت، اصول منطقی نتیجه »مداخله عدم« اصل. 1

 وسـیله  بـه  و تسـنّ  و قـرآن  اولیه منابع راه از »مداخله عدم« اصل نیز اسالم در. است نوین الملل بین
 عـدم  و متقابل رفتار اعتزال، سبیل، نفی صلح، عدالت،همچون  اولیه منابع از برگرفته قواعد و اصول
 احکام الفراغ،منطقۀ عقال، بنايمانند  فقهی پیش یا فرامتنی مبانی پرتو در نیز و دیگري بر کسی سلطه

: ك.ر ایـن بـاره،  در شـتر یب اطالعـات  کسبي برا( شود می تقویت و ییدتأ ،یعۀمقاصدالشر و حکومتی
 .)1391 ،يرمحمدیم
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ـ  ارتکـاب  درحـال  کـه یی کشـورها  در بشر حقوق  مرحلـه  سـه  در ،نـد ا یمـ یجرا نیچن
  .کردي ریجلوگگفته  پیش

 و است مطرح نیدکتر یک عنوان به همچنان الملل بین حقوق اتیادب در مذکور اصل
 تنهـا  نـه  ،مذکور اصل که خصوص به رد؛یگ قرار مداقه مورد دیبا آن گرانه مداخله مقاصد

 نیقدرتمندتر ازسوي بلکه ،کند می دیتهدطلب  دول سلطه ازسويکشورهاي ضعیف را 
ی هـای  تیـ موقع برها  تیحما و ها کمک ریاخ سال سه در. دشو نمی تیحما زین ها دولت

 آن هـاي  تیـ حما از ي دیگـر هـا  تیـ موقع و هسـتند  ها دولت مقبول کهاند  شده متمرکز
 درحـال  هنجـار « نوآورانـه ي محتـوا  و دیشـد  ابهام به باتوجه درنهایت اند. مانده بهره یب

 ابهـام  ازاي  هالـه  در نـده، یآ در آن انداز چشم ،»تیحما تیمسئول« اصل با متضاد »ظهور
   1.است رفته فرو

 روابـط  و حقوق خیتار در که ستینوزاد »تیحما تیمسئول« هینـظر معتقدند یبرخ
ـ  و م2001سـال   از پیش تا الملل بین ـ اد در یحت (ر.ك:  اسـت  نداشـته  سـابقه  یالهـ  انی

ـ ا به منسوب تیحما تیمسئول از توان نمی رو ازاین ؛)29، ص1394 ،يعسگر ـ  نی  آن ای
 ؛سـت ینی رفتنیپذ سخن نیا رسد می نظر بهی ول ،آورد انیم بـه صـحبت خصوص به نید

 ارسـال  بشـر،  خلقـت  آغـاز  همان از و داردی اله انیاد در شهیر موضوع نیا قطعاً زیرا
 دفاع گران،ید حقوق به تجاوز عدم تقوا، تیرعا در کهی های هیتوص وها  ینه و امر رسل،

 آن قـدمت  بـودن  یخیتار دهنده نشان ،است شده.. .و ظالم به نرساندن يیار مظلومان، از
 و اسـت  شده اشاره موضوع نیا به زین میکر قرآن در شیپ سال 1400 از شیب دربوده، 

  .ستین آن نبود معناي به بشر وسیله بهی اله نیفرام شدن سپردهی فراموش دست به

  »تیحما تیمسئول« اصل شیدایپ خیتار .1ـ1
 و متحـد  ملـل  منشـور  اصـول  حفـظ ي برای جهان جامعه از عنانی کوف م،1999 سال در

                                                   
 The Responsibility to Protect Doctrine andر.ك:  ،در ایـن زمینـه   شـتر یکسب اطالعات ب يبرا . 1

Humanitarian Intervention: Too Many Ambiguities for a Working Doctrine وMatthias 

Vanhullebusch: 'Islamic law and the Responsibility to Protect, 2010, pp.191-209 
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ـ ا بــه  پاسـخ  در .کـرد  کمـک  درخواست مشترك تیانـسان از دفـاع  درخــواست،  ـنی
ـ  بـین  ونیسـ یکم« بـاعــنوان  مسـتقل ی ونیسـ یکم م2000 ســال  در کـانادا دولت ی الملل
 ســال در آن متعاقـب  و دکــر سیتأسـ  »)ICISS( کشـور  تیــحاکم و مداخلـه  نـه یدرزم

ـ ا که نمود منتشر »تیحما تیمسئول« باعنوان را خـود گزارش ونیسیکم نیا م2001  نی
ـ  فیتکـال «: کـرد یی شــناسا  جــهت  دو در را تیحــاکم  فیتـکال گـزارش  و »یداخل

 احتـرام  ي دیگـر کشـورها  تیـ حاکم بهباید  کشوری خارج درجهت .»یخارج فیتکال«
 اتبـاع ی تمـام ی اساسـ  حقـوق  و منزلت و شأن ازالزم است  یداخل درجهت و بگذارد
میـان  ی گـاه  نیبـاوجودا  ؛)ICISS Report, Para.135(کنـد   تیحــما  کشـور  داخـل 
 خـود،  قـدرت  حفـظ ي بـرا  تیحاکم که دهد می رخی های تنش بشر حقوق و تیحاکم

 بـه  بشـر  حقـوق  نفعاال و الملل بین جوامع که نجاستیدرا. کند می نقض را بشر حقوق
 معتقدنـد  و برخاسـته  ،مذکورنـد  تیـ حاکم تحت کهی مستضعف افراد حقوق از تیحما

 حقـوق  و تیـ حاکم آن در کـه  شـود  گرفته درنظري ندیفـرآ صورت به دینبا مسئله نیا
ـ  بلکـه  باشند، برخوردار يبرابر تیموقع و ارزش از بشر بایـد   غالـب  هـاي  فـرض  شیپ

ـ با تیـ حاکم و) 240ص ،1390 ،يجبار( باشند تیبشر نفع به  بـه  خـدمت  جهـت در دی
  .شود گرفته کار به آن نفع به و تیبشر

  »تیحما تیمسئول« اصل اعمال محدوده .1ـ2
 چهـار  دربرابـر هـا   انسـان  از تیحما فـهیوظ و تعهـد رشیپذ درواقع تیحما تیمسئول
 تیبشر هیعل تیجنا وی قوم اي ینژادي پاکساز ،یجنگ تیجنا ،یجمع دسته کشتار جرم

  .)ICISS Report, paras.8 & 28( است »يبازساز« و »واکنش« ،»يریشگیپ« عدب سه در
 نیا لیتما عدم ای یناتوان زمان در و حاکم کشور عهده نخست به وهله در فهیوظ نیا

ـ  بـا  دیگـر  عبـارت  بـه  ؛بـود  خواهـد  الملـل  بـین  جامعه عهده بر کشور  در مـؤثر  همداخل
 مناسب العمل عکس« با فاجعه، وقوع درصورت و یانسان هفاجع کی بروز از» يریشگیپ«

ـ ا يفـا یای جهـان  جامعـه  میـان  درایـن  و شود عمل وارد ،آن »يبازساز« و »مقابله در  نی
 ،يقـادر  /18ص ،1394 ،يعسگر( داند می مشروع تیامن يشورا راهاز فقط را تیمسئول
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ـ با مـذکور  گانـه  سـه  مراحـل ي اجراي برا الملل بین جامعه دریعنی ؛ )219ص ،1392  دی
ـ  هـر  که نباشد گونه این و برداشت گام مشروع و قانونمند  از تیـ حما بهانـه  بـه ی دولت

 واکـنش  مرحله در خصوص به د؛ینما دخالت ي دیگرکشورهای داخل امور در ،نامظلوم
  .ردیگ قرار تیامني شورا و ملل سازمان دییتأ مورد دیبا حتماً کهی نظام

  رىیشگیپ تیمسئول .1ـ2ـ1
 تیمـسئول هینـظر نخست تیاولو و اصلى نهیگز عنوان به هک رىیشگیپ تیمسئول
 متوجهنخست  وهله در ،دش مطرح شورک تیمکحا و مداخله ونیسیمک ازسوى تیحما

 جامعه بـاشد، نـاتوان امر نیا در تیحاکم که یدرصورت. استی ملي نهادها و تیحاکم
یی شـناسا بـا باید ملل سازمان تیامـن يشورا وی عموم مجمع آن رأس در وی جهان

 درمورد مناسب کارگیري سازوکارهاي به با ،يبـشر حـقوق بحران بروز محرکه عوامل
 از رىیجلوگ هدف با اقدامات نیا. ندینماي ریشگیپ بشر حقوق نقض از مسئله، هر

 قراردادن اسىیس انزواى درهمچون  اقداماتى شامل تواند مىها  بحران میمستقهاي  سبب
 در تیعضو قیتعل ایها  میتحر قالب در اقتصادى و اسىیس اقدامات انجام ای

 The( باشد بشر حقوق نندهک نقض عنوان به شورک نام اعالم ای ىالملل بینهاي  سـازمان

Responsibility to Protect in the Case of Humanitarian Crises, 2009, p.4(.  

