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 چکیده
 یفيراوان در حقيوق اسيلام تیياهم دارای و الملليی ق تعیین سرنوشت كه از جمله حقوق مصرح در اسناد بینح     

 و منياب  مبيانی، تبیین دنبال به حاضر اكتشافی تحقیق. گیرد قرار كنکاش مورد تواند است و از زوایای گوناگونی می

پيووه  حاضير آن اسيت كييه  نييدیبرآ. اسيت اسيلامی رویکيردی چيارچو  در حييق ایين مختلي  حقيوقی ابعياد

این حق در اسيلا  هسيتند. ليذا ضيمن بررسيی  شناسایی مبانی توأمان طور كرامت انسانی، برابری و فطرت بهتوحید،

  تکلیي و حيق عنيوان بيه «سرنوشيت تعیيین» دینی، نظم در مفهو  این جامعیت سبب به كه نماید مناب  آن، بیان می

بيه   یو در بعيد خيارج تیياهم یدارا یحيق در بعيد داخلي نیاست.ا یرونیو ب یابعاد داخل یهمزمان، دارا یاجتماع

 شمرده شده است. همرآ عداقو وجز- اتمستعمر ایبر لستقالا  مفهو

 .حق تعیین سرنوشت، حقوق بشر، رویکرد اسلامی، قرآن، مبانی حقوق اسلامی  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

ی( از بدیهی ی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، دینآزادی در ابعاد مختل  آن )سیاس     

؛ به این مفهو  كه انسان می تواند فارغ از هرگونه اجبار و دخالت، ترین مفاهیم می باشد

آنچه را كه به اختیار بر می گزیند را پایه زندگی اجتماعی و فردی قرار داده و راه صوا  

. چه اینکه كمال انسان در وصال ندكرامت انسانی به سرانجا  برسا خوی  را با تکیه بر

خالق هستی است. برای رسیدن به كمال، باید با بسیاری از چیزها در تنازع و كشمک  به 

سر برد. لکن كمال یابی انسان در فضایی ارزشمند است كه آگاهانه و آزادانه صورت 

ین سرنوشت گیرد. از این رو ابتدا باید در درون خود، برای رسیدن به آزادی معنوی )تعی

فردی(، سپس در بیرون برای رسیدن به آزادی اجتماعی و سیاسی )تعیین سرنوشت جمعی( 

ات خوی  تلاش كرد. لذا هرچند هدف انسان آزادی نیست ولی باید آزاد باشد تا به كمال

 .(103: 1130برسد )مطهری، 

كه همواره بر اصل  دین اسلا  همچون سایر ادیان الهی بر پایه فطرت انسان بنا شده است     

برابری و عدالت میان انسانها فارغ از هرگونه تبعیض و تمایزی تاكید كرده است. آیات 

متعددی از قرآن به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به این مفهو  پرداخته اند. لذا اصل حق 

  تعیین سرنوشت بر پایه نظریه حق حاكمیت مرد  استوار بوده ، كه به موجب این حق، مرد

می توانند آزادانه وضعیت و نحوه اداره سیاسی جامعه خودشان را تعیین كنند و بر مناب  

طبیعی كشورشان حق دارند و نیز مبتنی بر این حق است كه توسعه اقتصادی اجتماعی و 

 (. 0 :1191پیگیری می كنند )حسین زاده، فرهنگی شان را 

 به موظ  اسلامی حاكم و مؤمنان جامعه، دارةا و سیاسی مسائل بر اساس موازین اسلا ، در     

 امری تعیین حاكم در مرد  شركت اصل شورا، اساس شركت در سرنوشت خود می باشند. بر
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 و می فراخوانده مشورت به را مؤمنین كریم قرآن در خداوند می شود. تلقی مهم ضروری و

 دارد. مسئولیت امعهج افراد دیگر و سرنوشت خود سرنوشت به نسبت انسانی فرماید كه هر

 كه نکته این به "بانفسهم ما یغیرو حتی بقو  یغیر ما لا الله ان" شریفة آیة در قرآن همچنین

 كند می بیان و نموده اشاره دهد، تغییر را آن می تواند بوده و خود سرنوشت بر حاكم انسان

 و گیرد صورت هاآن خود جانب از باید ابتدا مرد  سرنوشت دگرگونی در و تغییر هرگونه كه

 یا لط  مستحق را آنها كه آنهاست درونی تغییرات و ها ملت و خواست اشخاص و اراده این

 (.113: 13، ج1183همکاران،  از جمعی و شیرازی سازد )مکار  می خدا مستوجب عذا 

 ( و انسان را به تعبیت از منطق،132قرآن تبعیت مبنی بر حدس و گمان را نهی كرده )بقره/      

تا به مدد عقل تربیت شده در مکتب وحی و روانی  ،(13عقل و دان  فراخوانده است )اسراء/ 

سالم و متعادل و به اختیار، سرنوشت خود را به سوی جاودانگی و كمال رقم زند )اصغری، 

 كند.(. از نظر قرآن و عقل، انسان سرنوشت خود را با دست خوی  تعیین می110 :1183

آن در تأیید داوری فطرت و حکم خرد، آزادی انسان را زیربنای تشری  قربنابراین      

بر آدمی جز نتیجه تلاش " :دانسته و می فرمایددانسته و سرنوشت آدمی را در دست خود 

 ، از این رو0"هركسى در گرو چیزى است كه كسب كرده است"و  "وی چیزی نیست

ده و هر كس كار بد انجا  داده است، هر كس كار نیکی انجا  دهد، به سود خود انجا  دا"

 ."كندباشد و خدای تو بر بندگان ستم نمیبر زیان خود او می
 

 

 

 
                                                           

 .(18/مدث ر. )كُل ُ نَفْسٍ ِبمَا كَسَبَتْ َرهِیَنةٌ. 1
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 . مباني حق تعیین سرنوشت در اسلام0

یکی از عوامل اختلاف در نظامهای حقوقی، اهداف و مبانی آنهاست و این خود، سبب      

 اختلاف در قواعد حقوقی و احکا  آنها نیز شده است. 

در مناب  حقوق اسلامی به مبانی حق تعیین سرنوشت اشاره شده است كه اجمالا به      

توضیح آنها پرداخته می شود. به اجماع همه مذاهب اسلامی، منشا قوانین اسلامی، خدای 

تعالی است و احکا  دین اسلا  بر پایه وحی الهی بنیاد نهاده شده است و بجز خدا هیچ 

عل احکا  را ندارد. هر حکم و قانونی كه مخال  این امر باشد كس حق وض  قانون و ج

یعنی هیچ كس جز خدا حق حکم دادن « لا حکم الا الله»فاقد ارزش است؛ از این رو قاعده 

 (.11 :1189ین بر آن ایمان دارند )فیض، ندارد، بیانگر قاعده مسلمی است كه مسلم

، صرفا رنوشت از حیث مبانی آن در اسلا سبحث و بررسی در زمینه حق تعیین »همچنین      

یک بحث انفعالی نیست و ما امروز از آن جهت به این بحث كشانده نشده ایم كه در برابر 

اندیشه های حقوقی و سیاسی غر  تفکر مشابهی را به نا  اسلا  مطرح نماییم و یا صرفاٌ در 

(؛ 10: 1192مید زنجانی، )ع« رئه نماییممقایسه دو دیدگاه ، خود را از عقب ماندگی تب

ها، حقوق را منب  اصلی حقوق می داند، در سایر نظا  0همچنین برخلاف اسلا  كه دین

 منشائی انسانی داشته و دین هیچ نقشی در شکل گیری حقوق ندارد.

