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Abstract 

One of the basic principles of contemporary international law is the 

principle of self-determination on the basis of witch all persons and 

states can administrate and lead their own affairs in different fields of 

political, economic and social . Today, the conceptual scopes of this 

right has developed and strengthened regarding to issues such as 

democracy, human rights and violation and aggression to it propose 

the international responsibility of states. One of the questions in 

Islamic law is that whether the  right to self-determination, is 

recognized for human beings or that his fate is predetermined . Article 

56 of the constitution of Islamic republic of Iran in this respect 

provides that: “Absolute sovereignty over the world and man belongs 

to God, and it is He Who has made man master of his own social 

destiny. No one can deprive man of this divine right, nor subordinate 

it to the vested interests of a particular individual or group. This 

principle suggests that according to Islam, sovereignty belongs to 

God, but "the rule of man" and his right to determine its fate may 

provide grounds for the Islamic sovereignty. So, Islam with its special 

method recognizes this principle. 
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 الملل معاصر حق تعیین سرنوشت رد اسالم و حقوق نیب 
1نائینی منوچهر توسلی

 

2فرناز شیرانی
 

 چکیده
 ييت یص يي   ،  لييم  لملييم اصاليي  ساسييا پ یايييو  بيي    يي  يكييا  ا  ليي       

ی  نني   اي خ یي يا خ   خ     هيااا   في    پ  پليت   ةن همآکو     ساس   ستس ن شت 
  انيو   اي پاه،   .جتماعا    خه پ خ هب ی کنني  های اختلف س اسا، قتصا ی پ  اا نو

یيار  ی جيو خپا في پن  يو ا يملو  ا ک  سيا پ  بي     ي  پ         و  ي   ت   افه اا
پ یخطا پ یجياپا  ا آن ا يم ل ت    ی  ش ه پ  ستحكام    ت ی يافتوا ائم  يگ غنا

ت کو يكا  ا س  الت اط ح  خ  ب    سالم  ي   س .کن ها خ  اط ح اا لمللا  پلت   
 ن ان  خیص    س ن شت ی يا  ت   خ  يا  ينكيو س ن شيت   ا  خ  ي گاه  سالاا آي

ا  خ  يي  اا نيو   قان ن  ساسا جمهي خی  سيالا   65 لم ؟  پ  ا قبم یص    ش ه  ست
 اکم ت اطلت    جهان پ  ن ان  ا آن ی  ست پ هي   پ  ن يان خ   ي     "اب خ اا   خ 

ی  ن   ي   يت  لهيا خ   ا    ه چ کس نما. س ن شت  جتماعا ی يا  اک  سایتو  ست
 ي   لم   انگ   . "... ن ان سلب کن  يا  خ ی ات انافع ف   يا گ پها یاص ق  خ  ه 

پ  يت  پ  خ    «یالفيت  ن يان  » لي ك    خ  سالم  اکم يت  ا آن ی  سيت   آن  ست کو 
اا نيو خ   ي  ی   ا ت  ني    ..یص    س ن شتا  ع   ا س اسيا،  جتمياعا پ  قتصيا ی پ   

 نا    ي ،  سالم ن    ا خپش یاص یي    يي   ليم خ     . کن  ف  ه  اا اکم ت  سالاا 
 .  سم ت شنایتو ش ه  ست

 
 لمليم،  بي     ي ،  اکم يت      ت یص    س ن شت،  سالم،  ب    ي    :واژگان کلیدی

 . لها

                                 
  tavassoli@ase.ui.ac.ir( نویسنده مسئول)  ،الملل دانشگاه اصفهاندانشیار گروه حقوق بین  

 .چین -الملل، دانشگاه شیامندانشجوی دکتری حقوق بین  

  1/49 / پذیرش  تاریخ  -   49/ /    دریافت تاریخ
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 مقدمه 

به عنوان یکی از حقووق سولن ناشودنی  مور افوراد بشوری در        تعیین سرنوشتاصل حق 
بوه سوایر   دسوتیابی  بورای   ،در حقیقوت . الملل معاصر به رسمیت شناخته شده اسوت  حقوق بین

حوق در   حقوق بشری تحقق تعیین سرنوشت ا میت بوه سویایی دارد و در صوورتی کوه ایون     
اصوول حقووق   که آن جواموع بوه سوایر     انتظار داشت توان نمیجوامع مختلف رعایت نشود، 

حوق  اصل مذکور به ایون صوورب بیوان شوده کوه       ، سالمیدر اندیشه ا .متعهد باشدنیی بشری 
حاکمیت در اصل منحصراً از آن خداست، و تنها حکومتی مشورو  اسوت کوه از حاکمیوت     

 ،خداسوت  متعلوق بوه  بنابراین شکی نیست که در اسالم، حق حاکمیت . الهی سرچشمه بگیرد
 وا سودرده اسوت، و     انراب آن را به انست الیتغیر الهی خداوند شئون ومقدّسنّلکن بر اساس 

بورداری از  کیفیت و نحووه بهوره   اما. انسان به نیابت از او از چنین حقی برخوردار گشته است
در ایون  انسان . باید با اجازه و رضایت خدا و به نحوی باشد که او تعیین کرده استاین حق 
 .در طول اراده الهی و با اذن او، بر سرنوشت خود حاکمیت دارددیدگاه 
صحیح داده شوده،   که ر نمود ایی توسط پیامبران برای انتخاب راه نآالم، ضمن اسدر 

و نقو      سرنوشتی اجباری و بدون اراده پس برای انسانها. حق انتخاب با خود انسان است اما
 :قران کریم موی فرمایود   رعدسوره    به  مین دلیل خداوند در آیه . استشده نآنان، مقرر 

مربوط است   آنچه را به  ر قومی یعنی خداوند « بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم   ن اهلل الیغیر ماإ»
 . د ند خود آنان آن را تغییر   د د تا زمانی که تغییر نمی

 وای  به عنوان یکی از مبانی و پایهاصل از این  ، ماده   در بند  منشور سازمان ملل متحد
 بعد از تصوین منشوور . کرده است یاد  ا  ا و ملت میی بین دولتآروابط دوستانه و مسالمت

   تعیوین سرنوشوت در مواده   حوق  کوه در چوارچوب ملول متحود تهیوه شود،         اییو گیارش
 ،المللوی حقووق اقتصوادی   و میثواق بوین   المللوی حقووق مودنی و سیاسوی    مشترک میثواق بوین  
 .متجلی گشت( 411 ) اجتماعی و فر نگی

د که جایگاه اصل حق تعیوین سرنوشوت   سازا میت اصل اخیر این سؤاالب را مطرح می
ا در چیسوت  آیو  ایون اصول   دیودگاه اسوالم در موورد    الملل معاصور چیسوت    در حقوق بین
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کوه سرنوشوت او از قبول     تعیین سرنوشت خوی  حق دارد یا ایون  انسان دردیدگاه اسالمی، 
ه در نهایت، مبانی اسالمی حق تعیین سرنوشت چیست  در این تحقیوق، بو   تعیین شده است 

 . این سواالب پاسخ خوا یم داد
 

 تعریف حق تعیین سرنوشت .1

-گیرد و بر اساس آن،  مهی حقوق بشری افراد قرار میحق بر تعیین سرنوشت در زمره

توانند امور خووی  را  می... نظر از قومیت، نژاد، دین و ای اجتماعی صرفی افراد و گروه
ایون حوق   . در دسوت گیرنود  ... دی، فر نگی و ای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادر زمینه
المللی حقوق اقتصوادی،  المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین ر دو میثاق بین  در ماده 

اجتماعی و فر نگی، به عنوان یک حق کلی، نه یک حوق جیئوی و محودود، معوین شوده و      
   مواده (.  - ، 111 بایفسوکی،  )االجرا دانسته شده اسوت  برای موقعیت مستعمراب نیی الزم

مشترک میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فر نگی مصووّب  
بوه موجون ایون حوق،     .  ا از حق تعیین سرنوشت برخوردارنود  مه ملت»: کندبیان می 411 

اجتمواعی و   ،کنند و آزادانوه توسوعه اقتصوادی    آنها آزادانه وضعیت سیاسی خود را تعیین می
 .«گیرند گی خود را پی میفر ن

الملول حواکم بور روابوط دوسوتانه و      راجع به اصول حقووق بوین   491 اعالمیر " مچنین 
حکوومتی  »به صورب ضمنی، حق تعیین سرنوشت را برخورداری از  " مکاری بین کشور ا
از دیودگاه سوند   . دانود موی « بدون تمایی از حیث نژاد، عقیده یا رنو  .... برگییدة  مر مردم