  نشکوا تیمسئول .1ـ2ـ2
 و نترلک براي متفاوت ىیاجرا اقدامات سرى دو در و مرحله دو در »نشکوا تیمسئول«

 اول مرحلـه  در هکآن نخست ؛ردیگ مى صورت بشر حقوق گسترده و دیشد نقض توقف
 معنـا  نیبـد  ند؛ا نظامى وصف فاقد هک شود انجام دیبا اقداماتى ،نشکوا تیمسئول اجراى

 ،اسـى یس اقتصـادى،  اقـدامات  ریسـ باید  نـظامى نهیگز هـرگونه رىیارگک هبـ از شیپ هک
 اتیـ جنا توقـف  بــه  را مزبور شورک تا شود انجام فرهنگى و اجتماعى ،حقوقى تى،یامن
 مــتر ک اقــدامات  ستکشــ  وقوع با سپس. نندکمجبور  بشردوستانه و بشر حقوق هیعل

 اقـدامات  شـود  اثبـات  هکـ  مـواردى  در ناچار به نش،کوا تیمسئول اول مرحله در قهرى
 مذکور جرم چهار و ندک نمى تیفـاک مـوضوع حل براى رنظامىیغ نشىکوا و رانهیشگیپ
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ـ  نـد ا انـجام درحال انکماک  مـردم  از ارىیبسـ  زنـدگى  و جـان  رفـتن  ازدسـت  انکـ ام ای
 و گسـترده  چنـان  تیوضـع  نیا و رسد مـىنظر  به محتمل اتیجنا نیا وقوع درصورت

 تیمسـئول  اجــراى  دهـد،  مـى  قـرار  خود ریتأث تحت را تیبشر وجدان هک است دیشد
 همـان  طیشـرا  درنظرگـرفتن  با و ىیاستثنا موارد در ىالملل بین جـامعه ازسوى تیحما
  .)Evans, 2008, p.105( شد خواهد نظامى روىین از استفاده به معطوف ه،یقض

  بازسازى تیمسئول .1ـ2ـ3
ـ  بـین  جامعـه  ازسـوى ها  مساعدتتمامی  انجام شامل بازسازى، تیمسئول  بـراى  ىالملل

 اسى،یس ازنظر نظامى، مداخله از پس خصوصاً مداخله مـورد شورک بازسازى و ابىیباز
 رىیشگیپ تیمسئول در ىالملل بین جامعه هک گونه همان. است تىیامن و حقوقى اقتصادى،

ـ نما فصـل  و حـل  یـا  شـف ک را انسانى هاى بحران وقوع اسباب وها  شهیرکوشد  می ؛ دی
 بحـران  وقـوع  از ون اعـم از اینکـه پـیش   گگونا التکمش شود مى تالش دیگر عبارت به

. شـوند  رفع ،باشند آمده وجود به نشکوا تیمسئول انجام از پس هکآن یااند  داشته وجود
 چگـونگی  آمـوزش  شـغل،  جـادیا اقتصادى،هاي  استیس وها  برنامه بازسازى و ابىیباز

 داخل در راسىکدمو رشد عى،یطب منابع در تیریمد جادیا ،مالىهاي  فرصت به دستیابى
ـ  بـین  روابط توسعه و  ازجملـه  ،انسـانى  دیشـد  بــحران  از دهیـ د بیآســ  شـور ک ىالملل

  .)Ibid, p.150( داد انجام باره دراین توان مى هک ندا اقداماتى
 از تیـ حما جهـت در کـه را ی اقـدامات  و مـذکور  اصل میکر قرآن ایآ دید دیبااکنون 

 شده رفتهیپذ قرآن ازسوي اصل نیا نکهیا یا ردیپذ میشکل  دینب ،شود می انجام تیبشر
ـ تأ مـورد  ردیگ می صورت باره دراین کهی اقدامات فقط و است ـ با و سـت ین قـرآن  دیی  دی

  داد؟ انجام جهت دراینی اصالحات

  میکر قرآن در »تیحما تیمسئول«. 2
 مطرح »نامستضعف از تیحما« قالب در مذکور اصل که میابی یدرم اتیآ بهی نگاه با

 بـر  رای ستم و ظلم نیتر کوچک قرآنبنابراین  است؛ میکر قرآن دییتأ مورد و شده
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 ،جهـان  مظلومـان  از تیـ حما درجهـت  را مسـلمانان  همـه  و دارد نمی روا تیبشر
  .کند امر می جهاد  به

  یقرآن مستندات .2ـ1
 72آیـه   ،نسـاء  سـوره  99 و 98 ،97 ،75 آیـات  ازجملـه  اتیآ ازي اریبس در مسئله نیا

 نسـاء  سوره 75 هیآ آنها آشکارترین که است آمده... و حجرات سوره 9آیه  ،انفال سوره
 و خـورد  مـی  چشـم  به فراوان »ظالم« و »مستضعف« اصطالحات ،اتیآ نیا در. باشد می

  .گردد روشن میمفاه نیا ازقصود م دیبا زیچ هر از پیش

  »مستضعف« از مقصود .2ـ1ـ1
ـ ا که است قوت خالف معناي به درلغت ،ضعف شهیر از »مستضعف«  در یـا  ضـعف  نی

ـ فراه(اسـت   يرأ در یـا  بـدن  در یا عقل  ،اصـفهانی  راغـب  /281ص ،1ج ،1405 ،يدی
ـ  بـدنى  ای رىکف ازنظر هک است فردى معناي به دراصطالح واژه نیا). 506ص ،1404  ای

ـ  نشـود  باطـل  از حق ىیشناسا به قادر هک باشد فیضع اندازه آن اقتصادى  بـا  هکـ نیا ای
ـ  یمـال  ضعف ای جسمى ناتوانى اثر بر حیصح دهیعق صیتشخ  هکـ  ىهـای  تیمحـدود  ای
 نتوانـد  و نباشد رقاد خود فیوظا انجام بهطور کامل  به ،است ردهک لیتحم او بر طیمح

  ).87ص ،4ج ،1382 ،شیرازي مکارم( ندک مهاجرت
 نـاتوان  هکـ گویند ی سکبه  »فیضع« هکاست  نیا مستضعف و فیضع تفاوت میان

 و فیتضـع  ،گـران یدهـاي   سـتم  و مظـالم  اثر بر هک است سىک »مستضعف« ولى ،است
ــتحق ــد  ری ــده باش ــوح: ك.ر( ش ــط /79ص ،6ج ،1408 ،يراز ابوالفت  ،4ج ،1378 ب،ی
  ).10ص ،4ج ،1382 ،شیرازي مکارم /80ص ،3ج ،1415 ،یآلوس /136ص

  :است رفته کار به افراد از دسته دو درمورد مستضعف اصطالح میکر قرآن در
 داننـد  می مستضعف را خودی ول ،ستندینی واقع مستضعف کهي افراد نخست، دسته

 بـاز  سر کار نیا انجام از هجرتي برا قدرت وی اله ضهیفر انجام بریی توانا وجود با و
  :خورد خواهد رقم شانیبرای شوم عاقبت و زدند

 قالُوا الْأَرضِ یف نَیمستَضْعف نَّاک قالُوا نْتُمک میف قالُوا أَنْفُسهِم یظالم ۀُکالْمالئ تَوفَّاهم نَیالَّذ إِنَّ
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 هک سانىک :راًیمص ساءت و جهنَّم مأْواهم کفَأُولئ هایف فَتُهاجِرُوا واسعۀً اللَّه أَرض نْکتَ لَم أَ
 شـان یا از ،نـد ا شیخـو  سـتمگر  هک رندیگ مى را جانشان ىدرحال ارواح قابض فرشتگان

ـ ردک سـتم  خـود  به نیچن نیا هک دیداشت وضعى چه مگر: پرسند مى  در: نـد یگو مـى  ؟دی
ـ  مگـر : پرسند مى .دندیشک استضعاف به را ما ایاقو م،یردک مى زندگى هک نىیسرزم  نیزم
 حجتـى  و پاسـخ  چـون  و د؟ینک مهاجرت گرید نىیسرزم به شد نمى و نبود عیوس خدا

  .)97: نساء(  ستا یسرانجام بد چه هک است جهنم منزلگاهشان ،ندارند
 ،آننـد  انجـام  بـه  قـادر  و اسـت ی شـرع  واجـب  کـه  هجـرت  از نما مستضعف افراد نیا

 ،5ج ،1412 ،يطبـر ( شـوند  می مانیپ هم مسلمانان هیعل مشرکان با و نندک می يخوددار
 قـرار  مالئکـه  بازخواسـت  مورد ،مرگ هنگام و )347ص ،5ج ،1364 ،یقرطب /148ص
  .آنهاست گاهیجا جهنم آتش و شود نمی رفتهیپذ آنها ازي عذر و رندیگ می

 میتقسـ  گـروه  دو بـه  صادق امام شیفرما بر بنا که ندا یواقع مستضعفان ،دوم دسته
  .است شده اشاره آنها به ذیل اتیآ در و شوند می

  سوره نساء 75 هیآ در مستضعفان. 2ـ1ـ1ـ1
کلَ ما ولُونَ مب یف التُقاتلِیس ف اللَّهتَضْعسالْمنَ نَیوالرِّجالِ م و الْوِلْدانِ النِّساءقُولُـونَ ی نَیالَّذ و 