بنابراین ، مبدا همه حقوق را همانطور كه اما  سجاد )ع( می فرمایند باید از خدا دانست. در      

-1شتار به بررسی چهار مورد از مبانی اصلی حق تعیین سرنوشت در اسلا  كه عبارتند از این نو

 مساوات و برابری پرداخته می شود.-0فطرت -1كرامت انسانی -0خدامحوری 

 

                                                           
 ای از آیات و روایات و اجماع و سایر مباحث فقهی از جمله اصول استنباط احکا  مدنظر است.وان مجموعهعندین به. 1
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 . خدامحوری )توحید(0-0

از نظر مکتب توحیدی همه حقوق از یک حق ناشی می شود و ریشه تمامی حقوق      

د است. لذا حقوقی كه انسانها بر یکدیگر دارند برگرفته از حقی منحصر در حق خداون

ا و مطلقا ( و انسان ذات121 :1، جلد 1191ا دارد )مصباح یزدی، است كه خداوند بر انسانه

؛ كه این برگرفته از ربوبیت تکوینی خداوند بر انسان نشات می هیچ حقی از خودش ندارد

 (.120گیرد )همان، 

گردد، به این جهت است كه این ییم ریشه همه حقوق به خداوند باز مىگواین كه مى»     

گر آفریده است. اگر خداوند مرا موجودى خداست كه انسان را موجودى بااراده و انتخا 

اراده آفریده بود، من در مورد مرگ یا حیات، اختیار یا عد  اختیار مسکن، خوردن شعور یا بىبى

( و در واق  اگر 128: 1، جلد 1191)مصباح یزدی، « توانستم بکنم؟یا نخوردن غذا و ... چه مى

خداوند نعمت اختیار و آزادی را از انسان سلب و یا از ابتدا به او اعطا نمی كرد مصداق فرشتگان و 

« تواند همه آنها را بر هدایت مجتم  كنداگر خدا بخواهد مى»جمادات بودیم كه قرآن می فرماید 

 .و اعتراف به حق و ایمان كند)پیامبر(  سلیم در برابر دعوت تو یعنى وادار به ت

شود و اگر خداوند و رابطه بر مبنای فلسفه حقوق اسلامى، حق از جانب خداى متعال شروع مى     

انسان با خدا را در نظر نگیریم، از نظر برهان عقلى، هیچ حقى را براى انسانى بر انسان دیگر 

فرماید: اصل همه حقوق . به همین دلیل است كه اما  سجاد )علیه السلا ( مىتوانیم اثبات كنیمنمى

 (.123: 1جلد، 1191 شود )مصباح یزدی،از خداست و سایر حقوق از آن ناشى مى

كمال بشر نیز در اصول و تقر  به چنین وجودی نهفته كه واق  به حقیقت آدمی است      

ش رهنمون می كند و او را به سعادت حقیقی او استعدادها و تمایلات او را می شناسد 

(. بنابراین حق تعیین سرنوشت، اعتبار خود را از خدا بدست آورده 01 :1183)باقرزاده، 
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آل عمران هم اعلان آزادی و حریت كامل انسان ها در مقابل غیر  30مفاد آیه »است. 

« استانسان ها  ارزش قانون، به مطابقت با مصالح مادی و معنوی»چرا كه، «. خداست

 (، كه اعتقاد به توحید متضمن آن است.1 :91)سیدیان و شبان نیا، ش

حقوق فرد و جامعه كه در حقوق بشر مطرح می شود در نهایت از حق خدای متعال      

نشأت می گیرد حق خداوند بر انسانها این است كه طریق استکمال خود را، كه خداوند 

ین مسیر نیازمند یک سلسله حقوق و تکالی  است. برای اراده فرمودند طی كنند و طی ا

آنکه حقوق و تکالی  انسانها معین و معلو  شود قبل از هر چیز باید ارتباط وجودی آنان با 

خدای متعال را در نظر گرفت و دانست و پذیرفت كه خداوند تنها موجودی است كه 

 . (01 :1183متکی به غیر نیست)باقرزاده، وجودش وابسته و 

داند كه با توجه به خلافت انسان بر روی اسلا  مبنای حق تعیین سرنوشت را وحی می     

بر او سپرده شده است.  -الله -زمین، این مقوله بشری، از سوی حقیقت و مالک مطلق

همچنین از منظر جهان بینی توحیدیِ اسلا ، این امتیاز امری است دینی و نه صرفا عقلی. چه 

فکر اسلامی در منشا قانونگذاری و مشروعیت مقررات حقوقی، خداوند اساس ت»اینکه 

(. بنابراین نادیده گرفتن ارتباط انسان با 39 :1180)سیدیان و شبان نیا، « ی استمتعال و وح

خدا و عبودیت او در مقابل خداوند كه پی  فرض اندیشه حقوق بشر قرار گرفته است، با 

 (.3 :1180)صدر، « قرآن ناسازگار است فرهنگ

بنابراین در اندیشه توحیدی، هیچکدا  از ساحت های زندگی انسان )چه در حوزه      

كلامی، چه در حوزه اخلاق و چه در حوزه سیاست(، نمی تواند بدون تکیه و  -معرفتی

دخالتِ توحید باشد. از همین رو دین مبین اسلا  حق تعیین سرنوشت را در قالب وحدت 

 .یین می كندتوحیدی، تعری  و تب
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 . کرامت انساني2-0

از منظر حقوق اسلا ، حق تعیین سرنوشت در چارچو  مسایل حقوق بشری كه اساس      

آن كرامت بشری می باشد مطرح است. اسلا  را می توان مترقی ترین و كامل ترین منادی 

بین المللی حقوق بشر تلقی كرد. از هر حق بشری كه در اسناد، اعلامیه ها و كنوانسیون های 

نا  برده شده است، مفهو  دقیق تر و مترقیانه تر آن در تعالیم اسلا  به صراحت یافت می 

مبنای حق تعیین سرنوشت برای مرد  مسلمان، ». لذا  (Kamali , 2002, 73شود )

 .(110 :1191)افتخاری، « آنها عنایت داشته است كرامت ذاتی است كه خداوند به

مذهب، حقوق بیگانگان، رفتار عادلانه و منصفانه، و حتی حقوقی حق حیات، آزادی      

چون حقوق حیوانات، حقوق محیط زیست و ... مورد تاكید صریح آموزه های دین اسلا  

قرار داد. از مطالب فوق چنین بر می آید كه احترا  به كرامت انسانی در اسلا  جزو فرامین 

آمده و نمی توان از آن سرپیچی كرد. واجب الاطاعه است كه در متون مقدس مذهبی 

اسلا  نسبت به دیگر مذاهب و ادیان این امتیاز را دارد كه مفهو  جدید و وسی  تری از 

 (.Kamali , 2002, 102حقوق بشر و كرامت انسانی ارائه كرده است )

ن به توجه اسلا  به كرامت انسان تا حدی است كه پیامبر، اساس بعثت خوی  را تمامیت داد     

مکار  اخلاقی بیان داشته است. همه انسانها از منظر دین اسلا ، دارای كرامت ذاتی می باشند؛ 

: 1131ادیان، چرا كه انسان موجودی برگزیده الهی و نیز جانشین او بر روی زمین است )فره