 وا    مر ملوت »، 491 مصوّب   ی کنفرانس  لسینکی راجع به  مکاری و امنیت در اروپانهای
 مواره حق دارند که آزادانه  ر زمان و  ور طوور کوه بخوا نود وضوعیت سیاسوی داخلوی و        

 (.  -  : 794 گیل، )« .خارجی خود را بدون مداخله خارجی تعیین کنند
تخواب شوکل حکومتشوان در داخول     حق تعیین سرنوشت ملل به معنوای حوق موردم در ان   

باشود و یوا حتوی    مرز ای موجود یا دستیابی بوه اسوتقالل و ر وایی از سولطر اسوتعمارگر موی      
ممکن است به معنای حق یک گروه قومی، زبوانی یوا موذ بی در بوازتعریف مرز وای ملوی       

-از دیگر معانی این حوق، موی  . موجود به منظور دستیابی به حاکمیت ملی جداگانه معنا شود

                                 
1- The Final Act of the Conference on Security and Cooperation in Europe, Aug. 1, 1975, 14 

I.L.M. 1292 (Helsinki Declaration). availableat:http: //www1.umn.edu/ humanrts/ osce/ 
basics/ finact75.htm 

http://www1.umn.edu/humanrts/osce/basics/finact75.htm
http://www1.umn.edu/humanrts/osce/basics/finact75.htm
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اشواره  « حق یک واحد سیاسی در سیستم فدرال و تبدیل آن به دولت مستقل حاکم»توان به 

تووان گفوت   به بیان دیگر، موی .  ای شوروی سابقنمود؛ مانند نمونه کبک در کانادا و نمونه
حق تعیین سرنوشت،  م یک حق بشری فردی است که تک توک افوراد یوک ملوت از آن     

 وای اساسوی  موه    کنود کوه حقووق بشور و آزادی    ق پیودا موی  برخوردارند و تنها زمانی تحق
عنوان حوق موردم اسوت کوه در      اعضای آن جامعه تأمین شده باشد، و  م یک حق جمعی به

 .مشترک میثاقین به آن اشاره شده است  منشور ملل متحد و در ماده  11و   مواد 
 

 پیشینه ایجاد حق تعیین سرنوشت .2

حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل اتفاق نظری میوان   در مورد تاریخ یا روند ایجاد
گرو ی از نویسندگان معتقدنود تواریخ طورح    . نویسندگان حقوقی در این مورد وجود ندارد

گردد و گرو ی دیگر تاریخ ایجاد این حوق  باز می 191 این اصل به صلح وستفالی در سال 
 .گردانند ا باز میگیری حکومترا به زمان شکل

که الورس و اسمیس در مقالر مشترک خود مفهوم حوق تعوین سرنوشوت را دارای    چنان
 ای آمریکوا و فرانسوه، ایون    اند که بعد ا با انقالببه قدمت مفهوم حکومت دانسته مفهومی 

 ای مربوط به حاکمیت ملی یا سرزمینی آمیختوه شوده و پوس از آن  وم بوا      مفهوم با تئوری
اما  (.97: 111 الورس، اسمیس، )با ایجاد دولت مرتبط شد  4 ناسیونالیسم اروپایی در قرن 

داننود؛ یعنوی   اکثر نویسندگان، عصر طالیی طرح این حوق را دوران جنو  جهوانی اول موی    
 وای متخاصوم و حکومتهایشوان انجوام     دورانی که لنین در فرمانی راجع بوه صولح، بوه خلوق    

بدون انضمام سرزمین یکدیگر را مذاکراب برای استقرار یک صلح دموکراتیک، عادالنه و 
ای دیگر معتقد بودند حوق  در حالی که عده(. 11-14: 719 عباسی سرمدی، )پیشنهاد کرد 

ملل بر تعیین سرنوشت خود شاید نخستین بار توسط ویلسون رئیس جمهوور ایواالب متحوده    
(. 799 :91 ذوالعوین،  )آمریکای شمالی و در  نگام تهیه مقدماب جامعه ملل اعالم گردید 

در  سرپرسوتی یوا قیموموت   یوا  « سیسوتم مانودا  »نهایتا آنچه که در میثاق جامعه گنجانده شود،  
اصل عدم الحاق و اصل رفواه  : مبنای دو اصل مهم بنا شده بود براین سیستم . جامعه ملل بود
، اگرچوه در ایون   شد  نووز قوادر بوه اداره کوردن خوود نیسوتند       که عنوان می و توسعه مردمی

ای نکرده بوود اموا مضومون اصولی آن را  موان      احتا به حق تعیین سرنوشت اشارهسیستم صر
 (.49: 711 اخوان خرازیان، )داد حق تعیین سرنوشت تشکیل می
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در دوران حیاب جامعه ملل، حوق تعیوین سرنوشوت بیشوتر در  وا ر یوک اصول سیاسوی         

بر اساس این (. 91 : 1 1 ویدمار، )ای حقوقی به شمار آید شد، تا آن که قاعدهارزیابی می
حق، پس از جن  جهانی دوم بسیاری از ملل آسیایی و آفریقایی که تحوت یووب بیگانگوان    

با تشکیل دولتی مستقل سرنوشت خوی   ندبودند آزادی خود را بدست آوردند و قادر شد
 حق تعیین سرنوشت موردم در دوره بعود  (. 91 : 799 ذوالعین، )را به اراده خود تعیین کنند 

ی از جن  جهانی دوم عمدتاّ در ارتباط با استعمارزدایی تکامل و تحول پیدا کرده و عموده 
- ا و اسناد مربوط نیی دارای مضامین ضد استعماری  ستند، به طوری که به نظر موی قطعنامه

 وا در ایون اسوناد، مقابلوه بوا ا عموال سولطه        رسد منظور اصلی از طرح تعیین سرنوشوت ملوت  
 (  -7 : 111 وندر وایور، . ) ا بوده استی بر ملت ای خارجقدرب

آمریکوا،  )بعد در زمان تدوین منشور ملل متحد، اتحاد شوروی به سه کشور دیگر  کمی 
بایسووتی بووه کنفوورانس ، کووه بووا آنهووا در خصووود پیشوونهاد ایی کووه مووی (انگلسووتان و چووین

مود کوه نتیجتواّ بوا اصورار     کرد متنی را پیشنهاد نسانفرانسیسکو ارائه شود بحث و مذاکره می
منشور " از ماده   کشور ایی چون مصر، اوکراین، ایران، سوریه و کلمبیا این اصل در بند 

توسعه روابط دوسوتانه بوین   "با این بیان که یکی از ا داف سازمان . گنجانده شد "ملل متحد
-موی "...خوود   ا و حق آنها در تعیین سرنوشوت  ا بر اساس احترام به اصل برابری ملتملت

الرعایوه جوا   المللوی الزم این اصل تدریجاّ توسعه پیدا کرد و امروزه در یک معا ده بین.باشد
 (.191:  71 کک دین و غیره، )داده شده است 

بسوتر  در  ای ملل متحد در جهت اعتالی اصول تعیوین سرنوشوت    اوج فعالیت 411 د ه 
بوا امیود بوه     "ر ا و مردموان مسوتعمراب  اعالمیه اعطای استقالل به کشوو ". استعمارزدایی بود

ی ملتها  مه»: این اعالمیه تصریح داشته است. تسریع فرآیند استعمارزدایی به تصوین رسید
تواننود آزادانوه    وا موی  با خاصیتی که ایون حوق دارد آن  و  حق تعیین سرنوشت خود را دارند

-قتصوادی و اجتمواعی  ی فر نگی،اوضعیت سیاسی خود را تعیین کنند و آزادانه حق توسوعه 

 .«شان را دنبال کنند
المللوی حقووق مودنی و سیاسوی و     میثاق بین 411 به دنبال تصوین این اعالمیه، در سال 

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فر نگی به تصوین رسوید و مودتی پوس از    نیی میثاق بین
از آن . عی مطرح شود ی کنترل بر منابع طبیآن، بُعد جدیدی از حق تعیین سرنوشت در زمینه

 وای سوازمان ملول    ، دوره اوج فعالیوت 491 سوال  . پس، این حق جنبه سیاسیِ صرف نودارد 
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متحد در راستای تثبیت جایگاه برتر اصل تعیین سرنوشت و شناسایی آن به عنوان یک اصل 

