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This research has dealt with the ability to implement the theory of
protection responsibility based on the jurisprudential rule of "Uniting
the Hearts". In answer to the main question, "What is the scope of
application of the basis of the uniting the hearts in the theory of
protection responsibility?" It was hypothesized that "the theory of the
responsibility of protection, based on the jurisprudential rule of the
uniting the hearts, can be a good legal basis for the implementation of
the human rights standards of the Islamic Republic of Iran in foreign
policy." The subject of the research was explained in three areas using
descriptive-analytical method. First, it was possible to identify the
principle of the theory of responsibility based on the uniting the hearts
in the two axes of "the possibility of identifying the conceptual
relationship with the uniting the hearts" and "the possibility of
identifying the applicability of authorship in the absence". Then, with
a reductionist and generalist approach, which considers the inclusion
of the title of component of their hearts in relation to infidels and
Muslims, individuals subject to the responsibility of protection based
on the uniting the hearts and the territory of this responsibility were
identified. In the third area of the research, the application of the rule
of uniting the hearts in the doctrine of responsibility of protection and
implementation of the theory was discussed and then, while applying
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the levels of responsibility of protection - which includes
responsibility of prevention, responsibility of reaction and
responsibility of reconstruction - with jurisprudential rulings and
titles. Numerous Shari'a proved the agreement of the two bases of the
research subject in terms of hierarchical strategy.
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این پژوهش به قابلیت اجرای نظریه مسئولیت حمایت مبتنی بر قاعده فقهی «تألیف قلوب»
نظریة مسئولیت حمایت چه میزان است؟» این فرضیه مطار داد کاه «نظریاه مسائولیت
حمایت ،مستنبط از قاعده فقهی تألیف قلوب ،میتواند مبنای حقوقی مناسبی بارای جاماه
عمل پوداندن به موازین حقوق بشری جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی باداد».
موضوع پژوهش با استفاده از روش توصیفی ا تحلیلی در سه ساحت تبیین گردید .نخست
به امکان دناسایی اصل نظریه مسئولیت حمایت مبتنی بر مبنای تألیف قلوب در دو محاور
«امکان دناسایی نسبت مفهومی با تألیف قلوب» و «امکان دناسایی قابلیت کاربست تألیف
قلوب در عصر غیبت» پرداخته دد .سپس با رویکرد تقلیلگرا و تعمیمگارا ،کاه قا ال باه
د مولیت عنوان مؤلفه قلوبهم نسبت به کفار و مسلمانان اسات ،افاراد مشاموس مسائولیت
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پرداختهاست .در پاسخ به این پرسش اصلی که «قلمرو کاربست مبناای تاألیف قلاوب در

حمایت مبتنی بر مبنای تألیف قلوب و قلمرو این مسئولیت مورد دناسایی قرار گرفتند .در
ساحت سوم پژوهش کاربست قاعده تألیف قلوب در دکترین مسئولیت حمایت و مراتا
اجرای نظریه بحث و بررسی گردید و در ادامه ،ضمن تطبیق مرات

مسائولیت حمایات ا

که دامل مسئولیت پیشگیری ،مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی میدود ا با احکام و
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عناوین فقهی و درعی متعدد ،مطابقت دو مبنای موضاوع تحقیاق از حیاث راهبردنگااری
سلسلهمراتبی به اثبات رسید.

کلیدواژه ها :نظریه مسئولیت حمایت ،تألیف قلوب ،سیاست خارجی ،دکترین حقوق بشر،
مبانی فقهی.
 -1مقدمه
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چارچوب اعتقادی حاک ،بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران سیاستگذاران این عرصه
را به فه ،متمایزی از واقعیات و مداسبات نظام بینالملل سوق میدهد و نیازهای خاصمی را
بهعدوان اهداف سیاست خارجی ترسی ،می نماید .بخشی از این اهداف نظیر حفظ اسمتقال)،
تأمین امدیت ،تحکی ،و توسعه قدرت ملمی ،مدمافح حیماتی و رمروریات اولیمه رمامن حفمظ
موجودیت سیاسی دولت اسالمی هستدد و از آنها به «مدافح ملی» تعبیر ممیشمود (بهمزادی،
 ،0939ص)092 .؛ و بخش دیگری از این اهداف مسئولیتهای فراملمی نظمام سیاسمی اسمالم
است که جدبه جهانشمو) دین مبین اسالم را شامل میگردد (شجاعی ،0932 ،ص.)93 .
در تشریح مبدای مسئولیت فراملی دولت جمهوری اسالمی ایران باید به جایگاه انسان
در جهانبیدی اسالمی توجه داشت .کراممت انسمانی و شمرافت ااتمی ،مهم،تمرین مؤلفمه
انسانشداسی اسالمی ،زیربدای محک ،اخالق و حقوق به انسان کیفیتی ممتاز نسمبت بمه
دیگر مخلوقات میدهد (کشتگر و مصطفیزاده ،0922 ،ص .)39 .حکومت اسالمی موظف است
راهبردهای خود را مبتدی بر احترام به کرامت ااتی انسان تعریف نماید تا از رهگذر آن ،بما
بروزکماالت ،کرامت اکتسابی یا ارزشی محقق شمود (کعبمی ،0924 ،ج 0 .صم 39..م  .)33بما
تدقیق در مدابح شمرعی ممیتموان دریافمت کمه از الزاممات مترتمب بمر مبدمای «کراممت
انسانی» (اسراء ،)01،جلوگیری از ظل( ،بقره )902 ،و اهتمام به گسترش عدالت اسمت (مائمده،
)3؛ چدانچه کرامت انسانی نقض و حقوق بدیادین او تهدید شود ،استدصار حق هر مظلوم و
ستمدیده (شوری )40 ،و حمایت از مظلومان و مستضعفان وظیفه آحاد افراد خصوصا دولمت
اسالمی است (نساء .)03 ،بدابراین حمایت از مستضعفان و مظلومان از احکام مسل ،و قطعی
1
اسالم و یکی از اصو) سیاست خارجی دولت اسالمی محسوب میشود.
 .7این موضوع در بند  76اصل  3قلانو اساسلب بلا یحلبی بل ایلنکل «ینظلیم سیاسلت رلاركب ک لور



« -2امکان شناسایی اصل» نظریه مسئولیت حمایت مبتنی بر مبنای تألیف قلوب

مبتدی بر دیدگاه برخی از حقوقدانان مسلمان ،نظریه مسئولیت حمایت ،بهعدوان هدجاری
متأخر در حقوق بینالملل ،با آموزههای اسالمی بیگانه نیست و دین مبین اسالم با تأکیمد
بر کرامت انسانی و تدارک برنامهای جامح برای هدایت و سعادت دنیوی و اخروی ،موروع
حمایت از مظلوم را سرلوحۀ برنامههای خود قرار داده و راهکارهمای متعمدد جاممه عممل
پوشاندن به این راهبرد را تشریح کردهاست (حبیمبزاده ،0923 ،ص .)90 .برایناساس میتوان