ـ ول کلَدنْ منْ لَنا واجعلْ أَهلُها الظَّالمِ ۀِیالْقَرْ هذه منْ أَخْرِجنا ربنا  کلَـدنْ  مـنْ  لَنـا  واجعـلْ  ای
 ننـد؟ ک نمـى  اریکـ پ انکودک و زنان ،مردان از چارگانیب نجات و خدا راه در چرا :راًینَص

ـ ب ،ستمگرند همه مردمش هک نیسرزم نیا از را ما !الها بار ندیگو مى هک چارگانىیب  رونی
ـ  خـود  ازجانـب  ای و بفرست مانیبرا سرپرستى خود هیناح از و بده نجات و نک  و اری

  .)75 :نساء( نک روانه مانیبرا ارىکمدد
ـ ام آخـرت  دری ول ،کافر نه و ندا مؤمن نه که ندا يافراداینان   و رود مـی  آنهـا  نجـات  دی

  ).172ص ،24ج ،1323 ،یمجلس( است حیصح آنها با زشیآم و ازدواج

  سوره نساء 99ـ98 هیآ در مستضعفان .2ـ1ـ1ـ2
ـ *  الًیسـب  هتَـدونَ یال و لَـۀً یح عونَیستَطیال والْوِلْدانِ والنِّساء الرِّجالِ منَ نَیالْمستَضْعف إِالَّ کفَأُولئ 

ـ  انکـ ودک و زنـان  و مردان از نىامستضعف آن مگر :عنْهم عفُوی أَنْ اللَّه عسى  تواننـد  مـى  نـه  هک
 مهـاجرت  گرید ىیجا به نیسرزم آن از توانند مى نه و سازند دور خود از را فارک استضعاف

  .)99ـ98 نساء:( درگذرد ،ردندک مى دینبا آنچه از خدا هست دیام نانیا هک*  نندک
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ـ ن و کننـد ی دشمن تا ندارندی دشمني برای راه ،نداشته کامل مانیا کهاند  اینان افرادي  زی
 ازي دور با و خود خوبي کارها بااین افراد  .شوند حق وارد تا برند نمی حق بهی راه

 ما ندیگو می آورند، می مورد نیا دري عذر است، کردهی نه آنها از خداوند کهی های حرام
ـ  ، شوند می بهشت وارد شود، می رفتهیپذ عذرشان و میکن دایپی یجاه ب راه مینتوانست ی ول

ــه ــازل ب ــرار من ــ /201ص ،5ج ،1372 صــدوق،( رســند نمــی اب  ،69ج ،1323 ،یمجلس
 کـه  شـود  مـی  قبولی نامستضعف از دسته آن عذر گفت توان می دیگر عبارت به ؛)160ص

 اسـتطاعت  هکـ ی کودکـان  و مردان ،زنانی یعن ؛باشند 1»الًیسب هتَدونَیال و لَۀًیح عونَیستَطیال«
 لتـى یح با ،ستشده ا آنان متوجه ناکمشر هیناح از هکرا  استضعافى توانند نمى و ندارند

 از .ندارندي ریتدب و برند نمى ىیجا به راه آنان شر از خالصى براى و برگردانند خود از
 نـاتوان  هجرت از را آنها مشرکان و شناسند نمی را راه است، شده رفع فیتکل قلماینان 

 ،ییطباطبـا  /7ص ،6ج ،1372 ،یطبرسـ  /303ص ،3ج ،1342 ،یطوسـ : ك.ر(اند  ساخته
ـ ا لیذ صادق امام ازي گرید تیروا در البته). 79ص ،5ج ،1374 ـ آ نی  وارد فهیشـر  هی
 ،کـافر  نه و ندا مؤمن نه که ندا يافراد ـ زین ـ نجایدرا انمستضعف از قصودم که است شده

 قدرت مستضعفان). 202ص ،8ج ،1372 صدوق،( ندامیدوار سبحان خداوند امر بهی ول
 ندارنـد؛  را باطـل  و حـق  میـان  اخـتالف  شناختیی توانا و قتیحق ادراك و صیتشخ
  :فرمود ـ رندیگ می قرار عفو مورد که ـ نامستضعف درباره کاظم امام که گونه همان

ـ  و باشـد  دهینرسـ  او بـه  حجـت  کـه  استی کس فیضع  ،دارد وجـود  کـه  رای اختالف
ـ یکل( سـت ین مستضعف گرید شد، اختالف متوجه که نیهم ولی ،شناسد نمی  ،1429 ،ین

  ).201ص ،5ج ،1372 صدوق، /406ص ،2ج
 او بـر  حجـت  هکـ  ستین سىک مستضعف: «است آمده یعل امام ازي گرید تیروا در

 .)189خطبـه   البالغـه،  نهج( »است ردهک كدر را آن رشکف و دهیشن را حق و شده تمام
 ،4ج ،1382 ،شـیرازي  مکـارم ر.ك: ( نامفسـر ی برخـ  نظر شود می مشخصاساس  براین

 هکـ انـد   کـرده ی عمل عدب به محدود ،مذکور اتیآ در را مستضعف از منظور که) 87ص
                                                   

 المـال  فی حیلۀ: «فرمود اکرم امبریپ که است آمده عباس ابن از فهیشر هیآ لیذ الدرالمنثور در یتیروا. 1
 .)206ص ،2ج ،1404 ،یوطیس( »الطریق والسبیل
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 یـا  یسـت ن حیصـح  دهد، نمى عمل اجازه او به طیمح خفقان ولی ،داده صیتشخ را حق
 صـرفاً  را آن از قصـود م کـه ) 11ص ،1385 مـنش،  يدیـ وحر.ك: ( گـر یدی برخ دگاهید

ـ دل بــه فقط  ،يعنـاد گونـه چیهـ داشتن بدون کهی کسی یعن ؛دانند می يفکر ضعف  ـلی
 ـای باشـد دارا ياقتصـاد ازنظـر ـهکنیا از نظـر صرف ،است شده افرک حق، امیپ دنینشن

 ازیی توانـا  عدم بهی یک که است رفته کار به هیآ در وصف دو؛ زیرا ستین درست ندار،
ي فکر ضعف همان یا لتیح دریی توانا عدم بهي گرید وی عمل ضعف همان یا هجرت

ـ آ قصـود م تـوان  نمی و دارد اشاره ـ ا ازی یکـ  بـه  فقـط  را هی  ؛کـرد  محـدود  اوصـاف  نی
 هـر  شامل را آن ،است فهیشر هیآ انیب در هک اطالقى خاطر به زانیالم صاحب که همچنان

ی کسـ  از عبـارت  »مستضعف« است معتقد و داند می یعمل وي فکر مستضعف نوع دو
 شـامل  کهگونه  همان معنا نیا و ندک دفع ،مبتالست بدان هک را محذورى نتواند که است

  است فارک دست به آنجا در قدرت هکاند  گرفته قرار نىیسرزم در هک شود مى ینامستضعف
 رشانکف هکنیا خاطر به ای( ندارند را اسالم طیمح به رفتن و آنجا از آمدن رونیب قدرتو 
ـ  )؛گرنـد ید موانع ای مالى فقر ،بدنى نقص ،مارىیب گرفتار ای است وتاهک  شـامل  نیهمچن
 نىید معارف و هست نىید هکشود  نمی معنا نیا به منتقل ذهنش اصالً هک شود مى سىک

ـ ا هرچنـد  ؛داد قـرار  عملـش  مـورد  و آموخت را معارف آن دیبا و دارد وجود ثابتى  نی
 آن قبـول  ازعنـوان   چیهـ  بـه  ،بخـورد  گوشش به حق اگر و ندارد حق با عنادى شخص

 نـد، ک مـى  روىیپ را آن ،شود روشن شیبرا مطلبى تیحقان اگر هکبل ورزد، نمى بارکاست
 ،دادهیکـدیگر   دسـت  بـه  دسـت گونـاگونی   عوامـل  و نشـده  روشـن  شیبـرا  حـق  ولی

 ).81ص ،5ج ،1374 ،ییطباطبا: ك.ر( دیبگرا حق نید به شخص نیا اند نگذاشته
 و مسـلمانان  شـامل  تواند میاین اصطالح  .مؤمن نه و کافرند نه ن،امستضعف نیبنابرا

 سـتند ین باطـل  و حـق  میـان  اخـتالف  و قتیحق صیتشخ به قادر که شود رمسلمانانیغ
 نـد ا هجـرت  از نـاتوان  وانـد   شـده  واقع حاکمان ظلم مورد و) دهیعق و فکر در ضعف(
 ).عمل در ضعف(
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  »ظالم«مقصود از  .2ـ1ـ2
 در و اسـت  خـود  به مخصوص موضع ریغ در ءیش قرارگرفتن معناي به لغت در »ظلم«

 بـا  انسان نمیا یا ،خدا و انسان نمیا یا که استي تعد و تجاوز معناي به ،یقرآن اصطالح
ـ  طـور  به و ؛است شیخو نفس و انسان میان یاو  است گرید هاي انسان ـ ا همـه ی کل  نی
 ؛)537ص ،1404 ،اصـفهانی  راغـب ( اسـت  خـودش  بـه  انسـان  ظلم قتیدرحقها  ظلم