اعالمیه اصول حقووق  "در این سال، مجمع عمومی سازمان ملل . الملل بودبنیادی حقوق بین
 " ا بر اساس منشور ملل متحود الملل در خصود روابط دوستانه و  مکاری میان دولتبین

-می "اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت"گانر آن  را تصوین کرد که یکی از اصول  فت

 .باشد
- مه مردم حق دارند آزادانه و بدون دخالت خوارجی وضوعیت سیاسوی   "بر این اساس، 

ادی، اجتماعی و فر نگی خود را دنبال و  ر دولتی و یفوه  شان را تعیین کرده و توسعه اقتص
در  (.41-44: 711 اخووان خرازیوان،   )دارد این حق را مطابق با مقرراب منشور رعایت کند 

نسول  گانوه حقووق بشور، در جایگواه      ای سوه عصر حاضر، حق تعیین سرنوشت در میان نسل
-در کنوار حوق   "وق  مبسوتگی حقو "یا  مان حقوق جمعی و گرو ی، و به تعبیر دیگر سوم 

ایون  . جوای دارد  وا  و حقوق اقلیت ایی مانند حق بر صلح و حق بر پاکسازی محیط زیست 
تحقوق و  نشوانگر   شوده و در دو د ه آخر قرن بیستم مطورح  به صورب جدّی نسل از حقوق 

 . آیدبه شمار میتوسعه مهمی در آموزه عمومی حقوق بشر روند 
 ای شورای امنیت به عنوان عاملی بورای مبوارزه بوا    طعنامهحق تعیین سرنوست در قالن ق

 411 شوورای امنیوت در جووالی    .  ای نژادپرست  ناقض حقوق بشر مطورح اسوت  حکومت
در سوال  . تصووین کورد  را آفریقای جنووبی  رژیم نژادپرست علیه ... تحریم  ای اقتصادی و

در  ارتاید را لغو نموود و  ای شورای امنیت آپرژیم آفریقای جنوبی تحت فشار تحریم 44 
آپارتایود  با انتخاباتی که امکان رأی دادن و نمایندگی به تمامی نژاد ا داده شود،   449 سال 

تأکیود بور    ضمن شورای امنیت 74  و  17   ،44   ،11   ای قطعنامه. رسماً برچیده شد
ی احترام بووه حوق حاکمیوت و تمامیوت ارضوی یوگسوالوی، خواسووتار خودمختوواری بوورا         

اداره  ،شوورای امنیوت   444 ژوئون   1 موور    99  طعناموه شوماره   ق. کووزوو شوده بودنود 
در . نموود واگوذار   " یاب ماموریت سازمان ملل جهوت اداره موقوت کووزوو   »به را کوزوو 

تعهد تمام دول عضوو سوازمان بوه رعایوت احتورام حاکمیوت و تمامیوت        »مقدمه این قطعنامه 
گونوه کوه در بیانیوه نهوایی      دیگر کشور ای منطقوه آن  ارضی جمهوری فدرال یوگسالوی و

قرارگرفته و بور  یید مجدد قرار أ لسینکی و ضمیمه دوم قطعنامه اخیر ذکر شده است مورد ت
 ای پیشین شورا در خصود لیوم رعایت خودمختاری قابول توجوه    قطعنامه»لیوم احترام به 

 (741 نی، نواز) .تصریح شده است« و حق تعیین سرنوشت برای کوزوو
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 الملل معاصرجایگاه اصل حق تعیین سرنوشت در حقوق بین.3

از اصل تعیین سرنوشت فقط دو بار در متن منشور ملل متحد یاد شده اسوت و بوه  موین    
علت است که حقوقدانان معتقدند منشوور ملول متحود نقو  چنودانی در ایجواد حوق تعیوین         

ای بورای حوق تعیوین    الملل جایگاه ویوژه ، حقوق بین491 تا پی  از . سرنوشت نداشته است
در منشور نیی این اصل، تابع اصل منع توسل به زور و حقوق مربووط بوه   . سرنوشت قائل نبود

قورار گرفتوه   ( اصل  فتم)و التیام به حفظ صلح و امنیت ( ماده دوم)حفظ تمامیت سرزمینی 
 (.117-111: 711 گریفیتس، اوکالگان، . )است

 491 و بوار دیگور در سوال     411 سازمان ملل یک بار در سال   مچنین، مجمع عمومی 
 ایی که بر سور راه  با موضو  اصل حق تعیین سرنوشت را با وجود محدودیت   اییقطعنامه

اعالمیه استقالل بخشیدن بوه کشوور ا و موردم    ". اجرای آن وجود داشت، به تصوین رساند
صراحتاً حق تعیین سرنوشت ( 491 ) "هاعالمیه روابط دوستان"و  411 در سال  "مستعمراب

 (. مان)د د را در ارتباط تنگاتن  با استعمارزدایی نشان می
 نقش اسناد سازمان ملل در توسعه و تدوین اصل حق تعیین سرنوشت .3-1

منشوور ایون سوازمان      مواده    ،پواراگراف  491 با تأسیس سازمان ملول متحود در سوال    
 وا بور   توسعه روابط دوستانه بوین ملوت  "مان ملل متحد تصریح کرده که یکی از ا داف ساز

 مچنوین بوه اصول    . باشود موی  " وا اساس احترام به اصل حقوق برابر و تعیین سرنوشت ملوت 
اعالمیه مربووط بوه    (XI)المللی و در فصل، نظام قیمومت بین(VII)تعیین سرنوشت در فصل 

 .سرزمینهای غیرخودمختار اشاره شده است
ی در بردارنووده 411 دسووامبر 9 مصوووب  GA( 1 9 ) (XV)امووه بووه طورخوواد، قطعن

-این اعالمیوه تصوریح موی   . باشدی اعطای استقالل به کشور ای مستعمره و مردم میاعالمیه

 ا حق تعیین سرنوشت خود را دارند؛ با خاصویتی کوه ایون حوق دارد، آنهوا       مه ملت": کند
فر نگوی،   د و آزادانوه حوق توسوعه   تواننود آزادانوه وضوعیت سیاسوی خوود را تعیوین کننو       می

                                 
ره اعوالم   وا و اقوالیم مسوتعم   ملوت    حق استقالل را 411 /  /9 مور  ( 1 دوره )مجمع عمومی  9 1 قطعنامه شماره   

الملل در مورد روابط دوسوتانه و  بین حقوقاصول  491 /  /9 مور  ( 1 دوره ) 1 1  مچنین قطعنامه شماره . نمود
 .را تضمین نمود اساس احکام منشور ملل متحد  ا بر مکاری میان دولت

http://palpedia.maarefefelestin.com/index.php/%D8%AD%D9%82
http://palpedia.maarefefelestin.com/index.php/%D8%AD%D9%82
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ی صحرای این قطعنامه از ا میت زیادی در پرونده. "شان را دنبال کننداقتصادی و اجتماعی
 .غربی برخوردار است

نیی اعوالم   491 اکتبر   مصوب   1 GA  (X XV)قطعنامه   پاراگراف  در این راستا،
سازمان ملل متحود، اعالمیوه اعطوای     ی اشکال، تجاوز از منشورتداوم استعمار در  مه"کرد 

 (. 9: 111 عمر، . )شودالملل تلقی می ا و نیی اصول حقوق بینبه کشور ا و ملتاستقالل 

 المللوی، بوین  متخلفانور  اعمال برابر در  ادولت مسؤولیت معا ده نویسپی  متن 1 در ماده 
المللوی اشواره    ا در برابر اعمال متخلفانور بوین  مسؤولیت دولترابطه با  نیی در  11  مصوب

کوه بوا تعهود     دولتمتخلفانه بودن  ر عمل یک مانع   یچ چیی در این فصل،"شده است که 
بوه عبوارب    . نخوا ود شود   الملل عوام موافوق نیسوت،   حقوق بین هرگیرنده از قاعدة آمنشأب

دیگر،  یچ چیی از موجباب رافع مسئولیت دولتی که با عمول متخلفانوه خوود موجون نقوض      
  . شود،  نخوا د بودی حقوق بین الملل عام میگرفته از قاعده آمرهتعهد  نشأب
سوم این پی  نویس، نسوبت   دارد که فصلالذکر اشاره مینویس فوقمتن پی  91ماده 

گوردد کوه شوامل نقوض مهوم یوک تعهود         المللی ا عمال می ای بینبه آن دسته از مسؤولیت
کنود  الملل عام، توسط یک دولوت بووده و تأکیود موی    گرفته از قاعدة آمرة حقوق بیننشأب