و  راه كمال "انتخا  آگاهانه"؛ با این وجود كرامت انسان در گرو (93: 1181( )صباغیان، 110

ن نخواهند بود تقوا می باشد و در این مسیر، طبعا همه انسانها دارای ارزشی مطلق و یکسا

 (.110 :1131)فرهادیان، 
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كرامت به عنوان یکی از ویوگی های اصلی زندگی اجتماعِی بشر است كه نظا  سیاسی      

 ,Garzon Valdesتنها در راستای رعایت آن می تواند به شکل دموكراتیک اجرا شود )

، تحقق كرامت انسانی مستلز  تحقق اجرای دموكراسی و به عبارت دیگر 0(253 ,2009

(. در همین راستا دبیر كل سازمان كنفرانس 0 :1181فهو  وسی  آن است )مهرپور، در م

اعلا   1182اسلامی در )اجلاس( حقوق بشر در اسلا  در مقر سازمان ملل متحد در سال 

دیگر مذاهب و ادیان این امتیاز را دارد كه مفهو  جدید و وسی   اسلا  نسبت به»داشتند: 

 (.1، )همان« مت انسانی ارائه كرده استتری از حقوق بشر و كرا

حاكمیت مطلق بر سرنوشت انسان و جهان متعلق به خداست ... و مسلمانان نیز حق »     

طریق اذن خداون حاكمیت بر سرنوشت خوی  و از جمله حق رای و مشاركت سیاسی را از 

متعال به دست می آورند. بر این اساس، از سویی با نوعی سخت گیری از جانب شارع نسبت به 

حکومت و ولایت بر انسانها مواجه هستیم كه قدرت سیاسی و حاكمیت بر زندگی اجتماعی 

ر ، انسان را امری خطیر نشان می دهد و آن را متوق  بر اذن خاص الهی می داند... از سوی دیگ

مرد  به عنوان حکومت شوندگان حق تعیین سرنوشت خوی  را بر اساس كرامت انسانی از 

ذات ربوبی دریافت می كنند و این یک مبنای استوار و غیر قابل خدشه برای نق  مرد  در 

 (. 128 :1191)افتخاری، « و نه قراردادی است« حقیقی»سیاست است كه اعتبار آن 

همان مرتبه و كرامت انسانی است كه خداوند به انسان منت نهاده  در واق  این بیانگر     

است و او را ارزشمند ترین مخلوق قرار داده است كه به نیروی عقل می تواند مقرراتی 

 وض  كند. 

 

                                                           
1. http://www.rmm-journal.de/downloads/018_garzon_valdez.pdf. 

http://www.rmm-journal.de/downloads/018_garzon_valdez.pdf
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 . فطرت انساني2-0

بسیاری از متفکرین معتقدند ، قواعد و مقررات فطری در حقوق اسلامی، از اصول مسلم      

قوق اسلامی است یکی از مهمترین مبانی ح« فطرت»ه شده است. از این رو و پذیرفت

، ندگی اجتماعی كه به سه دسته فردی. از این رو مسئولیت انسان در ز(11: 1183)طالقانی، 

انسان به عنوان عالی ترین نوع  "مسئولیت اجتماعی" خانوادگی و اجتماعی تقسیم می شود،

 (.81-31 :3، ج1139ت دارد )مطهری، طری عدالمسئولیت ریشه در اصل ف

حق تعیین سرنوشت صرف نظر از اینکه تحقق آن منوط به شرایط و چگونگی اعمال      

كه  –آن باشد، از حیث منشا و مبادی مورد اختلاف مباحث فلسفی و كلامیِ اسلا  و غر  

 طرتف وجود بر كریم قرآن»می باشد.  -خود زمینه ساز اختلافات حقوقی هم می شود

 مبدل خود حقیقت از وجه هیچ به كه الهى فطرتى  دارد؛ تأكید آدمیان میان مشترك

« ری دانسته شودممکن است حقوق اسلامی منطبق با حقوق فط»از این رو « . شد نخواهد

 (.11و11 :1181)باقرزاه، 

كه  می پذیردبه معنای آفرین  خاص، این حقیقت را « فطرت»قرآن با طرح مسأله      

آن اقتضاءات و نیازهای  ی د. مجموعهنود انسان اقتضاءاتی دارد كه باید برآورده شووج

)صدر،  تعبیر می كنیم «حقوق»وجودی منشأ یک سلسله بایدها می گردد كه از آنها به 

. لذا تایید می كند كه اسلا  و دین توحید، اساس و ریشه اش فطرت است و به (88: 1180

هداری آن مهمترین حقوق قانونیِ انسانهاست؛ همچنین حکم می همین دلیل اقامه دین و نگ

كند به اینکه، دفاع از این حق فطری و مشروع )اقامه دین و نگهداری آن(، حق دیگری 

 (.93 :0، جلد1131ی است )علامه طباطبایی، است كه آن هم فطر
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به اینکه تنها  قرآن اساس اسلا  را بر فطرت بشر قرار داده و همین فطرت حکم می كند     

اساس و پایه ای كه باید قوانین فردی و اجتماعی بشر بر آن اساس تضمین می شود، توحید 

است و دفاع و نگهبانی از چنین اساس و ریشه ای و انتشار آن، حق مشروع بشر بوده و بشر 

 (.99 :0جلد ،1131 باید حق خود را استیفا نماید )علامه طباطبایی،

سیاسی اسلا ، اصول و حقایق عینی -نی حق تعیین سرنوشت در نظا  حقوق، مبابنابراین     

، مورد تایید قرار گرفته ه دلیل همسو بودن با فطرت انسانیو ارزش های معنوی است كه ب

است و علامه طباطبایی )ره( در تایید این نتیجه می فرمایند: از آنجایی كه اسلا  ، دینی است 

 ،1131 پروردگار حکیم ، مطابقت دارد )علامه طباطبایی،كه تشری  آن با نظا  تکوین 

الهی داشته و از این رو قواعد و مقررات -(، حق تعیین سرنوشت مبنایی فطری083 :13جلد

 ناظر بر آن نیز، خالی از این اصل نیست.   

 . مساوات و برابری0-0

اهمیت دموكراسی یاد  به عنوان یکی از پایه ها و مبانی پر 1معمولا از برابری حقوقی»     

شود. بنابراین هر نظریه سیاسی كه بخواهد خود را از زمره ی مدافعین مرد  سالاری می

؛ (010و010: 1181)واعظی، « ار باشدقلمداد كند ، باید به برابری حقوقی شهروندان وفاد

 ه است.اسلا  نیز اساس برنامه های جهانی خود را بر مبنای عدالت و برابریِ حقوقی قرارداد

اصل برابری از جمله ریشه ها و زیربناهای مهمی است كه در قلمرو سیاست و حاكمیت      

. واژه انسانها بر سرنوشت خوی  منجر شودظهور و بروز آن می تواند به اصل حاكمیت 

لذا ادیان الهی كه بر (. »93 :1181انها تاكید دارد )صباغیان، برابری بر تساوی یکسان انس

                                                           
1. Legal equality 
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انسان بنا نهاده شده اند ، همگی بر اصل برابری انسانها تاكید كرده و راه هرگونه  پایه فطرت

 (.98)همان، « تمایز و تبعیض را بسته اند

علامه طباطبایی )ره(معتقد است عدالت و برابری را باید به گونه ای تعری  و تفسیر كرد      

د. آنچه فطرت اقتضاء دارد كه مبنای همه احکا  اسلامی است سازگار باش« فطرت»كه با 

ها بین افراد انسان مساوى باشد، ها و دادنىاین است كه باید حقوق و وظائ  یعنى گرفتنى

اى دیگر از حقوق اولیه دهد یک طائفه از حقوق بیشترى برخوردار و طائفهو اجازه نمى

 (. 030 :0، جلد1131رو  باشد. )طباطبایی، خود مح

ی حقی است ذاتی  برای همه انسانها كه همگان )همه انسانها در از منظر قرآن برابر     

 Islamicسراسر جهان( باید به عنوان یک مسئولیت در تحقق آن تلاش نمایند )

Religion, 2006, 2&3 قرآن كریم ضمن تاكید بر اصل برابری و مساوات به عنوان .)