بباساس معیارهاي اسالم ،یعهد ببادران نسبت ب هم مسلمانا و حمایت ببدریغ از مستضعفا كها » شناسایب
شدهاست .همچنین قانو گذار اساسب در اص  750با اشاره ب اینک «كمهوري اسالمب ایبا سعادت انسلا در
ک كامع ب بي را آرما رود مب داند و اسلتالالل و آزادي و حووملت حل و لدل را حل همل ملبدم كهلا
مب شناسد .بنابباین در ین رودداري کام از هبگون درالت در امور دارلب ملتهاي دیگب ،از مبلارزه حل طلبانل
مستضعفین درببابب مستوببین در هب نالط از كها حمایت مبکند» ،با یأکید بی تبي ب اساسبسازي این موضوع
پبدارت است.
1. Responsibility to protect
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با توجه به اینکه امروزه ادبیات سیاست خارجی کشورها با مقوله حقموق بشمر عجمین
شدهاست (بماقرزاده ،0921 ،ص )993 .تکوین و تکامل یک دکترین حقموقی جمامح رمرورتی
انکارناپذیر در عملیاتی کمردن مموازین اسمالمی حقموق بشمر در قلممرو سیاسمت خمارجی
جمهوری اسالمی ایران محسوب میشود؛ در ایمن پم وهش سیاسمت خمارجی جمهموری
اسالمی ایران در چارچوب قابلیت اعما) نظریۀ «مسئولیت حمایت»1مم بمهعدموان نظریمۀ
نوظهور حقوق بینالمللی بشرم و تطبیق با مبدای «تألیف قلوب» در فقمه سیاسمی امامیمه
بررسی شدهاست .در جواب این پرسش که «قلمرو کاربست مبدای تألیف قلوب در نظریمه
مسئولیت حمایت چه میزان است؟» این فرریه مطرح گردید که «مستدبط از مبدای فقهی
قاعده تألیف قلوب ،نظریه مسئولیت حمایت میتواند مبدای حقوقی مداسمبی بمرای جاممه
عمل پوشاندن به موازین حقوق بشری جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی باشد».
تحقیق حارر از نوع بدیادی و نظریهپردازی است کمه بما اسمتفاده از روش کتابخانمهای و
تجزیه و تحلیل مستددات حقوق بینالمللی بشر و فقه سیاسی امامیه ،به نظریه مسمئولیت
حمایت در سه محور «شداسایی اصل»« ،شداسایی افمراد مشممو)» و «شداسمایی مراتمب
اعما)» میپردازد.
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مبدای تألیف قلوب را نیز م بهمثابه یکی از مه،ترین سامانههای فقهی در شریعت اسالمی
م در عداد مبانی مشمروعیت بخمش دکتمرین مسمئولیت حمایمت قلممداد کمرد .مقصمود از
«مبانی» در اینجا «دلیل اعتبار و مشروعیت» است (مدصورآبادی و ریاحی.0932 ،ص .).بهزع،
نگارنده ،تألیف قلوب یکی از ادلۀ اعتبار و مشروعیت نظریه مسئولیت حمایت است .بمرای
اثبات این مدعا ،اصل نظریه مبتدی بر مبدای تألیف قلوب دو محور پیشیدی (تحلیل نسبت
مفهومی مسئولیت حمایت و تألیف قلوب) و پسیدی (تحلیل قابلیت کاربست تمألیف قلموب
در عصر غیبت) بررسی خواهد شد.
 )1-2امکان شناسایی ازمنظر «نسبت مفهومی» با تألیف قلوب

سال بیست و چهارم /شماره نود و پنجم /پاییز 7011

711

از مقدمات بایستۀ ورود به گستره همر دانمش ،شمداخت وااگمان آن اسمت؛ ایمن مهم ،در
مطالعات فقهی و حقوقی اهمیت بیشتری مییابد؛ ایدکه برخی صاحبنظران ،عمالم ،فقمه و
حقوق را عل ،الفاظ خواندهاند ،حاکی از نقش کلیدی الفماظ و اصمطالحات در ایمن قلممرو
است (مدصورآبادی ،0932 ،ص .)09 .در ایمن بخمش از نوشمتار بما بررسمی تداسمب و تقمارن
مفهومی تألیف قلوب به مثابه دلیل اعتبار و مشروعیت مسئولیت حمایت ،مبداانگاری یکمی
برای دیگری نشان داده خواهد شد.
 )1-1-2تبیین مفهومی اصطالح «مسئولیت حمایت»

نظریه مسئولیت حمایت از اولین سا)های قرن  90مورد توجه حقوقدانان قرار گرفت
و در اسداد بینالمللی به ابعاد مختلف آن توجه شد .این وجه توجمه ناشمی از سمدت نظمام
بینالملل در حق انحصاری و جهانی دولتها در حاکمیت مطلق بر اتباع خمود و اسمتقال)
عمل آنها در روابط خارجی و اصولی چون «احترام به حاکمیت» و «مدح مداخله در اممور
داخلی» بود (اسدزاده و ن دی مدش ،0923 ،ص .)00 .بروز فجایح بشری متعدد از یک سو و خأل
وجودی سازوکاری مشخ ،.که بتواند خطمشی واکدش مدطقی و مؤثری را بمرای مقابلمه
با بحرانهای بشری ترسی ،کدد از دیگر سو ،صاحبنظران را به تأمل در ارائمه جمایگزین
0
مداسب هدجارهای ناکارآمدی چون «مداخالت بشردوسمتانه» واداشمت (دعماگو و هاشممی،
 ،0923ص.)39 .
مه،ترین محورهای مورد تأکید اسمداد و گمزارشهمای بمینالمللمی پیراممون نظریمه
مسئولیت حمایت عبارتدد از -0 :امدیت انسمانی از عداصمر ااتمی حاکمیمت هسمتدد و بما
1. Humanitarian intervention

قادرنبودن یا عدم تمایل دولت به حمایت از شهروندان خود دربرابر جدایات ،این مسئولیت
به جامعه بینالمللی مدتقل میگردد -9 .نسلکشی و پاکسازی قومی م نم ادی ،جدایمات
جدگی و جدایت علیه بشریت ،جرائ ،موروع نظریه مسئولیت حمایت هستدد (فرزانه،0924 ،
0
ص -9 .)910 .مسئولیت حمایت شامل سه نوع مسمئولیت مکممل مسمئولیت پیشمگیری،
مسئولیت واکدش 9و مسئولیت بازسازی 9میگردد .مستفاد از تعریف اصمطالحی ممیتموان
نظریه مسئولیت حمایت را «هدجاری حقوقی با جوهرة اخالقی دانست که بما رویکمردی
سلسله مراتبی بهمدظور حمایت از حقوق انسانی دربرابر نقضهای گسترده و سیسمتماتیک
حقوق بشر» شکل گرفتهاست.
 )2-1-2تبیین مفهومی اصطالح «تألیف قلوب»

