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Abstract: 
Maintenance of international peace and security seems to be impossible 

without having regional peace and security, which itself is dependent upon 
the stability and security in national societies. The historical upheavals 
demonstrate that the protection of minorities is essential for regional and 
international stability, peace and security, and discrimination against persons 
belonging to these groups, always has subjected internal stability and 
regional and international peace and security into serious danger. Both the 
principal philosophy of Tribute Contract in Islam and the instrumental aim 
of minorities' protection system are to prevent war and conflict between 
persons belonging to minorities and those of majority populations in the light 
of territorial integrity of the states, and consequently maintenance of regional 
and international peace and security. Therefore, due to securing peace and 
security, minorities should be protected and the enjoyment of these groups 
from their rights must be assured. The authors in this article believe that 
protection of minorities and guarantying their rights and resorting to pacific 
approach of Islam regarding the co-existence of different social groups, as a 
principal instrument for preventing the outbreak of ethnic conflicts, is of 
vital importance for the maintenance of regional peace and security.. 
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 الملل  ای رد اسالم  و حقوق نیب اه  و صلح   و امنیت منطقه تأملی رب نسبت میان حمایت از اقلیت 
  صطفی فضائلیم

 موسی کرمی
 

 

 چکیده
ای که آن هم المللی جز از طریق تأمین صلح و امنیت منطقهلح و امنیت بینحفظ ص

. رسهد خود منوط به وجود ثبات و امنیت در جوامع داخلی است، ناشدنی بهه نرهر مهی   
ها برای تأمین ثبات، صلح فراز و فرودهای تاریخ حاکی از آن است که حمایت از اقلیت

هها،  علیهه اشهصام ملعلهق بهه ایهن  هروه       المللی ضروری بوده و تبعهی  و امنیت بین
المللی را در معرض خطرات جهدی  ای و بینهمواره ثبات داخلی و صلح و امنیت منطقه

فلسفه وجودی اصلی تشریع عقهد ممهه در دیهن اسههم، همانها ای هاد       .  قرارداده است
های دینهی و اکرریهت مسهلمان در جامعهه اسههمی      آمیز میان اقلیتهمزیسلی مسالمت

هها، ییشهریری از جنه  و    همچنین، هدف ابزاری نرهام حمایهت از حقهوق اقلیهت    . است
های اکرریهت کشهورهای مصللهر در    ها و  روهدر یری میان اشصام ملعلق به اقلیت
ای و ها و در نلی ه حفهظ صهلح و امنیهت منطقهه    یرتو حفظ یکپارچری سرزمینی دولت

هها حمایهت بهه    ای، بایهد از اقلیهت  هالمللی است؛ یس برای تأمین صلح و امنیت منطقبین
نرارنهد ان در  . ها از حقوق خویش را تضهمین نمهود  مندی این  روهعمل آورد و بهره

-ها در حقهوق بهین  ها و تضمین حقوق آناین نوشله بر این باورند که حمایت از اقلیت

ههای  جویانهه  هروه  الملل و تأسی به رویکرد اسهمیِ مبلنی بر زیست جمعیِ مسهالمت 
کهاری اصهولی و ییشهریرانه در برابهرِ  بهروز منازعهات        مصللر اجلماعی، به مرابه راه

 .ای، از اهمیلی حیاتی برخوردار استقومی، در تحقق صلح و امنیت منطقه
 

الملهل، اسههم، منازعهات قهومی، صهلح و      ها، حقوق بینحمایت از اقلیت :واژگان کلیدی
 .ایامنیت منطقه

                                 
 :fazaeli2007@gmail.com Email         :، رایانه(ولنویسنده مسئ)الملل دانشگاه قم دانشیار گروه حقوق بین.  
 .الملل دانشگاه قمآموخته کارشناسی ارشد حقوق بیندانش.   
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 مقدمه. 1
اد پوییا و  آیید   بیراد داشیتن عام یه    نیت متاعی است که ارزان به دست نمیی صلح و ام

حفی  صیلح و   (. Serto, 2013: 8)شکوفا، باید در اندیشه ایجاد صلح و امنییت پاییدار بیود    
شده در منشور ملل متحد، عز از طریی  تییمین   المللی به عنوان یکی از مقاصد بیانامنیت بین

ن هم خود منوط به وعیود بایاو و امنییت در عوامیخ داخلیی      که آ  ادصلح و امنیت منطقه
یکی از عوامل به چالش کشیده شیدن توسی ه و همگراییی    . رسداست، غیرممکن به نظر می

و به خطر افتادن صیلح  ( Mbowura, May 2014: 109)در داخل   و انسجام اعتماعی  ملی
آمییز پاییدارد   خشیونت  ازعیه منازعه قومی، هیر من . است 4اد، منازعاو قومیو امنیت منطقه

هیا را در  هاد اعتماعی دولتهاد ملی، قومی یا مذهای یا دیگر گروهاست که در آن اقلیت
 :Horowitz, 1985)کشیند  راستاد ایجاد تغییراو اساسی در وض یت موعود به چالش می

هاد روهها و گچنان که در این ت ریف پیداست، منازعاو قومی تنها به منازعاو اقلیت(. 57
هیاد میذهای و ماننید آن بیا     ها نظییر اقلییت  شود، بلکه منازعه دیگر گروهقومی محدود نمی

د محیورد و  بیه سیازه   5در دوران پس از عنی  سیرد، قومییت   . گیرددولت را نیز در بر می
و حیل و فصیل و میدیریت    ( Joireman, 2003: 1)هاد مسلحانه مادّل شد اساسیِ درگیرد

 & Houten. )هیاد امنیتیی تایدیل گردیید    تیرین چیالش  کیی از بیزر   منازعاو قومی بیه ی 

Wolff, 2005: 2) 
هیاد مهیم در   المللیی و یکیی از دغدغیه   هاد مهم عام یه بیین  ها از موضوعحقوق اقلیت

فراز و فرودهاد تاریخ حاکی (.    :  9  بهادرد عهرمی، )گفتمان عدالت حقوقی است 
المللی ضرورد است تیمین بااو، صلح و امنیت بین ها براداز آن است که حمایت از اقلیت

-منطقیه ]ها، همواره بااو داخلی و صلح و امنییت  و تا یض علیه اشخاص مت ل  به این گروه

                                 
1 regional peace and security 
2 national development and integration  
3 social cohesion 
4 ethnic conflicts 
5 ethnicity  
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-Inter)ناپییذیر روبییرو سییاخته اسییت   المللییی را بییا خطییراو عییدد و عاییران   و بییین[ اد

Parliamentary Union, 19 April 1996: Introduction .)  ض، یکیی از اصیول   منیخ تا یی
گفتنیی اسیت ادییان الهیی، بیر اسیا        .رود المللی حقوق بشیر بیه شیمار میی     بنیادین نظام بین

اند و دین ماین اسیمم در ایین   اد راستین، خود از حامیان اصلی تحق  حقوق بشر بوده آموزه
نگیاهی بیه فهرسیت مااحیر مطروحیه در گفتمیان       . اد برخوردار استزمینه از عایگاه ویژه

سیاز اسیمم اسیت    هاد مکتب انسیان بشر گویاد میزان قرابت و مطابقت آنها با آرمان حقوق
در « سِیلم »و « صیلح »هاد اسیممی، اصیل   یکی از اصول بدیهی آموزه(. 4-5: 31  آقایی، )

(. 5 : 94  موسیود،  )روابط فردد و اعتمیاعی و در قلمروهیاد گونیاگون زنیدگی اسیت      
سممت و احسا  امنیت و آرامش است و اعمم سمم قایل  د م ناد واژه اسمم در بردارنده
ترین آداب دینی است و همه مسلمانان موظف هستند محیط و فضیاد  از هر کمم، از روشن

بیه دیگیر سیخن، گیرایش بیه      (. 5 : همان)درونی امت اسممی را بر پایه سِلم آراسته سازند 
در کُنه وعودد و ذاو دیین اسیمم   صلح و تساهل و مدارا و برپایی امنیت و ایجاد آرامش، 

