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 رفت جهان اسالم  مباني فقهي برون

  از اتهامات نقض حقوق بشر

  1عباسعلي عميد زنجاني
 )25/3/1392: ، تاريخ پذيرش31/3/1390: تاريخ دريافت(

 
  چكيده

المللي حقوق بشر متّهم به  ينكشورهاي اسالمي به داليلي عمدتاً سياسي از سوي مجامع ب
فرسا  و جهان اسالم از اين رهگذر دچار تنشها و مناقشات توان ندشو نقض حقوق بشر مي

بسياري از اين موارد اتهام، مربوط به مسائل خانواده و مبتني بر مباحث فقهي . شده است
لهاي فقهي از ح المللي، بررسي راه رفت از فشارهاي سياسي مجامع بين منظور برونبه. است

سازي برخورد  تواند در شفاف سنّت و نيز از منظر فقه اماميه ميديدگاه مذاهب اربعه اهل
اختصار، مباني فقهي   در اين مقاله به. جهان اسالم با اين مشكل بزرگ، مفيد و مؤثر باشد

  .اين راهكارها بررسي خواهد شد
   .الشريعه مقاصد حكومتي، كاممرسله، اح مقارن، مصالح وق بشر، فقهحق: هاهكليدواژ

                                           

  info@sriis.ir/ استاد دانشگاه تهران. 1
ان، مرحوم آيت اهللا عميد زنجاني، استاد برجسته حوزه و دانشگاه، عضو هيئت علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهر

اي با اين دانشگاه داشتند و سفارش نگارش اين از آغاز برگزاري دوره دكترا در دانشگاه مذاهب اسالمي، همكاري صميمانه
بخشي به براي ايشان، مغفرت و رضوان الهي و براي جامعه علمي و دانشجويان ايشان، تداوم. مقاله را با آغوش باز پذيرفتند

 .يمكن ا مسئلت ميسلوك و مجاهدت علمي آن مرحوم ر
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  مقدمه

ترديدي نيست كه برخي كشورهاي اسالمي در زمينه مسائل حقوق بشر مشكالت جدي دارنـد كـه   
المللي شناخته و اعالم شده و بخشي ديگـر بـه داليلـي ناشـناخته      بخشي از آنها توسط مجامع بين

اختصـاص بـه جهـان اسـالم     اما مشكالت ناشي از عدم رعايت موازين حقـوق بشـر،   . مانده است
رو و درگير هستند؛ با اين تفاوت كه نقض حقوق بشـر از  بهنداشته و اكثر كشورهاي جهان با آن رو

شـود   سوي كشورهاي غربي، بنابه داليل سياسي ناديده گرفته شده و يا تحت پيگرد مؤثر واقع نمي
رفت از اتهـام نقـض حقـوق     نو از سوي ديگر تفسير قوانين مربوطه و اصالحات بنيادي براي بيرو

توانند بنابر مصالح ناشي از التزام بـه   پذير است و آنها مي بشر براي جهان غرب بر سر دولت امكان
مدرنيته و دموكراسي، همه موارد حقوق بشر را در قوانين داخلي خود گنجانيـده و حتـي همچـون    

در . ر اجرائيـات كنتـرل نماينـد   فرانسه در قانون اساسي خود مطرح كنند و موارد اتهام نقـض را د 
كه اكثر كشورهاي جهان اسالم به دليل التزام به مقررات و موازين شـريعت اسـالم، از چنـين    حالي

  .سهولت و رخصتي برخوردار نيستند
طلبي و سياستهاي اسـتكباري   ترين موارد نقض حقوق بشر در جهان غرب، به خوي زياده عمده
در نقض حقوق اساسي ملتهاي ضعيف توسط دولتهـاي اسـتكباري،   گردد كه اين موارد را  آن بازمي

مداخله در امور داخلي دولتها، تجاوز نظامي به كشورها، ارتكاب جنايتهاي جنگي، كشـتار جمعـي   
تـوان   غير نظاميان، سلب آزادي از ملتهاي مورد تجاوز قرارگرفته و تحت اشـغال و نظـاير آن مـي   

  .مشاهده كرد
ان اسالم از چنين اتهاماتي مبرّا بوده و اكثر موارد اتهـام نقـض حقـوق    اين در حالي است كه جه

بـا همـين   . اسـت  بشر در خصوص كشورهاي اسالمي، به مسائل خانواده و احوال شخصيه مربوط
المللي در مواجهه با مسائل حقوق بشر را ارزيـابي قـرار    توان مواضع دوگانه مجامع بين مقايسه مي
  .و سياسي بودن اين برخورد پي بردوضوح به گزينشي كرد و به
حال از آنجا كه اسالم خود آغازگر احياي حقوق بشر بوده و حامي آن است، جهان اسالم با اين