اعی می داند و برتری انسانها یک اصل ذاتی و فطری آن را به عنوان نخستین پایه نظا  اجتم

را نه از بعد زندگی اجتماعی یا برخورداری از رنگ ، نواد یا قو  خاصی بلکه ناشی از تقوا 

می داند. از این رو در سیره عملی پیامبر و امامان  نیز می بینیم كه آنها نیز به همین شیوه با 

 مردمان زمان خود عمل می كردند.

 در اسلام . منابع حق تعیین سرنوشت2

، بحث مناب  حقوق است كه در نظا  های مختل  دارای از مباحث مهم فلسفه حقوق     

شباهتها و تفاوتهایی می باشد كه این خود سبب اختلاف فلسفه غر  و اسلا  بویوه در بحث 

 ، علاوه بر اسناد بین. چه اینکه از نظر گفتمان اسلامیشده است "حق تعیین سرنوشت"

، استنباط احکا  را بایستی در قرآن، اصلی ترین مناب  ه و عرف بین المللیالمللی و روی

 سنت، عقل و اجماع جستجو نمود. 
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 . کتاب )قرآن(0-2

نخستین و پایه ای ترین منب  حقوق اسلامی قرآن است كه حجیت خود و دیگر مناب       

به طور مستقیم و یا حقوقی نیز بوسیله آن تایید و اثبات می شود. آیات متعددی از قرآن 

، آزادی و اختیار، كرامت، برابری و ... مفاهیمی چون مشورت، امر به معروفغیرمستقیم به 

 به موظ  اسلامی حاكم و مؤمنان جامعه، ادارة و سیاسی مسائل پرداخته اند. مثلا در

 امری " حاكم"تعیین  در مرد  شركت اصل، این اساس باشند. بر می اصل شورا رعایت

 به نسبت انسانی هر كه هستند امر این كنندة بیان آیات می شود . این تلقی مهم ی وضرور

 دارد. مسئولیت جامعه افراد دیگر و سرنوشت خود سرنوشت

 كه نکته این به "بانفسهم ما یغیرو حتی بقو  یغیر ما لا الله ان" شریفة آیة در قرآن     

 می بیان و نموده اشاره دهد، تغییر را آن می تواند بوده و خود سرنوشت بر حاكم انسان

 صورت آنها خود جانب از باید ابتدا مرد  سرنوشت دگرگونی در و تغییر هرگونه كه كند

 را آنها كه آنهاست درونی تغییرات و ها ملت و خواست اشخاص و اراده این و گیرد

ن، همکارا از جمعی و شیرازی سازد )مکار  می خدا مستوجب عذا  یا لط  مستحق

(. همچنین این آیه بیانگر قانون كلی و عمومی است كه یکی از مهمترین برنامه 113 :1183

 (.101های اجتماعی انسان را بیان می كند )همان، 

 زندگى در انسانها تکوینى آزادى معناى به سرنوشت، تعیین حق مبناى بر مرد  بنا رأى اعتبار     

 حق این از بسیار، آیات در كریم قرآن .است رعش و عقل الزامى به تکالی  عمل در جمعى

 جمعى، زندگى در انسانها براى سرنوشت حق تعیین رو، این از .است كرده یاد تکوینى آزادى

(. بنابراین دیدگاه اسلا  در با  انتخا  مسیر 11 :1190است )امامی،  كریم قرآن تأیید مورد
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سط پیامبران و امامان شده است در زندگی و حق تعیین سرنوشت ، ضمن رهنمودهایی كه تو

 آیات متعددی مورد تاكید قرار گرفته كه این خود انسان است كه باید انتخا  كند. 

 . سنت2-2

، در میان همه مذاهب در تعری  و قلمرو سنت وجود دارد علیرغم اختلاف نظری كه     

د تایید قرآن اسلامی، دومین دلیل استنباط احکا  اسلامی سنت است كه حجیت آن مور

آید این است كه اختیارِ بر سر آنچه از اندیشه و سیره اما  علی )ع( برمى»باشد. كریم می

كار آوردن زمامداران براى مرد  از سوى خداى متعال رسمیت یافته و خداى رحمان حق  

تعیین سرنوشت سیاسى مردمان را به آنان واگذاشته و تحق ق حکومت از آنِ مرد  است و 

ند در این جهت، مردمان را با شناختهاى فطرى و ملاكهاى عقلى و رهنمودهاى دینى خداو

هدایت كرده است، تا مردمان با آزادى و اختیار، و از سرِ بینایى و دانایى به صالحان و 

 «.شایستگان روى كنند

. از آغاز رسالت نبی اكر ، مرد  نق  بسزایی در تعیین سرنوشت خوی  ایفا نموده اند     

با پذیرش دین مبین اسلا  و قبول دعوت پیامبر اكر ، از آغاز دعوت تا شکل گیری 

حکومت اسلامی و پس از آن، مرد  در امور فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه 

اری از موارد برای (. رسول خدا )ص( در بسیGordon, 1971, 33مشاركت داشته اند )

زمامدار و ... ، به رای مرد  مراجعه نموده و اراده انان را به ، مدیر و تعیین نماینده، سخنگو

، شرایط كلی را نیز بیان تفویض اختیار خودشان واگذار می كردند و در برخی موارد ضمن

 0می كردند كه به جهت اختصار از ذكر آنها در این مقاله خودداری می شود.

                                                           
تاریخ سیاسی -1؛ و  0ج كتا  سیره ابن هشا ،-0؛ و  0جلد كتا  فروغ ابدیت،-1ین خصوص می توانید به . در ا1

 مراجعه كنید. 1جلد اسلا ،
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  و لزو  انتخا  آنان مکررا تاكید در احادیث و روایات معصومین نیز بر اختیار مرد     

بسیار شده است. از منظر اسلا  و ائمه معصومین این مرد  هستند كه در فضایی آزاد و با 

 ,Kamali , 2002اختیار و اراده خوی ، درباره حاكمیت جامعه تصمیم می گیرند )

یامبر پ(. همچنین در مفهو  روایتی از حضرت رضا )ع( كه از 109 :1188( )مهوری، 117

، امور مربوط به مرد  و امت و كارها و سرنوشت آنان را می باشد، برداشت می شود كه

كسی حق ندارد غاصبانه و بدون رضایت آنان در اختیار بگیرد و مرد  باید با اختیار و 

 (.111 :1188ت خود تصمیم بگیرند )مهوری، آزادی در باره سرنوشت و حاكمی

 . عقل2-2

حقایق و احکا  نزد شیعه و قیاس نزد اهل تسنن  نیروی توانمند برای كش  عقل به عنوان     

عقلا تصرف  در مقدرات  »منابعی هستند كه به یاریشان می توان حکم خدا را كش  نمود. 