ها از دیگر سود، شالوده اصلی نظام ف لیِ حمایت از اقلیت. هاد اسممی عاد داردو آموزه
بیین کشیورهاد غالیب و      الملل کنونی به دوران عام ه ملل و م اهداو صلحدر حقوق بین
عنی  عهیانی   ها در م اهداو صیلح پیس از   برپایی نظام حقوق اقلیت. گرددمغلوب باز می

اول بیانگر این نکته است که از این سیامانه بیه عنیوان ابیزارد در خیدمت صیلح در عوامیخ        
و بیه تایخ آن،    -به دیگر سخن، همواره بین صلح (.  - : 35  عزیزد، )استفاده شده است 

 .اد مستقیم و دوسویه برقرار بوده استها رابطهدر عوامخ و رعایت حقوق اقلیت -امنیت 
-ها و در پیِ آن وقوع کشمکش و درگیرد در عوامخ مختلف را میاقلیت نقض حقوق

توان عنصرد پایدار در روابط میان گروه اکثریت و اقلییت در تمیام ادوار تیاریخی دانسیت     
کشیور عضیو سیازمان ملیل       9 شیده، از مییان   بر اسا  مطال او انجام(.  : عزیزد، همان)

از عم یت متجانس فرهنگی برخوردارند و میابقی  متحد، تنها دوازده کشور وعود دارند که 
 ,Mohammadzadeh)انید  کشورها یی  ییا چنید گیروه فرهنگیی را در خیود عیاد  داده       

هاد قیومی   حضور اقلیت و غرب آسیا خاورمیانه هاد عم یتیِ یکی از ویژگی(. 163 :2016
 و منطای  بیر   طای یی اند، و نه اکثر مرزهاد خاورمیانه، تحمیلی .این منطقه است و مذهای در

یی  ییا    ،بنابراین در هر کیدام از واحیدهاد سیاسیی   . هاد قومی یا عغرافیایی منطقه واق یت

                                 
1 Peace Treaties 
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افزون بر این، به علیت  . اندگرفتهچند اقلیت قومی و یا مذهای در کنار اکثریت عم یت قرار 

نژاد در کشورهاد مجاور، هر گونه تنش و درگییرد قیومی در یی     وعود خویشاوندان هم
-شور، پیامدها و تا او منفی در کشورهاد همسایه خواهد داشت و صلح و امنییت منطقیه  ک

نگارنیدگان در  (. 3 : فضائلی و کرمیی، پیشیین  )المللی را به مخاطره خواهد افکند اد و بین
عویانیه  این نوشته بر این باورند که تیسّی به رویکرد اسممیِ ماتنی بر زیست عم یِ مسالمت

-هیا و تضیمین حقیوقِ بیه رسیمیت     اد مختلف اعتماعی  و حمایت از اقلییت هدر قاال گروه

اد مسیتقیم بیا   الملل، نقشی کارآمد و رابطهها در حقوق بیند اعضاد این گروهشدهشناخته
 .اد داردتیمین صلح و امنیت منطقه

 

 لالملها در اسالم و حقوق بیننظام حمایت از اقلیت  نگاهی کوتاه به فلسفه وجودی .2

اسیت کیه بیر    ( میدرن پُسیت )د پسیانوگرا  ها یکی از مسائل محوردِ اندیشیه مسیله اقلیت
-3  : 31  بیاو و دیگیران،  )کند هاد بومی و محلی تیکید میها و فرهن پذیرش سنّت

بنیابراین، ایین   . ها، انسیان هسیتند  ها پیش از وابستگی به این گروهافراد مت ل  به اقلیت(. 5  
المللیِ حقوق بشر برخوردارند  شده در اسناد بینانسان، از حقوق بنیادینِ مقرر افراد به عنوان

بیر مانیاد   . باشید چنان که انسان از آن عهت که انسان است، مستح  داشتن این حقیوق میی  
ها، پییش از  شناختن آن براد اقلیترسمیتاین تحلیل، نقض این حقوق بنیادین و امتناع از به

قیارد سییدفاطمی،   )ها باشد، نقیض حقیوق بنییادین انسیان اسیت      یتآن که نقض حقوق اقل
امروزه رعایت کرامت انسانی و حقوق بشیر بیه عنیوان سیار پاسیدارد از ایین       (.   4: 33  

هیا در ایین خصیوص،    آید و حکومیت کرامت، از اصول بنیادین نظم اعتماعی به حساب می
هیا را نییز   سیا  مشیروعیت حکومیت   به همین خاطر، اسا. ساز و حیاتی دارندتکلیفی سرنوشت

این (.  3: 92  قماشی، )باید با رعایت کرامت بشرد و حقوق برگرفته از آن ارزیابی نمود 
امر از چنان اهمیتی برخوردار است که موعب شده اسیت پاسداشیت حقیوق ذاتیی بشیر، از      

ی و عایدالله . )هاد صیلح بشیرد محسیوب گیردد    هاد نظم عهانی و پایهعمله اصول و بنیان
 (.45:  9  عاداللهی، 

تیکید بر واالیی و کرامت انسان در ادیان الهی، حقیقتی است که ایین ادییان و بیه وییژه     
اد از حقوق طای یی  حقوق بشر، روایت تازه. دهدهاد حقوق بشر پیوند میاسمم را با آرمان

                                 
1 raison d'etre= reason of being 
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وحید،  م)است و حقوق طای ی خود چیزد نیست عز ت ایرد دیگر از حقوق فطرد ییا الهیی   

، (ص)الشّیین اسیمم   یکی از اهداف بزر  انایاد الهی و به وییژه پییامار عظییم   (. 12:  3  
پاسداشت کرامت انسانی تمامی ابناء بشر، اعم از مسیلمان و غیرمسیلمان، و برپیایی عیدالت     

هیا در اندیشیه سیاسیی اسیمم و آراء فقهیا و      اقلییت (.    : 35  شری تی، پیاییز  )بوده است 
-ها یکیی از عیدد  اد برخوردارند و مقوله اقلیتسممی، از احترام و عایگاه ویژهمجتهدان ا

در نظیام حقیوقی   (. Ghanea, 2012: 58)ترین مسائل دین اسمم از آغاز پیدایش آن اسیت  
هاد دینی ییا همیان   ، اقلیت(شدهشناختهرسمیتبه)شده هاد اقلیتِ شناساییاسمم، تنها گروه

« اهیل کتیاب  »پیروان این ادیان کیه بیه   . ودد، مسیحی و زرتشتی هستندپیروان ادیان الهی یه
-در قلمیرو دولیت اسیممی میی    « شیهروند »اند، با ان قاد قرارداد ذمه، شایسیته عنیوان   موسوم

اسمم و مناخ اصلی آن ی نی قرآن کریم، به دلیل احترام خاصیی کیه بیراد پییاماران     . گردند
ه سر ستیز با عام ه اسممی نداشته باشند را نییز محتیرم   الهی قائل است، پیروان واق ی آنها ک

از دییدگاه  (. Yusuf, 2007: 16)داند شمارد و در زیر چتر حمایتی حکومت اسممی میمی
متضمن پیمیانی اسیت مییان مسیلمانان و اهیل      ( سوره ماارکه توبه 9 آیه )حقوقی، آیه عزیه 

به باور (.   :  3  حسینی نژاد، )ست کتاب و آنچه در این آیه آمده، همان حکم خداوند ا
فقهاد عالیقدر اسممی، هدف از دریافت عزیه از اهل کتاب نفیخ میادد نیسیت، بلکیه ایین      

توان با اهل کتاب، پیمیان تیرم مخاصیمه من قید سیاخت و در      اد است که میبهترین شیوه
عودد اصیلی  به دیگر سخن، فلسفه و(. 93: 94  ضیایی بیگدلی، )صلح و آشتی به سر بُرد 

هیاد دینیی و   آمیز میان اقلییت تشریخ عقد ذمه در دین اسمم، همانا ایجاد همزیستی مسالمت
  .اکثریت مسلمان در عام ه اسممی است

                                 
و میال   فلسفه تشریخ عزییه،حف  عیان  : در باره فلسفه تشریخ عزیه مى نویسد(   4: م)شیخ مفید از فقهاى قرن پنجم  . 