المللي بايد نه تنها از مواضع اتهـام اجتنـاب    پرده سياسي و برخورد مجامع بينفارغ از مسائل پشت
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از عدم رعايت دقيق مـوازين حقـوق بشـر    رفت از مشكالت ناشي  كند، بلكه از تمام راههاي برون
استفاده كند و حتي موارد اجرايي نقض حقوق بشر مانند مسائل شهروندي و بازداشتهاي موقـت را  

رفت از اتهام نقـض حقـوق    حلهاي برون بر اين اساس، يكي از راه. نحوي اصالح و برطرف سازدبه
  .ز ديدگاه فقه مذاهب اسالمي استبشر در جهان اسالم، رويكرد فقهي و بررسي موارد اتهام ا

 

  مروري بر موارد اتهام نقض حقوق بشر

سازي مواردي كه نياز بـه بررسـيهاي فقهـي دارد، بايـد      به منظور تنقيح موارد بحث و نظر و شفاف
بـه   68ش، 1388عميد زنجـاني،  (ته باشيم نگاهي هرچند كلّي به موارد اتهام نقض حقوق بشر داش

خوريم كه معموالً اتهام نقض حقـوق بشـر پيرامـون     ارد به سه نوع مسئله برميبا مرور اين مو). بعد
  .شود آنها مطرح مي

 

 اي مسائل انديشه -1

بر احترام به انديشـه و فكـر و    3و حتي اعالميه جهاني حقوق بشر 2به رغم التزام منشور ملل متحد
ق بشري كه متوجه كشورهاي تأكيد بر آزادي فكر و انديشه، متأسفانه بخشي از اتهامات نقض حقو
مـداري و   گردد و انديشه ديـن  اسالمي است، به تعهد ملتهاي مسلمان به مباني انديشه اسالمي بازمي

                                           

توسعه روابط دوستانه در بين ملل برمبناي احترام به اصل تساوي حقوق و «: از فصل اول منشور ملل متحد 1از ماد  2بند  .2
 .»خودمختاري ملل و انجام ساير اقدامات مقتضي براي تحكيم صلح جهاني

از حيث نژاد،  گونه تمايز، خصوصاً تواند بدون هيچ هركس مي«: اعالميه جهاني حقوق بشر و انديشه علوي 2ماده  1بند  .3
رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، والدت يا هر موقعيت 

  .»مند گردد ديگر، از تمام حقوق و كليه آزاديهايي كه در اعالميه حاضر ذكر شده است، بهره
اين . مند شودهركس حق دارد كه از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهره«: ي حقوق بشر و انديشه علوياعالميه جهان 18ماده 
و نيز شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني  استايمان همچنين متضمن اظهار متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و  ،حق
  .»طور عمومي برخوردار باشدخصوصي يا بهطور يا مجتمعاً بهمتفرداً تواند از اين حقوق هركس مي. است
هركس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است كه از «: اعالميه جهاني حقوق بشر و انديشه علوي 19ماده 

 وسايل ممكن و مداشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در كسب اطلـاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن، به تما
 .»حظات مرزي، آزاد باشدبدون مال
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ايـن در حـالي   . التزام به تفكر اسالمي موجب شده كه جهان اسالم متهم به نقض حقوق بشـر شـود  
اسـالمي ايـران در پاسـخ بـه      ويژه جمهورياست كه بارها اين نكته از سوي دولتهاي اسالمي و به

مداري و التزام  المللي گوشزد و به آنها هشدار داده شده كه اعتراض به دين مورد اتهام به مجامع بين
دور از مواضـع رسـمي مجـامع    به انديشه و تفكر ملتهايي كه پايبند به مقررات اسالمي هسـتند، بـه  

  .ميه حقوق بشر استالمللي و التزامات ناشي از منشور ملل متحد و اعال بين
 

  فرهنگهاي اختصاصي -2

شود كه بـا توجـه بـه اسـناد      بخشي از موارد اتهام نقض حقوق بشر، به مسائل فرهنگي مربوط مي
همواره فرهنگهـاي اختصاصـي ملتهـا مـورداحترام بـوده و از       4المللي و مواضع رسمي يونسكو بين

مربوط به نظـام خـانواده، از فرهنگهـاي     بسياري از مسائل. المللي مصونيت دارد تعرّض مجامع بين
. المللي حقوق بشر واقـع شـود   شود كه بايد مورداحترام همه ملتها و مجامع بين اختصاصي ناشي مي

اشاره كرد كه چنين اموري بستگي  5توان به نام خانوادگي و موقعيت اجتماعي زنان از آن جمله مي
كه برخالف يكتاپرستي نگهاي اختصاصي تا زمانيدر اسالم نيز فره. به فرهنگ هر قوم و ملتي دارد

اي تدريجي است  سازي، مسئله شك ايجاد تغيير در فرهنگها و فرهنگ بي. نباشد، مورد احترام است
  .و نياز به گذر زمان طوالني دارد

                                           