1. Responsibility to prevent
2. Responsibility to react
3. Responsibility to rebuild
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«تألیف قلوب» مرکب از دو وااه «تألیف» و «قلوب» است« .تألیف» از ریشه «اِلْمف»
بهمعدای اجتماع یا پیوستن به جمح با حالمت دلجمویی (راغمب اصمفهانی0409 ،ق ،ص )30 .و
ه،چدین استمالت و پیونددادن یا پیوندیافتن چدد چیز با یکدیگر اسمت (انموری ،0930 ،ج،9 .
ص« .)0331 .قلوب» نیز جمح قلب ،عضوی از بدن است که بهعدوان کانون حاالت روحی،
عواطف و تصمی،گیری انسان شداخته میشود؛ ازاینرو در معانی مختلفی چون روح ،عل،،
شممجاعت (راغممب اصممفهانی0409 ،ق ،ص ،)13 .فهمم ،و عقممل (ابممن مدظممور0414 ،ق ،ج،0 .
ص )130 .بهکار رفتهاست .بدابر آنچه اکر شد «تألیف قلوب» در لغت بهمعدای پیونمدیافتن
حاالت روحی و عاطفی عدهای با یکدیگر و برقمراری دوسمتی و پیونمد گروهمی از ممردم
است (دهخدا ،0900 ،ج ،4 .ص.)3390 .
معدای مصطلح شرعی تألیف قلموب در متمون فقهمی و تفسمیری ایمل بحم زکمات
آمدهاست و فقهای متقدم و متأخر به تعریف و بیان احکام آن پرداختمهانمد .شمیخ طوسمی
دراینباره گفتهاست« :مؤلفه قلوبه ،آن دسته از کفارند که با سهمی از زکات تمایل آنمان
به اسالم جلب میگردد( ».طوسی0930 ،ق ،ج ،0.ص )942 .تلقی تألیف قلوب بهمثابمه صمدف
چهارم از مستحقان زکات با استداد به آیه  11سوره توبه است «إِنتَّمَا الص ََّاقَات لاصْفُقَرتاءتل ْا
وَلصُمَسَ كْينِاوَلصُعَ مْفْينتاعَفتيْهَ اوَلصُملؤتصتَّقتةِااَفَوبلهلمْاوَفْيالصءَِّات بِاوَلصُغت رِمْينتاوَفْياسَبِيلِالصفتَّهْاوَلبْنِا
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لصسََّبِيلِافتءِيضتةًامْنتالصفتَّهِ»؛ خداوند از «لصُملؤتصتَّقتةِااَفَوبلهلمْ» بهعدوان یکی از اصداف هشتگانمه
مصرف زکات نام بردهاست .تعریف اصطالحی این مفهوم به کمارکرد آن بمهمثابمه صمدف
چهارم از مستحقان زکات محدود گردیدهاست.
باید توجه داشت که مبدای مزبور را ،به استداد تصریح آیه زکات ،نمیتوان محمدود بمه
موارد مصرف زکات دانست؛ در تأیید این استدال) یکی از فقهای معاصر بیان داشتهاست:
اصل تألیف قلوب در اسالم یک قاعده عمومی است و محل پرداخت هزیده آن اختصاص به
زکات ندارد .جریان تقسی ،غدائ ،جدگی غزوه حدین ،که مورد اتفاق عمموم فقهما و ممورخین
شیعه و سدی میباشد و روایات عامه و ه ،احادی شیعه آن را تأیید ممیکدمد ... ،ممیتوانمد
دلیل بر تعمی ،قانون تألیف قلوب ازطریق کمکهای مالی تلقی گردد( .عمیدزنجانی،0933 ،
ج ،1 .ص.)29 .
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عالوه بر این در آیات دیگری این مفهوم ،بدون پرداختن به زکمات یما دیگمر مسمائل
مالی ،استعما) شدهاست؛ در آیه  019سوره آ)عمران خداوند متعا) بعد از امر به وحدت بر
محور توحید و نهی از تفرقه «وَلعْتت ْملولابِحَبْلِالصفتَّهْاجَمْيعً اوَصت اتتقتءتَّاَول» ،تألیف قلوب میان
مردم و ایجاد رابطه برادری را سبب رهایی از ظلمت معرفی میکدد «فتأتصتَّفَابَايْنتااَفَاوبِمَمْا
فتأتصْبَحْتَمْابِنْعْمَتْهْاإِخُوَلنً اوَكَنُتَمْاعَفتىاشتقت احلقُءتةٍامْنتالصنتَّ رِافتأتنُرتذتكَمْامْنُهَ » .در آیه  19سوره
انفا) نیز خداوند متعا) دوران عداوت میمان ممردم (دو قبیلمه اوس و خمزرج) را یمادآوری
میکدد که بهواسطه تشرف به اسالم ،الفت و همدلی میان آنان برقرار گردید «وَأتصتَّفَابَايْنتا
اَفَوبِهِمْاصتوْاأتنُقترُتَامَ افْيالصُأترْضِاجَمْيعً امَ اأتصتَّقُتَابَيْنتااَفَوبِهِمْاوَصتمْنتَّالصفتَّهَاأتصتَّفَابَيْنتهلمْ» .در دو
آیه اخیر با برشمردن تألیف قلوب به نع ،الهی ،تحقق آن را مدت خداوند بر مردم و پیمامبر
میخواند  .مستدد به دو آیه مذکور ،وحدت و برادری مطلوب و مقصود و تفرقه و پراکددگی
مبغوض و مدفور خداوند متعا) است .بدابراین میتموان اسمتدال) کمرد از آنجاکمه حفمظ
وحدت و پرهیز از تفرقه یک تکلیف الهی است ،تألیف قلوب نیز واجب شرعیای است که
باید بدان اهتمام ورزید.
با این استدال) معدای مصطلح شرعی تألیف قلوب تدها یکی از مصادیق ایمن مفهموم
است و معدایی که باید اختیار شود بر وجه لغوی آن م کمه پیشمتر اشماره شمد م ابتدما دارد.
مبتدی بر این معدا ،تألیف قلوب شامل «مطلق ایجماد الفمت و همبسمتگی» ممیشمود .بما
پذیرش این مدلو) ،رمن ارائه خوانش عامتری از قاعمده مزبمور ،ممیتموان کارکردهما و
گزیدههای گستردهتر اقتصادی و مالی را در اولویتهای راهبردی دولت اسمالمی تعریمف

کرد .برایناساس تألیف قلوب ،بهمثابه قاعمده عممومی ،دلیمل اعتبمار و مشمروعیت کلیمه
هدجارهای نوظهور حقوقیای خواهد بود که مدادی «حمایت و همبستگی با افراد انسمانی
تحت ست »،هستدد.
با توجه به مفاهی ،اساسی این نوشتار ،میتوان نظریمه مسمئولیت حمایمت را فرصمت
گفتمانسازی نویدی جهت تعمیق و ترویج مبانی و ارزشهای الهمی و انسمانی جمهموری
اسممالمی مبتدممی بممر «سممعادت انسممان در کممل جامعممه بشممری» و «نفممی سمملطهگممری و
سلطهپذیری» در نظام بینالملل دانست (عسگری ،0924 ،ص .)4 .قاعده فقهی تألیف قلموب
نیز میتواند مبتدی بر انگاره «حمایت از افراد تحت ست »،رمن مقارنه مفهومی با نظریمه
مسئولیت حمایت ،چارچوب اعما) و اجرای این نظریمه را در سیاسمت خمارجی جمهموری
اسالمی ایران تعیین و موارح ابهام آن را برطرف نماید.
 )2-2امکان شناسایی از منظر «قابلیت کاربست» تألیف قلوب در عصر غیبت

)1-2-2عدم امکان شناسایی بهموجب نظریه نسخ تألیف قلوب

ارزیابی قابلیت اجرای نظریۀ «مسئولیت حمایت»...

با وجود تسال ،مشروعیت اصل تألیف قلوب در میان مذاهب مختلف اسالمی ،دیدگاههمای
وجود دارد (مرادی
مختلفی بر نسخ یا عدم نسخ این مجعو) شرعی بعد از رحلت پیامبر
و فروتن ،0924 ،ص .)14 .نظر به تمأثیر پمذیرش هریمک از ایمن دو دیمدگاه در شداسمایی و
کاربست نظریه مسئولیت حمایمت در سیاسمت خمارجی ،اقموا) فقهما درایمنبماره بررسمی
خواهد شد.

تلقی نسخ حک ،صرف زکات در تألیف قلوب بعد از رحلت پیامبر  ،اعم ،از ایدکمه
مؤلفه قلوبه ،مسلمان یا غیرمسلمان باشدد ،مورد پذیرش برخی از فقها است .مهم،تمرین
ادلهای که این عده در مقام اثبات ادعای خود طرح نمودهاند عبارتدد از «صظهورالإلسالماوا
» (حلّمی0409 ،ق،
اوّةاشوكته» و «ألنَّالص ح بةاصمايعطولاشيئ امناذصكابعقالصءسول
ج ،3 .ص .)949 .برای نمونه ،ابننجی ،مصری ،از علمای حدفی ،در کتاب البحر الرائق غلبه
و گسترش اسالم ،اجماع صحابه و عدم انکار آنان هدگامی که «عمر» سه ،مؤلفه قلوبه،
را قطح کرد ،دلیلمی بمر عمدم بقمای حکم ،تمألیف قلموب بعمد از حیمات حضمرت رسمو)
دانستهاست (ابننجی ،،بیتما ،ج ،1 .ص .)30 .این تلقمی درمیمان فقهمای ممالکی ممذهب نیمز
طرفدارانی دارد ،چدانکه شهابالدین بغدادی در کتاب ارشاد السالک الی اشرف المسمالک
بیان داشتهاست «م رفالصزك ةالالصن فالصثم نيةالصتياذكءالهللاتع صياوااقاسرطان يبا
713
لصموصقةاافوبهم( ».بغدادی ،بیتا ،ص)90 .