قیم،  )ن مان، المقن ی،،   نشیخ مفید، محمد ب .عموه براین، عزیه باعر مى شود آنان برده به شمار نیایند. اهل ذمه است
، و همچون شهروندان دولت اسممی با مسلمانان در صیلح و امنییت همزیسیتی مسیالمت     19 ( /دفتر انتشاراو اسممى

انید کیه دفیاع از موعودیّیت و      فلسفه اصیلى ایین مالییاو چنیین نوشیته     برخی صاحب نظران درباره . آمیز داشته باشند
افراد آن کشور است، بنابراین هرگاه عم ى عمم  براى انجام این وظیفیه قییام   استقمل و امنیت ی  کشور وظیفه همه 

روه دوم ایین  اى دیگر به خاطر اشتغال به کسب و کار نتوانند در صیف سیربازان قیرار گیرنید وظیفیه گی       کنند، و عدّه
دیگیر اینکیه در    گیواه . داست که هزینه عنگجویان و حافظان امنیت را به صورو ی  مالیاو سیرانه در سیال بایرداز   

اسمم عزیه بر مسلمانان الزم نیست، زیرا عهاد بر همه واعب است و به هنگیام لیزوم همگیى بایید در مییدان نایرد در       
ند بجاى آن باید عزیه باردازند، تیا از  اهاى مذهاى از شرکت در عهاد م افبرابر دشمن حاضر شوند، امّا چون اقلیّت
بیراد نمونیه عهیت    . کنند سهمى داشته باشیند  مى که در آن آسوده زندگى مىاین طری  در حف  امنیّت کشور اسم
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المللِ حقوق بشر قیرار  ها، در چهارچوب نظام بینتردید، نظام حمایت از حقوق اقلیتبی
هیاد  ل آن است  اما به خاطر ویژگیی اد مکمّو تا اندازه( FCNM, 1995: art. 1)گیرد می

هیا، بایید آن را از دریچیه دیگیرد نسیات بیه نظیام عیام         متفاوو و متمایز نظام حقوق اقلیت
موعب گردییده اسیت کیه     هاد اقلیتگروه پذیردد آسیبخصیصه. حقوق بشر نگریست

افیزون بیر   ،  ها، براد حف  کرامت انسانی و نیل بیه برابیرد میاهود   افراد مت ل  به این گروه
هیا و حقیوق خیاص    الملل، نیازمند حماییت هاد صورو گرفته از بشر در حقوق بینحمایت

در این راستا، اصل منخ تا یض، به مانند ی  پل، نظام عام حقیوق بشیر را بیا    . خود نیز باشند
کمیسییون فرعیی پیشیگیرد از تا ییض و حماییت از      . دهید ها، پیونید میی  نظام حقوق اقلیت

میمدد، ایین دو را چنیین از هیم     943 در اولین نشست خود در سال   متحد هاد مللاقلیت
 :کندمتمایز می

را، که  4پیشگیرد از تا یض، عاارو از پیشگیرد از هر عملی است که رفتار برابر» . 
 «.کندافراد یاگروهی از افراد خواستار آنند، انکار می

حاکمی است که، در عیین  هاد غیرها عاارو از حمایت از گروهحمایت از اقلیت» . 
رفتار برابر با اکثریت هستند، خواهیان اقیداماو   [ مندد ازبهره]حال که به طور کل خواستار 

باشیند تیا خصیاین بنییادینی را کیه دارا بیوده و آنیان را از اکثرییت         رفتارد متفاوو نیز می
 (.UNSCPDPM, 1947: section v)«نمایند حف  کنندمتمایز می[د میزبانعام ه]عم یت

هیاد  هیا بیوده و از بنییان   هیاد اصیلی اقلییت   هرچند رعایت اصل منخ تا یض، از خواسیته 
گیردد و  ها تنها با رعایت این اصل تییمین نمیی  اصلی نظام حقوق بشر است، اما حقوق اقلیت

هیا از حقیوق خیاص، بیه     منیدد اقلییت  بهیره . مند شیود باید از حقوق و مزایایی ویژه نیز بهره
کنید کیه ایین    دد آنان از حقوق بیشتر نیست، بلکه عیدالت میاهود حکیم میی    منم ناد بهره

هاد خاص و متمایز خیود نسیات بیه افیراد عیادد، از ایین حقیوق        ها، به خاطر ویژگیگروه
، منیخ تا ییض   حقوق بشر المللیندر نظام ب(. 21 : فضائلی و کرمی، پیشین)برخوردار شوند 

                                                                          

  کمنتیرد،  2 4. ص 3  تفسیر نمونه، چاپ سی و دوم ج 94 صفحه  2 تفسیر المنار ج . اطمع بیشتر در این باره ن 
 .3 و    . ه ق، ص 1 4 طاخ اول،  الجزی، و احکامها، موسسه نشر اسممى،عاد اکار، 

1 vulnerability  
2 substantive equality  
3 The United Nations Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and the 

Protection of Minorities (UNSCPDPM) 
4 equality in treatment  
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د و دیگیرد عنایه    د سیلای نست، که یکی عنایه توان دو رود ی  سکه داو برابرد را می

شیود کیه تا ییض نااشید و هنگیامی      بدین م نا که برابیرد آنگیاه حاصیل میی    . دارد  ایجابی
توان به اهمییت منیخ تا ییض    مادأ است که میاز همین . تا یض وعود دارد که برابرد نااشد

د نظام حماییت از  خیمهها پی برد  چون این قاعده، ستون اصلی در حمایت از حقوق اقلیت
هیاد  تا ییض مسیتلزم آن اسیت کیه بیه گیروه      رعایت اصل منیخ  (.    : همان)هاست اقلیت
اد شیود  ناگفتیه پیداسیت کیه بیشیتر قربانییان       پذیر و افراد وابسته به آنها توعیه وییژه  آسیب

بیه علیت   (. Banning et al, 2004: 91)باشیند  هیاد عام یه میی   ترین گروهتا یض، ض یف
هیاد اقلییت و وضی یت متزلیزل و نامسیتقر آنیان، ت هید        پذیردِ گروهیت ویژه و آسیبوض 

، بیه تنهیایی   (منخ تا ییض و برابیرد شیکلی   )دولت به رعایت برابرد همگان در برابر قانون، 
ها کافی نیست و نیل به برابرد ماهود، مستلزم اقداماو ویژه و مثایت  براد حمایت از اقلیت

. هیا، از سیود دولیت اسیت    اقلییت ( و فرهنگیی )عتمیاعی، اقتصیادد   هاد ابراد رفخ کاستی
 ( 5 : عزیزد، همان)

آورییل سیال    1در نظرییه مشیورتی صیادره میورّ        المللیی دیوان دائمی دادگسترد بین
  99 هاد یونانی در آلاانی صادر، که طی آن، مفیاد اعممییه   در قضیه مدار  اقلیت 5 9 

-هاد قومی یا ملی، مذهای و زبانی را علیوه ه اقلیتملل متحد در خصوص اشخاص مت ل  ب

رییزد و  هیا را بیه خیوبی پاییه    گاه این حقوق دانست، زیربنادِ فکرد نظام حمایت از اقلییت 
هیا بیا   آمییز اقلییت  تیمین امکان همزیستی مسیالمت »: گونه مقرر داشتتثایت نمود  چون این

راد نییل بیه ایین اهیداف،     هاد مخیتن بیه خیود، و بی    ها ضمن حف  خصیصهدیگر عم یت
ها باید از تمامی حقوق سایر اتایاع دولیت، بیه صیورو برابیر و بیدون تا ییض        نخست اقلیت

هیاد  هیا و سینّت  مند گردند و ساس امکانیاو و ملزومیاو بایسیته بیراد حفی  ویژگیی      بهره
به باور دیوان، این دو ضرورو با هم میرتاط  . «مخصوص به خویش را در اختیار داشته باشند