 .)33 :نحل( »ظْلمونَی أَنْفُسهم انُواک نْکول اللَّه ظَلَمهم ما و« :است آمده ه شریفهیآ درباره  دراین
  :است آمده زین یعل امام ازی تیروا در

ـ  سـتمى  و شـود  نمى بخشوده هرگز هک ستمى: است گونه سه بر ستم و ظلم دیبدان  هک
 ،نـدارد  بازخواسـت  و شود مى نظر صرف آن از هک ظلمى و بود نخواهد مجازات بدون

 ،شود مى بخشوده هک ظلمى اما ،»خداست به كشر« ،شد نخواهد بخشوده هک ظلمى اما
ـ  سـتمى  امـا  و است ردهک شتنیخو به رهیصغ گناهان با بنده هک است ستمى  بـدون  هک

 آنجـا  در قصـاص  ؛سـت ا گرید برخى به بندگان از بعضى ستمگرى ،ماند نمى مجازات
  ).176خطبه  البالغه، نهج( است سخت اریبس

 واجعـلْ  ایول کلَدنْ منْ لَنا واجعلْ أَهلُها الظَّالمِ ۀِیالْقَرْ هذه منْ أَخْرِجنا ربنا: «ندیگو می مستضعفان
 الظَّالمِ« عبارت از قصودم 1،فهیشر هیآ نزول شأن به باتوجه .)75: نساء( »راًینَص کلَدنْ منْ لَنا

 مانع و ردندک گرفتارى و فتنه دچار نید راه در را مؤمن مردم کهاند  بوده مکه اهل »أَهلُها
 /241ص ،5ج ،1372 ،یطبرسـ ( گرداندنـد  میبر شان نید از را آنها و شدند آنها هجرت

ي جر« قاعده به باتوجه البته). 315ص ،2ج ،1419 ر،یکث ابن /107ص ،5ج ،1412 ،يطبر
ـ  کـه ی هرکس بر زمان هر در را ظالم واژه توان می 2»قیتطب و  داشـته  یاتیخصوصـ  نیچن

                                                   
 نامستضعف ازي افراد نه،یمد به مکه از مسلمانان هجرت زمان در که است آمده هیآ نیا نزول شأن در. 1

 و شـدند  تیـ اذ اریبسـ  مکـه  کفـار ي ازسو و بودند ناتوان نهیمد به هجرت از و ماندندی باق مکه در
 ،1374 ،ییطباطبا( داد جهاد به امر توانگر مسلمانان به نامستضعف از دفاع و تیحما در متعالي خدا

 .)80ص ،3ج ،1415 ،یآلوس /141ص ،10ج ،1411 ،يراز فخر /79ص ،5ج
 اتیآ از آمده دست به میمفاه قیتطب از ستا عبارت قرآنى علوم اصطالح در »قیتطب و جرى« قاعده. 2

 لیاسرائ بنى قوم درمورد اى هیآ اگر مثالً ؛آن مشابه ولی ،نزول شأن مصداق از ریغی قیمصاد بر قرآن،
 کـس  چیهـ  بـا  گرید و باشد آن مخصوص هیآ شود نمی لیدلامر  نیا آنهاست، حال انیب و شده نازل
 درحـال  مـاه  و آفتـاب  ماننـد  تیـ ب اهـل  از وارده اتیروا طبق قرآن اتیآ بلکه نباشد، قیتطب قابل
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  کرد. اطالق ،باشد
ـ  ،انـد  دادهی گوناگون احتماالت ،بحث مورد هیآ لیذ 1مفسران  رسـد  مـی نظـر   بـه ی ول

 شیب آنچه ه،یآ اقیس به باتوجهی ول ،باشد ظلم گانه سه انواعقصود م ه،یآ اطالق به باتوجه
 کـه  آنهاست به نسبت ظالمان ظلم ،کند می یشاک و ناتوان را مستضعفان ها ستمدیگر  از

ی تیروا در. دارند را آن ازیی رها درخواست و است گرید هاي انسان به انسان ظلم همان
ـ  ظلـم  بـا  اما ،ماند می یباق کفر با حکومت: «آمده است اکرم امبریپ از  نخواهـد ی دوام

  ).310ص ،1373 د،یمف( »داشت

  راستاي حمایت از مستضعفین در میکر قرآني راهکارها .2ـ2
کرده  ارائه ستم و ظلم از جوامع اصالح جهتدر رایی راهکارها ،شیپها  قرن میکر قرآن
 تـوان  می و اند شدهي زیر یپ تیمعنو و اتیاخالق ت،یانسان ت،یعقالن اساس بر که است

ی الهـ  هـاي  آمـوزه  از برگرفتـه  ،مظلومـان  از تیحما در را ملل سازمان گانه سه اقدامات
  .آنی یاجرا مراحل و اتیجزئ دری های تفاوت با البته ؛دانست

  يریشگیپ .2ـ2ـ1
 عاقبـت  سوء نییتب و گذشته امبرانیپ و اقوام از یهای داستان و مواعظ نقل با میکر قرآن
ـ ا از گـرفتن  عبـرت  و تـدبر  ،تفکـر  به راها  انسان کوکاران،ین عاقبت سنح و ناظالم  نی

ی اسـالم  جامعه در را ستم و ظلم ازي ریشگیپ نهیزمی عبارت به و دهد می سوقها  داستان

                                                                                                                        
 وي جـر « دهعـ قا صادق امام مثال يبرا ؛ستندینی خاص تیموقع و زمان به مخصوص ،بوده حرکت

رِ  کَماي یجرِ إِنَّه و یمت لَم یح الْقُرْآنَ إِنَّ: «ندک می انیب گونه نیا را »قیتطب ـ اللَّي یجـ ار  لُی النَّهـو ا  و رِ  کَمـ جـي ی
سرُ الشَّمالْقَمو رِ ولَي یجرِنَای عا آخرِ کمجلَي ینَای عل؛سـت یجار و ردیم نمی هرگز که ستیا زنده قرآن :أَو 
 آخر بر و ستا انیجر در ماه و دیخورش که گونه همان و ستا انیجر در روز و شب که گونه همان

 ).404ص ،35ج ،1323 ،یمجلسر.ك: ( »ما اول بر که گونه همان ؛ستیجار ما
 داننـد  مـی  شـرك  همـان  یا خدا به ظلم و گرانید به ظلم را فهیشر هیآ نیا در ظلم از مقصودی برخ. 1

 ،4ج ،1384 عاشــور، ابــن /141ص ،10ج ،1411 ،يراز فخــر /259ص ،3ج ،1342 ،یطوســ: ك.ر(
 ،ییطباطبـا (انـد   کـرده  اشـاره  گـران ید به ظلم و خود به ظلم به گریدی برخ که یدرصورت ؛)188ص

 .)673ص ،4ج ،1374
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 ظالمـان  بـر  آخـرت  در و قبـر  در ا،یدن در عذاب نزول ازی های نمونه انیب. ندک می فراهم
 هِـم کلمهل جعلْنا و ظَلَموا لَما ناهمکأَهلَ الْقُرى کتلْ و: «است موارد نیهم از شان ظلم واسطه به

 شـان  ردنکـ  كهـال  براى و میردک شانکهال ،ردندک ستم هک هنگامىها  دهکده نیا :موعدا
 و فـار ک تکـ هال ریتـأخ  بفهماند هک ستا مقام نیا در هیآ. )59: کهف( »مینهاد موعدى

ـ ن گذشته امم درما  الهى تسنّ هکبل ست،ین نوظهورى ارک ،تعالى خداى از دادن مهلت  زی
 بـراى  و میردکـ  مى شانکهال ،گذراندند مى حد از را ظلم وقتى هکاست  بودهامر  نیهم
ـ ا هکـ  ىکهال و عذاب هک شود مى روشنازاینجا . میداد مى قرار موعدى شان تکهال  نی

ـ دن عـذاب  مقصـود  هکـ بل ،ستین امتیق روز عذاب است، آن متضمن اتیآ ر.ك: ( ییای
  :است قبر در عذاب زین و) 464ص ،13ج ،1374 ،ییطباطبا

لَّذ إِنَّ ووا نَیلذاباً ظَلَمونَ عد   سانىک براى درستى به و :علَمونیال ثَرَهمکأَ نَّکول کذل
 داننـد  نمـى  شترشانیب نیکول هست، امتیق عذاب از جلوتر عذابى ،ردندک ظلم هک
  .)47  طور:(

 ،19ج ،1374 ،ییطباطبـا ( دانـد  می قبر عذاب را جلوتر عذاب از مقصود ییطباطبا عالمه
 نَیالَّـذ  نْفَـع یال ومئذیفَ: «شوندخود دعوت نمی از دفاع بهی حت آخرت در ظالمان ).36ص

 شـان  یعـذرخواه  ،ردنـد ک سـتم  هکـ  سـانى ک روز آن در :ستَعتَبونی هم ال و معذرتُهم ظَلَموا
 بـه گویـد کـه    می و )57: روم( »نندکن دعوت خود از دفاع به را شانیا و ندهد سودشان

 ستمگران هک بدانند !آرى :مٍیمق عذابٍ یف نَیالظَّالم إِنَّ أَال: «شد خواهند گرفتاری دائمی عذاب
  .)45: يشور( »بود خواهند دائمى عذابى در