سیاسی  جامعه  را، بدون  رضایت  افراد آن  جامعه، قبیح  و از مصادیق  ظلم  می دانند. از آنجا كه  

( است  و اثبات  )رضایت  و عد   رضایت  مقایسه  با رضایت  مرد ، دایر بین  نفی اداره  جامعه، در

« شق  دو   اثبات  می شود حصر عقلی  محقق  می شود. چون  شق  اول  از نظر عقل  باطل است،

 (.9 :1133)كدیور، 

در حقیقت، حکم عقل چیزی جز این اصول و قواعدی كه بوسیله آنها حکم شرعی »     

عقل، مبین حقانیت شرع و (. »131 :1133. )عمید زنجانی، 0«تاج می شود، نمی باشداستن

واقعیت هر »همچنین «... راهگشای آن ، و شرع نیز مکمل و روشنی بخ  راه عقل می باشد

« ل كش  كندشیء دو چیز متفاوت نیست تا یکی را وحی بگوید و چهره دیگرش را عق

این، میان دو تعقل قطعی و یقینی، تعارض امکان پذیر ( و بنابر138 :1133)عمید زنجانی، 

                                                           
 «كلما حکم به الشرع حکم به العقلو  كلما حکم به العقل حکم به الشرع: »قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع. 1
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نیست. عقل به مانند پیامبر درون، احکامی را كه با هدایت تکوینی الهی و بر مبنای داده 

ی را می سازد )عباس نواد ، های كتا  و سنت به آن دست می یابد ، بخشی از قواعد حقوق

1181: 110.) 

عملا همه نیازهای جامعه اسلامی را در آن زمان تکافو احکا  الهی یعنی قرآن و حدیث،      

پاسخ گفتن به می نموده است اما نیازهای بشر بعدا آنچنان رو به تکاثر نهاد كه ظاهرا برای 

، در فعل پیامبر كه رحلت كرده بود، در دست نبود ، نه در قول و نهآنها هیچ حکم صریحی

(، و نیاز Baderin, 2003, 41کا  قط  شد )و لذا ارتباط مسلمین از طریق او به مبدا اح

، خداوند در آیات متعددی خود را در عقلی بیشتر احساس شد. از این روانسان به استنباط 

مقا  تشری  و قانونگذاری قرار داده و از این رو خود را عینا مانند یکی از عقلا به حسا  

ر می گذارد و كارهای زشت داند و بر آن مدح و شکآورده، كه كارهای نیک را نیک می

را زشت دانسته بر ان مذمت می كند. بنابراین خداوند می فرماید، آنچه از قوانین برای بشر 

تشری  كرده، به منظور تامین مصالح انسان و دوری از مفاسد است و در آن رعایت، بهترین 

ت. بنابراین، ، شده اسسان به سعادت و جبران شدنِ نواقصو موثرترین راه برای رسیدن ان

 -به عنوان یکی از مناب  حقوق–خداوند در مقا  تشری  قوانین، اقدا  به امضای روش عقلا 

 در مجتم  انسانها می نماید.

 سوى از و باشدمى انسان تعالى و رشد نبایدها، و بایدها همه در دین و عقل هدف چون     

 یعنى سرنوشت تعیین حق پس است، او تکوینى آزادى انسان، رشد ضرورى مقدمه دیگر

 شکل به انسان اختیارى افعال همه شامل و دارد اطلاق تکوینى آزادى از مندىبهره حق

)ع(  معصومان حکومت حتى حکومتى هر حفظ و تأسیس بنابراین .شودمى جمعى یا فردى



 0022بهار  ،(22پیاپي ) اول شماره ،دهم سال ،مطالعات حقوق بشر اسلامي علمي /   فصلنامه   222

 

 فاقد دلیل، همین به و دارد شرعى و عقلى حرمت مرد ، رضایت و خواست بدون

 (.118 :1191است )امامی،  دینى و عقلانى مشروعیت

می باشد.  "به رسمیت شناختن حق مالکیت"، دلیل عقلی دقیقا به مانند حکم عقلیِ بنابراین     

، به طریق اولی تعیین از مادی و معنوی به او تعلق داردچه اینکه زمانی كه مایملک انسان اعم 

ن حکم عقل و حکم شرع مبین سرنوشت سیاسی او باید به دست خوی  باشد. و ملازمه بی

 مشروعیت آن می باشد.

 . اجماع0-2

اجماع به عنوان یکی دیگر از مناب  استنباط مبانی حقوق اسلامی می باشد. كه به موجب آن      

هرگاه در با  یک مسئله حقوقی، علما و فقهای اسلامی با یکدیگر اتفاق نظر داشته باشند ، آن 

(. با Iyad yakub, 2005, 284می لاز  الاجرا می باشد )حکم و قاعده برای جامعه اسلا

وجود اینکه فریقین شیعه و سنی، اجماع را حجت می دانند اما در مستند حجیت آن و نیز 

چگونگی دستیابی به آن اختلاف نظر دارند. چه اینکه گروهی تنها عقل را دلیل حجیت آن می 

كه عقیده ما نیز بر همین –نسته و بسیاری دانند، گروهی صرفا دلیل نقلی را مستند حجیت دا

 عقل و روایات و آیات را در اثبات حجیت اجماع مورد نظر خود دارند. -اساس است

اجماع كه شیعه و سنی آن را مطرح كرده اند، عبارت است از اتفاق جماعتی كه اتفاق      

)ص( حجیت اجماع  آنها كاش  از رای معصو  باشد؛ اهل سنت به استناد روایتی از پیامبر

، اجماع بدان جهت دانند، در حالی كه از نظر شیعه را استقلالی و نیز بالاتفاق علما می

تفاق كل لاز  نیست )محمدی، حجیت دارد كه اولا كاش  از رای معصو  باشد و ثانیا ا

بنابراین اجماع در حقوق اسلامی بسیار كاربرد داشته و بخشی از قواعد  (.133و131 :1192

 وقی بر اساس اجماع شکل گرفته است.حق
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 . قلمرو حق تعیین سرنوشت در اسلام2

اصولا حق تعیین سرنوشت دارای ماهیتی صرفا یکسان نبوده و از لحاظ قلمرو بسته به اینکه      

تقسیم می  2و داخلی 0محدوده اعمال و اجرای آن در چه حدی باشد، به دو دسته خارجی

دارندگان این حق است كه چه مردمانی دارنده این حق می . از سوی دیگر در خصوص 2شود

 باشند و جنب  های آزادی بخ  به چه نحوی از حق تعیین سرنوشت برخوردار می شوند.