ها ستند، زیرا برابرد واق ی میان اکثریت و اقلیت به وعود نخواهد آمد، مگر آن که اقلیته
مند باشند و در نتیجه مجایور نشیوند از آنچیه کیه حییاو      از نهادهاد مختن به خویش بهره
 ( 44-34  :444و   3  ذوال ین، . )نظر نماینددهد صرفآنها به مثابه اقلیت را تشکیل می

                                 
1 negative  
2 positive  
3 Permanent Court of International Justice (PCIJ) 
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نمایید و  لی، که براد حصول برابرد در نظام عام حقیوق بشیر کیافی میی    تا یض شکمنخ

سییازد و شییکوفایی هییا توانییایی برطییرفکارآمییددِ مناسییای دارد، در نظییام حقییوق اقلیییت 
هیاد  هیا را، کیه برخاسیته از تفیاوو    د افراد مت ل  به اقلیتهاد ویژهها و توانمنددنیازمندد

اگر در نظام حقوق بشر هرگونه تمایز و برتیرد بیر   . ستاین افراد با افراد عادد است، دارا نی
آمیز به حسیاب آمیده و   ماناد خاستگاه قومی، نژاد، عنسیت، زبان، مذهب و غیر آن تا یض

هیا  پذیر همچون اقلییت هاد آسیبهاد افراد مت ل  به گروهممنوع است، عدم لحاظ ویژگی
 CESCR, 2)شیود  ییاد میی    ض ماهودنیز به تا یض غیرمستقیم که گاه از آن با عنوان تا ی

July 2009: para. 9 )هیاد  به همان اندازه که رفتار برابر با افراد در موق ییت . گرددختم می
هاد نابرابر نکوهییده اسیت و بیه    برابر ستودنی است و عادالنه، رفتار برابر با افراد در موق یت

اد متفاوو رفتارد متفاوو داشیت   هبه دیگر سخن، باید با افراد در موق یت. دور از عدالت
د پذیرتر نسات به عام هها که در موق یتی آسیبدر همین راستا، باید با افراد مت ل  به اقلیت

اکثریت قرار دارند، رفتار متفاوتی با افراد مت ل  به اکثریت داشت و اقداماتی مثایت بیه نفیخ    
ثایت بیه نفیخ اشیخاص مت لی  بیه       بدیهی است که رفتیار متفیاوو و اقیدام م   . آنان اتخاذ کرد

ها در مقایسه با اکثریت را نااید تا یضی علیه اکثریت تلقی نمود  چه آن که این رفتیار  اقلیت
فضیائلی  . )و اقدام در راستاد نیل به برابرد ماهود و منخ تا یض غیرمستقیم یا ماهود اسیت 

 (   : و کرمی، پیشین
 

 علل و دالیل اصلی بروز منازعات قـومـی .3

 :Gilley, 2004)پیامیدهاد اقتصیادد، سیاسیی و اعتمیاعی خاصیی دارد        تنیوع قیومی  

پیس از  . قیومی اسیت  ها یا منازعیاو بیین  یکی از این پیامدها، احتمال بروز درگیرد(. 1155
اد اند  به گونههاد داخلی افزایش یافتهدولتی کاهش و درگیردهاد بینعن  سرد، عن 

انید   هیاد داخلیی قیرار گرفتیه    او مسلحانه در شیمار عنی   درصد از مخاصم 92که بیش از 
(Paris, 2004: 1 .)بااتی سیاسی در عوامیخ چنیدقومیتی   ترین شکل بیمنازعاو قومی عمده

 :Mohammadzadeh, Op.cit)انید  در خمل نیمه دوم سده بیستم و آغاز سده کنونی  بوده

المللیی  اد و بیین و امنییت منطقیه  ها، یکی از تهدیدهاد اصلی علییه صیلح   این منازعه(. 156

                                 
1 substantive discrimination  
2 ethnic diversity 
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هیا را در منطقیه بالکیان، چچین، انیدونزد، سیریمنکا، هنید،        هاد این درگیردنمونه. هستند

دارفور سودان، کرانه باخترد، نیوار غیزه، عیراق، ترکییه و غییر اینهیا شیاهد بیوده و هسیتیم          
(Ibid: 116 .) ،دوران پیس از  یافتیه در  عنی  وقیوع   91میورد از    9بر اسا  برخی آمارها

اند که در خمل آنهیا،  قومی بودههاد بینهاد پایانی سده بیستم، درگیردعن  سرد تا سال
 ,Peck. )اندترین موهات الهی است، از دست دادهبیست میلیون نفر عان خود را، که بزر 

1998: 25-29) 
این بخیش،  در . الاته، بررسی ماانی نظرد منازعاو قومی، هدف اصلی این نوشتار نیست

هاد قومی مییان اقلییت و اکثرییت اشیاره خواهید شید و       ترین عوامل بروز منازعهتنها به مهم
شیناختی و   شیناختی، عام یه  هاد بروز این پدیده، همچیون عوامیل و دالییل روان    دیگر عناه

 وامییل مییببر بییره تایییین عییام ی از عئییارا. گییرددغیییرآن، بییه متخصصییان فیین واگییذار مییی 
موعیود در   هیاد چیالش هیاد قیومی و    تنوع گروه زیرا، نمایددشوار میهاد قومی  درگیرد

هیاد  هیا، در مییان دسیته   تاریخ حقوق اقلییت . است متنوعحوزه روابط قومی در عهان بسیار 
 ,Chapman)آمییز دارد  هیاد بشیرد، پیونیدد نزدیی  بیا منازعیاو خشیونت       مختلف ح 

MRGI: 2 .)منازعیه  : ه قومی نام برده شده اسیت در نوشتگان علوم سیاسی، از سه نوع منازع
گروهی، منازعه قومی میان اقلییت و دولیت میزبیان، و منازعیه مییان دو ییا چنید        قومی درون
آنچه در این مقاله مطمح نظر اسیت،  (.Lebamoff and Ilievski, 2008 : 1-3)گروه اقلیت 

از علل و شرایط . شدباها و دولت میزبان مینوع دوم منازعاو ی نی منازعه قومی میان اقلیت
-هاد داخلی بین اقلیت و اکثرییت از عملیه میی   ساختارد بروز منازعاو سیاسی و درگیرد

هیاد  توان ناکامی در تضمین دسترسی برابر به منابخ و به ویژه زمیین، انیزواد سیاسیی گیروه    
را نییام بییرد  ... اعتمییاعی، تا یییض فرهنگییی و نییژادد و  -نایییافتگی سیاسییی اقلیییت، توسیی ه 

(Srinivasan, September 2006: 5 .) پژوهشگران، عوامل بروز منازعاو قومی را به چهار
هیاد امنیتیی   ض ف دولت مرکزد، نگرانی)هاد ساختارد مبلفه: انددسته عامل تقسیم کرده
هیاد  آمیز، ایدئولوژدنهادهاد سیاسیِ تا یض)هاد سیاسی ، مبلفه(داخلی و عغرافیاد قومی
اعتمیاعی  /هیاد اقتصیادد  ، مبلفه(قومی و سیاست نخاگانهاد ستانحصارگرایانه ملی، سیا

ها و تا یض فرهنگی علیه اقلیت)  ادراکی/هاد فرهنگیو مبلفه( آمیزنظام اقتصادد تا یض)

                                 
1 cultural/perceptual  
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  (Brown, 1996: 573( )هیییاد قییومی و عداسیییازد خیییود از دیگییرد  تییاریخ گیییروه 

(Atanassova, 1999: 19-28.) 
توان عوامل ایجاد درگیرد و تینش مییان   عامل عمده، می در ی  نگاه کلی به این چهار

هاد اقلیت و عام ه اکثریت و حاکم را در ی  عامل اصلی و بنیادین خمصه نمود، و گروه
عیدم مشیارکت مقتضیی در نظیام سیاسیی      )هاد سیاسیی  تا یض در زمینه. است« تا یض»آن 

ی و فرهنگییی علیییه ، اقتصییادد، اعتمییاع(Khmelko and Wiegand, 2010: 9( )کشییور
هیا و  تیرین علیت وقیوع خییزش    ها، چه به صیورو مسیتقیم و چیه غیرمسیتقیم، اصیلی     اقلیت