نقض چنین تعهدی اگر دربرگیرندة یک قصور شدید یا سیستماتیک توسط دولت  مسؤولِ "
د د کوه اصول حوق تعیوین     الذکر نشان میاسناد فوق.  ، جدّی و مهم است"جام تعهد باشدان

الملل معاصر است که منجر به تکووین و تحوول   سرنوشت، از جمله اصول اساسی حقوق بین
اخووان خرازیوان،   . )شوود المللی برای رعایت و تأیید آن میتعهداتی در برابر کل جامعه بین

 711 :   -  1) 
 هاقطعنامه .3-1-1

اعالمیه اعطوای اسوتقالل بوه    ) 9 1 سازمان ملل متحد با تصوین قطعنامه  مجمع عمومی 
به عنوان اولین متنی که بعد از منشوور سوازمان ملول متحود،     (  ای مستعمره ا و ملتسرزمین

 وا پرداختوه، توانسوته اسوت نقو  موؤ ری را در رونود        در آن به حق تعیوین سرنوشوت ملوت   
بعد از آن، سازان ملول متحود بوا    .  ا داشته باشدی و احقاق تعیین سرنوشت ملتاستعمارزدای

                                 
1 Article 26” Nothing in this chapter precludes the wrongfulness of any act of a State which is 

not in conformity with an obligation arising under a peremptory norm of general 
international law.” 

2Article 40”  1. This chapter applies to the international responsibility which is entailed by a 
serious breach by a State of an obligation arising under a peremptory norm of general 
international law. 2. A breach of such an obligation is serious if it involves a gross or 
systematic failure by the responsible State to fulfill the obligation.” 

http://1945.ir/fa/news/232/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%80-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-2001
http://1945.ir/fa/news/232/%D9%85%D8%AA%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%80-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8-2001
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ملل به تعیین سرنوشت  حق مردمان و،  41  دسامبر 1 مور   197  (VII) قطعنامهتصوین 
عوالوه بور   . دانود موی  مندی از تمام حقوق اساسی بشور شرط مقدماتی برای بهرهرا یک  خود

، و اعالمیوه اصوول    41 ط به حاکمیوت دائوم بور منوابع طبیعوی      آن، برای مثال، اعالمیه مربو
 ا دانست که منجور بوه   ی دولت ایی از رویهتوان نمونهرا می 491 راجع به روابط دوستانه 

 .انداالجرای حقوق عرفی در این زمینه  شدهایجاد قواعد الزم
 راجع به حقوق بشر 1611های بین المللی میثاق .3-1-2

شوورای اقتصوادی و    کمیسویون حقووق بشور تحوت نظور مجموع عموومی         411 در سوال  
ی حقووق بشور   که حقوق مندرج در اعالمیوه  را مبنی بر این  اجتماعی سازمان ملل، تصمیمی

تصومیم گرفوت کوه     419 بعداً در سال . بایستی توسط یک معا ده پیگیری شود اتخاذ کرد
 ا مربوط به حقوق مودنی و سیاسوی و   ناین حقوق باید در دو معا ده جداگانه که یکی از آ

در ا نوا  تهیوه   . دیگری مربوط به حقوق اقتصادی، اجتمواعی و فر نگوی باشود، اتخواذ کورد     
کردند که دو میثواق راجوع   نویس این معا داب، کشور ای غربی این نظر را مطرح میپی 

عکوس، اتحواد   بور   . ای اساسی افراد را وضع کننود به حقوق بشر باید صرفاً حقوق و آزادی
 ا در دو میثواق  اصل تعیین سرنوشت ملت  جما یر شوروی سابق شدیداً از لیوم درج رسمی

 طوی  بعد از بحث و تبادل نظر، نظر کشوور ای بلووک شورق غالون شود و     . کردحمایت می
المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی میثاق بین 411 دسامبر  1 در تاریخ  A  11/ قطعنامه

المللووی راجووع بووه حقوووق اقتصووادی، اجتموواعی و فر نگووی بووه تصوووین مجمووع و میثوواق بووین
 (1 -77: 791 صالح، . )سازمان ملل متحد رسید عمومی

 هااعالمیه. 3-1-3

 الملل در مورد روابط دوستانه و  مکاری میان دولتهااصول حقوق بین اعالمیه
در مورد روابوط دوسوتانه و    المللاصول حقوق بین اعالمیه"ملل متحد در   مجمع عمومی
موور    1 1 که به عنوان ضومیمه قطعناموه    " ا بر طبق منشور ملل متحد مکاری بین دولت

-و در راستای گیارش کمیته ششم مجمع عمومی به تصووین رسوید، کامول    491 اکتبر 9 

 وا،  اصل تساوی حقوق و تعیوین سرنوشوت ملوت   : ترین شکل اصل تعیین سرنوشت را شامل
 وا بودون مداخلوه خوارجی و     ی وضوعیت سیاسوی آن   ا برای تعیین آزادانوه ملت ی حق تمام

 وا، و بوه عوالوه، و یفوه  ور دولوت بورای        پیگیری توسعه اقتصادی، اجتماعی و فر نگی آن
 9 1  دومین پاراگراف قطعنامه. احترام به این حق مطابق مقرراب منشور ملل متحد، دانست

و در آن بوه دو عامول اسوتعمار و     همورد تصریح قرار داداً مجدداصل تعیین سرنوشت را نیی، 
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توجوه  موورد  الیامواّ  ی بیگانگان به عنوان مواردی که حق تعیین سرنوشت در آنها بایود  سلطه

-با طورح مسوئله وضوعیت سورزمین     قطعنامهاین  .طور مستقیم اشاره نموده است قرار گیرد به

پیونود میوان ایون اصول و اسوتعمارزدایی را       ای مستعمره در بخ  راجع به تعیین سرنوشت، 
اصول  »باشد که تحوت عنووان   بخ  راجع به تعیین سرنوشت، اصل پنجم می. ساختنمایان 

  .گردیده است مقرر«  اتساوی حقوق و حق تعیین سرنوشت ملت
سازمان ملل به مناسبت پنجوا مین سوال تأسویس آن در خصوود      اعالمیه مجمع عمومی

میه سازمان ملل به مناسبت پنجا مین سال تأسیس آن در خصوود  اعال حق تعیین سرنوشت
حق تعیوین سرنوشوت موردم، وضوعیت خواد مردموان       ": داردحق تعیین سرنوشت مقرر می

مناطق تحت سلطه واستعمار بیگانگان وسایر اشکال اشغال خارجی را در نظور داشوته و حوق    
-ل برای تحقق حق برگشوت مردم در اتخاذ اقداماب مشرو  در چارچوب منشور سازمان مل

این اصل به معنی تشویق یا ارائه دسوتورالعمل  .شناسدناپذیر تعیین سرنوشت را به رسمیت می
 وای  دار کردنِ کلّی یا جیییِ تمامیت ارضی و وحدب سیاسوی دولوت  برای تجییه و خدشه

مستقل و حاکم نیست که تابع اصل تأمین حقوق برابور و حوق تعیوین سرنوشوت موردم خوود       
 ."تند و نمایندگی کل مردم سرزمین خود را بدون  یچ گونه تبعیضی دارا  ستند س

 ا و نهاد ای جامعوه در  اعالمیه حقوق و مسئولیت افراد،گروه 1ماده    مچنین در بند "
کوه بوه مناسوبت     "ی جهوانی شده ای اساسیِ شناختهترویج و حمایت از حقوق بشر وآزادی

: رسید تأکید گردیود   ی حقوق بشر به تصوین مجمع عمومیپنجا مین سالگرد اعالمیه جهان
ای مو ر، به طور فوردی یوا  موراه بوا      رکسی حق دارد به دور از  رگونه تبعیض و به گونه"

 رچنود ایون   "دیگران، در اداره امور کشور و در پیشبرد اموور جامعوه شورکت داشوته باشود      
دسوته اصوول و حقووق مبتنوی بور       آور حقوقی نیست، اموا شوامل یوک   اعالمیه یک سند الیام

المللوی کوه از نظور حقووقی     استاندارد ای حقوق بشوری اسوت کوه در دیگور سوند ای بوین      
 (1 -4 : 711 امیدی، . )تعهدآور  ستند آمده است