 . حق تعیین سرنوشت داخلي و خارجي0-2

حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه بیرونی و درونی است؛ جنبه بیرونی این حق شامل حق      

در انتخابات، حفظ  وضعیت بین المللی خود و جنبه درونی آن شامل حق مرد  مرد  در تعیین

 (.003 :1181صادی و ... می باشد )امیدی، ، حق تعیین سرنوشت اقتحقوق اقلیت ها

حق تعیین سرنوشت داخلی به شکل حق اقلیت ها و مرد  بومی یک كشور در جدایی      

 ,Moris, 1997تواند تجلی یابد. )از دولت موجود و تشکیل دولت مستقل جدید می

حق تعیین سرنوشت خارجی، حق مردمان است در استقلال و آزادی از هر گونه »( اما 48

(. از این رو در حالت كلی، حق تعیین Richardson, 1991, 545« )دخالت خارجی

سرنوشت خارجی مربوط به حوزه حقوق بین الملل و رابطه ملت ها و كشورها با یکدیگر 

باشد و این ناظر است به مجموعه انسانهای دیگری كه در جامعه های دیگری زندگی  می

می كنند؛ حق تعیین سرنوشت داخلی مربوط به حقوق اساسی افراد كشور می داند كه به 

یت دارد )مصباح یزدی، موجب آن هر كس حق تعیین سرنوشت خود را بدون حاكم

 (.013و013 :1، جلد1191

                                                           
1. External Self-determination 
2. Internal Self-determination 
3. Right to Self-determination 
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یا وجه بیرونی حق تعیین سرنوشت و یا رهایی از استعمار،  0وشت خارجیحق تعیین سرن     

عبارت است از حق ملتها در تعیین آزادانه وضعیت سیاسی داخلی و نیز جایگاه خود در 

. این مفهو  2جامعه بین المللی بدون مداخله خارجی بر مبنای اصل برابری حقوق دولت ها

شور به عنوان یک مجموعه واحد تعلق دارد و از حق تعیین سرنوشت به همه مرد  یک ك

در یک كشور مانند اقلیت ها از حق  "ملت"بدیهی است گروههای انسانی تشکیل دهنده 

برخورداری از استقلال و خودمختاریِ خارجی برخوردار نیستند. از این رو، حق بر استقلال 

ملتهای تحت استعمار،  و خودمختاری انحصارا در مورد سه گروه از ملت ها تحقق می بابد:

 (.Brownlie, 1998, 602)ملتهای تحت اشغال خارجی و ملتهای در بند نظا  آپارتاید 

، اعمال حق تعیین سرنوشت داخلی و به عبارتی اعمال حق تعیین هرچند از نظر بسیاری     

سرنوشت در چارچو  دولت حاضر، در جهان نوین بعد از استعمار، به اعمال حق تعیین 

(. با وجود این Tomuschat, 1993, 11سرنوشت خارجی ترجیح داده شده است )

گرفته شده و یکی را بر  نباید نباید اعمال هر دو جنبه آن در جامعه دموكراتیک نادیده

 دیگری ترجیح داد.

 1. جنبش های آزادی بخش2-2

 را آن باید اینکه چه .نیست تشخیص قابل راحتی به سرنوشت تعیین حق محتوای     

 , Behrendt). دانست جدید مستقل دولت تشکیل حق یا و طلبی تجزیه از متفاوت

                                                           
. حق تعیین سرنوشت كه به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل عمومی مطرح گردیده، ناظر به كشورهای استعماری 1

حاكم میلادی، به خصوص دنیای غر  بعد از پایان جنگ سرد، مطرح گردید؛ یعنی هر ملتی  19و 18بوده كه در قرون 

بر سرنوشت خوی  است و هر ملتی در برابر سایر ملت ها استقلال دارد و هیچ دولتی حق ندارد خود را قیم فلان كشور 

 (.013، 1، جلد1191بداند )مصباح یزدی، 
2. General Recommendation XXI(48) . adopted at 1147th meeting on 8 March 1996 . 

Available at : http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/genrexxi.htm  
3. liberation movement. 

http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/genrexxi.htm
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چرا  »آزادی بخ  می فرماید قرآن در با  حق تعیین سرنوشت نهضت های   (2010,10

اند، در راه خدا، و )در راه( مردان و زنان و كودكانی كه )به دست ستمگران( تضعی  شده

پروردگارا! ما را از این شهر »گویند: ای( كه میكنید؟! همان افراد )ستمدیدهپیکار نمی

رار ده! و از )مکه(، كه اهل  ستمگرند، بیرون ببر! و از طرف خود، برای ما سرپرستی ق

 (.31)نساء/« ا!جانب خود، یار و یاوری برای ما تعیین فرم

مبارزه علیه استمار، مبارزه علیه رژیم های نوادپرست و علیه سلطه بیگانگان از جمله اقداماتی      

است كه توسط پاره ای از نهضت های آزادی بخ  سبب مشروعیت حقوقی و سیاسی در 

چنین مشروعیتی بر پایه حق تعیین سرنوشت استوار است؛ این عرصه بین المللی شده است. 

اقدامات علاوه بر آنکه از نظر حقوق بین الملل بایستی با سایر قواعد بین المللی هماهنگ باشد، 

بایستی در قالب گروههای منسجم و متشکل از گروهی از افراد كه از لحاظ قومی، مذهبی و 

 (.100و101 :1132رد )كاسسه، ته هستند صورت گیفرهنگی به هم پیوس

از آنجایی كه محرومیت مستمر و شدید حقوق بشر از جمله حق تعیین سرنوشت منجر به 

راه حل های خشونت آمیز شده است، ارتباط حقوق بشر با صلح و امنیت مورد شناسایی 

ود قرار گرفته است. در این راستا حقوق بین الملل عملکرد شفافی نداشته؛ چه اینکه با وج

اینکه جدایی اقلیتها و گروههای نوادی، قومی، زبانی و ... مورد پذیرش قرار گرفته است، 

لکن باید با خواسته های مرد  برای كنترل زندگی و سرنوشت خودشان سازش برقرار نمود 

(Cassese, 2005, 108.) 

اندونزی در باندونگ  1930در كنفرانس كشورهای موسو  به غیر متعهدها كه در سال      

مورد  برگزار شد، اصل تعیین سرنوشت خلقها، به عنوان یکی از اصول ایجاد این جنب 

؛ هیونگ پاك هم در این باره اظهار می دارد: این اصل كه تصویب كلیه اعضا قرار گرفت
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امروزه به عنوان یک اصل حقوقی در حقوق بین الملل ایفای نق  می كند كه در نتیجه تلاش 

 (.Hyoung Park, 1987, 55ضو جنب  عد  تعهد بوده است )های كشورهای ع

، دیگر تردید وجود نداشت كه حق مرد  برای تعیین سرنوشت در سرزمینهای 1982تا سال »     

، مستعمرات و دولتهایی كه رژیم های نواد پرست داشتند ، اشغالی، سرزمینهای غیر خود مختار

(. با وجود این 0، 1191)حسین زاده، « می دهدبخشی از حقوق بین الملِل عرفی را تشکیل 

امروزه ادعای حق تعیین سرنوشت خارجی، عملا وجود ندارد؛ چرا كه تقریبا تما  سرزمینهای 

(. لذا همه كسانی كه حق Fox, 1995, 752كره زمین در صلاحیت دولت مشخصی هستند )

دارند، را نباید  مشاركت در حکومت و سیاست گذاری های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی

 (. Franck&Others, 1992, 15برخوردار از  استقلال و جدایی دانست)

اعلا  می دارد كه : ... ملتهایی كه از استعمار  11ماده  0اعلامیه اسلامی حقوق بشر در بند      

رنج می برند، حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خوی  را تعیین كنند ... . لذا همه 

ا از حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه خود بر مناب  و ثروتهای طبیعی برخوردار ملته

 .(Hunter & Malik , 2005, 19) هستند.