اد اقلیتی کیه از بخیش اعظیم    عام ه(. Stoel, 19 October 1999: 3)منازعاو قومی است 
هاد رادیکال تواند به راحتی بستر و دستاویزد براد حرکتها منخ شده، میحقوق و آزادد

بییا پایییان ییافتن عنیی  سییرد، مییوج  (. 1  : 33  چگنیی و آبییارتمر،  )ار شییود بییو خشیونت 
خواهی و درخواست برخوردارد از حقوق برابر در عویی، عدالتناسیونالیسم قومی، هویت

هیاد  آنگیاه کیه گیروه   . هاد سیاسی، اقتصادد، اعتمیاعی و فرهنگیی فراگییر شید    همه زمینه
هیاد خیویش بیه    روبرو شدند، براد نیل به خواسیته  هاتوعهی دولتاعتنایی و بیاقلیت با بی

بکییارگیرد (.  -4: عزیییزد، پیشییین)گزینییه نظییامی و رویکییرد مسییلحانه متوسییل گردیدنیید 
-هاد قومی، افزون بیر آن کیه زمینیه   رویکردهاد نظامی و سرکوبگرانه به منظور حل بحران

نمیوده و امکیان   ساز مداخله کشورهاد خارعی اسیت، اب یاد داخلیی بحیران را نییز تشیدید       
از دیگیر آبیار و تا یاو منفیی اتخیاذ      . سیازد آویز را دورتر میحل مسالمتیابی به راهدست

چگنیی و  )هاد عهانی در منطقه است د قدروچنین رویکردد، ایجاد فرصت براد مداخله
افکنید و بیه   اد را بیش از پیش به مخاطره میکه صلح و امنیت منطقه( 2  : آبارتمر، پیشین

 ,Mozingo. )آورده تاریخ، موعااو تشدید و گسترش منازعیاو قیومی را فیراهم میی    گوا

2015: 20-34) 
 

ها در پیشگیری از منازعات قومی به مثابـه  لزوم تضمین حقوق و رفتار اسالمی با اقلیت .4
 ایابزاری در خدمت تأمین صلح و امنیت منطقه

آن در اب یاد   راو اعتمیاعی، سیاسیی و فرهنگیی   و تییبی  هاد قیومی  امروزه بحر از ستیزه
یکیی از علیل توعیه و اهتمیام     . المللی از اهمیت شایانی برخوردار است اد و بین ملی، منطقه

اد و  الملل به این نوع منازعاو، بیه خطیر افتیادن صیلح و امنییت منطقیه       د بین د عام ه ویژه
هیاد داخلیی در    د قیومی و عنی    عیاو مسیلحانه  المللیِ ناشی از گسترش و ت میی  مناز  بین

دالیلیی چنید بیراد تایدیل     (. 4 :  3  پیشگاه هادییان،  )المللی است  اد و بین سطوح منطقه
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اد وعییود دارد کییه اهییم  آنهییا سییرایت  المللییی و منطقییه منازعییاو داخلییی بییه منازعییاو بییین

ناشیی از ایین    ها بیه دیگیر کشیورهاد همسیایه و ییا روانیه شیدن سییل پناهنیدگان          درگیرد
و امنیت و بااو منطقه را بیر هیم    تواند صلح ها به این کشورها است  چالشی که می درگیرد

براد نمونه، یکی از کشورهایی که همواره در م رض خطر (. 2 -  :  3  عکسون، )زند 
از   «.م.م.پ»هاد گروه مسلحِ حیزب کیارگران کردسیتان موسیوم بیه       سرایت درگیرد

ترکیه به سرزمین خیویش بیوده و ب ضیا  متحمیل خسیاراو عیانی و میالی نییز شیده،          کشور 
در منیاط  غیرب و شیمال غیرب     . م.م.وعود نیروهاد پ. است ایران عمهورد اسممی

د  بیه عنیوان شیاخه     پژام( تروریستی)کشور، و افزون بر آن، تشکیل گروه  تارشگرد 
هاد واقخ در این منیاط  شیده،    ، نه تنها موعب ناامنی اعتماعی در استان.م. م. ایرانی پ

. بلکه امنیت مرزهاد عمهورد اسممی اییران را نییز بیا خطیرد عیدد روبیرو نمیوده اسیت        
 (4  : 95  فضائلی و کرمی، )

گونه که در بخش پیشین بحر شد، علت اصلی تشدید و برانگیختگیی احساسیاو   همان
قیومی را بایید در تا ییض و    هیاد بیین  ن، افیزایش احتمیال بیروز خشیونت    قومی، و در پیی آ 

نظران عرصه منازعاو قومی، برخی اندیشمندان و صاحب. وعو نموداحسا  تا یض عست
-ظهور این پدیده را در پیوندد تنگاتن  با زوال دموکراسی در عوامخ محل وقیوع آن میی  

بیر   225 عهانی ملیل متحید در سیاتامار     سند پایانی نشست(. Horowitz, ibid: xvii)دانند 
هیاد ملیی ییا    این نکته تیکید دارد که ارتقاء و حمایت از حقیوق اشیخاص مت لی  بیه اقلییت     
گیردد و تنیوع و   قومی، مذهای و زبانی موعب تحق  صلح و بااو سیاسیی و اعتمیاعی میی   

عه تمیام و  بذل تو(. UN, 2005: 128, clause 130)بخشد میراث فرهنگی عام ه را غنا می
هیاد اقلییت، در هیر دو بُ ید عملییاتی و سیاختاردِ پیشیگیرد از        هاد گیروه کمال به دغدغه

 (Srinivasan, ibid:2. )منازعاو داخلی، از اهمیت حیاتی برخودار است
هیاد خداونید، سیمم بیه     همانگونه که گذشت، یکی از م انی اسمم، صلح و یکی از نام

ها در هنگام ممقاو با آنان، سیمم،  نسات به عموم انسان م ناد صلح است و ش ار مسلمانان
ی نی اظهار صلح است  همچنان که هدف و دعوو تمیام ادییان الهیی و پییاماران، برقیرارد      

اصیل دوسیتی، اصیل    (. 5 : موسیود، پیشیین  )صلح در همیه سیطوح عام یه و عهیان اسیت      
عمله اصولی هستند کیه  هاد انسانی از برابرد، اصل عدالت و اصل رعایت حقوق و آزادد

هیاد موعیود در عام یه اسیممی رعاییت کننید       هاد مسلمان باید در خصیوص اقلییت  انسان

                                 
1 Partiya Karkeren Kurdistan (P.K.K) (Kurdish)= Kurdistan Workers' Party 

 حزب حیاو آزاد کردستان(= کُردد)پارتی ژیانی ئازادد کوردستان   
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توان گفت منشی لزوم پایاندد مسیلمانان و دولیت   الاته میهم(. 24 : ضیایی بیگدلی، پیشین)

عام یه   اسممی به مفاد عقد ذمّه در قاال اقلیت ذمّی، همانا در ایجاد امنیت و صلح پاییدار در 
تواند، با تطای  و انطااق بر شرایط کنونی  این الگو می. و پایایی حکومت اسممی نهفته است

المللی حقیوق بشیر و نظیام     عوامخ بشرد و متناسب با اقتضائاو زمانی و مکانی، در نظام بین
 .ها، الگویی براد پیرود باشد حمایت از اقلیت

بیه عنیوان بخشیی از     ها شر و حقوق اقلیتامروزه تردیدد نیست که میان رعایت حقوق ب
و امنیت، چه در ب د داخلیی و چیه در اب یاد     المللی و حف  صلح نظام بزر  حقوق بشرِ بین

تیوان نظیام حماییت از    اد که  میالمللی، پیوندد مستقیم وعود دارد  به گونه اد و بین منطقه
به ابزارد براد پیشگیرد از عن  و درگیرد میان اشخاص مت ل  به ها را به مثاحقوق اقلیت

هیاد اکثرییت کشیورهاد مختلیف در پرتیو حفی  یکایارچگی سیرزمینی         ها و گیروه اقلیت
 (9: عزیزد، پیشین. )المللی دانستها و در نتیجه حف  صلح و امنیت بیندولت