عالوهبر فقهای عامه ،در لسان برخی علمای امامیه نیز سقوط این حک ،شرعی پس از
حیات پیامبر اکرم قابل رؤیت است .برای نمونه ،شیخ طوسی در تحلیل سقوط حک ،مؤلفه
قلوبه ،معتقد است :اصداف خمس در شرایط غایمب یما ظماهر بمودن اممام معصموم
ورعیت مشمابهی ندارنمد و مشخصماه سمه ،مؤلفمه قلموبه ،را در شمرایط غیبمت مدتفمی
دانستهاست (طوسی0411 ،ق ،ص .)033 .شیخ صدوق نیز در من الیحضره الفقیه ممینویسمد
0
«سه ،مؤلفه قلوبه ،بعد از پیامبر ساقط است( ».صدوق0409 ،ق ،ج ،9ص.)1 .
 )3-2امکان شناسایی بهموجب نظریه بقای تألیف قلوب
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درمقابل نظریه نخست ،قائلین به بقای حک ،تألیف قلموب بما اسمتداد بمه سمیره پیمامبر و
استشهاد به سیره صحابه به مخالفت با دیدگاه مزبور پرداختهاند .ازجمله در کتماب مدتهمی
» و «أعطىاأبوبمءاعقيّابناح تماثالثينابعياءلا
المطلب با استداد به «اقتداء بالدبیّ
صمّ ااقماعفيهابثالثم ئةاجملامنالص قاة» استدال) طرفداران نظریمه عمدم بقمای حکم،
تألیف قلوب نقض شدهاست (حلی0409 ،ق ،ج ،3 .ص .)949 .عالمه ه،چدین در تذکرة الفقها
دلیل این عده بر مدتفیبودن حک ،شرعی تألیف قلوب بهموجمب گسمترش و قمدرتیمابی
اسالم چدین ارزیابی کردهاست که حک ،تألیف قلوب بر قرآن کری ،و سیره پیامبر ابتدا دارد
و ترک کتاب و سدت جز بهدلیل نسخ جایز نیست و در این موروع نیز نسخ حکم ،تمألیف
قلوب به اثبات نرسیدهاست  .ایشان ه،چدین معتقد است بینیمازی مقطعمی مسملمانان از
همراهی کفار موجب رفح حک ،نیست ،بلکه نهایتاه مانح پرداخمت ایمن سمه ،اسمت؛ فلمذا
احساس نیاز جامعه اسالمی نسبت به حمایت کفار در هر زمان میتواند به انجام این حک،
شرعی مبادرت نماید (حلی ،بیتا ،ج ،3 .ص .)931.
در تأیید استدال) فوق در کتاب فقه االمام الصادق در پاسخ به دیدگاه برخمی ممذاهب
اسالمی مبدی بر سقوط سه ،مؤلفه قلوبه ،و عدم بقای موروع آن با قدرتیافتن اسمالم
آمدهاست« :حک ،تألیف قلوب مادامیکه وجود غیرمسلمان و مخالف اسالمی بر زمین باقی
است؛ محا) است که با بقای سبب ،مسبب ساقط شود و بما وجمود علمت ،معلمو) مرتفمح
گردد( ».مغدیه0490 ،ق ،ج ،9 .ص)39 .
الزم به اکر است که در توجیه کالم برخی از فقهای امامیه ه،چمون شمیخ طوسمی و
« .7و سهم المؤلف قلوبهم ساقط بعد رسول اهلل».

« )3شناسایی افراد مشمول» نظریه مسئولیت حمایت در پرتو مبنای تألیف قلوب

تا اینجا دانستی ،که نظریه مسئولیت حمایت از یکسو بمهعدموان روش حفمظ و حراسمت
بهیده از امدیت بشری درمقابل جدایات سازمانیافته علیه بشریت (سمواری و حسمیدی بلموچی،
 ،0921ص )000 .و از سوی دیگر بهدلیل مطابقت با مبانی شریعت اسالمی و بهطور خماص
قاعده فقهی تألیف قلوب ،مبدای حقوقی مداسبی برای تبیین کدش حمایتگرانه جمهوری
اسالمی ایران در حقوق و روابط بینالملل است .اما مسئله مه ،فراروی راهبرد حمایت این
ابهام است که جمهوری اسالمی ایران با کاربست این نظریه در سیاست خمارجی خمود در
پی حمایت از چه کسانی است؟ آیا تدها مسلمانان مشمو) چدین حمایتی هستدد یا شمامل
غیرمسلمانان نیز میگردد؟
با بررسی نظریات مختلف فقهای اسالمی پیرامون قلمرو شمو) تألیفشموندگان ایمل
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شیخ صدوق ،ایمن احتمما) را وارد دانسمتهانمد کمه مدظمور ایشمان از سمقوط ایمن سمه،،
فراه،نبودن شرایط اعما) حک ،است که از نبمود مجمری حکم ،یما مبسموطالیمد نبمودن
کسانیکه صالحیت اجرای حک ،را داشته باشدد ،ناشی میشود ،نه ایدکه اساساه اصل حک،
نسخ شده باشد (مبلغ دایمیردادی ،0920 ،ص 20؛ بحرانی0413 ،ق ،ج ،09 .ص .)002 .در تأیید این
سخن نیز به روایتی از امام باقر استداد شدهاست کمه حضمرت بما شمرط «أنايماونا
هن كاإم ماع دلايتأصقهمابهاعفىاذصك» این حک ،را ثابت دانستهاند (طبرسمی0404 ،ق ،ج
 ،3.ص)13 .؛ لذا میتوان گفت با توجه به معدای عام «امام» که شامل فقیه جمامحالشمرایط
در اداره امور مسلمانان میشود و براساس نظریه والیت فقیه در عصر غیبت ،نواب عام بما
اان تصدی مقام جانشیدی پیامبر و ائمه هدی  ،مشمروعیت اجمرای حکم ،تمألیف
قلوب در عصر غیبت را نیز دارند (پورموال و طاهری ،0920 ،ص.)219 .
درنهایت میتوان گفت با توجه به رعف استداللی طرفداران نظریه نسخ حک ،شرعی
تألیف قلوب ،حک ،مزبور پس از وفات پیامبر نیز دوام دارد و در شرایط کدونی اجمرای
این حک ،با صالحدید امام ،حاک ،اسالمی و دولتها مدح شرعی ندارد (میرمحمدی و شریفی،
 ،0923ص )92؛ حتی میتوان گفت آنجا که تألیف قلموب بمهعدموان مبدمایی بمرای اعمما)
مسئولیت فراملی دولت اسالمی درقبا) افراد تحت ست ،در نظر گرفتمه ممیشمود ،وجموب
شرعی پیدا میکدد .با این استدال) ،شداسمایی و کاربسمت نظریمه مسمئولیت حمایمت در
سیاست خارجی دولت اسالمی مبتدی بر مبدای فقهی تألیف قلوب بالمانح است.
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بح تألیف قلوب میتوان محدودة اجرای مسئولیت حمایت و شمولیت افراد را شداسمایی
نمود .در ادامه از رهگذر نقد و بررسی دیدگاههای تقلیلگرایانه ،نظریه مطلوب و مبتدی بر
رویکردی تعمیمی ارائه خواهد شد.
 )1-3رویکرد تقلیلگرا در تعیین افراد مشمول حمایت

دیدگاه های مرتبط با این رویکرد در ایل دو نظریه قابل بررسی است :نخسمت عمدهای از
فقها که معتقدند قلمرو تألیف قلوب محدود به مسلمانان است و شامل کفار نمیشود؛ دوم
گروهی دیگر از فقها که با انحصار تألیف قلموب بمه غیرمسملمانان ،اختصماص سمه ،بمه
مسلمانان تحت این عدوان را جایز نمیداندد .در ادامه به بررسی استدال)همای طرفمداران
هر دو دیدگاه میپردازی.،
 )1-1-3نظریه نخست از رویکرد تقلیلگرا
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قائلین به نظریه نخست معتقدند مولفۀ قلوبه ،افرادی هستدد که با وجود اسالم آوردن،
ترس از مفارقت و خروج ایشان از دین باع میشود حاک ،با دادن سمهمی از زکمات بمه
ایشان در امر دین استوار بماندد و با تمایمل بمه اسمالم ،عواممل تردیمدزا از آنهما مرتفمح
شود (مفیمد0409 ،ق ،ص .)92 .عالمه شیخ یوسف بحرانی در کتاب لصحقلئقالصن ضءة رممن
ااعان به آرای متشتت قلمرو تألیف قلوب از حی افراد ،با بیدلیل دانستن ارطراب در آرا
میتواند دلیل خوبی برای کشف این حقیقت باشد
معتقد است اخبار مروی از اهلبیت
که غیرمسلمانان خارج از قلمرو مولفۀ قلوبه ،هستدد (بحرانی0413 ،ق ،ج ،09 .ص.)003 .
ازجمله دالیل روایی استدادشده صحیحه زراره است که در آن از اممام بماقر نقمل
شدهاست:
در مورد قو) خداوند متعا) در مورد مولفۀ قلوبه ،از ایشان سؤا) شمد کمه ایشمان فرمودنمد:
آنان جماعتی بودند که معتقد به یگانگی خداوند متعا) بودند و عبادت غیمر از خمدا را تمرک
کرده و شهادت دادند که جز خدای یگانه معبودی نیست و ایدکه محمد
است و با این وجود در برخی از مواردی که پیامبر

فرستاده خداوند

آورده بود تردید داشتدد؛ پمس خداونمد

متعا) به پیامبرش امر فرمود تا با ما) و عطا آنها را به اسالم الفت دهد برای ایدکه در دین
خود که بدان گرویدهاند و بدان اقرار کردهاند ثابت قدم بماندد و بهتحقیق ،رسمو) خمدا
رؤسای عرب از قریش و سایر قبایل مضر را در جدگ حدین تألیف قلوب کرد؛ ازجملمه آنمان
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ابوسفیان بن حرب و عيينة بن حصین فزاری و ماندد ایدها بودنمد( .عیاشم0931 ،،ق ،ج،9 .
ص20 .؛ کلید0410 ،،ق ،ج ،9 .ص400 .؛ فیض کاشان0411 ،،ق ،ج ،4 .ص)904 .