تنوع «): يونسكو(متحد سازمان آموزشي، علمي، فرهنگي ملل در  كنوانسيون حفظ و ترويج تنوع مظاهر فرهنگياز  2بند . 4
 .»ميراث مشترك انسانهاست و براي حفظ منافع عمومي بايد به آن احترام گذاشت ،فرهنگي

عنوان كاال و است كه به خالف غرب، از آنان به اي گونهموقعيت اجتماعي زنان در اكثر كشورهاي اسالمي به لحاظ فرهنگي به .5
شود، از كنترل خانواده رها نيستند؛ در نتيجه نه تحقير  خالف آنچه در غرب مشاهده ميشود و به ابزار رواج بازار سوءاستفاده نمي

اند و مدتها  آميز و امني داشته زنان مسلمان قرنها است كه با اين فرهنگ خو گرفته و زندگي مسالمت. شوند و نه رها هستند مي
 .اند شخصيت و هويت مستقل خويش را يافتهپيش از زنان غرب به استقالل اقتصادي، سياسي و اجتماعي رسيده و 
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  مسائل فقهي -3

هاي مجـامع   كند كه در بيانيه بخشي از موارد اتهام نقض حقوق بشر، به مسائل فقهي ارتباط پيدا مي
المللي حقوق بشر خطاب به كشورهايي چون جمهوري اسالمي ايران، عربستان سعودي، مصـر،   بين

اين بخش از . كويت و برخي ديگر از كشورهاي اسالمي به آن تصريح شده است اردن، عراق، ليبي، 
مربوط بـه فقـه    طور كلّيموارد اتهام، عمدتاً در رابطه با مسائل ازدواج و طالق، حضانت، ارث و به

  .خانواده و احوال شخصيه است
» المجله«قوانين و مقررات مربوط به اين موارد در كشورهاي اسالمي و عربي عمدتاً برگرفته از 

قانون مدني حكومت عثمانيها است كه در مصر و ديگر كشورهاي به استقالل رسيده اسالمي مـورد  
عمدتاً برگرفته از فقه مذهب حنفي بود كـه هركـدام    نيز المجلهاحكام . استفاده و استناد قرار گرفت

از كشورهاي اسالمي با توجه به مذهب رسمي خود، با تغييرات و اصـالحات الزم، قـوانين مـدني    
  ).146ش، 1382عميد زنجاني، (اند  خود را تنظيم كرده

ديـدات و  المللي حقوق بشر و بسياري از ته اين دسته از مسائل، منشأ بيشترين فشار مجامع بين
چراكه نظام جمهـوري اسـالمي ايـران، بنـابر اصـل      . تحريمها و تحميلهاي آمريكا عليه ايران است

خود، ملزم به رعايت موازين اسالمي در كليه قـوانين و مقـررات و از جملـه     6چهارم قانون اساسي
ـ     وارد قوانين و مقررات مربوط به مسائل ازدواج، طالق، ارث، حضانت و نظـاير آن اسـت كـه در م

  .المللي حقوق بشر مورد تأكيد قرار گرفته است اتهام نقض حقوق بشر از سوي مجامع بين
 
  موارد هنجاري -4

بسياري از موارد اتهام نقض حقوق بشر، ناشي از رفتارها و هنجارهاي نهادهاي اجرايي اسـت كـه   
بعيض ناروا و مشكالتي ارتباطي با قانون و آراء فقهي ندارد و صرفاً سوء رفتار اين نهادها موجب ت

                                           

كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، «: قانون اساسي جمهوري اسالمي ايراناصل چهارم  .6
انين و اين اصل بر اطالق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قو. نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسالمي باشد

 ).31و30ش، 1386منصور، (» شوراي نگهبان است يمقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقها
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. كنند شود و برخي از حقوق شهروندي را ناديده گرفته و احياناً پايمال مي در اجراي حقوق بشر مي
هـايي   گونه موارد، نهادهاي نظارتي بايد هوشيار باشند و در پيشگيري از بروز چنـين بهانـه  در اين

  7.تالش كنند
 

 مرفت از موارد اتها ظرفيتها و محدوديتهاي برون

طور كلي پاسخگويي به اتهام نقض حقوق بشر از ظرفيتهاي فـراوان فقهـي برخـوردار اسـت كـه      به
گردد و بخشي نيز از مزاياي فقه مقارن محسـوب   بخشي از آن به تعدد مذاهب و مباني فقهي بازمي

از سوي ديگر، منصوص بودن بعضي احكام فقهي كه مورد اشكال مجـامع حقـوق بشـري    . شود مي
در ايـن ميـان، بعضـي    . سـازد  رفت از اتهام را با محدوديت مواجه مـي  ه است، گاهي برونواقع شد

اند پاسخگويي فقهي به مـوارد نقـض و تـالش بـراي خـروج از موضـع اتهـام، نـوعي          تصور كرده
اين در حـالي  . نشيني و انفعال در برابر هجمه سازمانهاي غربي و نهادهاي حقوق بشري است عقب