ان احترام به حقوق بشر و حفی  صیلح و   ملل متحد بود که می بار در منشوربراد نخستین
این تفکر، از گذشته وعود داشته کیه  . المللی پیوندد بنیادین و هدفمند برقرار شد امنیت بین
 (.5  :  9  ساعد وکیل، )د هر عنگی، بی عدالتی است  علت اولیه

به دیگر سخن، بیروز   
عیدم رعاییت مطلیوبِ     عدالتی است  چالشی کیه از د مسلحانه، م لول بی درگیرد و منازعه

و  یید تهد ییا میذهای و   یگروه قوم ی هاد  ارزش یغو تال ی تشو. حقوق بشر حکایت دارد
-یبی  یجتیرو  درا بیرا  ینیه زم یگیر، دییا میذهای    یهیاد قیوم   هاد گروه ارزش کردن لگدمال
د ناهمگن و سیرانجام   سازه ی در  یهاد قوم یتیو نارضا یهاد اعتماع یضها و تا  یعدالت

ا یی شیده بیه نیام کشیور مه    ییف ت ر ینیِچیارچوب سیرزم   و بحران در ی ها  ظهور کشمکش
 (33 : 92  پرور، محرابی و غم. )نماید می

                                 
اد بیوده و هسیتند   شود، زیرا در هیر عام یه  شده و میالاته، گاهی نیز اعراد عدالت خود زمینه بروز عن  و منازعه .   

دهنید  تیا عیایی    تابند و در مقابل آن سرسختی و مقاومت نشان میی طلای که عدالت را بر نمیهاد زیادهافراد و گرو ه
هیایی را بیه خیام و خیون بکشیند و حیرث و نسیل را قربیانی         که گاه در عهت مطامخ نامشروع خود حاضراند انسان

هیایی  دهد  از عمله عنی  هایی از این  قایل را به ما نشان میتاریخ شواهد و نمونه. د نفسانی خویش کنندهاخواهش
الاتیه نیادانی را هیم    . هاد انسانی و الهی پیاماران و پیشوایان بزر  دین به راه افتاده قابل تیمل اسیت که در برابر آرمان

و نیز امییر  ( ص)هایی که علیه پیامار اسمم به یاد بیاوریم عن  .باید عامل دیگرد دانست که مزید بر علت بوده است
به راه انداختند و نهایتا  ایشان را به ت ایرد بخیاطر شیدو عیدالتش در محیراب عایادو بیه       ( ع) مومنان علی بن ابیطالب

ایان ذکیر  شی .  ، ج . ش 44  عرج عرداق، علی صداد عدالت انسانی، نشر فراهانی، تهران، . رم. شهادو رساندند
االصیول در  هیا کیه علیی   یابد، و نه اقلییت است که چنین وض یتی اصوال  از سود خواصِ داراد قدرو نسای، بروز می

 .پذیر قرار دارندموق یت غیرحاکم و  فرودست و آسیب
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فقاهتی، یکی از دالیل اصلی تشیکیل حکومیت اسیممی و از     -در گفتمان اسمم سیاسی

. اسیت « عیدالت »دف کنید، هی  اهداف مهمی که چنین حکومتی عهت تحق  آن تیمش میی  
گانیه دیین اسیمم    یکی از اصول پنج« عدل»اهمیت عدالت در این گفتمان تا به آنجاست که 

عیدالت و  (.   4 - 4 :  9  آعیلیی و اسیم یلی اردکیانی،    : نقل شده در)آید به شمار می
نایود عیدالت در عام یه    . رودامنیت، دو مفهوم بنیادین در اندیشه سیاسی اسمم به شمار میی 

اد کیه  عام ه. شودوعب پیدایش و گسترش تا یض، ستم، فساد و فقدان وفاق عمومی میم
گیرد و به سیود  عدالتی آکنده گردد، از فضیلت وفاق و هماستگی فاصله میاز تا یض و بی

 یاسییتس گییرفتنِیشدر پیی(.   -1:  9  بهییروز، )رود پاشیییدگی و اضییمحمل مییی از هییم
اگر  یحت ،ها یتاقل یتیِو مظاهر هو دولت در قاال فرهن  داز سو آمیزاد و تساهل مصالحه
 ییت از نیوع مثایت خواهید بیود و موعایاو تقو      گراییی یهمنجر شود، آن ناح  گرایییهبه ناح

در مقابییل، اتخییاذ . را فییراهم خواهیید آورد یاسیییس ییییو همگرا یو اقتییدار ملیی یهماسییتگ
از  گراییی یهموعب ناح ها یتاقل یتیو هو یهنگهاد فر هاد خصمانه در مقابل تفاوو یاستس

یاسیی  س ییی و واگرا یو اقتیدار ملی   یکیاهش هماسیتگ   یندد غیر ازو برآ گرددمی ینوع منف
 (92 : همان. )ندارد

اد وارونه وعود دارد  به ایین مفهیوم کیه هیر کجیا تا ییض       میان تا یض و عدالت رابطه
عیدالت  . لت مراعاو گردد، ابرد از تا یض نخواهد بودباشد، عدالت نیست و هر عایی عدا

از سویی، صلح پاییدار تنهیا در بسیتر عیدالت     . ها تضمین گردداقتضاء دارد که حقوق اقلیت
هیاد  بااتی و بروز عن  است که امکان استقرار خواهد یافت، پس به منظور پیشگیرد از بی

راد عیدالت و احقیاق حقیوق آنیان     ها حمایت بیه عمیل آورد و در اعی   داخلی باید از اقلیت
. نشانگر و م لول ناود عدالت در آن عام یه اسیت   از این رود، ناود صلح در عام ه. کوشید

عیدالتی از مییان برداشیته    اد بیی ر ممکن نیست، مگر این که عوامل ریشهآشتی و صلح پایدا
هیا و بیروز منازعیاو قیومی یی  رابطیه علیت و        به باور ما، میان تا یض علییه اقلییت  . شوند

وعو نمیود و بیراد حیذف یی      ریشه م لول را باید در علت آن عست. م لولی وعود دارد
هیا، علیت اسیت و م لیول     تا یض علیه اقلییت  .بایست علت آن را از میان برداشتم لول می

هیا و  آن، منازعه قومی اسیت  پیس یکیی از طیرق پیشیگیرد از وقیوع منازعیه مییان اقلییت         
هیاد  کم کاهش همه انواع تا یض علیه گیروه اکثریت حاکم، همانا از میان برداشتن یا دست

 .اقلیت است

                                 
1 Regionalism  
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که در پیشیگیرد از بیروز    ها افزون بر نقش انکارناپذیردرعایت و تضمین حقوق اقلیت

-عهیان میی   -و به تایخ آن  -منازعاو قومی دارد، موعب حف  تنوع فرهنگی عام ه میزبان 

از دییدگاه اسیمم،   . بخشید قدرو هر تمدن به اندازه میرابی است که به آن م نیا میی  . گردد
آدمیت و رتات انسیانیِ    همسان و در فطروخداد مت ال، اگرچه آدمیان را در کرامت ذاتیِ

هاد خیود   برابر آفریده است، در همین حال ت دد السنه و تنوع الوان فرزندان آدم را از نشانه
فضائلی و کرمی، )م رفی فرموده و تکثر اقوام و ملل را به اراده خویش منتسب ساخته است 

ز آییاو نیورانی   در ابااو این م انی کافی است تنها به ذکیر چنید آییه شیریفه ا    (. 33: پیشین
د اسیراء در بیاب کرامیت     د ماارکیه  از سوره 32د شریفه  در آیه. قران کریم تارم عست

آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْاَیر  وَ الْاَحْیرِ وَ رَزَقْنیاهُمْ مِینَ      وَ لَقَدْ کَرَمْنا بَنی»: فرماید ابناد بشر می ذاتی
 .«کَثیرٍ مِمَنْ خَلَقْنا تَفْضیم   مْ عَلىالطَی ااوِ وَ فَضَلْناهُ