در روایتی مشابه و مستدد به این نظریه از امام باقر نقل شدهاسمت کمه فرمودنمد:
«مولفۀ قلوبه ،افرادی هستدد که خداوند را یگانمه ممیداندمد و دسمت از عبمادت غیمر او
برداشتهاند ،اما معرفت واقعی و ایمان راستین در قلوب آنها رسوخ نکرده است و پیمامبر
با آنها الفت مییابد و معرفت میدهد تا آگاه شوند و بیاموزنمد( ».قممی مشمهدی،
اکرم
 ،0913ج ،3 .ص.)439 .
 )2-1-3نظریه دوم از رویکرد تقلیلگرا

 )2-3رویکرد تعمیمگرا در تعیین افراد مشمول حمایت

دربرابر نظریات مطرح در دیدگاه تقلیلگرا ،دیدگاه اکثریت فقهای امامیه و عامه قرار دارد؛
براساس این نگرش ،عموم مسلمانان و کفار مشمو) مؤلفه قلوبه ،هسمتدد و ایمن عدموان
انصرافی به یکی از اقسام مذکور ندارد .پیش از تشریح ایمن مورمح شایسمته اسمت ابتمدا
نقدهای وارده بر نظریات تقلیلگرا طرح شود تا از رهگذر آن ،دیدگاه مختار ،که بر رویکرد
تعمیمی استوار است ،برجسته گردد.
در نقد نظریه نخست از رویکرد تقلیلگرا باید اشاره کرد که مه،ترین دلیل قائلین این
دیدگاه احادیثی است که سه ،مؤلفه قلوبه ،را بمه مسملمانان اختصماص ممیدهدمد؛ ایمن
روایات یا مرفوعه و مرسله هستدد و یا در فرض تامالسدد بودن قاصر از تأیید داللت ادعای
مزبور هستدد ،بدینصورت که مسلمین را بهعدوان یکی از افراد تألیف قلوب آوردهاند و این
امر با شمو) غیرمسلمانان مدافاتی ندارد؛ برای مثا) ،درباره صحیحه زراره باید گفمت کمه
روایت مزبور داللتی بر حصر ندارد و شأن نزو) آیه نیز اعتراض به بذ) ما) به ابوسفیان و

ارزیابی قابلیت اجرای نظریۀ «مسئولیت حمایت»...

نقطه مقابل این نظریه ،برخی فقها معتقدند سه ،تألیف قلموب صمرفاه بمه کفمار تعلمق
میگیرد تا به اسالم تمایل یابدد یا در جهاد علیه کفار به مسلمانان کمک رساندد؛ طبق این
قو) ،مسلمانان از حمایت تألیف قلوب بمینصمیب هسمتدد .درایمنبماره شمیخ طوسمی در
المبسوط مینویسد« :نزد ما (فقهای امامیه) مؤلفۀ قلوبه ،گروهی از کفمار هسمتدد کمه بما
سهمی از زکات تمایل آنان به اسالم جلب میگردد و با آنان انس و دوستی گرفته میشود
تا در قتا) علیه مشرکین از آنها کمک بگیرند و اصحاب ما مسلمانان را بهعدوان افمرادی
از مؤلفه نمیشداسدد( ».طوسی0930 ،ق ،ج ،0 .ص )942 .به تبعیت از دیدگاه مزبور ،بسیاری از
فقهای شیعه نیز قائل به اختصاص سه ،تألیف قلوب به کفار هستدد (اردبیلم0419،،ق ،ج،4 .
ص033 .؛ عمیمدی0401 ،ق ،ج ،0 .ص)039 .؛ تا جاییکه در برخی آثار فقهمی چمون خمالف و
الغدیه ادعای اجماع یا عدم خالف بر این قو) شدهاست (ابنزهره0400 ،ق ،ص.)099 .
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دیگر مدافقان بودهاست که باقی افراد را تخصمی .نممیزنمد (خمویی0403 ،ق ،ج ،.94صم..
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 13م01؛ پورموال و طاهری ،0920 ،ص.)239 .
دیدگاه دوم از نظریه تقلیلگرا نیمز خمالی از اشمکا) نیسمت؛ چراکمه دلیمل «اجمماع»
بهعدوان عمدهترین مستدد نظریه اختصاص سه ،مؤلفه قلوبه ،به کفمار ،بما وجمود اقموا)
متعدد ،مدعقد نگردیدهاست؛ حتی بهنظر میرسد شیخ طوسی ،بهعدوان اصلیترین طرفمدار
این نظریه ،در کتب خالف و مبسوط ،با عدو) از دیدگاهش در کتمب نهایمه و جممل ،بمه
اختصاص سه ،مؤلفه قلوبه ،به کفار نظر دادهاست (مدتظری0411 ،ق ،ج ،9.ص.)90 .
از رهگذر بررسی و نقد دو نظریه فوق میتوان به نظریه شمولیت عدوان مؤلفه قلوبه،
نسبت به کفار و مسلمانان رهدمون شد؛ این نظریه رمن انطبماق اطمالق تعبیمر «مؤلفمه
قلوبه »،در قرآن کری ،،به احادی متعددی در تأیید آن استداد میکدمد (خزایمی و دیگمران،
 ،0923ص .)20 .در لسان بسیاری از فقهای امامیه این نظر مورد پذیرش قرار گرفتهاست.
برخی با بیان اطالقگونه ،کارکرد تألیف قلوب را جلب و جذب افراد به اسالم ازطریق
کمکرساندن به آنها دانستهاند و با این اطالق ،شمولیت سه ،مؤلفه قلموبه ،نسمبت بمه
کفار و مسلمانان استظهار میشود .برخی نیز با صراحت بر عمامبمودن تمألیف قلموب نظمر
دادهاند و مسلمانان و کفمار را مشممو) تمألیف قلموب دانسمتهانمد (مدتظمری0411 ،ق ،ج،9 .
ص .)00 .بدابراین قلمرو تألیف قلوب از حی افراد عام است؛ بهگونهایکه ه ،شامل کفاری
میشود که برای جلب و جذب به اسالم سهمی به آنها پرداخت میشود و ه ،مسلمانانی
را در برمیگیرد که اعتقادشان رعیف است (نجفی0499 ،ق ،ج ،9 .ص.)940 .
« )4شناسایی مراتب» نظریه مسئولیت حمایت در پرتو مبنای تألیف قلوب

بازبیدی مبدای تألیف قلوب ،براساس اقتضائات زمانه ،مدجر به ارائه خوانشی از ایمن قاعمده
میشود که جایگاه آن نه برگرفته از فرع فقهی بح اصداف زکات ،بلکه بمهعدموان یمک
سرفصل مستقل در مباح سیاست خارجی دولت اسالمی قابل بررسی است؛ چراکه اصل
مزبور نشان میدهد که در سیاست بینالمللی دولت اسالمی ،جلب قلوب و فتح اهدیتهما
در اولویت قمرار دارد و دسمتاوردهای قابمل اکتسماب آن بمهمراتمب عمیمقتمر و پایمدارتر
است (عشریه ،0923 ،ص .)31 .برایناساس چه بسا د) افرادی با کمکهای ممالی بمهدسمت
آید ،درحالیکه در دیگر افراد احترامات اجتماعی و بینالمللی تأثیر بیشتری داشته باشمد و
در گروهی دیگر کمک مالی نهتدها بیتأثیر ،بلکه اثمر مدفمی برجمای گمذارد (ربمانی،0921 ،