سازي چهره اسالم در منظـر مخاطبـان    هايي صرفاً در جهت رفع شبهه و شفافاست كه چنين تالش
در ادامـه، بخشـي از ايـن    . پـذيرد  المللي و گرفتن بهانه از دست دولتهاي استكباري صورت مي بين

 .كنيم موارد را تبيين مي

 

  تعدد مذاهب و مباني فقهي -1

سنّت هستند و در اين ميان حـدود  بعه اهلاكثريت ملّتهاي مسلمان در جهان اسالم پيروان مذاهب ار
دهند كه عمدتاً در ايـران،   و مذهب اماميه تشكيل مي) ع(بيتچهارم مسلمانان را پيروان فقه اهل يك

  .افغانستان، پاكستان، لبنان، آذربايجان و تركيه سكونت دارند
ل معضالت مبتني اي است كه امكان ح گونهتعدد و اختالف مذاهب در بلوك اول جهان اسالم به

حل را در مسائلي چون حقوق بشر فراهم كـرده اسـت؛   بر احكام شريعت اسالم را ميسر كرده و راه
نيز اختالف آراء فقهي از يـك سـو و بـاز بـودن راه     ) جهان تشيع(كه در خصوص بلوك دوم  چنان

                                           

 .73ش، 1388، عميد زنجاني: براي مطالعه بيشتر در موارد راهكارهاي اجرايي بنگريد به. 7



  رفت جهان اسالم از اتهامات نقض حقوق بشر ني فقهي برونمبا

   

23

فـراهم كـرده    اجتهاد فقهي از سوي ديگر، امكانات الزم را براي حل موارد اتهام نقض حقوق بشـر 
مجلسـي،  (» اخْتلَـاف أُمتـي رحمـةٌ   «توان گفت يكي از موارد و مصاديق حديث  است؛ بنابراين مي

تـوان از  رفت از مشكالت جهان اسالم مـي  چنين مواضعي است و براي برون) 74/166ش، 1363
د و امت اسالمي اختالف آراء علماي امت سود برد و براي رفع مشكالت از آراء مختلف استفاده كر

  .المللي نجات داد يافته بين را از فشارهاي سازمان
 

  الخالف و فقه مقارنرشد علم -2

تحوالت سريع و پيچيده در دو قرن اخير از يك سو و عـدم دسترسـي بـه پاسـخهاي صـريح بـه       
 نيازهاي معاصر در آراء فقهي گذشتگان، موجب شد تا فقها از همه ظرفيتهاي فقهي مذاهب اسالمي

الخـالف نـه بـا    بار، علم الخالف يا فقه مقارن روي آورند؛ البته اينبار ديگر به علمسود برده و يك
گيري از مقايسه آراء فقهـي بـراي حـل معضـالت زنـدگي       رويكرد مقابله آراء، بلكه با هدف نتيجه

  .معاصر صورت گرفت و اين رويكرد نتايج پرباري در جهان اسالم داشته است
م 1961اشاره كرد كه در سـال  » مجمع البحوث اإلسالميه«توان به فعاليت فقهي  مياز آن جمله 

توسط رئيس وقت االزهر در مصر تأسيس و به ارائه چندين كنفـرانس فقهـي و مقـاالت متعـدد و     
» مجمـع البحـوث اإلسـالميه   «از جمله كتابهايي كه در راستاي اهـداف  . كتابهاي ارزشمند پرداخت

اثر استاد احمـد  » حقوق اإلنسان بين النظرية و التطبيق في الحضارة اإلسالمية«انتشار يافت، كتاب 
اهللا بود كه به منظور پاسخگويي به نيازهاي زمان در رابطه با مسـائل حقـوق بشـر بـه رشـته       خلف

  .تحرير درآمد
المللي فقه اسالمي، مصوب سومين كنفرانس سران كشـورهاي اسـالمي    اهداف تشكيل مجمع بين

ق نيز به ايجاد وحدت فكري و عملـي در ميـان آحـاد و جوامـع و دولتهـاي امـت       1401ل به سا
الخالف در شريعت اسالمي معطوف شد و نتـايج پربـاري را بـه ارمغـان آورد     اسالمي براساس علم

  ).59ق، شماره دوم، 1408قه اإلسالمي، مجلّه مجمع الف(
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توانـد   الخالف و فقه مقارن ميه به علمجنبش جديد در محافل فقهي جهان اسالم با رويكرد تاز
در آينده نزديك به حـل معضـالت حقـوقي و سياسـي و اقتصـادي دنيـاي اسـالم دسـت يابـد و          
كشورهاي اسالمي را در برخورد با دنياي غرب و تهاجم فرهنگي آن و حـلّ مشـكالت داخلـي و    

جانبـه اسـالمي را ميسـر     همـه  بستها را باز و تنگناها را برطرف و توسعه المللي ياري كند و بن بين
  .سازد
  