 سـتمگران  بـه  نـد، ک مـى  بازگو راها  امت سقوط و عزت رمز هک ستا یمعلم خیتار
 مجسـم  ،بودنـد  رومنـدتر ین آنهـا  از هکـ را  نیشیپ ظالمان شوم سرنوشت دهد، مى اخطار

 در را آنهـا  و نـد ک مـى  دعـوت  اسـتقامت  بـه  ،دهـد  مـى  بشارت حق مردان به سازد، مى
 را همگـان  گونه این و) 295ص ،13ج ،1382 ،شیرازي مکارم( سازد مى دلگرم رشانیمس
  .کند می دعوت گذشته هاي انسان عاقبت از عبرت و تفکر به

  تقوا تیرعا .2ـ2ـ1ـ1
 ،ردیـ بگ آنهـا  از تواند می انسان کهی عبرت نیبهتر ان،ینیشیپ اخبار در تدبر و تفکر ازپس 
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 بـه  گـر ید ،دوشـ  آن به نیمزي فرد اگر که ستا یعامل نیتر مهم تقوا 1.تقواست تیرعا
 هـم  را آرامش صورت نیدرا ؛داد نخواهد را گرانید حقوق به ظلم وي تعد اجازه خود

ـ آ صـدها  دیشـا  .آورد مـی  ارمغان به گرانیدي برا هم و خودي برا ـ  هی را  گـر یدی اخالق
ـ  آرامـش  بهها  انسان دنیرس جهتدر همگی که برد نام بتوان باره دراین  و اسـت ی درون

ـ ب از را آرامـش  نیا ستیني ازین گرید ،کند آرامش احساس درون، ازي فردی وقت  رونی
 و غـارت  بـه  و کنـد  آرامـش  سلب گرانید از خود آرامش به دنیرسي برا وبیابد  خود

ـ ا به دنیرس راه قرآنبنابراین  زد؛یبرخ مظلوم هاي انسان چپاول  نیـی تع بـا  را آرامـش  نی
 آن، از نـرفتن  فراتر و آن تیرعا با تا است کرده مشخصها  انساني براي قرمز خطوط
  .باشند داشتهی اخالق وی انسان نیمواز با مطابق و سالماي  جامعه

  روین تیتقو .2ـ2ـ1ـ2
 از تـا تقویـت کننـد    را شـان یروهاینکنـد کـه    می امر مسلمانان بههمچنین  متعالي خدا

 ازی جهـان  جـور  حکـام  و ندینماي ریشگیپ ظالمان ظلم و تجاوز از زینی خارج جهات
ـ اي برا هرچه ندک می هیتوص و باشند نداشته ستم و ظلم تئجر وبترسند  آنان اقتدار  نی

  :گردد میبر انشخود به و دنکن نمی ضرر ،دنکن نهیهز خدا راه در کار
وا ودأَع ما لَهم تُمتَطَعنْ اسةٍ مقُو نْ وم ونَ لِیالْخَ رِباطبتُرْه بِه ودع اللَّه و  وـدکعم نَیآخَـر  و 

ـ  اللَّـه  لِیسـبِ  یف ءیشَ من تُنفقُوا ما و علَمهمی اللَّه التَعلَمونَهم دونهِم منْ ـ  وفی  أَنـتُم  و میکإِلَ
ـ  شـده  بسته اسبان از و روین از دیتوان مى را هرچه شانیا براى دینک آماده و :لَاتُظْلَمونَ  هک

 را آنـان  شـما  هک شانیا ریغ از را گرانید و را خود دشمن و خدا دشمن آن با دیبترسان
ـ نک خـرج  خـدا  راه در هک آنچه و شناسد مى خدا و دیشناس نمى  پرداخـت  شـما  بـه  ،دی
  .)60 :انفال( شد نخواهد ظلم شما به و شود مى

 منـافع  و خـود  از را آنـان  وکنند  امیق ستمگران دربرابرالزم است  افراد همه بر نیبنابرا

                                                   
 :الْأَلْبـابِ  أُولی یا اتَّقُونِ و التَّقْوى الزَّاد خَیرَ فَإِنَّ تَزَودوا و: «است شده دیتأک تقوا تیرعا به ياریبس اتیآ در. 1

 لباس  و« ،)197: بقره( »خرد صاحبان اى ،کنید پروا من از و تقواست ،توشه بهترین که بردارید توشه  و
 مخصـوص  نیـک  سرانجامِ و :للتَّقْوى الْعاقبۀُ و« ،)26: اعراف( »است بهتر تقوا لباس و :خَیرٌ ذلک التَّقْوى

 ....و )132: طه( »ستا يپرهیزکار
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 منـافع  بتواننـد  تـا  باشند داشته اسلحه و روین روزى نیچن براى دیبا و نمایند دور خود
 عهده از جز ،دفاعىهاي  رهیذخ ازتهیه بعضی  .نگهدارند دشمن دستبرد خطر از را خود

ـ ته مسئولدر مواردي  یول د،یآ برنمىها  ومتکح  ومـت کحزیـرا   ؛افرادنـد  خـود  آن، هی
 مـردم  پـس  ؛است محتاج مردم افراد به ،باشد ادىیز اناتکام داراى و رومندیناندازه هر
 نندک آماده مبادا روز براى را خود و بیاموزند را جنگى فنونتر  پیش دیبا خود نوبه به نیز

 هـاى  سالح نیتر شرفتهیپ ازالزم است  هکنیا بر عالوه). 152ص ،9ج ،1374 ،ییطباطبا(
 مـان یا و هیـ روح تیتقو بهباید  گرفت، بهره ـ اسالمى قطعى فهیوظ عنوان به ـ  زمان هر

 اقتصـادى، هاي  قدرت ازهمچنین . است ترى مهم روىین و هقو هکنیز پرداخت  سربازان
 روزىیپ در مؤثرى اریبس نقش و ندا مندرج »هقو« مفهوم در زین آنها هک اسىیس فرهنگى،

 نشـان  اسـالم  بـزرگ  انیشـوا یپ و امبریپ عملى رهیس. ردک غفلت دینبا ،دارد دشمن بر
 و سالح هیته در .ردندک نمى غفلت فرصتى چیه از ظالمان با مقابله براى آنها هک دهد مى

 حمله براى مناسب زمان انتخاب ،اردوگاه محل انتخاب سربازان، هیروح تیتقو نفرات،
 دور ازنظر را بزرگى و کوچک مطلب چیه جنگى، یکتکتا هرگونه بستنکار به و آنان به

 تازه سالح هک دادند خبر امبریپ به ،»نیحن« جنگ امیا در هک است معروف. داشتند نمى
 سـالح  آن تا فرستاد منی به را سانىک فوراً امبریپ .است شده اختراع »منی« در مؤثرى

ـ ا هـدف  البته). 222ص ،7ج ،1382 ،شیرازي مکارم( نندک هیته اسالم ارتش براى را  نی
 درو رانگـر یو و مخـرب هـاي   سالح انواع با را خود ملت حتى و جهان مردم هک ستین
 تصـاحب  را گـران ید اموال وها  نیسرزم ،دیشانکب رانىیو به را ها نیزم و ها يآباد، دینک
 هکـ  سـت ا نیا هدف هکبل د،یده گسترش جهان در را استعمار و بردگى اصول یا د،ینک
 حرف ارکبده شان گوش آنان غالب رایز ؛دیبترسان را دشمنان و ظالمان زات،یتجه نیا با

 مسـلمانان  اگـر ! فهمنـد  نمـى  زور منطـق  جز زىیچ آنها .ستین انسانى اصول وی منطق
 سـب ک افىکـ  قـدرت  هکـ  هنگامى ولی شود، مى آنها به لیتحم گونه همه ،باشند فیضع

 ).226ص همان،: ك.ر( نندینش مى خود جاىبر  و افتند مى وحشت به ظالمان ،نندک
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  واکنش .2ـ2ـ2
 هـا،  داسـتان  و مـواعظ  ازي ریرپـذ یتأث عـدم  و تقـوا  تیـ رعا عدم درصورت میکر قرآن

 مسـلمانان ي پا شیپیی راهکارها دوم مرحله در ،و جنایت توسط ظالمان ظالمارتکاب 
 72آیـه   و نسـاء  مبارکـه  سوره 99 و 98 ،97 ،75 اتیآ در نیمب کتاب نیا. دهد می قرار

 بـه کنـد کـه    مـی  امـر  آنـان  خـود  بهنخست  ،مظلومان از تیحما در انفال مبارکه سوره
دیگـر   مسلمانان استنقاذ، و استنصار ،یناتوان درصورت وهجرت کنند  امني ها نیسرزم

  .ندک می ظالمان با جهاد به امر آنان، نصرت و تیحما در را

  مستضعفان هجرت به امر .2ـ2ـ2ـ1
 ،ییتوانـا  درصـورت  مستضـعفان  و مظلومـان  که ستا نیا راهکار نیتر مهم ونخستین 
 عذر چیه صورت نیرایغ در ؛بروند امن محل به ونند ک هجرت ظلم طرهیس از خودشان

  :باشند نداشته کار نیا بری قدرت چیه کهي افراد مگر ،ستین رفتهیپذ آنان ازاي  بهانه و
 قالُوا الْأَرضِ یف نَیمستَضْعف نَّاک قالُوا نْتُمک میف قالُوا أَنْفُسهِم یظالم ۀُکالْمالئ تَوفَّاهم نَیالَّذ إِنَّ