ص009 ..م  .)004بدابراین تألیف قلوب بمهمثابمه یمک قاعمده فقهمی ممیتوانمد طیفمی از
کمکهای بشردوستانه ،حمایتهای سیاسی ،نظامی و اقتصادی را شمامل گمردد (شمریعتی،
 ،0930ص904 ..م  )903و دولت اسالمی بهاقتضای شرایط میتواند هریک از حمایتهما را
در پیش گیرد .در ادامه به اقسام این حمایتها مبتدی بر مراتب نظریه مسمئولیت حمایمت
اشاره میشود.
 )1-4شناسایی «مسئولیت پیشگیری» در پرتو مبنای تألیف قلوب
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سدگ بدای مسئولیت حمایت «مسئولیت پیشگیری» است (فرزانه ،0924 ،ص .)993 .اگرچمه
این مرتبه از مسئولیت حمایت در مقایسه با دیگر مراتب ،چه ازحی ممالی و چمه ازمدظمر
حفظ جان و زندگی انسانها ک،هزیدهتر و در اولویت است ،اما درعینحا) مستلزم اقدامات
گسترده اجرایی و ایجماد سماختارهای خماص در حموزههمای مختلمف سیاسمی م امدیتمی،
اجتماعی ،اقتصادی و حقوقی است (سواری و حسیدی بلوچی ،0921 ،ص.)029 .
با توجه به ایدکه همکاری و تعامل سازنده دولتها و گمروههمای داخلمی در شداسمایی
زمیدههای بروز بحران و اتخاا مؤثرترین راهحلهای برقراری صملح و جلموگیری از وقموع
فجایح انسانی ،اِعما) مسئولیت پیشگیری اسمت (فرزانمه ،0923 ،ص ،)01 .ممیتموان قاعمده
تألیف قلوب را بهعدوان مبدای برقراری صلح و تأمین امدیت انسمانی و پیشمگیری از بمروز
اقدامات ردحقوق بشری مورد توجه قرار داد .توریح ایدکه مطالعه قاعده مزبمور در یمک
مقیاس جهانی و بهمعدای سازش سیاسی در روابط بینالمللی و تطبیق آن با مسائل نظمام
بینالملل ،ررورتاه ارتباط مدظمی با اصو) پذیرفتهشدهای چون ه،زیستی مسمالمتآمیمز،
صلح و امدیت دستهجمعی ،حقوق بشر و سازش سیاسی دولتها و گمروههما پیمدا خواهمد
کرد (عمید زنجانی ،0932 ،ج ،9 .ص  .)439.یکی از صاحبنظران فقه سیاسی دراینباره چدین
نوشتهاست:
اسالم در روابط بینالمللی ،صلح را بهعدموان اصمل اولمی و زیربدمای زنمدگی جمعمی در سمطح
جهانی پذیرفته و ملل جهمان را بمه اصمل هم،زیسمتی مسمالمتآمیمز و صملح جهمانی دعموت
کردهاست؛ آیات متعددی در قرآن دورنمایی از چگونگی این ه،زیستی و انساندوسمتی را بمرای
ما ترسی ،کردهاست (انفا)10 ،؛ بقمره913 ،؛ نسماء )21 ،و در ایمن رهگمذر از وسمایل معدموی و
عوامل مادی درجهت تحکی ،پیوندهای انسانی سود بردهاست ،تا آنجاکمه از انگیمزههمایی چمون
احسان و نیکی برای جلب عواطف دوستان بالقوه و دشمدان بالقوه استفاده کمردهاسمت و عدموان
«مؤلفه قلوبه »،در قرآن حاکی از این واقعیت است( .عمید زنجانی ،0931 ،ج ،9 .ص)439 .
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رویکرد اصلی مبدای تألیف قلوب در این سمطح ،مبمادرت بمه اقمدامات دیتلماتیمک و
دستیابی به راهحلهای ایجاد تفاه ،اساسی میان طرفین خص ،است تا روابمط صملحآمیمز
برقرار و امدیت انسانی تأمین شود .بمدین مدظمور طیفمی از ابزارهمای سیاسمی و حقموقی
ه،چون «اصل دعوت»« ،انعقماد پیممانهمای سیاسمی» و «ممذاکره سیاسمی» در عمداد
روشهای سیاسی قمرار ممیگیرنمد و «حکمیمت» نیمز ازجملمه روشهمای حقموقی حمل
مسالمتآمیز اختالفات بینالمللی در حقوق بینالملل اسالمی محسوب ممیشمود (سملیمی،
 ،0921ص034 ..م)033؛ در ادامه به توریح برخی از این موارد خواهی ،پرداخت.
 )1-1-4روش سیاسی و دیپلماتیک (اصل دعوت ،میانجیگری و انعقاد پیمان صلح)
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نظر به ایدکه «اعالم خطر در ورعیتهمای هشمداردهدده» از ابزارهمای پمیشگیرانمۀ
نظریه مسئولیت حمایت قلمداد ممیشمود (دعماگو و هاشممی ،0923 ،ص ،)21 .متداسمبتمرین
راهبرد پیشگیرانه حقوق بینالملل اسالم در مطابقت با این روش« ،اصل دعوت» اسمت.
اصل مزبور را میتوان ابتداییترین راهبرد اسالم در برقمرارای امدیمت ،عمدالت و تضممین
حقوق بدیادین بشر بهحساب آورد .این مبدا رمن استداد به آیات متعدد قرآن کری( ،نحمل،
093؛ یوسف )093 ،زیربدای دیتلماسی پیامبر در رونمد تکماملی حیمات اجتمماعی بشمر و
تضمین واقعی حقوق آنها است؛ بهگونهایکه میتوان گفت «دعوت» عدصر ثابت و روح
فعالیتهای دیتلماتیک پیامبر در مذاکرات ،اعزام سفرا و ه،چدین ارسا) نامهها و پیامها به
جمیعتهای انسانی ،رهبران و زمامداران کشورهای مختلف بوده است (عمیمدزنجانی،0932 ،
ص.)90 .
با توجه به ایدکه بسیاری از نزاعهای قومی ،ن ادی ،ممذهبی و درگیمریهمای خمونین
ناشی از ناررایتی عممومی ریشمه در تبعمیضهمای نماروا ،بمیعمدالتی ،فقمر فرهدگمی و
عقبماندگیهمای اجتمماعی ،سیاسمی و اقتصمادی دارد (عسمگری ،0921 ،ص ،)001 .دولمت
اسالمی میتواند با استفاده از راهبرد دعوت ،الزامات زندگی مسالمتآمیز گروههای مختلف
انسانی را متوجه حکومتهای درگیر با مدازعات داخلی نماید تا رمن برقمراری عمدالت و
تأمین حداقل نیازهای عممومی ممردم ،از بمروز فجمایح انسمانی و درگیمریهمای مرگبمار
جلوگیری نماید .دعوت به مؤلفههای اساسی امدیت انسانی دربرابر تهدیمدات علیمه آزادی،
کرامت ،حیات و سالمت انسانها میتواند با دو صفت تبشیر یا تدذیر همراه باشد و اتخماا
هرکدام از این دو طریق با توجه به موارد و موقعیتها صورت میگیرد (عمیمدزنجانی،0932 ،
ص.)929 .