 المللی دادگستری در خصوص حق تعیین سرنوشت آرای دیوان بین .3-1-4

کنود  تأکیود موی    49 آوری رأی در رأی مشورتی مربوط به دیوار حائل، با یواد  دیوان 
د د که حق مردم بورای تعیوین سرنوشوت، اموروزه     اش در قضایای مذکور نشان میکه رویه

دیوان در سایر قضایای مطرح شوده  . شودالشمول محسوب میحقی است که از تعهداب عام

                                 
1 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, Adopted 

by General Assembly resolution 1514 (XV). of 14 December 1960  



نیب
وق 

حق م و 
سال ت رد ا

ش نو سر تعیین  حق 
 

صر معا لملل  ا
 

 

 

66 

 
وموت  متحوت قی و  وای مسوتعمره   موضو  حق تعیین سرنوشت را در سورزمین نید خود  نیی، 

 :آرای صادر شده بر حسن تاریخ عبارتند از. د دمید توجه قرار مور
   رأی مشوورتی  ) یبیوا فریقوایی جنووبی در نام  آقضیه پیامد ای حقوقی ادامه حضوور   -
 (.  49 ژوئن 
 (. 491 اکتبر  1 رأی مشورتی )قضیه صحرای غربی  -
 (.  44 سدتامبر    رأی )قضیه اختالف مرز زمینی، جییره و دریایی  -
 (. 441 ژوئن  71رأی )قضیه تیمور شرقی  -
 (.119 رأی مشورتی )قضیه دیوار حائل  -
  

 حق تعیین سرنوشت از دیدگاه اسالم .4

مسویر صوحیح زنودگی و     ،قودرب تشوخیا انتخواب   تواند با  میاز دیدگاه اسالم، انسان 
مبران ر نمود وایی توسوط پیوا    در این مسویر گرچوه  ، کندتعیین خود را سرنوشت و مقدراب

در آیواب  . حق انتخاب با خوود انسوان اسوت    لکنداده شده، به وی راه صحیح  برای انتخاب
موی   را بور  گمرا وی  حق و  دایت و یوا راه  یا راه انسان  تأکید شده کهاین موضو  متعددی 
غّییرورموا موا   إِنَ اللَوه  الیُغّییرورم موا بِقّیووحمّت ح تَو  یُ     ": توان به آیاب زیر اشاره کورد  ز جمله میا. گییند
که آنها خود را تغییور   د د، مگر آن  یچ قوم و ملّتی را تغییر نمی خداوند سرنوشت: بِأّینْفمس هِمح
خلوق را متوذکر    :فذکر انما انت مذکرلسوت علویهم بمصویطر   "(.   سوره رعد، آیه ) "د ند

سووره  )"بر تبودیل کفور و ایموان آنهوا نیسوتی      ساز که و یفه تو غیر از این نیست و تو مسلط
فلنفسوه و مون    بوالحق فمون ا تودی   للناس انا انیلنا علیک الکتاب یا "و(.   و    غاشیه، آیه 

 مانا ما این کتاب را برای موردم بوه حوق نوازل     : ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل
کردیم پس  ر کس  دایت یابد به سود خود اوست و  ر کس گمراه شوود فقوط بوه زیوان     

بوا تودبر در آیواب    (.  9سووره زمور، آیوه    ) "شود و تو بر آنان وکیل نیسوتی  خود گمراه می
توانود   موی  و حتی داندمیحاکم بر سرنوشت خود و مؤ ر در آن را انسان قرآنی فوق، اسالم 
در نگورش  . الهوی را بوه دنبوال دارد   لطف یا عذاب استحقاق   ا اراده ملت و آن را تغییر د د

مطلق بر جهوان و انسوان اصوالتا و حقیقتوا از آن خداونود       حاکمیت و والیتگرچه ، اسالمی
انسان عاقل مختار را به عنوان جانشین خدا در زمین به دلیل توانوایی تشوخیا   است، لکن او 

 . و استنباط و نیروی اخذ تصمیم و اراده بر سرنوشت خود حاکم کرده است
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 مبانی اسالمی حق تعیین سرنوشت .4-1

حاکمیت انسوان بور سرنوشوت خوود قابول اسوتدالل و بر وان        حق در مورددیدگاه اسالم 
 :در این دیدگاه، مبانی تفویض حق تعیین سرنوشت به انسان عبارتند از. است

 اختیار همراه با ضرورت پاسخگویی در قبال رفتارهای فردی و جمعیو  اراده  آزادی  اصل .4-1-1

او  بوه   و میایوایی    قورار داده  مونوه  و ن شریف   را موجودی اسالم، خداوند انسان  از دیدگاه 
و لّیقّیودح  "آموده اسوت    سووره اسورا    91در آیوه  . محرومنود  از آن  سایر موجوداب  که  بخشیده 

یورّت مرمْونْ   کّیرَمحنّیا ب ن ی آد م  و ح م لْنّیا ُمح ف ی الْب رِ و الْب ححرِ و ر ز قْنّیا ُم مرنّی الطَیرب واب  و فّیضَولْنّیا ُمح ع لّیو  کّیث    
بور  ]راست  ما فرزندان آدم را گرام  داشتیم و آنوان را در خشوک  و دریوا     و به: خّیلّیقْنّیا تّیفْض یلًا

 وا را بور بسویارى از     برنشاندیم و از چیی اى پاکییه بوه ایشوان روزى دادیوم و آن   [  ا مرکن
بوا    تووأم  اراده  آزادی  ، وا انسوان   از امتیوازاب  یکوی  . " اى خود برترى آشکار دادیوم  آفریده

  کوار خووب   زنند و نتیجه  را رقم   خوی  توانند سرنوشت می  آن  موجن به  که   است مسئولیت 
 . را ببینند  و بد خوی 
 جمعوی   اراده« یغیروا ما بأنفسهم حتی  ما بقوم ال یغیرم اهلل  ا ن»  آیه شریفه از ، اسالمی در متون 

-و مهوم  و امتیواز انسوان     و اختیوار، ارزش  راده ا  آزادی مو بت این . ه استشد انسانها استنباط  

موجووداب   بر  مه  که   ای و سیطره سلطه   خدا با تمام. است  او با سایر موجوداب تفاوب   ترین
  به بلکه  کار ا نساخته،  انجام به  ملیم   مطلقاً  او بخشیده به را در حدود اختیاری که  دارد، انسان  

 و وی، افعوال   و اسوتقالل   آزادی   سولن   اموور، بودون   عاقبوت    د و بیوان وارشا  امر و نهی  وسیله
آزادی  اصول در اسوالم، درکنوار    (. موان ) اسوت  در آورده  انضوباط    را تحت انسانی   حرکاب

گونه که اشواره شود    ماناصل پاسخگو بودن انسان نیی مقرر است؛ زیرا اختیار، البته و  اراده  
حواکم مطلوق اسوت، انسوان را بور سرنوشوت خووی  حواکم         خودا کوه   در دیدگاه اسوالمی  

فرمایود  سوره انسان خداوند می 7در آیه . توأم با مسئولیت استانسان آزادى  لکنگردانیده 
انوا  ودیناه   ) شوود  یوا ناسوداس   ،ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد و پوذیرا گوردد  "

خداونود   و بالوذاب از آنِ  اوالًسرنوشوت   پوس حوق تعیوین   . "(السبیل إما شاکرا و إما کفووراً  
در برابور خداونود    حوق ذی انسوانِ   ایون  اموا  .اسوت بوه انسوان     و بالعرض، متعلق و  انیاً، است

قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیی به  11این موضو  در اصل . مکلف و مو ف است
 در کنود یوا   سولن   انسوان را از   الهوی  حوق   تواند ایون  نمی   یچ کس"این صورب بیان شده که 

 در  کوه  خوداداد را از طرقوی    حوق   ایون  د د و انسانها  قرار  خاد  فرد یا گرو ی  منافع  خدمت
  ."کنند می  عمالشود، ا  اصول زیر گفته می
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حق تعیین سرنوشت به عنوان حقی الهی از طورف  بر اساس اصل فوق، از دیدگاه اسالم، 

و  یچ کس چنوین حقوی را نودارد کوه آن را از انسوان      شدنی نیست سلن ،خداوند به انسانها
-موی سوت کوه   این حق توسط خداوند به انسان واگذار شده است و تنها او زیراسلن نماید؛ 

حق در دیدگاه فوق که در قانون اساسی نیی ذکر شده  .سلن نمایداین حق را تواند از انسان 
زیورا  گرو ی خاد قرار گیورد؛   تعیین سرنوشت اجتماعی نمی تواند در خدمت منافع فرد یا