  احكام منصوص -3

المللـي   شود كه به رغم تأكيـد مجـامع بـين    در ميان موارد اتهام نقض حقوق بشر، مسائلي ديده مي
بر لزوم تغيير آنها توسط كشورهاي اسالمي، از احكـام منصـوص و مؤكّـد اسـالم     حقوق بشر مبني

گونـه مـوارد جـايي     كه در اين» اختالف ديه زن و مرد«يا » تفاوت ارث دختر و پسر«است؛ مانند 
اهللا كه بـه اتفـاق همـه فـرق و مـذاهب       ويژه احكام منصوص در كتاببراي اجتهاد وجود ندارد؛ به

گونه مجالي براي تجديدنظر در آنها وجود نداشـته و هـيچ اجتهـادي در مقابـل ايـن       اسالمي، هيچ
  .نصوص، مجاز و مشروع نيست

مطـرح   الموافقـات شود كه شـاطبي آن را در كتـاب    ها يك نظريه فقهي ديده ميدر اين زمينه تن
بر اينكه هرگاه حكم منصوص الزامي، مصلحت حاكم بر خود را از دست بدهد يـا  كرده است، مبني

حكم منصوص تحريمي فاقد مفسده شود، با منتفي شدن مصالح و مفاسدي كه پشـتوانه و هـدف و   
  ).ق1322شاطبي، (شود  حكم شرعي نيز منتفي مي خودمقصد حكم بودند، خودبه

 

  هدف از انعطاف فقهي -4

اتهام نقـض حقـوق بشـر صـورت     رفت از  بايد توجه داشت كه مجموع مباحث فقهي كه براي برون
شود، تنها به منظور آزاد كردن جهـان اسـالم از    گيرد و احياناً با نوعي از انعطاف فقهي همراه مي مي

گـرد و   شود و هرگز بـه معنـاي عقـب    و سياستهاي دوگانه استكباري انجام مي المللي فشارهاي بين
همچنين اين مباحث، با هـدف جلـب رضـايت دشـمنان      .هزيمت در مواجهه با جهان غرب نيست

عنْـك الْيهـود و الَ     و لَنْ تَرْضى«: صريحاً از آن نهي كرده است قرآنگيرد چرا كه  اسالم انجام نمي
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؛ بلكه هدف از اين انعطافها، دفع خصـومت و جلـوگيري از   )120بقره، (» حتَّى تَتَّبِع ملَّتَهم  النَّصارى
مفاسد ناشي از خصومت دشمنان اسالم است و نهايتـاً بـه حفـظ مصـلحت ديـن و امـت اسـالمي        

  ).154ش، 1382عميد زنجاني، (گردد  ازميب
  

 عهرفت از موارد اتهام در مذاهب ارب مباني فقهي برون

  اصل شريعت سهله سمحه -1

مجلسـي،  (» عثْت إِلَـيكُم بِالْحنَفيـةِ السـمحةِ السـهلَةِ    ب«عليه  فقه اسالمي، بنابر حديث مشهور و متّفق
بخـاري،  : آمـده اسـت؛ نظيـر    سنّت نيزنظير اين روايت، در منابع حديثي اهل. 30/548ش، 1363
ال انسان مبتني شده و هرنوع صـعوبت، دشـواري و   براساس سهولت و رعايت ح )1/23ق، 1414

رو در خصوص مشكالت حقوقي كه عرصـه را بـر   از اين. تنگنا در زندگي انسانها را برداشته است
تـوان   كند، مي المللي مضاعفي را بر جهان اسالم تحميل مي سازد و فشارهاي بين مسلمانان تنگ مي

رفت از ايـن مشـكالت و    حل مناسبي را براي برونمطمئن بود كه شريعت سهله و سمحه اسالم، راه
ا جعلَ علَيكُم فـي الـدينِ مـنْ    م«اين طبيعت اسالم است كه . فشارها، پيش روي ما قرار داده است

و نيـز  ) 157اعـراف،  (» كانَـت علَـيهِم    يضَع عنْهم إِصرَهم و الْأَغْاللَ الَّتي«و نيز ) 78حج، (» حرَجٍ
ربنا و ال تَحملْ علَينا إِصراً كَما حملْتَـه علَـى الَّـذينَ مـنْ     «مت الهي بر انسان بوده است كه دعاي نع

  .را به انسان آموخته است) 286بقره، (» اقَبلن
از سوي ديگر، فراواني واژگاني چون رخصت، اباحه، تيسير، تخفيـف، توسـعه، نفـي اثـم، رفـع      

و و نظاير آنها در كتاب و سنّت حاكي از آن است كه همواره براي حـل هـر   حرج، تقليل، عذر، عف
سنّت بر آنند كه هرگـاه معنـا و مفهـوم رخصـتهاي     جمهور فقهاي اهل. حلي وجود داردمشكلي راه