ـ  هایف فَتُهاجِرُوا واسعۀً اللَّه أَرض نْکتَ لَم أَ کفَأُولئ  مـأْواهم  ـنَّمهج و  تصـ  سـاءإِالَّ*  راًیم 
ـ *  الًیسـب  هتَدونَیال و لَۀًیح عونَیستَطیال والْوِلْدانِ والنِّساء الرِّجالِ منَ نَیالْمستَضْعف کفَأُولئ 

 ىدرحـال  ارواح قابض فرشتگان هک سانىک :غَفُورا عفُوا اللَّه انَک و عنْهم عفُوی أَنْ اللَّه عسى
 دیداشـت  وضعى چه مگر: پرسند مى شانیا از ،ندا شیخو ستمگر هک رندیگ مى را جانشان

 مـا  ایاقو م،یردک مى زندگى هک نىیسرزم در: ندیگو مى ؟دیردک ستم خود به نیچن نیا هک
 نىیسـرزم  بـه  شد نمى و نبود عیوس خدا نیزم مگر: پرسند مى .دندیشک استضعاف به را
 بد چه هک است جهنم منزلگاهشان ،ندارند حجتى و پاسخ چون و د؟ینک مهاجرت گرید

ـ  انکـ ودک و زنان و مردان از نىامستضعف آن مگر*  است سرانجامى  تواننـد  مـى  نـه  هک
 يگـر ید يجـا  بـه  نیسرزم آن از توانند مى نه و سازند، دور خود از را فارک استضعاف
ـ  درگذرد، ،ردندک مى دینبا آنچه از خدا هست دیام نانیا هک*  نندک مهاجرت  و عفـو  هک
  .)99ـ97: نساء(  خداست ارک ،مغفرت

 هجـرت  وجـوب « انـد:  کـرده  برداشـت  اتیآ نیا از را وجوبگونه  دو نیقیفر مفسران
ـ  تـالش  و جهـاد  وجـوب «و » ظلـم  و شـرك  بالد از مستضعفان یی رهـا  راه در نامؤمن
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 ،10ج ،1411 ،يراز فخــر: ك.ر( »ظالمــان چنگــال در گرفتــار مظلومــان و مستضــعفان
ــط /141ص ــل /137ص ،4ج ،1378 ب،ی ــداد، فاض ــیخم /346ص ،1ج ،1419 مق  ،ین

 /188ص ،4ج ،1384 عاشــور، ابــن /93ص ،2ج ،1418 ،يضــاویب/ 485ص ،1ج ،1348
  .)147ص ،2ج ،1363 ،يخسرو /347ص ،5ج ،1364 ،یقرطب

 بلکه ،باشند گرانید ادرسانانیفر منتظر و رندگذاب دستي رو دست دینبا مستضعفان
 هیـ علی اقـدام  یـا  کننـد  هجـرت  ظلـم  منـاطق  از یابکوشند  دیبا باره دراین نیز خودشان
 همه به خطاب خود تنامهیوص در ینیخم امام که گونه همان ؛دهند انجام جور حکومت
  :سدینو می جهان مظلومان

 یـا  کشـورتان  انـدرکاران  دسـت  و حکـام  کـه  دیباشـ  آن منتظـر  و دینیبنشـ  دینبا شماها
 مستضعفاناي  .اورندیب تحفه راي آزاد و استقالل شماي برا و ندیایبی خارج هاي قدرت
 دنـدان  و چنگ با را حق و دیزیبپاخ !جهان مسلمانان وی اسالمي کشورهااي   و جهان

 حکـام  و دینترسـ  آنـان  هسرسـپرد  عمـال  وهـا   ابرقدرتی غاتیتبلي اهویه از و دیریبگ
 کشـور  از ،کننـد  مـی  میتسل زیعز اسالم و شما دشمنان به را شما دسترنج که تکاریجنا

ـ ریگ دست به را امور زمام متعهد، خدمتگزار طبقات و خود و دیبران خود  در همـه  و دی
 دفـاع  بـه  جهـان  محرومـان  و اسـالم  دشـمنان  بـا  و مجتمع ،اسالم رافتخارپ پرچم ریز

 با که دیرو شیپ به مستقل و آزاد هاي يجمهور بای اسالم دولت کي یسو به و دیزیبرخ
 به را مستضعفان ههم و نشاند دیخواه خودي جا به را جهان مستکبران ههم آن، تحقق
  ).27ص ،1383 ،ینیخم( رساند دیخواه ارض وراثت و امامت

  ظالمان با جهاد به امر .2ـ2ـ2ـ2
ـ ا کـه  اسـت  ظالمـان  بـا  جهـاد  راهکـار،  نیدوم  از یـا  رمسـلمانان یغ از یـا  ،ظالمـان  نی

  :اند مسلمانان
  فرماید: باره می قرآن دراین :رمسلمانیغ ظالمان با جهاد. 1

کلَ ما ولُونَ ال مب یف تُقاتلِیس ف اللَّهتَضْعسالْمنَ نَیوالرِّجالِ م النِّساءالْوِلْدانِ وقُولُـونَ ی نَیالَّذ و 
ـ ول کلَدنْ منْ لَنا واجعلْ أَهلُها الظَّالمِ ۀِیالْقَرْ هذه منْ أَخْرِجنا ربنا  کلَـدنْ  مـنْ  لَنـا  واجعـلْ  ای
 ننـد؟ ک نمـى  اریکپ انکودک و زنان و مردان از چارگانیب نجات و خدا راه در چرا :راًینَص

ـ ب ،ستمگرند همه مردمش هک نیسرزم نیا از را ما !الها بار ندیگو مى هک چارگانىیب  رونی
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ـ  خـود  ازجانب ای و بفرست مانیبرا سرپرستى ،خود هیناح از و بده نجات و نک  و اری
  .)75: نساء( نک روانه مانیبرا ارىکمدد

 کـه  اسـت  شدهی مستضعف کودکان و زنان مردان، از تیحما به قیتشو ه،یآ نیا در
 کمـک  درخواسـت  آنـان،  ظلـم  واسـطه  به و کنند می یزندگ رمسلمانیغ ناظالم نزد
ـ ا و ندکن می  برابـر در مستضـعف  افـراد  حقـوق  از تیـ حما« قالـب  در را مسـئله  نی

  .ندک می مطرح »ظالم تیحاکم
 بـه  امـر  مسـلمانان  که دانند می کفار ،هیآ نیا در را ظالمان از قصودم 1،مفسران بیشتر

ـ  همه 2.دهند نجات آنها دست از را نامستضعف تااند  شده آنان با جهاد ـ اعـم از    نامؤمن
ـ با ــ  اسـت  ناخالص و فیضع شان مانیاکه  یا آنان خالص شان مانیاکه  آنان  برابـر در دی
 بـراى  اسـت،  كپـا  شـان های دل و خـالص  شـان  مـان یا هک آنها اما ،ستندیبا کفار ناظالم

 اقامـه  بـراى  تا است افىک وجلعزّ خداى ادی همان ،قتال سوى به شان درآمدن تکحر به
آنان کـه   .زندیخ پا به او داعى دعوت اجابت و پروردگارشان نداى به گفتن یکلب و حق

ـ ا ،نبـود  افىک خدا ادی اگر لیوخورند،  می انکت خدا ادیبا  است، ناخالص شان مانیا  نی
 نجـات  راه در قتـال  ،اًیثان ؛خداست راه در قتال ،قتال نیا ،اوالً هک دهد مى شان انکت معنا
ـ ا بـه  فهیشر هیآدرمجموع  واند  شده استضعاف فارک دست به هک است ناتوان یمردم  نی
 تعصـب  و رتیـ غ کم دست است، فیضع تانیخدا به مانیا اگر دیفرما مى مردم از دسته

 سر از را دشمن شرّ و دیزیبرخ جاى از ندک مى اقتضا تعصب و رتیغ نیهم و دیدار هک
  ).673ص ،4ج ،1374 ،ییطباطبا: ك.ر( دینک وتاهک فیضع مردان و بچه و زن یمشت

  :دیفرما می متعالي خدا که است انفال سوره 72 هیآ ،باره دراین گرید روشن هیآ
 یف مکاستَنْصرُو إِنِ و هاجِرُوای حتَّى ء یشَ منْ تهِمیوال منْ مکلَ ما هاجِرُوای لَم و آمنُوا نَیوالَّذ

                                                   
 ،يطبـر  ،ییطباطبـا  عالمـه  ،مقـداد  فاضـل  ،یطبرس ،یطوستوان به  می دارند را دهیعق نیا که یمفسران از. 1

 .اشاره کرد ...و عاشور ابن ،یآلوس
 امبریـ پ نمونـه  يبرا است؛ شده هیتوص مظلومان از دفاع و تیحما به زین اتیروا در ات،یآ بر عالوه. 2

 »باشـد  همنشـین  و یـار  مـن  بـا  بهشـت  در بگیـرد،  ظالم از را مظلوم داد هرکس: «دیفرما می اکرم
 47 نامـه  در ریـ ام حضـرت  یـا ) 359ص ،72ج ،1323 ،یمجلس /135ص ،1 ج ،1410 کراجکى،(