-، شیمول  سیاسیی اسیمم  د  برخوردارد انسان از عقل و اهمیت عایگاه عقل در اندیشیه 

گرایییی، برخییوردارد انسییان از عایگییاه خلیفگییی خداونیید و کرامییت انسییانی، مسییاواو،    
ه و همچنییین نظییام منطقییی خییداعویی فطییرد، اراده و اختیییارد کییه خداونیید بییه انسییان داد 

ارزشمندد که بر ماناد ایمان و عمل صالح براد او رقم خورده است، دستیابی به هماستگی 
اد برخوردارد از ملتی  مطلوب هر عام ه. سازد میسر می و قومی، را در عین کثرو فرهنگی

(. 33: فضائلی و کرمی، پیشیین )دارند آمیز است هماسته که در کنار هم، همزیستی مسالمت
هیاد   اد مشیخن دارد و راه  اسمم در عهت هماستگی عوامخ داراد ت دد فرهنگیی، برنامیه  

روم در   ماارکیه   از سیوره    شریفه   در آیه. رسیدن به آن را براد انسان آشکار ساخته است
خَلی ُ السّیماواوِ وارَرضِ وَ    وَ مِن ءَاَیاتِیهِ »: هاد افراد چنین فرموده است مورد تنوع و تفاوو

 .«اختِمفُ أَلسِنَتِکُم وَ أَلوانِکُم إنَ فِی ذالِ َ لَیَیاوٍ لِل َالِمِینَ
آید، خداوند یکتا تفاوو در زبان و رنی  آدمییان را    د شریفه بر می که از این آیهچنان

آنهیا بیر   هیاد خیویش دانسیته کیه ارزش      هیا و زمیین، از نشیانه    ردیف با آفرینش آسیمان هم
هیاد موعیود بیین     تفیاوو  این آییه نشیان از آن دارد کیه اسیمم    . اندیشمندان پوشیده نیست

هاد الهی را نه تنها به عنوان ی  واق یت اعتماعی پذیرفته است، بلکیه فراتیر از آن،    آفریده
همتیا و بیه   بیی   توان به وعود آفریننیده  داند که از طری  آن می آنها را داراد ارزش ذاتی می

فضیائلی و کرمیی،   )حکمت او پی بُرد و در طری  خودشناسی و خداشناسیی گیام برداشیت    

                                 
اختار منطقیی اندیشیه   ، سی 39  حسن عایا  حسین،   : به. م.براد آگاهی بیشتر از اندیشه سیاسی دین ماین اسمم ر  1
. سیاسی در اسمم، برگردان مصطفی فضائلی، قم، بوستان کتاب  
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د حجراو در باره تکثر و تنوع اقوام و ملیل بیا    د ماارکه از سوره   شریفه   آیه(. 39: پیشین

کَیرٍ وَ أُنثَیی وَ   ییا أَیههَیا النَیا ُ إِنَیا خَلَقنَیاکُم م ین ذَ      »: فرمایید  اشاره به حکمت آن این گونه می
 .«عَ َلنَاکُم شُ ُوبا  وَ قَاَائِلَ لِتَ َارَفُوا إِنَ أَکرَمَکُم عِندَاللَهِ أَتقَیکُم إِنَ اللَهَ عَلِیمٌ خَاِیرٌ

اد بین افراد بشیرد اشیاره دارد و از آن بیه     و قایله هاد قومی این آیه نیز به وعود تفاوو
طلایی و  کند  لکن در بخش پایانی خود هرگونیه برتیرد   نش یاد میعنوان ی  واق یتِ آفری

کنید و بیه صیراحت بییان      کسب امتیاز بر اسا  قایله و قیوم و میرد ییا زن بیودن را نفیی میی      
 9 خاستگاه اصل . د برترد یکی بر دیگرد، پروا و تقواد الهی است دارد که تنها سنجه می

اد کیه   مردم ایران از هر قیوم و قایلیه  »دارد  که بیان می ایران قانون اساسی عمهورد اسممی
باشند از حقوق مساود برخوردارند و رن ، نژاد، زبان و ماننید اینهیا سیاب امتییاز نخواهید      

د هیود در بییان    د ماارکیه  از سیوره  3  د شیریفه   افزون بر ایین، آییه  . همین آیه است« بود
ناپذیر بودنِ آن به مثابه ضیرورو  ها و ارزش این گوناگونی، اعتناب وو انسانبودنِ تفانشانه

وَلَو شَآءَ رَبُّ َ لَجَ َلَ النَا َ أُمَیه   »: دارد حکمت آفرینش و انتساب آن به مشیت الهی بیان می
 .«وَاحِدَة  وَ لَا یَزَالُونَ مُختَلِفِینَ

آفرینش که در واقیخ زیربنیاى سیایر    به یکى از سنن  د شریفه، آیهاین در بخش نخستین 
اختمف و تفاوو در ساختمان روح و د  لهیمسائل مربوط به انسان است اشاره شده و آن مس

ارزش و  اصیوال  . آزادى اراده و اختییار اسیت    لهیهیا، و مسی  عسم و فکر و ذوق و عش  انسان
میین موهایت آزادى   ه منیدد از ، بهیره ترین تفاوو او با موعوداو دیگیر امتیاز انسان و مهم
هیاى گونیاگون و متفیاوو     هیا و اندیشیه   و سلیقهها  همچنین داشتن ذوق. اراده و اختیار است

 .کند مین مىی دى از اب اد آن را تسازد، و بُ که هر کدام بخشى از عام ه را مى
ن، هیا، باورهیا، ادییا    فرهنی   تیوان برداشیت نمیود کیه اسیمم      از آیاو یادشده چنین می

د اسیممی را بیه عنیوان یی  واق ییت       هیاد ناسیازگار بیا اندیشیه     ها و قومیت مذاهب، اقلیت
باشید و   قائیل میی  ( مجیاز )پذیرفته و به رسمیت شناخته است و براد آنان موعودیت مشروع 

(. 51 ال اکیراهَ فِیی الیدّین، بقیره،     )کند  د اسمم وادار نمی هرگز کسی را به پذیرش اندیشه
گیردد،   و امنیت در اسمم مطرح می اشتراکاتی که براد اقسام آزادد، عدالت حد و مرزها و

هیاد مید نظیر ایین دیین       دارد و با وعود سینجه  نشان از نوعی وحدو و هماستگی اعتماعی
بیر   هیا،  هیا و فرهنی    هیاد دیگیر قومییت    الهی، اسمم در عین قاول تنوع و شناسایی تفیاوو 
 .نماید وحدو و اشتراکاو موعود بین آنان نیز تیکید می
ناپییذیر و هییا بییه عنییوان صییفت عییدایی  دیییدگاه اسییممی ضییمن پییذیرش اییین تفییاوو  

داند  امیا طای یی   ها مترتب می هایی را نیز براد این تنوع و تفاووانکارناشدنی عوامخ، فایده
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 رسد نظر میبه . داند شروع نمیهاد ضد اسممی در عهت حذف اسمم را م است که ف الیت

وعیود دارد،   یو قیوم  یدر خصیوص تنیوع فرهنگی    ییا کیه در دن  هیایی یدگاهد یناسمم در ب
را  (و کثیرو در عیین وحیدو    کثیرو  ینوحیدو در عی  )وحیدو متکثیر     دو الگو یدگاهد
رویکیردد بیه تنیوع فرهنگیی     بدیهی اسیت چنیین   . (32: فضائلی و کرمی، پیشین)پذیرد  می

هیاد اقلییت، از بیروز درگییرد     هیاد گیروه  موعود در عوامخ، با کاهش و زَدودن نارضایتی
ها و اکثریت پیشگیرد کرده و موعااو تحکیم امنییت داخلیی و صیلح و امنییت     میان اقلیت

 .آوردالمللی را فراهم میاد و بینمنطقه
هاد در اقلییت و  راست از آن از سود گروهاصوال  داعیه تنوع فرهنگی و لزوم حف  و ح

-پذیرد که فرهن  خویش و مظاهر آن را در م رض خطر فراموشیی و نیابودد میی   آسیب

-الملل کنونی، ح  افراد بر بهیره به همین خاطر است که در حقوق بین. شودبینند، مطرح می