کوه دلیول خاصوی در ایون      مگر این ،افراد بر یکدیگر است اصل بر عدم حاکمیتدر اسالم 
ا باب نمووده باشود کوه     ارتباط وجود داشته باشد که چنین حاکمیتی را به صورب مشخا 

 .قرار گیرد مشخصی این حق به واسطه آن در اختیار فرد یا گروه
 همگانیمسئولیت اصل  .4-1-2

 پیوامبر اکورم   .قورار گرفتوه اسوت   تاکیود   مورد  اسالم  دیندر مسلمانان    مگانی  مسئولیت
یعنوی تموامی   : عون رعیتوه  کلکم را  و کلکوم مسوئول   "فرمایند در حدیث شریفی می( د)

مسولمین نسوبت بوه  وم مسوئولیت      یعنوی  . "افراد جامعه نسبت به  م مسئولیت و و یفه دارند
  مسوئول   ور فوردی   در آن،  کوه   اسوت   اسالمی  امت   ایویژگیاز   یکی ، مسئولیت  دارند این

  حفوظ   متعودد را بورای     وای مسوئولیت  و در عوین حوال،    بوده و بد خوی   نیک  اعمال  تمام
را   انسوان   وجود دارد که  بسیاری  آیابدر قرآن، . دارد  بر عهده  آن  و اعضای  جامعه  سالمت
بررسووی آیواب قورآن در زمینوه حوق تعیووین      .طلبود  موی   از او مسوئولیت و   قورار داده   مخاطون 

اسالم قائل به فردی بودن این حق بووده و بورای  ور انسوانی ایون      د د که سرنوشت نشان می
 زیورا در یوک جامعوه    دانود؛ موی حق را به رسمیت شناخته، اما نهایتاً این حق را حقی جمعوی  

به امور  ومت، بایدامور مربوط به شیوه اداره حکباید عالوه بر شرکت در  مه  مردماسالمی 
دیگر مسلمانان اعم از کسانی که در داراالسالم اقامت دارند یا در خارج آن قرار دارنود نیوی   

جامعه اسالمی به  م گره خورده اسوت و  افراد سرنوشت  در این دیدگاه،. توجه داشته باشند
مشوارکت  عودم  سوکوب و  ، به  مین دلیول  .باید به فکر دیگر مسلمانان نیی باشد مسلمانی  ر

طبوق  . آمده است اسالمدر ردیف ترک حتی بوده و  امری مذموم مسلمانبرای یک  جمعی
 ور   "الیهتم بامور المسلمین، فلیس بمسلمو من اصبح " (د)اکرم  رسول از مشهور یروایت

 "تنباشود، مسولمان نیسو    کس صوبح سور از خوواب نوشوین بوردارد و در اندیشوه مسولمانان       
حوق تعیوین سرنوشوت     بوه  ایون روایوت   (.774و  771، 771، د  9ق ، ج  917 مجلسی،  )

                                 
 1 /جا یه   
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چنوین دیودگا ی، بوا     .دارداحساس مسئولیت فرد مسلمان نسبت به دیگوران اشواره   جمعی و 

 11و   حقوق  مبستگی که در نسل سوم حقوق بشر نیی بوه آن اشواره شوده و نیوی بوا اصول       
  .گی داردمیثاقین  ما ن  منشور و ماده 

 اصل امر به معروف و نهی از منکر .1-4-3 

بور   شوگرف   توأ یری   کوه   اسوت   اسوالم  فرو  دیون  از جملهاز منکر   و نهی  معروف  امر به
بر اساس این اصل،  ر انسانی در قبال سرنوشوت انسوان دیگور     .داردانسان   اجتماعی  زندگی 

گر مبنای عقلی این اصل اسوالمی  پس حس مسئولیت عمومی نسبت به یکدی. مسئولیت دارد
و    والم    وای حکوموت   از برقوراری   ابیار ممانعوت    مچون  اصل این  ،سیاسی  از لحاظ .است

  افوراد جامعوه    جمعوی   مشوارکت   مهوم   از مصادیق  ساز و یکی کند و زمینه می  عمل  استبدادی
  والمومنواب   والمومنوون ": فرمایود موی سوره التوبه   9قرآن کریم در آیه خداوند در   .است
  یقیموون الصولوه و یوتوون    عون المنکورو    و ینهوون   بالمعروف  یامرون  اولیا بعض  بعضهم

دارند،   دیگر والیت  بر بعضی  بعضی  مومن  و زنان  مردان: و رسوله  اهلل  الیکاه و یطیعون
-موی   د و زکواب کنند، نمواز را بوه پوا موی دارنو     می  کنند و از منکر نهیامر می  معروف  به

سوره آل عمران آمده  19 در آیه  مچنین . "کنندمی  اطاعت  پردازند و از خدا و رسول 
ایون  . "عن المنکور  و ینهون  بالمعروف  امه یدعون الی الخیر و یامرون منکم ولتکن": است

دیگور   به نصیحت، در اسالم مهم تعالیم اجتماعیآیاب بیانگر این موضو  است که یکی از 
 از منکور  و نهوی  امر به معوروف  در قالن دو فریضه  ر بران جامعه اسالمی بهنان به ویژه موم
و   نظوارب   مردم مسئول اند و تحوت  در مقابل عمومی  خدماب  متصدیاناز این رو، . است

در قالن حوق تعیوین   از منکر   و نهی  معروف  امر به. کنندمی  انجام و یفه  مردمی  مراقبت
به  مین دلیول، در اصول   . دارد مسلمانان  مگانیِ و ز مسئولیت اجتماعیحکایت اسرنوشت 

بوه خیور، اموور    اسوالمی ایووران، دعووب   در جمهووری   شوتم قوانون اساسوی آموده اسووت کوه     
  بوه   نسوبت   موردم   عهوده   بوه   و متقابل،  است  مگانی ایو نهی از منکر و یفه معروف به

  دولوت و شورایط و حودود و کیفیوت      به  تنسب  و مردم  مردم  به  نسبت  یکدیگر، دولت
  یوامرون  بعضوهم اولیوا  بعوض    والمومنواب  و المومنوون »آیوه   .کنود موی   معین  را قانون  آن

 . ترجمانی از  مین معناست« عن المنکر  بالمعروف و ینهون
 اصل شورا .1-4-4

خووردار  بر   ای قرآنی و روایی عمیقی در معارف اسوالمی ریشه زا شورا  اصلدر اسالم، 
 ای اجتماعی اسوالم  از بنیاناصل، این . تأکید شده استعقالیی   اصل  کو به عنوان ی است
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در  .نق  کلیودی دارد  سیاسی  در مشارکت   ،از آن پس  و در تعیین حاکم و  آید به شمار می

مو ف به رعایوت اصول    جامعه یهمسائل سیاسی و اداردر مؤمنان و حاکم دیدگاه اسالمی، 
اموری ضوروری و مهوم تلقوی      «حاکم»شرکت مردم در تعیین  به  مین دلیل،. باشندیمشورا 
مشوورب   را بوه    ردم و حاکمان جامعه اسوالمی مدر دو آیه،  در قرآن کریم خداوند .شودمی
شواور م   و»و ( 71/ شووری )« واّیمر م شوری بیونهم »: فرمایدمیو  کرده  دعوبو   فراخوانده 

 ر انسانی نسوبت بوه    ی این امر  ستند که کنندهاین آیاب بیان(. 14 / آل عمران) «فی االمر
موراد از    که  باید توجه داشت.  سرنوشت خود و سرنوشت دیگر افراد جامعه مسئولیت دارد

 موان  نیسوت، بلکوه منظوور      الهوی   و تکوالیف   الوذکر، احکوام  اخیردر آیوه  « امور م »کلمه 
 .گیردمی صورب   مگانی  مشورب  ساسا بر  تدبیر در آن که مباحاب است حوزه
و   پر یوی از تمرکوی قودرب     ، اسوالمی  نظوام   شوورا در   اصل مفید محوریت  نتایج  از  یکی 
  مردموی، بورای    اقخلّو  از اسوتعداد ای    جوویی  بهوره  منظوور  به   اجتماعی  محیط  به  آوردن روی

موردم    کوه د ود  یه نشان موی این دو آ. باشد می  آنان خود   معضالب و حل  مشکالب  گشای  
،   موین مبنوا   بور . دارنود  ای  کننوده  تعیین  نق   ،امور جامعه  و اداره  خوی   سرنوشت  در تعیین 