 )2-1-4روش حقوقی (حکمیت و داوری)
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برای بررسی روشهای سیاسی و دیتلماتیک اسالم جهت حل مسالتآمیمز اختالفمات
باید توجه داشت که حل بیشتر معضالت موجود در نظمام بمینالململ جمز ازطریمق اقمدام
مشترک و تعاون بینالمللی امکانپذیر نیست و این همکاری نیز از تفاه ،میمان ملمتهما
بهدست میآید؛ قرآن کری ،رمن تأکید بر اصل تعاون ،بهعدوان اصمل عقالیمی( ،عظیممی
شوشتری ،0931 ،ص011 ..م ،)010قلمرو وسیعی را برای مشارکت فعما) دولمت اسمالمی در
تأمین صلح و امدیت انسانها فراه ،آوردهاست .انعقاد پیمانهای سیاسی ازجمله اقمدامات
توصیهشدة اسالم به جامعه و دولت اسالمی جهمت گسمترش صملح و جلموگیری از بمروز
روابط خصمانه است (انفا)10 ،؛ نساء )21 ،24 ،تا جاییکه عقد قراردادهای صلح تکلیمف و از
وظایف الزامی دولت اسالمی شمرده میشود (عمیدزنجانی ،0900 ،ج ،9 .ص.)313 .
به تصریح آیه  2سوره حجرات 0این وظیفه گاهی بهصورت میانجیگری دولت اسالمی
میان گروههای درگیر نزاع به انجام میرسد .اگرچه آیه مذکور به شورشیان اشاره دارد ،اما
معدای بینالمللی آن مه ،است؛ زیرا با تشویق به همکاری جهت استقرار عدالت و امدیت،
میانجیگری و سازش میان طرفین خص ،را بهعدوان وسیله بازدارندهای معرفی مینماید و
درنهایت بهکارگیری رمانت اجراهایی را علیه طرف متجاوز در کمک به طرف سمتمدیده
مقرر میدارد (محقق داماد ،0929 ،ص .)032 .از ایمن مبدما در حقموق بمینالململ معاصمر بمه
«پایمردی» یا «مساعی جمیله» تعبیر میشمود و قمدرت ثمالثی ،کمه در اخمتالف موجمود
اینفح نباشد ،با فراه،نمودن زمیده تفاه ،میمان دوطمرف اخمتالف ،ممیکوشمد بما ارائمه
پیشدهادهای خود زمیده صملح پایمدار میمان آنهما را فمراه ،کدمد (رمیایی بیگمدلی،0929 ،
ص.)430 .
ایجاد صلح و تالش برای مصالحه ازطریق «حکمیت» شیوه انساندوستانهای است که
اسممالم آن را ب مهجممای رفتارهممای خشممونتآمیممز در حممل اختالفممات و مدازعممات تأییممد
نمودهاست (عمیمدزنجانی ،0900 ،ج ،9 .ص .)043 .این راهحل قضمایی را بمه فصمل خصمومت
ازطریق ارجاع به مقام ثال تعریف کردهاند (سلیمی ،0921 ،ص .)033 .کاربرد نهماد داوری و
« )7وَإِنُاطت ئْقتتت نِامْنتالصُملؤُمْنْينتالاُتتتتفَولافتأتصْفْحلولابَيْنتهلمَ افتإِنُابَغتتْاإِحْقَلهلمَ اعَفتىالصُأَخُءتىافترت تْفَولالصتَّتْياتتبْغْياحَتتَّىا
تتقْي َاإِصتىاأتمْءِالصفتَّهْاافتإِنُافت َ ْافتأتصْفْحلولابَيْنتهلمَ ابِ صُعَقْلِاوَأتاُسْطَولاإِنتَّالصفتَّهَايلحْبلَّالصُملرُسْطْينت».
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حکمیت نهتدها در حوزه حقوق خصوصی و اختالفات خانوادگی (نسماء ،)93 ،بلکمه بمهمثابمه
تمموافقی بممرای حممل اختالفممات بممینالمللممی مممورد تأکیممد شممریعت مقممدس اسممالمی
است (عمیدزنجانی ،0932 ،ص .)939 .ازجمله نمونههای تاریخی قابل استداد ،حَکم ،قرارگرفتن
پیامبر توسط رؤسای قبایل مکه ،انمدکی پمیش از ظهمور اسمالم ،در اخمتالف نصمب
حجراالسممود بممود (محقممق داممماد ،0929،ص)033 .؛ بعممالوه بعممد از ظهممور اسممالم و اخممتالف
پیممامبر در نقممض عهممد یهودیممان بدممیقریظممه ،طممرفین حکمیممت سممعد بممن معمماا را
پذیرفتدد (بالاری ،0990 ،ص .)90 .بدابراین جلب همدلی و همراهی دولمتهما و ملمتهما و
دعوت آنها به حل مسالمتآمیز مداقشات از مصمادیق بمارز اصمل تمألیف قلموب قلممداد
میشود (عشریه ،0923 ،ص )30 .کمه از بمروز فجمایح بشمری و ارتکماب رفتارهمای سمبعانه
جلوگیری و زمیده را برای تضمین حقوق بدیادین و امدیت انسانی فراه ،مینماید.
 )2-4شناسایی «مسئولیت واکنش» در پرتو مبنای تألیف قلوب
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با شکست اقدامات پیشگیرانه و گسترش سازمانیافتۀ درگیریها و جرائ ،سبعانه ،تالشها
باید معطوف بر کاهش آسیبها و یا توقف آنها باشد (فرزانه ،0924 ،ص .)991 .در این مرتبه
از مسئولیت حمایت نیز اصل اولیه اقدامات کمتر قهرآمیز پیش از اعما) اقدامات اجباری و
مداخله بیشتر اولویت دارد (دعاگو و هاشممی ،0923 ،ص .)010 .برایناساس میتوان مجموعمه
اقدامات مسئولیت واکدش را ایل دو عدوان «اقدامات غیرنظمامی» و «اقمدامات نظمامی»
بررسی نمود .کارکرد مبدای تألیف قلوب در اقدامات غیرنظامی بمدین صمورت اسمت کمه
دولت اسالمی با اتخاا سیاستهایی زمیده تعامل و ه،گرایی طرفین نزاع را فراه ،میکدد
تا بحرانهای ایجادشده مهار و از گسترش تلفات بیشتر جلوگیری بهعمل آید؛ و درصورت
عدم کفایت این اقدامات ،دولمت اسمالمی بما فعالیمتهمای مداخلمهگرانمه بمه حمایمت از
انسانهای مظلوم و قربانیان جدایات ارتکابیافته مبمادرت ممیورزد .در اداممه تعمدادی از
احکام شرعی فقه امامیه را براساس این تقسی،بددی مورد بررسی قرار خواهی ،داد.
 )1-2-4اقدامات غیرنظامی و صلحطلبانه
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در تشریح رویکرد نخست باید اشاره کرد که فرآیدد صملحسمازی ازطمرق دیتلماتیمک،
محدود به مرحله پیشگیری نیست و دولت اسالمی میتواند با استفاده از ابزار میانجیگری
دیتلماتیک حتی بعد از بروز مدازعات در کدتر) بحران انسمانی و تعمدیل آن گمام بمردارد.
«مهادنه» ازجمله معاهدات مبتدی بر ترک مخاصمه و برقراری صلح موقت م بما پرداخمت
عوض یا بدون آن م است (طوسمی0930 ،ق ،ج ،9 .ص )31 .که در حقوق بینالململ اسمالمی

 )2-2-4مداخالت نظامی و اقدامات قهری

مبتدی بر دکترین مسئولیت حمایت ،مسئولیت واکمدش بما اقمدام نظمامی تدهما زممانی
میتواند موجه باشد که مسئولیت پیشگیری و روشهمای دیتلماتیمک بمرای جلموگیری از
بحران یا حل مسالمتآمیز کاماله غیرمؤثر باشد و مساعی جمیلمه بمرای برقمراری سمازش
ناکام بماند (عسگری ،0921 ،ص020 .م .)029در نظام حقوقی اسالم نیز مداخله نظامی و اتخاا
سیاست خصمانه انحصاری و به دلیل خاص نیاز دارد (اسمماعیلی و غممامی ،0932 ،ص )03 .و
مادام نبود دلیل خاص ،اصل و ورح اولی بر عدم مداخله و اقدام قهری اسمت (موسمیزاده،
 ،0923ص.)010 .
از مه،ترین دالیل خاصی که مداخله نظامی و اقدام قهری را موجه میکدد ،مقابله بما
عوامل مؤثر در بروز خشونتهای تمامعیاری است که علیه انسانهای مظلوم و مستضعف
انجام میشود .ازجمله مفاهی ،ناظر به این وظیفه شرعی «قتا) فی سبیل المستضمعفین»
است که احکام شرعی آن در باب فقهی «جهاد» تبیین شدهاسمت .مهم،تمرین مسمتددات
قرآنی در این خصوص ،آیه  03سوره نسما اسمت 0کمه در آن خداونمد متعما) بما تحریمک
« )7وَمَ اصتمَمْاصت اتَرت تْفَونتافْياسَبِيلِالصفتَّهْاوَلصُملسْتتضُعَقْينتامْنتالصءَِّجَ لِاوَلصنَّْسَ ْاوَلصُوِصُقَلنِ».

ارزیابی قابلیت اجرای نظریۀ «مسئولیت حمایت»...