ا و مردمیان  هی مندد از فرهن  خویش، اساسا  در متون و مقرراو مربیوط بیه حقیوق اقلییت    
تنوع فرهنگی بیه مثابیه منایخ    »(. Xanthaki, 2010: 26)بومی مورد شناسایی واقخ شده است 

شیرط  ]طای یت،  [ بقیاد ]ماادله، نوآورد و خمقیت، همانند حیاتی بودن تنوع زیسیتی بیراد   
« مییراث مشیترم بشیریت   »در این مفهیوم، تنیوع فرهنگیی،    . نوع بشر است[ مانایی و پایایی
هاد کنیونی و آینیده بیه رسیمیت شیناخت و تصیدی         د آن را براد منف ت نسلاست که بای

دهنیده و  افزون بر ایین، تنیوع فرهنگیی، عنصیر تشیکیل     (. UNESCO, 2001:art. 1)« نمود
نیازهییاد حیییاتیِ آزادد انسییان را بییه صییورو شییرط مهییم آزادد انسییان اسییت  چییون پیییش

نمایید و ایین امیر خیود یی  ارزش      سازد تیمین میی شفافخودآگاهی، خودانتقادد و خود
-فرهنگی به شمار میی ذاتی است و نیرویی سازنده در مسیر بالندگی و ارتقاد ت اممو میان

در همگرایییی و [ ضییرورد]اد مبلفییه  گراییییچنییدفرهن (. Parekh, 2005: 166)رود 
ر شدن و ایجاد گسست داد براد چندپارهتقویت هماستگی اعتماعی در کل است، نه زمینه

هیا و  به دیگر سخن، هماستگی ملی تنافی و تایاینی بیا تنیوع   (. Pineschi, 2012: 36)عام ه 
 (391:  3  بشیریه، . )ها ندارد و بلکه نیازمند آن استتفاوو
 

 نتیجه
اد،کیه تحقی  آن   المللی عز از طری  تیمین صلح و امنیت منطقهحف  صلح و امنیت بین

فیراز و  . رسید ر عوامخ داخلی است، غیرممکن به نظر مینیز  منوط به وعود بااو و امنیت د

                                 
1 multiculturalism  
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ها براد تیمین بااو، صیلح و امنییت   فرودهاد تاریخ حاکی از آن است که حمایت از اقلیت

ها، همواره بایاو داخلیی   المللی ضرورد بوده و تا یض علیه اشخاص مت ل  به این گروهبین
. ناپذیر روبرو ساخته استعدد و عاران المللی را با خطراواد و بینو صلح و امنیت منطقه

( ع)اسمم و مناخ اصلی آن ی نی قرآن کریم، به دلیل احترام خاصی که براد پییاماران الهیی   
-قائل است، پیروان واق ی آنها که سر ستیز با عام ه اسممی نداشته باشند را نیز محتیرم میی  

لسیفه وعیودد اصیلی تشیریخ     ف. دهد شمارد و در زیر چتر حمایتی حکومت اسممی قرارمی
هاد دینی و اکثرییت  آمیز میان اقلیتعقد ذمه در دین اسمم، همانا ایجاد همزیستی مسالمت

از این رو، هدف از دریافت عزیه از اهل کتاب نفیخ میادد   . مسلمان در عام ه اسممی است
ه من قید  توان با اهل کتاب پیمان ترم مخاصیم اد است که مینیست، بلکه این بهترین شیوه

در خصیوص   ییا کیه در دن  هیایی ییدگاه د یناسمم در ب. ساخت و در صلح و آشتی به سر برد
 کثرو ینوحدو در ع)وحدو متکثر   دو الگو یدگاهوعود دارد، د یو قوم یتنوع فرهنگ

وع فرهنگیی  بدیهی است که چنین رویکیردد بیه تنی   . پذیرد را می (و کثرو در عین وحدو
هیاد اقلییت، از بیروز درگییرد     هیاد گیروه  موعود در عوامخ، با کاهش و زَدودن نارضایتی

ها و اکثریت پیشگیرد کرده و موعااو تحکیم امنییت داخلیی و صیلح و امنییت     میان اقلیت
 .آوردالمللی را فراهم میاد و بینمنطقه

الملل کنونی بیه دوران عام یه   ها در حقوق بینشالوده اصلی نظام ف لیِ حمایت از اقلیت
برپیایی نظیام حقیوق    . گیردد ملل و م اهداو صلح بین کشورهاد غالیب و مغلیوب بیاز میی    

دهد از این سیسیتم بیه عنیوان    ها در م اهداو صلح پس از عن  عهانی اول نشان میاقلیت
ابزارد در خدمت ترویج صلح در عوامخ گوناگون استفاده شده است و همواره بین صلح و 

اد مستقیم و دوسویه برقیرار بیوده   ها رابطهبه تاخ آن امنیت در عوامخ و رعایت حقوق اقلیت
هیا، چیه بیه    هاد سیاسی، اقتصادد، اعتمیاعی و فرهنگیی علییه اقلییت    تا یض در زمینه. است

هیا و منازعیاو قیومی مییان     ترین علت وقوع خیزشصورو مستقیم و چه غیرمستقیم، اصلی
 .م ه اکثریت و حاکم  استهاد اقلیت و عاگروه

اد پیونیدد مسیتقیم و ناگسسیتنی بیا بایاو سیاسیی و       نظر به این که صلح و امنیت منطقه
اعتماعی در عوامخ داخلی دارد، و بیا توعیه بیه ایین کیه یکیی از عوامیل ایجیاد ناپاییدارد          

هیاد اقلییت بیا    سیاسی و گسست اعتماعی و ناامنی در کشیور، بیروز منازعیاو مییان گیروه     
هیا، در  است، و با عنایت به این امر که تا یض علیه اقلیت( اکثریت حاکم)د اکثریت  هعام

هاد اقلیت علیه حاکمیت و عم ییت  ها و قیامساز  و عامل اصلیِ خیزشهمه انواع آن، زمینه
-اکثریت و وقوع منازعاو قومی است، لذا باید نتیجه گرفت که میان رعایت حقیوق اقلییت  
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سیو و تییمین صیلح و امنییت      هیا و حماییت از ایشیان از یی     یه این گیروه ها، منخ تا یض عل

هیاد تا ییض علییه    از میان برداشتن ریشه. مستقیم وعود دارد اد از سود دیگر، رابطهمنطقه
ال لیل و  هاد اقلیت، و حمایت از موعودیت و هویت آنهیا، بیا از مییان برداشیتن علیت     گروه

عااو بااو سیاسیی و امنییت داخلیی کشیورها را     مستمس  اصلی بروز منازعاو قومی، مو
خصیوص در  اد را بیه هیاد صیلح و امنییت منطقیه    ترین چالشآورد و یکی از مهمفراهم می

منطقه خاورمیانه و غرب آسیا، نه تنها حل و فصل، بلکه به فرصتی براد ایجاد صلح و امنیت 
 .نمایدپایدار تادیل می

بشر، با اعتقاد به اشترام در ذاو، ارزش و کرامیت  رویکرد اسمم به اقوام، ملل و آحاد 
انسانی و مقام خلیف،اللهی و نیز دعوو به همگرایی پیروان ادیان مختلیف حیول مشیترکاو،    
الگویی منطقی و م قول را براد همزیستی و ت امل مییان اقیوام گونیاگون در عوامیخ بشیرد      

انان و دولت اسممی به مفاد عقد توان گفت که منشی لزوم پایاندد مسلممی. ارائه داده است
ذمّه در قاال اقلیت ذمّی، همانیا ایجیاد امنییت و صیلح پاییدار در عام یه و پاییایی حکومیت         

تواند، با تطای  و انطااق بر شرایط کنونی عوامخ بشرد و متناسب  این الگو می. اسممی است
هیا میورد    حمایت از اقلیت المللی حقوق بشر و نظام با اقتضائاو زمانی و مکانی، در نظام بین

 .تاسّی قرارگیرد
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