تـا،  ابوزهره، بي(به تسرّي داد توان حكم آن را با قياس به موارد مشا منصوص قابل درك باشد، مي
تعميم رخصت در نظام فقهي آن را به صورت اصل ). به بعد 1/648ق، 1416، به بعد؛ زحيلي 213

  .مطرح كرده است» ما ال نص فيه«مسلّم اسالمي به ويژه در 
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  اصل رخصت در معايش -2

هرچند اصل در عبادات بر حذر و عزيمت است، ولي در معامالت و معايش اصـل بـر رخصـت و    
تواند در مشكالت حقوقي راهگشا بوده و در مواردي از معنايش كه نـص   اين اصل مي. اباحه است

قـيم،  ؛ ابـن 2/300ق، 1322شاطبي، (روي امت بگشايد بر تحريم وجود ندارد، باب رخصت را به 
  ).1/385ق، 1374

  

  اصل تبعيت احكام از مصالح و مفاسد -3
و قَد فَصلَ لَكُم مـا  «: طور مخصوص و مفصل بيان شده استموارد تحريم و عزيمت در شريعت به

كُملَيع رَّممعناي اين اصل آن است كه تحريمها و موارد آنها بـه تفصـيل در شـرع    ) 119انعام، (» ح
خيص نيازي به نص ندارد و هر آنچه كه تحريم نشده، مباح و مـورد  بيان شده، اما موارد اباحه و تر

بر رعايت علل و مقاصد و مصالح است كـه فهـم آنهـا بـر     ترخيص است؛ زيرا احكام معايش مبتني
-قطـب (» لَا تَبِع ما لَيس عندك«حتي در برخي موارد تحريمهاي منصوص مانند . انسان ميسر است

به سرزمينهاي كفر، در شرايط عصر مـا   قرآنيا نهي از مسافرت با ) 2/5ش، 1357الدين راوندي، 
بايـد   ؛ پس در نهيهاي منصـوص نيـز  )2/300ق، 1322شاطبي، (نهيها مرتفع است مفسده اين نوع 

براسـاس ايـن اصـل فقهـي، بسـياري از      ). 3/350ق، 1351 همـام، ابـن (وجود مفسده احراز شود 
المللـي و   حل و مفاسد ناشي از فشارهاي مجامع بينبلمشكالت ناشي از اتهام نقض حقوق بشر قا
  .وفصل استحلتحريمها و نتايج غيرقابل تحمل آنها قابل

 

  تلفيق فتاوي و تبعيض در مذاهب -4

جواز تتبع و جستجوي ترخيص در اقوال فقهـا و مـذاهب اوليـه بـراي حـل معضـالت اجتمـاعي        
نيز تبعـيض در مـذاهب اربعـه از سـوي ديگـر،       مسلمانان از يك سو و جواز تلفيق فتاواي فقها و

المللي جهان اسالم باز كرده است و به مقتضـاي   رفت از معضالت بين راههاي متعددي را براي برون
توان به فتواي هر مجتهدي كه فتواي او مفاسـد را از امـت اسـالم، دفـع و منـافع و       اين ديدگاه، مي

سـنّت،  اكثر فقهاي اهل). 172ق، 1420كامل، (عمل كرد كند،  مي مصالح دين و دنياي آنان را تأمين
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انـد؛   به ويژه متأخران آنان، تلفيق و تبعيض در عمـل بـه مـذاهب فقهـي اسـالمي را تجـويز كـرده       
بها نباشد و هدف از تلفيـق مـذاهب،    بر اينكه موجب قول جديد و خارج از مذاهب معمولمشروط

بـه  . طلبي و ملعبه قرار دادن فتاواي فقهـي  د، نه راحتتأمين مصالح عامه و دفع مفاسد از امت باش
  ).ق1373شلتوت، (جهت، تلفيق به دو نوع مجاز و غيرمجاز تقسيم شده است همين

شود كه توأم با نظر و مراجعه به كتاب و سنّت و اجتهاد باشـد   رجحان تلفيق هنگامي آشكار مي
ويـژه در  دهـد؛ بـه   ود را از دسـت مـي  كه در اين صورت تقليد از يكي از مذاهب اربعه ضرورت خ

مشكالت و معضالت عصر حاضر كه حلّ همه آنهـا براسـاس فتـواي يـك مجتهـد و يكـي از آن       
حـل تطبيـق   كه امروز تنهـا راه  چنان). 179ق، 1420كامل، (گاه غير ممكن است مذاهب، دشوار و 

در . وه تلفيـق اسـت  قوانين بر شريعت اسالم در اكثر كشورهاي اسـالمي پيـرو مـذاهب اربعـه، شـي     
جمهوري اسالمي ايران نيز كه قوانين مذهب اماميه مبناي قوانين است، مدار اصـلي براسـاس نظـر    