 .»باش مظلوم گرییار و ظالم دشمن: «دیفرما می حسن امام فرزندش به خطاب
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لَ نِیالدیکفَعرُ ملى إِالَّ النَّصمٍ عقَو کنَیبم و یبممهـاجرت  و آوردند مانیا هک آنها و ؛ثاقٌیم نَه 
ـ ندار آنهـا  دربرابر] تعهدى و دوستى[ تیوال گونه چیه ردند،کن  و! ننـد ک هجـرت  تـا  دی
 د،ینک ارىی را آنها هک شماست بر طلبند، ارىی شما از ]خود[ نید ]حفظ[ در اگر ]تنها[

  .است ]مخاصمه كتر[ مانیپ آنها و شما انیم هک گروهى ضد بر جز
 ،ردنـد کن مهـاجرت  هک نىامؤمن انیم و انصار و مهاجر نامؤمن انیم در را تیوال هیآ نیا

  :دیفرما مى و ندک مى نفى
 دوم دسـته  اگر .نصرت تیوال جز ،ستین تىیوال قسم چیه دوم دسته و اول دسته انیم
 باشند داشته جنگ سر قومى با هک شرطى هب ولى د،ینک شان ياری ،دندیطلب ارىی شما از
  ).189ص ،9ج ،همان( نباشد مانىیپ و عهد قوم آن و شما نیب هک

، رندیگ قرار كمشتر دشمنان دربرابر هک است ىدرصورت آنان از دفاع لزومدیگر  عبارت به
 از دفاع از مانیپ به احترام ،شوند واقع ،اند بسته مانیپ شما با هک فارىک دربرابر اگر ولی

 ).257ص ،7ج ،1382 ،شیرازي مکارم( استتر  الزم حال یب گروه نیا
 و »الهـى  هـدف « است: شده اشاره آن به هیآ نیا در هک دارد جامع هدف دو »جهاد«

 گردند بازمى تیواقع یک به و ستندین جدا گریدیک از قتیدرحق دو نیا 1.»انسانى هدف«
 ازسـوي ي یـار طـلب بهي ازین مظلوم، به کمکي برا شهیهم البته). 11ص ،4جهمان، (

ـ ا هک باشد مظلوم مظلوم، آن درواقع هک اندازه نیهم و ستین او  و يسـد  یـک  ظلـم  نی
 مردم آن سعادت هک یدعوت از گذارد نمی و است آورده وجود به او سعادت يبرا یمانع
 او بـه  کمـک ي بـرا  رفت،یپذ خواهند ،شوند آگاه اگر و شوند آگاه ،است دعوت آن در
  ).49ص ،1367 ،يمطهر( کند می تیکفا

 نکتـه  به ،ظالمان بودنِ مسلمان درصورت میکر قرآن :مسلمان ظالمان با جهاد ب)
 امـر  بـه  برگشـتن  و معروف به امر ازي ریرپذیتأث احتمال آن و کند می اشارهی فیظر

 قتال و جهاد ر،یتأث عدم درصورت و است مسلمانان میان صلح جادیا و متعالي خدا
  :است الزم آنان با

                                                   
ـ  و اهللا لیسـب ی ف« را »نیوالمستضعف اهللا لیسبی ف« از دقصوم نامفسر غالب. 1 درنظـر   »نیالمستضـعف  لیسـب ی ف

  اند. گرفته
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فَتانِ إِنْ ونَ طائن مؤْموا اقْتَتَلُوا نَیالْمحلفَأَص مایبفَإِنْ نَه غَتما بداهلَى إِحلُوا  الْـأُخْرى  عفَقـات 
ـ  از فهیطا دو اگر :اللَّه أَمرِ إِلى ء یتَف حتَّى یتَبغ یالَّت  ،افتادنـد  یکـدیگر  جـان  بـه  نامؤمن
 با ،ندک مى ستم گرىید بر فهیطا دو آن از ىیک شد معلوم اگر پس ؛دینک اصالح شان نیب

  .)9: حجرات( شود خدا امر میتسل ،اجبار مکح به تا دینک ارزارک فهیطا آن
 واجـب  کـه  یزي استچ آن ازی خواه ادهیز و تجاوز معناي بهی بغ شهیر از »بغت« واژه
 زىیخـونر  و رىیـ درگ ،نـزاع  از رىیجلـوگ  .)136ص ،1404 ،اصفهانی راغب( باشد می

 بـاره  درایـن  خود براى دیبا و است مسلمانان همه براى حتمى اي فهیوظ ،نانامسلم انیم
 تفـاوت  بـى  خبران، یب برخیهمچون  تماشاچى صورت بهاینکه  نه ؛باشند قائل تیمسئول

 گونه این با برخورد در مؤمنان فهیوظ نینخستامر  نیا .بگذرند ییها صحنه چنین نارک از
 از عدالت اجراى بهاى و است الزم ظالم با جنگ ر،یتأث عدم درصورت و هاست صحنه
 حل زیآم مسالمتراه  از هک است ىدرصورتمسئله  نیا و است باالتر زین مسلمانان خون
ـ آم مسـالمت  رابطـه  و صـلح  نیبنابرا ؛)167ص ،22ج ،1382 ،شیرازي مکارم( نشود  ز،ی
ـ تثب الزمـه  و ابـد ی مـی  استقرار عدالت پرتو در صلح و استی اسالم عتیشر محور  تی

 ،1368 قطـب،  دیسـ ( باشد میی اسالم جهاد مستلزم زین آن که استی یزدا ظلم عدالت،
 جهـاد « بـه  آن از )134ص ،1382 ،يیـزد  مصـباح (ر.ك:  یبرخـ  کهي جهاد ؛)144ص
  .کنند میتعبیر  »بخش ىیرها

یی رهـا  تـوان  مسلمانان و باشد گرفته قرار ستمگران شکنجه و ظلم تحتی ملت اگر
 و باشند مسلمان ،نظر مورد نامظلوم نکهیا از اعم باشند، داشته ظالمان چنگال از را آنان

 حاضـر  عصر در. است واجب بلکه ،زیجا تنها نه جهادی صورت نیچن در رمسلمان،یغ یا
ـ ا. اسـت  مشـهود ی وهـاب  وي ریـ تکفي ها گروه در ها يریدرگ نیا ازاي  نمونه  افـراد  نی

 گنـاه  یب مردم اسالم،ي نابود هدف با ،ندا یجهان جور حکام پرورده دست که نما مسلمان
ـ ا طبـق . کشـند  مـی  خون و خاك به را.. .و عراق ه،یسور یمن، ـ آ نی ـ ا اگـر  هی  افـراد  نی

 عـدم  و خـود ی نید برادران به ستم و ظلم لیدل به ،باشندنیز ی واقع مسلمان نما، مسلمان
 و بازگردند خداوند امر به که یزمان تا ردیگ صورت قتال آنها با دیبا معروف، به امر ریتأث

  .نندک عمل رای اله احکام
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  يبازساز .2ـ2ـ3
 جوامـع  داخـل  در اصـالح  بـه  ظالمـان،  بـا  مقابله از پس يبازساز ریمس در میکر قرآن
  :ندک میامر  قسط و عدالتیی برپا بای اسالم

 خـدا  سـوى  بـه  اگـر  :نیالْمقْسـط  حـب ی اللَّه إِنَّ وأَقْسطُوا بِالْعدلِ نَهمایب فَأَصلحوا فاءت فَإِنْ
ـ  دیـ ده گسـترش  را عـدالت  و دینک اصالح عدل به فهیطا دو آن نیب ،برگشت  خـدا  هک
  .)9: حجرات( دارد مى دوست را گستران عدالت

 که استی سهم ،قسط و) 551ص ،1404 ،اصفهانی راغب( است مساوات معناي به عدل
 میانی یعن؛ )670ص همان،( يزیچ کردن نصف مانند ؛شود ها می انسان بینص عدالت با

 هک نباشد نیا به فقط اصالح ولی ،شود اصالح قسط و عدالت با دیبا متخاصم گروه دو
 ؛باشـد  عـدل  بـا  توأم اصالحى هکبل شند،کب جنگ از دست و بگذارند نیزم راها  سالح
 ؛)469ص ،18ج ،1374 ،ییطباطبا( نندک اجرا دو هر مورد در را الهى امکاح هکمعنا بدین

 اصالح نیا و نشود آنها بهی ظلم گر،ید بار و نشود متضرر آنها از یک چیه کهاي  گونه به
ـ ن ظالمـان  و پدید نیایـد  آنها بهي دیجد ظلم نهیزم که باشد دیباي ریمس در اقساط و  زی
  .فتندین نامظلوم به ظلم فکر به گرید

 یبررس و قیتطب .3

 قالـب  دري ریشـگ یپ مرحلـه  بـه  میکـر  قـرآن  اعظم بخش که گونه همان رسد مینظر  به
 رعـب ي برا ها سالح نتری شرفتهیپ به مجهزشدن وی اخالق مسائل و ها هموعظ ها، داستان
 اختصـاص  ،»درمـان  از بهتـر ي ریشـگ یپ« اصل به باتوجه و است یافته اختصاص ظالمان
 اقـدامات  یـا  اول مرحلـه  بـه  تیـ حما تیمسـئول  اصـل  بودجـه  ازتـوجهی   قابل مقدار