اسلا  هدف از جنگ آزادی بخ  را آزادسازی ملتها از زیر سلطه و استثمار حکومت      

یوغ  ، شرف و آزادی مال و جان ازآنها به حیثیت های استبدادی و دیکتاتور و دستیابی

(؛ اسلا  جنگ آزادی بخ  110و111 :1189خلی می داند )ضیایی بیگدلی، سلطه گران دا

را برای عمو  مرد  )مرد و زن( واجب عینی دانسته و عینیت بخشیدن آن را منوط به این 

دانسته كه اولا ظلم و فساد حکومت خارجی كاملا محرز باشد و ثانیا درخواست كمک از 

 (.111خارجی صورت گرفته باشد )همان،  سوی ملت ستمدیده كشور



 220/  و همکاران  امیر مقامي؛ مباني، منابع و ابعاد حق تعیین سرنوشت از منظر اسلام 

 به سرنوشت تعیین حق اجرای"كنفرانسی تحت عنوان  1998نوامبر  00بنابراین در      

كه این نتیجه حاصل  0توسط یونسکو برگزار شد "درگیری از جلوگیری برای ابزاری عنوان

ده جنبشهای عد وسی  ، علت عمحق تعیین سرنوشت در  گردید كه نادیده گرفتن و انکار

 آزادی بخ  است كه در درون دولتها ایجاد می شود.

امروزه فرد فرد انسانی و همچنین گروهها نه تنها از آن جهت كه عضویت یک اقلیت یا      

اتباع یک دولت را دارند، بلکه صرفا به خاطر انسان بودن مورد توجه قرار می گیرند، و تا 

تازه استقلال یافته باید همان مرزهای مستعمرات مرزهای سرزمینی »حدود زیادی دكترین 

كاه  یافته است و نمی توان بطور قطعی بر این دكترین پایبند بود. چه اینکه  0«سابق باشد

 در غیر اینصورت، منجر به درگیریهای وسیعی خواهد شد.

 

 . ابعاد حقوقي حق تعیین سرنوشت 0

 . ویژگي حق تعیین سرنوشت 0-0

وشت دارای ویوگی هایی چون آمره بودن، عمومیت، جهانشمولی، مستمر حق تعیین سرن     

جمعی بودن و جام  برخوردار می باشد كه در این نوشتار اجملا به برخی از آنها -بودن، فردی

–اشاره می كنیم؛ قرآن و روایت و سیره عقلا نیز در با  جامعیت حق تعیین سرنوشت دینی 

 سیار تاكید دارند.نظامی، اقتصادی ب -فرهنگی، سیاسی

از جمله مباحثی كه قابل بررسی می باشد این است كه حق تعیین سرنوشت از چه درجه      

الزامی برخوردار بوده و تا چه حد می توان بر اجرای آن پافشاری كرد ؛ در این راستا با دو 

                                                           
1. "Implementation of the right to self-determination as a contribution to conflict prevention"  
2. " uti possidetis juris" 
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مللی با . در این خصوص حقوقدانان بین ال0دسته از قواعد حقوقی بین المللی مواجه هستیم

استناد به قضایای الجزایر برای كسب استقلال و كشمیر و نیز موافقت نامه پاریس در مورد 

 2( معتقدند كه اصل تعیین سرنوشت یک قاعده آمره بین المللی است1931جنگ ویتنا  )

 كه این امر به تایید دیوان بین المللی دادگستری نیز رسیده است.

 "حقِ حتمی"به عنوان یک اصل حقوقی بلکه به عنوان یک حق تعیین سرنوشت نه تنها      

برای همه مرد  شناخته شده است كه تحقق حقوق حتمی دیگر )سایر حقوق بشر( را با 

و جام  كه  2"عا  الشمول"(. همچنین حقی است 2Moris, 1997 ,خود همراه دارد )

 0است حتمی)ایجابی( ( و حقی8، 0223همه جوانب زنگی انسانی را در بر گرفته )اِبراش، 

كه افراد نمی توانند به بهانه ها و مصالحی كه خود احساس می كنند، آن را نادیده بگیرند. 

 برخوردار است.  1از این رو حق تعیین سرنوشت حقی است كه از ویوگیِ جهانشمولی

تعیین سرنوشت نه تنها توسط گروه ها و یا مردمان اعمال می شود، بلکه یک حق »     

ی فردی نیز محسو  می شود . بنابراین ، افراد نیز مستحق مشاركت در نظا  سیاسی، بشر

. و هر جمعیتی كه مرد  (Weller, 2008,23) «اقتصادی و فرهنگی دولت هایشان هستند

 محسو  شوند از حیث جهانشمولی دارنده و محق در اعمال حق تعیین سرنوشت است.

                                                           
هستند اما عکس آن صادق نیست، ارگا اُمنس یک تعهد عا  است  "قاعده آمره"، "عا  الشمول"مولا كلیه قواعد مع .1

د یک قاعده آمره را كنار اما قاعده آمره قاعده عامی است كه تخل  از آن مجاز نیست و دولتها نمی توانند با قراردا

قریرات درس حقوق ، ت1182،ممتاز جمشیدا كنار بگذارند )الشمول ر ، در حالی كه می توانند یک قاعده عا بگذارند

 ، دوره كارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، جزوه درسی(.مخاصمات مسلحانه
2. Encyclopedia of Public International Law , op.cit, p.473 
3. Erga Omnes  
4. Affirmative Right 
5. Universality 
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 نوشت هر چند پایه اصلی سایر حقوق می باشدلاز  به ذكر است كه حق تعیین سر     

(Solomon, 2013, 16&23)  اما حقی مطلق نبوده و دارای محدودیتهایی می باشد؛ از

. و به عبارتی هیچ (Solomon, 2013, 16)این رو، باید در سایه سایر حقوق تعبیر شود 

 حق مطلقی وجود ندارد.

است كه در آن قاعده ای بنیادین وجود  ، حق تعیین سرنوشت یک اصل حقوقیبنابراین     

كه اگر این حق از ملتها سلب شود،  دارد و به عبارتی ، قاعده ای از نوع قواعد آمره است

، نقض یک قاعده آمره است كه از نظر حقوقی نامشروع تحت هر سند و توسط هر توافقی

آن ودن و مبارزه علیه و غیرقانونی محسو  می شود. از این رو نظا  بین المللی بر قانونی ب

 ت این اصل فقط در سا كرذ به ز اللبته ا(. 08و03 :1190تاكید نموده است )موسوی، 

 است. هه شمرده شدمرآ عداقو وجز اتمستعمر ایبر لالستق  امفهو

 . حق یا تکلیف بودن حق تعیین سرنوشت 2-0

، حِق خداوند در زمینی از آنجا كه قر  الهی و دستیابی به سعادت و نیز انجا  جانشین     

، تکالیفی را باید پذیرا باشیم. تا با تکیه بر اشد، لذا برای رسیدن به آن حقوقانسان می ب

 ، خود را عقوبت شو  رها كنیم.ن محکم و ابدی و برائت از ظالمانریسما

 مسئولیت به عنوان آنان مشاركت و اجتماعی عرصه های در مرد  نق  آفرینی مبنای     

به  است؛ یکدیگر به نسبت اسلامی امت عرضی ولایت سلسله اسلامی، حکومتهای دراجتماعی 

 و پایه ریزی می كند را اجتماعی مسئولیت این یکدیگر، به نسبت مسلمین ولایت تعبیر دیگر