حلهـاي  توانـد در ارائـه راه   شك تلفيق مي فقهي مشهور فقهاي اماميه استوار شده است؛ بنابراين بي
  .ر گيردرفت از مشكالت حقوق بشر به عنوان يك روش فقهي مورد استفاده قرا برون
 

  انفتاح باب اجتهاد -5

اند، اما به تـدريج ايـن منـع     دانسته هرچند سلف بعد از ائمه مذاهب اربعه باب اجتهاد را مسدود مي
توسط برخي فقهاي نامدار برداشته شد و اجتهاد يعني بازنگري در فتاواي گذشته براساس كتـاب و  

سنّت بر مفتوح بـودن بـاب   فقهاي معروف اهلكه امروز اكثر طوريسنّت و ادلّه ديگر مفتوح شد؛ به
فتاوي شيخ شلتوت و قرضاوي و وهبه زحيلي و ديگـر فقهـاي معاصـر در    . فشارند اجتهاد پاي مي

دربـاره  ) شيخ شلتوت(اين زمينه جهان اسالم را تحت تأثير قرار داده است؛ تا آنجا كه شيخ االزهر 
تواند جهـان اسـالم را بـراي     فتح باب اجتهاد مي .جواز عمل به فقه اجتهادي اماميه فتوا صادر كرد

ويژه مسائل حقـوق  المللي و آثار و تبعات آن در همه معضالت فقهي، به رفت از فشارهاي بين برون
  .بشر ياري كند
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  رفت از موارد اتهام در مذهب اماميه مباني فقهي برون

  توانمنديهاي فقه اماميه -1

باب اجتهاد مفتوح بوده و در چهارچوب ادلّه مشـخص فقهـي    در مذهب اماميه، از آنجا كه همواره
اند، دامنه بحثهاي فقهـي توسـعه    در هر عصري فقهاي اماميه پاسخگوي نيازهاي زمان خويش بوده

نتيجـه  . يافته و به موازات آن، علم اصول فقه نيز كه مبين مباني فقه است، گسترش پيدا كرده اسـت 
ظرها و فتاواي مختلف است كه گاه كار اجتهاد را بـراي فقهـاي   ملموس اين توسعه، بروز اختالف ن

. الخالف در درون فقه جعفري كرده اسـت معاصر دشوار ساخته و آنها را ناگزير از پرداختن به علم
با همه اين دشواريها، فقهاي معاصر پاسخهاي فقهي به نيازهاي زمان و معضالت ناشي از تحـوالت  

د و در اين راستا مشكالت ناشي از برخورد خصمانه غرب با جهـان  دانن معاصر را رسالت خود مي
  .اسالم در ابعاد سياسي، اقتصادي و حقوقي از اولويت خاصي برخوردار است

 
  ظرفيت احكام ثانويه و احكام حكومتي -2

در فقه اماميه، يكي از راههاي امكان پاسخگويي به سؤاالت معاصر و مسائل مستحدثه، توجـه بـه   
به اين معني كه برخي احكام اوليه شرع گاه به نوعي است كه جـايگزين  . ثابت و متغير است قوانين

اين نوع احكام شرعي، ثابـت  . ندارد و شارع مقدس در هيچ حالتي راضي به ترك آن احكام نيست
تـوان   است يا دفاع در برابر تجاوز دشمن كـه تـا  » ال يترَك بِحالٍ«و اليتغير هستند؛ مانند نماز كه 

اي هستند كه با قواعـد   گونهاما اكثر احكام اوليه شرعي به. وجود دارد، بر همه مكلّفان واجب است
زننـده نظـم و    خاص مانند ال ضرر، ال حرج، تقدم اهم بر مهم، تقدم فاسد بر افسد و نفي حكم برهم

  .تغيير و تبديل به احكام ثانويه هستند نظام، قابل
ابل احكام اوليه و ثانويه، احكام موقّتي نيـز وجـود دارد كـه بنـابر نظريـه      از سوي ديگر، در مق

تواند بنابر مصلحت ملزمه نظـام و امـت، مقرراتـي را     واليت فقيه از اختيارات ولي امر است كه مي
شود، همانند احكام اوليه و  اين نوع مقررات كه احكام حكومتي ناميده مي. المصلحه وضع كند مادام
بر اين اساس، بسياري از موارد اتهام نقض حقـوق بشـر درصـورت عـدم     . االجرا است ه الزمثانوي

گاه  وفصل است و هيچامكان حل از طريق احكام اوليه و ثانويه، از طريق احكام حكومتي قابل حلّ
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فقهـي متنـوعي وجـود     هـاي حلحلهاي فقهي در فقه اجتهادي جعفري بسته نشده است، بلكه راهراه
  .دارد
  

  نقش مواضع رسمي جمهوري اسالمي ايران -3

ايران پيش از انقالب اسالمي در رديف رژيمهاي ديكتاتوري قرار داشت كه تحت حمايـت آمريكـا   
با پيروزي انقالب اسـالمي،  . المللي در خصوص مسائل حقوق بشر در امان بود از فشار مجامع بين
اي پر از اتهـام عليـه جمهـوري     بار بيانيهاولينم براي 1984المللي آغاز و در سال  فشار مجامع بين