در   مشوورب  دامنوه   در اسالم، گسوترش    حکومت  نظام  استواری   ای پایه  ترین از اساسی یکی 
  تموامی  آن،   در نتیجوه   ،اسوت   اجتمواعی و   سیاسوی   شوئون  در از جملوه   ، ابعواد زنودگی    تمامی

  اداری - سیاسوی   شوئون   تمامی ند درامو ف  شرعاً  اسالمی  در نظام  و اداری سیاسی   متصدیان
را پشوتوانه    رأی موردم   و  موواره  بگذارنود   در جریوان  را کوامالً    باشند و آنوان   در کنار مردم

 در صوحنه   تا پیوسته  است مردم   بهفرصت  ی به منیله اعطا  خود  این. خود قرار د ند  اقداماب 
 . نوعی سرنوشت خوی  را رقم بینند باشند و به  داشته  حضور فعال  سیاست 

بور    شوده تعیوین  امورِ   کنود کوه   نمی  ا باب "بینهم  شوری  امر م"  اند که گفته  بعضیگرچه 
  شوود، فورد تعیوین     پرداختوه  "مشورب"  پیشوا به  تعیین  اگر در زمینه  باشد، بنابراین  الزم  جمع
  دانسوتن   زیورا مستحسون  اموا ایون نظور درسوت نیسوت،      . نخوا ود بوود   "االطاعه  واجن"  شده

بنابر این، انجام . ا ر خوا د بود باشد، لغو و بی  الیامی  بر جمع  آن  نتیجه  که آن  بدون "شورا"
  مشرو    ای خواسته  استایدر رآنان   و حرکتدر تعیین سرنوشت   مردم  جایگاهبه   ،مشورب
(.  41د ،799  معرفووت،) ددانوو مووی  سووهیم  در حکومووت   موووارهمووردم را و پرداختووه   اموت 
  الشورایط   جوامع   فقیوه  "حواکم "  در تعیوین   موردم   شورکت  "شوورا "  اصول   اسواس  بر  ،بنابراین
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  بوا ر بوری    یدائم  و مشورب  سیاسی  در مشارکت  نیی باید جامعه  از آن  و پس  است  ضروری
 .سر برده امت، ب

 انسان خالفت اصل .1-4-5

دار اسووتقرار  و عهووده خوودا در زمووین   و جانشووین خلیفووه   مانووا  انسووان قوورآن، از دیوودگاه 
بقوره   سووره   77توا   71در آیاب . است در آن  و حکومت  زمین   نهایی خدا و وارث  حاکمیت 

را  انسووان  خالفووت  ،  قوورآن. شووود مووی  رحاو مطوو  خالفووت  ،انسووان  خلقووت بووا اصوول   میمووان  
 اجتموا ،  کنود و در  عمول   در محودوده شوریعت  شمرده و به وی اجوازه داده   حکومت  اساس
کوه   نود معتقدبعضوی اندیشومندان اسوالمی     (.717 صوباغیان،  ) نمایود  عموال  خود را ا   قدرب

 ،انسوان اساس حکومت مردم برخوی  و مشروعیت حکومت جامعه بشری با این عنوان کوه  
تموام آنچوه را    ،در این جانشینی به نظر آنان،. رییی شده استجانشین خداست پایهخلیفه یا 

 موین اسواس    قرآن نیوی بور  . کننده در اختیار داشته به جانشین واگذار کرده استکه جانشین
صوباغیان،  : ، بوه نقول از  77 -71 : 917  صودر، ) شمردخالفت انسان را اساس حکومت می

تفویض عمل کند و در جامعه این اساس  تواند در محدوده شریعت برانسان می پس(. 711 
االمور  به عنوان اولیکه شخا خاصی (  )قدرب خود را اعمال نماید و در زمان غیبت امام 

و حاکموانی بوا اختیواراب     -فقیوه جوامع الشورایط     -بورای خوود حواکم اصولی      ،تعیین نشوده 
 . برگییند... س ومجل نمایندهریاست جمهوی،  -محدودتر

 

 حق تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی از دیدگاه اسالم .5

حق تعیین سرنوشوت سیاسوی بوه مفهووم حوق موردم در تعیوین آزادانوه وضوعیت سیاسوی           
موورد   المللوی حقووق مودنی و سیاسوی     میثوواق بوین   1 موواده  این حق در . خودشان می باشد

و اجتماعی دردیدگاه اسالمی نوه تنهوا    حق تعیین سرنوشت سیاسی. تصریح قرار گرفته است
 وای  مسلمان در انتخاب کوارگیاران و تعیوین سیاسوت    یک حق بلکه مسئولیتی است که  ر

بقووم حتوی      ن اهلل الیغیور موا  إ» رعود سووره     آیوه  . عمومی و شیوه اداره امور بر عهده دارد
ا در قران بیوانگر آن اسوت   که قبال به آن اشاره شد و آیاب مربوط به شور  «نفسهمأیغیروا ما ب

که اسالم حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی را در قالن رسیدن به خالق و تکامل انسان 
 .پذیرفته است

پایوان دادن بوه سولطه اسوتعماری و بوه دسوت آوردن اسوتقالل        تعیین سرنوشت برای حق 
الملول بار وا    در حقووق بوین   دنشوو  مردمان یک مستعمره که با نیروی بیگانه اداره میتوسط 
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بخو  بورای اعموال حوق تعیوین       وای آزادی اقوداماب نهضوت   ،در این راستا. بیان شده است
اسوالم  .  ای تحت استعمار در حقوق بین الملل مورد قبوول واقوع شوده اسوت    سرنوشت ملت

سووره   91در آیوه  . این حق را در جهت حمایت از مستضعفین موورد تأکیود قورارداده اسوت    
س بیلِ اللَوه  و  الْمُسحتّیضْوع فینّی م ونّی الرِجوالِ و  النِسوا   و         و  ما لّیکممح ال تمقات لمونّی فی": نسا  آمده است

 حلمها و  اجحع لْ لّینوا م ونْ لّیودُنْک  و ل یووا و      الْوِلْدانِ الَذینّی ی قمولمونّی ر بْنا أّیخْرِجحنا م نْ  ذ ه  الْقّیرْی رِ الظَال مِ أّی
بوه  )مردان و زنان و کودکانی کوه   (هدر را)چرا در راه خدا ، و " "اجحع لْ لّینا م نْ لّیدُنْک  نّیصیراً

-کوه موی  ( ایسوتمدیده ) موان افوراد   ! کنیود  اند ، پیکار نمیتضعیف شده( دست ستمگران

و از طرف خود ! که ا ل  ستمگرند ، بیرون ببر( مکه) ما را از این شهر! پروردگارا»: گویند
ایون آیوه   . "و از جانن خود ، یار و یاوری برای موا تعیوین فرموا   ! ، برای ما سرپرستی قرار ده

بخ  را نوعی جهاد دفواعی تلقوی و آن را بوه رسومیت     د د که اسالم جهاد آزادینشان می
 (1  ،  74 اصغری آقمشهدی و شیرانی، . )شناخته است

حق تعیین سرنوشت اقتصوادی بوه مفهووم اسوتقالل اقتصوادی و حوق حاکمیوت دائوم بور          
 ای متعدد سازمان ملل متحود  این حق، در قطعنامه.  ا و منابع طبیعی یک کشور است روب

قاعده نفی "سوره نسا  به   9 از سوی دیگر، قسمت آخرآیه . مورد تأکید قرار گرفته است
تواند به عنوان مبنوای شوناخت حوق تعیوین     ر برخی حقوقدانان میاشاره دارد که به نظ "سبیل

اصوغری آقمشوهدی، شویرانی،    )سرنوشت اقتصادی در اسالم مورد مورد استفاده قرار گیورد  
کانّی لّیکممح فّیتْحٌ م نّی اللَه  قوالموا أّی لّیومح نّیکمونْ م ع کمومح و  إِنْ      الَذینّی ی تّیرّیبْصُونّی بِکممح فّیإِنْ "(. 9  :  74 

مح ی ووحم   کانّی ل لْکاف رینّی نّیصینٌ قالموا أّی لّیمح نّیسحتّیححوِذْ ع لّییحکممح و  نّیمحنّیعحکممح م نّی الْمُؤْم نینّی فّیاللَهُ ی ححکممُ ب یحنّیکم
 رگی خدا بورای کوافران راه   "عبارب . "ع لّیی الْمُؤْم نینّی س بیالً الْق یام رِ و  لّینْ ی جحع لّی اللَهُ ل لْکاف رینّی