مممورد پممذیرش بممود و فقهممای امامیممه و اهممل سممدت فممیالجملممه بممه جممواز آن حکمم،
دادهاند (عمیدزنجانی ،0932 ،ج ،9 .ص.)144 .
مقصود از «جواز» در اینجا بهمعدای اع ،است که دربرابر حرمت قرار میگیرد و شامل
واجب و مکروه میشود؛ قید فیالجمله نیز برای بیان این نکته است که این جواز مشروط
به شروطی است که بما فمراه ،نیاممدن آنهما هدنمه حمرام خواهمد بمود (خامدمهای،0901 ،
ص .)1 .صاحب جواهر برای اثبات مشروعیت پیمان هدنه عالوهبر استداد به اجماع محصل
و مدقو) ،به آیاتی از قرآن کری ،نیز استداد نمودهاست (توبه0،؛ انفما)10 ،؛ نجفمی0414 ،ق ،ج.
 ،90ص920 .مم .)929نکته قابل توجه درخصوص پیمان ترک مخاصمه این است که نهتدهما
عدم دریافت ما) جهت انعقاد این پیمان جایز است ،بلکه به ررورت یا مصلحت میتموان
با پرداخت مالی طرف مقابل را برای انعقاد این معاهده ترغیمب نممود (محقمق دامماد،0929 ،
ص .)914 .این بدان معدا است که دولت اسالمی میتوانمد بما اعمالم برخمی مشموقهمای
سیاسی و اقتصادی و ایجاد انگیزه الزم بمرای انعقماد پیممان تمرک مخاصممه بمه فرآیدمد
برقراری صلح و جلوگیری از تشدید بحران انسانی کمک نماید.
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عواطف انسانی ،حمایت و نجات کسانی را که در چدگا) ستمگران گرفتار شدهانمد متوجمه
جامعه و دولت اسالمی میداند (عظیمی شوشتری ،0931 ،ص.)041 .
البته باید توجه داشت ه،چدانکه مبدای تألیف قلوب طیفی از حمایتها ازجمله حمایت
نظامی را شامل میشود ،این عمومیت اقتضا میکدد هرکدام از اقسام حمایت نیز ابزارها و
مصادیق مختلفی داشته باشد و اتخاا هریک به شرایط اعما) این حمایتها بستگی دارد.
بدابراین مداخله نظامی تدها مدحصر به مقوله قتا) و جهاد نیست و دولت اسالمی میتواند
درصورت مهیانبودن شرایط الزم بمرای مداخلمه مسمتقی ،نظمامی ،ازطریمق کممکهمای
تسلیحاتی یا اعزام مستشاران نظامی به افراد مظلوم و مستضعف یاری رساند.
 )3-4شناسایی «مسئولیت بازسازی» در پرتو مبنای تألیف قلوب
0
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واپسین مرحله دکترین مسمئولیت حمایمت ،مرحلمه تعهمدات بعمد از مداخلمه یما مرحلمه
صلحسازی 9است که از آن به مرحله بازسازی تعبیر میشود (دعاگو و هاشمی ،0923،ص.)22 .
اهمیت توجه به این مسئولیت ازآنرو است که بعد از بحمران ،بما توجمه بمه ازکارافتمادگی
ظرفیتهما و اقتمدار دولمت مربوطمه یما کدمارهگیمری آن در ایفمای مسمئولیت حمایمت از
شهروندان ،باید تعهدی واقعی برای کمک به ایجاد یک صلح بمادوام ،حکمرانمی خموب و
توسعه پایدار ازسوی کارگزاران بینالمللی وجود داشته باشد تا با همکاری مقاممات محلمی
امدیت و نظ ،عمومی برقرار شود (عسگری ،0921 ،ص.)029 .
مدبع از شریعت مقدس ،دولت اسالمی با تمسک به ابزارهای متعددی ممیتوانمد بمه
مساعدت افراد آسیبدیده اهتمام ورزد و با ایشان جهت بازسازی شمرایط مداسمب زنمدگی
سیاسی و اجتماعی خود همکماری کدمد .ارسما) کممکهمای بشردوسمتانه از مهم،تمرین
فرصتهای همدلی و تألیف قلوب در جهان معاصر قلمداد میشود که عالوهبر کاهش آالم
قربانیان حوادث ،میتواند به جلبنظر افراد آسیبدیده و تقویت احترام بمه دیمن اسمالم و
نشاندادن ابعاد انسانی آن بیدجامد (میرمحمدی و شریفی ،0923 ،ص.)43.
مجموعه این مساعدتها میتواند اشکا) دیگری داشمته باشمد .یکمی از ایمن مموارد،
اعطای کمکهای اقتصادی و مشارکت در طرحهای اقتصادی جهمت جلموگیری از زیمان
بیشتر یا جلب مدافح حداکثری است؛ توریح ایدکمه سمرمایهگمذاری دولمت اسمالمی و یما
1. Post-intervention obligations.
2. Pease Building.

اعطای کمکهای مالی بالعوض در جامعه انسانی آسمیبدیمده از بحمران ،رممن ایجماد
همدلی موجب تقویت و عزت اسالم میگردد و میتوان چدین اقداماتی را در ردیف اهداف
و مقاصد عالیه دین بهحساب آورد (همان ،ص43 ..م .)43اگرچه محوریت اعما) تألیف قلوب
در مرحله بازسازی ازطریق ابزارهای اقتصادی صورت میپذیرد ،اما به اقتضمای عمومیمت
عداویدی چون «استدصار»« ،استدقاا» و «اغاثه ملهوف» در نصوص شرعی ،هرگونه اقمدام
سیاسی ،امدیتی ،فرهدگی و  ...در رفح مصائب انسمانهمای بحمرانزده و تضممین شمرایط
حیاتی الزم برای آنها را در برگیرد.
نتیجه

ارزیابی قابلیت اجرای نظریۀ «مسئولیت حمایت»...

نظریه «مسئولیت حمایمت» هدجماری حقموقی بما جموهرهای اخالقمی در قلممرو حقموق
بینالمللی بشر است که برای مقابله با نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر تکموین و
تکامل یافتهاست .با توجه به رویکرد حمایتگرانه جمهوری اسالمی درقبا) مستضمعفان و
ستمدیدگان که در اصو) متعمدد قمانون اساسمی هم،چمون بدمد  01اصمل ( 9حمایمت از
مستضعفان دربرابر مستکبران) و اصل ( 034حمایت از مستضمعفان دربرابمر مسمتکبران و
سعادت انسان در کل جامعه بشری) ،نظریه مزبور فرصت مداسبی جهت گفتممانسمازی و
عملیاتیسازی مسئولیت فراملی جمهوری اسالمی درقبا) مستضعفان است.
در این تحقیق در فرآیدد اثبات این فرریه که «مستدبط از قاعده فقهی تألیف قلموب،
نظریه مسئولیت حمایت میتواند مبدای حقوق بشری مداسبی برای جامه عمل پوشاندن به
موازین حقوق بشری جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی باشد» سه ساحت اساسی
مورد توجه قرار گرفت .در ساحت نخست ،بمه امکمان شداسمایی اصمل نظریمه مسمئولیت
حمایت مبتدی بر مبدای تألیف قلوب در دو محورِ «امکان شداسایی ازمدظر نسبت مفهومی
با تألیف قلوب» و «امکان شداسایی ازمدظر قابلیت کاربست تألیف قلوب در عصر غیبمت»
پرداخته شد .در محور نخست بر این مورح تأکید شد که با قرائتی تعمی،گرایانه میتموان
این مبدای فقهی را سامانه جامعی جهت کاربست دکترین مسئولیت حمایت بهحساب آورد
و مبتدی بر این خوانش به تداسب و تقارن مفهومی این دو مبدا ااعان کرد .در محمور دوم
نیز رمن تبیین رعف استداللی طرفداران نظریه نسخ حک ،شرعی تمألیف قلموب بعمد از
وفات پیامبر اکرم  ،این مورح تقویت گردید که حک ،مزبور بمه زممان حیمات ایشمان
اختصاص ندارد و پس از آن نیز استمرار دارد و در شرایط کدمونی ،اجمرای ایمن حکم ،بما
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صالحدید امام و حاک ،اسالمی مدح شرعی ندارد؛ حتی میتوان معتقمد بمود تمألیف قلموب
بهعدوان مبدایی برای اعما) مسئولیت فراملی دولت اسمالمی درقبما) افمراد تحمت سمت،،
وجوب شرعی پیدا میکدد .مطابق این استدال) ،شداسمایی و کاربسمت نظریمه مسمئولیت
حمایت در سیاست خارجی دولت اسالمی مبتدی بر مبدای فقهی تألیف قلوب بالمانح است.
ساحت دوم نوشتار به بررسی افراد مشمو) مسئولیت حمایت مبتدی بمر مبدمای تمألیف
قلوب اختصاص یافت؛ در این قسمت نیز دو رویکرد تقلیلگرا و تعممی،گمرا کمه قائمل بمه
شمولیت عدوان مؤلفه قلوبه ،نسبت به کفار و مسلمانان است و قلمرو مسمئولیت حمایمت
مبتدی بر تألیف قلوب از حی افراد و اصداف بررسی گردید .در ساحت سوم و پایمانی نیمز
کاربست تألیف قلوب در دکترین مسئولیت حمایت ازحی مراتب اجرای نظریه مورد توجه
قرار گرفت و با تطبیق مراتب مسئولیت حمایت م شامل مسمئولیت پیشمگیری ،مسمئولیت
واکدش و مسئولیت بازسازی م با احکام و عداوین فقهی و شرعی متعدد ،مطابقت دو مبدای
موروع تحقیق ازحی راهبردنگاری سلسلهمراتبی نیز به اثبات رسید.
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