اساس همچنان تكرار شـده   اسالمي ايران صادر شد و سپس در سالهاي بعد تاكنون اين اتهامات بي
رغم توضيحات و پاسخهاي رسمي وزارت خارجه، بنابر مقتضيات سياسي بر مواضـع گذشـته   و به

همه خصومت تنها به خاطر آن بوده است كـه  اين. دان تأكيد و بر تغيير قوانين مربوطه اصرار ورزيده
پيمانـانش   خـواهي آمريكـا و هـم    طلبانه و ضداستكباري ايران اسالمي با زيـاده  سياستهاي استقالل

  .همسو نبوده و سياست سلطه را پذيرا نبوده است
المللي، از رويكـرد فقهـي نظـام سرچشـمه      مواضع رسمي جمهوري اسالمي ايران در مسائل بين

گيري شديداللحن ايران در برابر سياستهاي اسـتكباري و سـلطه و تجـاوز غـرب،      گيرد و موضع مي
پـذير نظـام اسـالمي در مسـائل      همه، سياست انعطافبا اين. منجر به تنگناها و تحريمها شده است

خاطر تسليم يا جلب رضايت مجـامع غربـي    المللي، نه به حقوق بشر در برابر فشارهاي مجامع بين
بلكه ناشي از اين حقيقت است كه زماني اسالم تنها منادي حقوق بشر در جهان بوده و اسالم  است،

  .فراتر از اعالميه جهاني حقوق بشر براي انسان حقوق، منزلت و كرامت واال قائل است
آنچه مسلّم است اين است كه ماهيت اتهام نقض حقوق بشر عليه جمهوري اسالمي، چيزي جز 

بنابراين . عمال سلطه نيست و سياستهاي دوگانه غرب اين حقيقت را فاش كرده استبهانه و ابزار ا
ا معطوف بر آن باشد كه بهانه از دست هاي مبايد در برابر ادعاي واهي نقض حقوق بشر پاسخ

عنوان مثال يكي از موارد نقض، مربوط به تفاوت به. عوامل وابسته به نظام استكباري گرفته شود
مسلمان با مقتول مسلمان بود كه مجلس شوراي اسالمي، بدون آنكه در حكم ديه مقتول غير
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التفاوت به وراث مقتول غيرمسلمان از  منصوص شرعي تغييري ايجاد كند، با تصويب پرداخت مابه
  .اي تغيير داد كه تبعيضي در كار نباشد گونهالمال صورت مسئله را به طريق بيت

 
  نتيجه

رفت از مشكالت ناشي از موارد اتهام و نقض حقـوق بشـر    اجرايي برونحلهاي فقهي و بررسي راه
دهـد كـه بـر مبنـاي فقـه مـذاهب        المللي متوجه جهان اسالم شده، نشان مي كه از سوي مجامع بين

اسالمي، ظرفيتهاي فقهي فراواني براي رفع اتهامات نارواي نقض حقوق بشر وجـود دارد كـه ايـن    
-همچنين بايد توجه داشت كـه يـافتن راه  . كند ارن را دوچندان ميمهم، ضرورت پرداختن به فقه مق

نشـيني در   حل فقهي براي خروج از موضع اتهام نقض حقوق بشر، صرفاً واكنشـي انفعـالي و عقـب   
رو اسـت كـه اسـالم خـود منـادي حقـوق بشـر بـوده و         برابر تهاجمات غربي نيست؛ بلكـه از آن 

  .لت فقهاي اسالمي استسازي و رد هرگونه اتهام از آن، رسا شفاف
سازي چهره اسالم واقعي، در  تواند ضمن شفاف بر اين اساس، بررسيهاي فقهي در اين موارد مي

ارتقاي سطح پاسداري از حقوق بشر در جهان اسالم مؤثر بوده و در نهادينه كردن آن ايفاي نقش 
را به چالش بكشد و كه جهان اسالم به عنوان مدعي و نگهبان حقوق بشر، غرب طوريكند؛ به

انگشت اتهام را به سوي مدعيان دروغين اشاره رفته و چهره واقعي دولتهايي را كه با وجود 
حمايت مستمر از نقض آشكار حقوق بشر و ارتكاب جنايتهاي ضد بشري رژيم اشغالگر قدس و 

زنند، افشا  ميعدالتيها در درون كشورهاي خود، باز هم دم از حمايت از حقوق بشر  تبعيضها و بي
و لَا يعلَى  االْإِسلَام يعلُو«مگر نه اين است كه وظيفه اعالي كلمه اسالم و تحقّق بخشيدن به . كنند
هلَيبر عهده علما و فقهاي اسالم است؟) 4/334ق، 1426بابويه، ابن(» ع 
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