 و خداوند متعال میان كه است عهدی نتیجه ی خود یکدیگر به نسبت مؤمنان عرضی ولایت

 (.30 :1191د )اصلانی و فتاحی زفرقندی، می گیر شکل انانس خلقت زمان از او بندگان
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انگی دین و عزت دضامن اجرای مقررات اسلامی و عامل جاو»امر به معروف و نهی از منکر      

، به تک از اینکه وظیفه حکومت اسلامی استاسلا  و مسلمین است ... این تکلی  صرفنظر 

با مراجعه به نصوص از این رو . (13 :1139ی، )قربانی لاهیج« تک افراد جامعه نیز واجب است

ومبانى اسلامى، حساسیت نسبت به سرنوشت خود و جامعه، نه تنها یک حق، بلکه یک تکلی  

 .(182-119: 1181و  است. )لک زایی،حتمى، ضرورى و ارزشی مطلو  برای عم

اختیار زمینه را »دارد ، بیان می پاسخ به شبهه هیو  در با  آزادی ، درآیت الله مصباح یزدی     

برای تکلی  فراهم می كند و تکلی  و الزا  به انجا  كاری و یا خودداری از كاری به جهت 

مصالح و مفاسدی است كه كارها در پی دارند. پس دستور الزا  به كاری به جهت تامین 

لیت . از این رو راج  به مسئو(33 :1، جلد1191)مصباح یزدی، « آن استمصلحت نهفته در 

، اما مطلق و گرچه آزادی واژه ای زیبا است»، انسان در راستای احقاق حق  باید گفت

 (82 :1، جلد1191)مصباح یزدی، « دگردنامحدود نیست و هیچ كس به آزادی مطلق ملتز  نمی

، از همان ای دارد كه هر یک مکمل دیگری استاز آنجا كه اسلا  تعالیم به هم پیوسته      

موخت كه بین ، در عمل به پیروان  آمسائل اعتقادی، سیاسی و اجتماعی آغاز با طرح

. از (110 :1183ستنی وجود دارد )سخی حلیمی، ، پیوندی ناگسزندگی اخروی و دنیوی

شركت در ادره امور  "تکلی "و هم  "حق"، رو  برای جمعیت و افراد یک جامعهاین 

 .عمومی جامعه خود را بیان نموده است

هر كس صبح كند و به امور مسلمانان هم ت نورزد، از آنان نیست و هر كس »تی مانند روایا     

تمامی به راستی كه »یا « فریاد كمک خواهى كسى را بشنود و به كمک  نشتابد، مسلمان نیست

اسلامی مسئولیت دارند )نه ریاست( و به اصطلاح مسئولیت جمعی دارند و در برابر   افراد جامعه

خداوند به آنها عنایت فرموده و در رابطه با انسانها و مسلمانهای دیگر و ... مورد  نعمتهایی كه
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اسلامی می باشد ، بیانگر مسئولیت اجتماعی مسلمانان در حکومت «سؤال قرار می گیرند

(. از این رو مسئولیت اجتماعی به عنوان یکی از مبانی اندیشه سیاسی 31 :3، ج1139)مطهری، 

 (.111 :1133ی اجتماعی است )عمیدزنجانی، واجباسلا  ، فریضه و 

از نظر استاد مصباح یزدی حق و تکلی  در اصطلاح خاص حقوقی مربوط به روابط      

اجتماعی انسانها بوده كه دو روی یک سکه و دو مفهو  متقابل می باشند كه باید در كنار 

ضمن اینکه مقد  و (. و به نوعی تکلی  11 :1182یگر بررسی شوند )شیخ شعاعی، یکد

 (.3و3بی  تر از حق است ، مبدأ پیدای  آن نیز به حسا  می آید )همان، 

می  شریعت اسلامی اند، مناب  در پایه و ریشه دارای كه اسلامی  مبانی مجموعه براساس     

 در و مسئولیت زاست و آگاهانه مشاركتی اسلامی، حکومت در گفت كه مشاركت  توان

 اهداف پیشبرد در مشاركت دیگر، سوی از. است بررسی قابل فعال مشاركت گروه

 مرد  منسجم و فعال حضور لذا. آنهاست وظیفه ی و هم مرد  حق هم اسلامی حکومت

 دستیابی راستای در و است دینی اعتقادات بر مبنای آنان مسئولیت پذیری از ناشی كه

 عمو  شرعی یوظیفه  می پذیرد، آن صورت عالیه ی اهداف به اسلامی حکومت

 (.80و80 :1191د )اصلانی و فتاحی زفرقندی، می شو تلقی مسلمانان

 حکومت درشئون اسلا  ضمن پذیرش مسئولیت انسان در برخورد با اعمال خوی  مشاركت     

 امت معروف را تکلی  به امر با  از مشورت ارائه ی و مسئولیت پذیرش جمله از اسلامی

 مرد  نیازمند مشاركت اسلامی حکومت پایداری و ثبات و اداره دیگر به عبارت می كند. تلقی

ت استمرار حکوم مرد  حضور بدون و است اجتماعی و فردی گوناگون عرصه های در

 واجبی به عنوان منکر از نهی و به معروف ؛ لذا امراسلامی غیر ممکن به نظر می رسد
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 در مرد  مسئولانه ی و آگاهانه برای مشاركت مبنایی اسلامی، شریعت احکا  در تردیدناپذیر

 (.81 :1191ت )اصلانی و فتاحی زفرقندی، اس اسلامی حکومت

 

 نتیجه گیری

نظا  توحیدی اسلا  برخلاف غر  تنها به بعد مادی مسائل توجه نکرده و ضمن توجه به      

بعد معنوی حقوق و قواعد خود، حق تعیین سرنوشت را نیز یک حق درون دینی دانسته كه 

شا الهی دارد و به موجب آن، انسان برای وصول به كمال و حقیقت خود، از آزادی من

معنوی برخوردار است. این آزادی در صحنه روابط اجتماعی به صورت حق مشاركت در 

یابد و در نگاه توحیدی اسلامی، كرامت سرنوشت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بروز می

آیند كه با تعابیر صریح و سی این حق به حسا  میانسانی، فطرت و برابری از مبانی اسا

ضمنی در قرآن مورد تأكید و توجه قرار گرفته است و همه قانونگذاریها باید بر پایه همین 

پایگاه فکری یعنی توحید باشد. سنت پیامبر گرامی اسلا  نیز مؤید اهتما  ایشان به توجه به 

توان از نظر دور داشت با این حال، نمی آزادی انسانها برای وصول به كمال مطلو  است.

كه مشاركت در تعیین سرنوشت، برای مسلمانان یک تکلی  اجتماعی و عبادی و نیز 

آید. به مقدمه واجبی است كه متضمن ارزشهای ذاتی انسان و حقوق بشر به حسا  می

ز این تفاوت باشند و اعبارت دیگر، مسلمانان نباید نسبت به آینده و سرنوشت خود بی

جهت تمایز معناداری میان گزاره و مفهو  اسلامی حق تعیین سرنوشت و مفهو  حقوقی 

المللی آن وجود دارد. به عبارت دیگر همانطور كه جامعه بین الملل در قبال مرد  در بین
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، اسلا  نیز فرد فرد است 0"مسئولیت حمایت"زمینه نقض فاح  حقوق بین الملل دارای 

 ه احقاق این حق می داند.انسانها را مکل  ب
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