که داللت بر نفوی سوبیل در ایون     "مؤمنان قرار نخوا د دادعلیه ( در حجت و بر ان)تسلّطی 
آیه دارد به این مفهوم است که در اسالم  یچ قاعده یا قوانونی کوه موجون تسولط کفوار بور       

تموام قرارداد وا و روابوط اقتصوادی کوه موجون سولطه        از ایون نظور،   . مسلمین وجود نودارد 
 .بیگانگان بر مسلمانان خوا د شد باطل خوا د بود

 

 تعیین سرنوشت درها حق ملت وظریه امت واحد ن .1

اسوت کوه بور مبنوای      جهوانی  حکومتی تأسیس دنبال به اسالم دینی،  ای آموزه بر اساس
پیوسته و واحود     م  یک امت به ا انساناسالم در نظر دارد از . امت واحد شکل گرفته است

 "و م ا أّیرحس لْنّیاک  إِلَوا کّیافَورً ل لنَواسِ ب ش ویرًا و نّیوذ یرًا     "مانند کریم،  قرآنآیاب متعدد . تشکیل د د

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=75
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=75
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=75
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=75
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=141
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=141
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=141
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=141
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سووره اعوراف، آیوه    ) "قملْ یا أّییه ا النَاسُ إِنِی ر سُولم اللَه  إِلّییکممح ج م یعًا"و (. 1 سوره سبا، آیه )

 ؛(. سوره فرقان، آیه ) "تّیب ار ک  الَذ ی نّییَلّی الْفمرْقّیانّی ع لّی  ع بحد ه  ل یکمونّی ل لْع الّیم ینّی نّیذ یرًا"و  ،(11 
یوا د اوُودُ  "و؛(.71سوره بقوره، آیوه   )"و إِذْ قّیالّی ر بُک  ل لْم لّیائ کّیرِ إِنِی ج اع لٌ ف ی الْأّیرحضِ خّیل یفّیرً" و

د ود  نشان موی  ؛(1 سوره د، آیه ) "ف ی الْأّیرحضِ فّیاححکممح ب ینّی النَاسِ بِالْح قِ إِنَا ج ع لْنّیاک  خّیل یفّیرً
کوه اسوالم   کننود  تأکید موی  این آیاب. است کره خاکی رسالت پیامبران متوجه  مه ا لکه 

 ایون در حوالی اسوت کوه    . شومول اسوت   شمول و جهوان  انسان آندین  مه مردم است و پیام 
انکارپوذیر  این امت واحده دگی جوامع بشری، تا پی  از رسیدن به  ای حاکم بر زن واقعیت
 . اندیشیده شودتدابیر الزم و اندیشی  چاره شرایط فعلیباید برای لذا . نیست

اول، . تووان از دو دیودگاه بررسوی کورد     را موی در ایون زمینوه   اسالم   ایآموزهبنابراین، 
 وای   ارزش ن اموت واحود بور مبنوای    تکویکه در آن  جامعه آرمانی و کمال مطلوبدیدگاه 

  مین آموزه  ا تاکیود شوده کوه    در لیکن . مطرح استاسالمی، و با توجه به آموز ای دینی 
 و اوحاکمیت و والیت مطلق بر جهان و انسان اصوالتا و حقیقتوا از آن خوداى متعوال اسوت،      

م و اراده بور  انسان عاقل مختار را به دلیل توانای  تشوخیا و اسوتنباط و نیوروى اخوذ تصومی     
است که  ر قوم خودش سرنوشوت  این سنت خداوند لذا . سرنوشت خود حاکم کرده است

لوذا دیودگاه دوم    .دخودش را تعیین نماید و  ر فردی خودش آرمان خودش را ترسویم کنو  
بوا بوه رسومیت شوناختن حوق تعیوین سرنوشوت و        وضعیت موجود مطرح می شود که در آن 

-آمیی مورد تأکید فرار میمستقل بر اساس  مییستی مسالمت  ای  ا و دولت ملتتمرکی بر 

موام  در ایون دیودگاه، ت  . شوود که در آن به قواعد حقوق بین الملل احترام گذاشته موی  گیرد
 و چوون اسوالم   دارنود  انسوان در فطورب   ریشوه از جمله حوق تعیوین سرنوسوت      ای بشر،حق
ن سرنوشوت در اسوالم و حقووق بوین     در مفهوم حق تعییفطرب انسانها است، لذا  منطبق برنیی

رسد در دیدگاه دوم، در نهایت با افیای  سطح به نظر می .وجود نداردتفاوب زیادی الملل 
 . ا زمینه  ما نگی و ایده جهانشمول اسالم فرا م خوا د شدآگا ی و دان  ملت

 

 گیری نتیجه

الملول  قووق بوین  ی حشوده حق بر تعیین سرنوشت، یکی از اصول پایوه و اساسویِ شوناخته   
... نظر از قومیت، نژاد، دین و ای اجتماعی صرفی افراد و گروهاست که بر اساس آن  مه

...  ای مختلف سیاسوی، اجتمواعی، اقتصوادی، فر نگوی و    توانند امور خوی  را در زمینهمی
ی اسوت کوه سوازمان ملول متحود نیوی در رونود        اصوول جملوه  از اخیر، اصل  .در دست گیرند
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این اصل در اسالم مورد قبوول واقوع شوده اسوت؛     . را ایفا کرده است  نق  مهمی تشکیل آن

اصوالتاً حوق حاکمیوت     در دیودگاه اسوالمی   انسوان البته با عنایت به این تفاوب دیودگاه کوه   
از دیودگاه  . برسرنوشت خود را ندارد، بلکه این حق از جانن خداوند به او اعطا شوده اسوت  

؛ زیورا  حیثیت ذاتوی اسوت و بور دیگرموجووداب برتوری دارد     اسالم، انسان دارای کرامت و 
مواده   این نگاه با . دارای فکر و اندیشه وقدرب تشخیا و گیین  است موجودی است که

آینود و از   تموام افرادبشور آزاد بوه دنیوا موی     » داردکه مقرر می اعالمیه جهانی حقوق بشر ( )
. سوازگاری دارد « دباشون  ووجودان موی  لحاظ حیثیت و حقوق با  م برابرند،  مه دارای عقل 

تعیوین سرنوشوت واقوداماب    حوق  حق تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی و  مچنوین  اسالم، 
. را بوه رسومیت شوناخته اسوت     پایان دادن به سلطه اسوتعماری برای  بخ  ای آزادینهضت

موواردی  کوه در   قورار داده رکت سیاسو   اسالم حق تعیین سرنوشت را در کنار تکلیف مشوا 
این . و موارد دیگری تبلور یافته استامر به معروف و نه  از منکر انند اصل شورا ا، اصل م

ه در دراز مودب تعارضوی نودارد؛ زیورا در دیودگاه      امت واحدحق با دیدگاه اسالم در مورد 
و چوون   دارنود  انسوان در فطرب  ریشهاز جمله حق تعیین سرنوست  بشری مام حقوقاخیر، ت
در مفهووم حوق تعیوین سرنوشوت در اسوالم و       وا اسوت، لوذا    طرب انسانف منطبق برنیی اسالم

 وا  وجود ندارد و در نهایت با ارتقا  آگوا ی و دانو  ملوت   تفاوب زیادی حقوق بین الملل 
الملول معاصور،   حقووق بوین   در .زمینه  ما نگی و ایده جهانشمول اسالم فورا م خوا ود شود   

که گذشت زمان، بر دامنه قلمورو آن افویوده، و بوه    است   حق تعیین سرنوشت مفهومیاصل 
خواطر تغییراتوی اسوت کوه در     ه بو  ،اصلاین  .گیردموازاب دموکراسی و حقوق بشر قرار می

قابول اعموال    نیوی  در قلمرو ای دیگوری غیور از اسوتعمارزدایی    است، ایجاد شده آن مفهوم 
تعیین سرنوشت اصلی عوام وکلوی اسوت و    حق توان گفت که اصل میبه  مین دلیل،  .ستا

در . ای مورد تأکید اسالم نیی قرار گرفتوه اسوت  و با نگاه ویژه گیردرا در برمی  ای ملت مه
رسد در دنیای معاصر ایجاد را کار ایی عملی برای تحقق این  اصول حوق   خاتمه به نظر می

المللوی از آن بوی  از  ور چیوی دیگوری ضورورب        ای بیشترِ بوین ایتتعیین سرنوشت و حم
 . دارد
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