 جوامـع  در فسـاد  و ظلـم  کنتـرل  و کـاهش  درجهتی انیشا کمک تواند می »رانهیشگیپ«
  .گردد انداز پسي بازساز و جنگ ای ینظام مقابله مراحل گزاف هاي نهیهز بسا چه ،نموده

 بوده بشر حقوق طرفدار ،تر رقدرتپ وتر  یمنطق اریبس واکنش، مرحله در میکر قرآن
 بـه  امر را مسلمانانی مظلوم هر از تیحماي برای ضیتبع نیتر کوچک بدون رایز است؛
ـ ا و است هکردی ظالم هر با جهاد ـ  وی انسـان  بـاارزش،  اریبسـ  امـر،  نی  ؛اسـت ی اخالق
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 چشم و است کرده عمل فیضع وی نشیگز اریبس باره نیدرای جهان جامعه که یدرصورت
 ه،یسـور  ن،یبحـر  يکشـورها  در وقوع درحال هاي تیجنا ،ملل سازمان بان دهید نیزبیت

ـ  ،کند می مشاهده را گناه یب انسان هزاران شدن دهیکش وخون خاك به و.. .و یمن  دمی ول
  ست؟ین آن انجام معناي به تیمسئول رشیپذ ایآ. آورد نمیبر

 دینما می قسط و عدل اساس بر جوامع اصالح به امر میکر قرآن ،يبازساز مرحله در
ـ تقو و حفظ بهی انیشا کمک امر نیا که  در اگـر  زیـرا  ؛کنـد  هـا مـی   انسـان  هیـ روح تی

 احسـاس  جامعـه  آن شـهروندان  شـود،  ستهینگر احترام دهید به بشر حقوق بهاي  جامعه
 نحو به را خود فیوظا جهیدرنت و ستندینی حق چیه شدن مالیپا شاهد و کنند می آرامش
 مرحلـه  در ــ  یالملل بین تیحما تیمسئول اصل در که یدرصورت دهند؛ می انجام احسن
  .است نشدهها  انسان میان قسط و عدالتي اجرا بهاي  اشاره چیه ـ يبازساز

 بـه  امـر  مسـلمانان  بـه  نکهیا بر عالوه ،جور و ظلم تیحاکم با مقابله در میکر قرآن
 مهـاجرت  امـن  منـاطق  بـه  تـا  کند می هجرت به امر زین مظلومان خود به ،کند می جهاد

 است نشده گذاشته مظلومان خود عهده براي  اشاره چیه الملل بین حقوق دری ول ،ندینما
 .برسد راه از آنانیی رهاي برا تا باشندی خارج یقدرت منتظر دیبا صرفاً افراد نیا و

 واسـت   گرفته قراری الملل بیني ها سازمان کار دستور دری تازگ به بحث مورد اصل
 اریبسي ها تیفعال باره دراینرغم اینکه  به .داردیی ها نقص و باشد می راهي ابتدا در هنوز
 نظر با منطبق وی آرمان جامعه با و ستین جامع وی کافی ول ،است گرفته صورتی خوب
 دسـته  کشـتار  جـرم  چهارفقط  الملل بین جوامع چرامثال  براي دارد؛ي ادیز فاصله قرآن
 قرار نظر مـد را تیبشر هیعل تیجنا وی قوم اي ینژادي پاکساز ،یجنگ تیجنا ،یجمع
 )Human Security( »انسانى تیامن« ه،ینظر نیا هیما جان و جوهره هکنیا نه مگر اند؟ داده

 چیهـ  و دارد نامستضعف از جانبه همه تیحما و دفاع به امر قرآن ظاهر هکنیا ماک است؟
 و مداخلـه  ىالملل بین ونیسیمک گزارش سوییاز و است نداده قرار باره دراینی تیمحدود

ـ امن شـامل  را انسانى تیامن دولت، تیمکحا  و اجتمـاعى  و اقتصـادى  رفـاه  جسـم،  تی
 عناصر از معدودى تعداد فـقط هک اسـت چگونه پس ؛داند مى انسانى شرافت و حرمت

 رد؟یگ مى قرار نظر مد انسانى تیامن
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انـد   کـرده  اشـاره  الملـل  بین حقوق زیناچ بضاعت به ،پرسش نیا به پاسخ در یبرخ
 آن ریچــشمگ  توسـعه  و مثبت تحوالت همه رغم به که) 192ص ،1390 ،يسوار: ك.ر(

ـ  بـین  صـحنه  در سوییاز و است زیناچ آن بضاعت هنوز بشر، حقوق حـوزه در  ،ىالملل
 در ىالملل بین جامعه اعضاى هک است نکمم زمانى موضوع، یک نهیهز مک ردنک اتىیعمل

 رسد مىنظر  بهولی  .بـاشند دهیرسـ وفاق به مسئله آن فیتعر و معنادرباره  نظر، مرحله
ـ امني شورا  ارکـان  ازی یکـ  کـه  )United Nations Security Council( متحـد  ملـل  تی

 دارد، عهـده  به رای الملل بین صلح و تیامن ازي پاسدار فهیوظ و است متحد ملل سازمان
 هـاي  میتحـر  بیتصـو  صلح، پاسداري روهاین اعزام شامل و بوده ریفراگ قدرتش طهیح

 ؛اسـت  1...و متخاصمي کشورها هیعلی نظامي روین از استفاده اجازهي اعطا وی الملل بین
 .است مذکورپرسش ي برای هیتوج مذکور پاسخ و

  :شود می شنهادیپ اساس براین
  .یابد اختصاصی انسان وی اخالق ،یقرآن اصلِ نیاي برای کاف بودجه ـ
 ضیتبعی راسالمیغ وی اسالم توسعه، درحال و شرفتهیپي کشورها میان آني اجرا در ـ

  .ردینگ صورتی تعصب و
 قـرار  نظر مد لحاظ هر از بشر تیامن ویابد  توسعه بحث مورد نِیدکتر میجرا شمول ـ

  .نباشد محدود چهارگانه میجرا به و ردیگ
  .دیآ دست به مذکور اصلی بانیپشت در کشورها جانبه همهي همکار و توافق ـ
ي بازسـاز  و واکـنش  ،يریشگیپ گانه سه مراحلي اجراي برا الملل بین جوامع در ـ

ـ  هـر  که نباشد گونه این و برداشت گام مشروع و قانونمند دیبا  بهانـه  بـه ی دولت
 در خصوصـاً  ؛کند دخالت ي دیگرکشورهای داخل امور در ،نامظلوم از تیحما

ـ امني شـورا  و ملـل  سازمان دیمؤ دیبا حتماً کهی نظام واکنش مرحله  قـرار  تی
  .باشد گرفته

 فـراهم  ها ملت يبرا را تیعقالن همراه به بشر حقوق منشور به عمل نهیزم بتوان دیشا تا
  .برداشت گام د،ینما می فیتوص را آن میکر قرآن کهاي  فاضله نهیمدي سو به و کرد

                                                   
 .The United Nations. Retrieved on 2008-16-03ر.ك:  باره این. براي کسب اطالعات بیشتر در 1
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  نتیجه
ـ  قـرن  پـانزده  به نزدیک میکر قرآن گفت توان می گذشت، آنچه به باتوجه  مراحـل  ش،یپ

 آورده از حقوق بین الملل تر منسجم و تر معقول اریبس را تیحما تیمسئول اصل گانه سه
 سو ازیک که است یافته اختصاصي ریشگیپ به اتیآ اعظم بخش که صورت نیبد ؛است

 و دارد میبـاز  گـران ید بـه  ظلـم  از را انسـان  ،تقـوا  تیـ رعا و مواعظ ات،یاخالق انیب با
 و رعـب  نـه یزم ،ینظـام  حـوزه  در اقتدار کسب و روین تیتقو به هیتوص با دیگر ازسوي
 مرحلـه  در .فتندین ظلم و استضعاف فکر به ظالمان تا سازد می فراهم را ظالمان وحشت
 مناطق به هجرت به را مظلومان ،کند امر می ظالمان با جهاد به نکهیا بر عالوه نیز واکنش

 هیتوصـ  قسـط  و عـدالت ي اجرا و اصالح به ،يبازساز مرحله در و استامر کرده  امن
 عمـل ی نشـ یگز و فیضع اریبس مذکور اصلي اجرا در ملل سازمان که درحالی ،کند می

ی هـای  تیـ موقع بـر هـا   تیـ حما و هـا  کمک ر،یاخ سال سه دراي که  گونه به ؛است کرده
 آن هاي تیحما از ي دیگر،ها تیموقع و ندا شیخوي ها دولت مقبول کهاند  شده متمرکز

ـ با ،يبازسـاز  و واکـنش  ،يریشگیپ گانه سه مراحلي اجراي برا البته .اند مانده بهره یب  دی
ـ  هـر  کـه  نباشـد  گونـه  این و کرد عمل مشروع و قانونمند  از تیـ حما بهانـه  بـه ی دولت

 واکـنش  مرحلـه  در خصـوص  به ؛کند دخالت ي دیگرکشورهای داخل امور در ،نامظلوم
  شده باشد. دییتأ تیامني شورا و ملل سازمان سوياز دیبا حتماً کهی نظام
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