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  چكيده
ها قابليت يكسان بودن  بسياري از قوانين كه از شرايع اديان استخراج شده به دالئل متنوع باالخص در سطح كشور

اقوام و دول و جغرافيا و سياست و نژاد و  زيرا تفاوت خصوصيات مختلف. و عمومي بودن يك قانون براي همه را ندارند
ولي روح شرايع در همه . دهد هاي بسيار ديگر اجازه وضع يك قانون براي همه را نمي آب و خاك و اقليم و ويژگي

ست و مورد احترام و باور همه عقالي كشورهاي ا عبارت از طريقت، تصوف، عرفان و باورهاي اخالقيكه اديان 
هاست ثابت و اليتغير بوده و عقل به آن در همه ازمنه و امكنه  همة اديان يكسان و واحد است هزاره درو باشد  مختلف مي

اديان كه در همه اديان تعريف و طراحي شود به واحد همه الملل براساس روح  پس اگر روابط بين. كند حكم كرده و مي
  .واهد بودقانون واحدي خواهيم رسيد كه از قابليت پذيرش عمومي برخوردار خ

 ررسيحكمت در عرفان و تصوف اسالمي بالملل عمومي را از ديدگاه  حقوق بيندر اين مقاله مباني عرفاني لذا 
نمائيم كه  مطرح ميالملل عمومي را  هاي حكَمي از موارد قابل توجه در حقوق بين يم و با ذكر اصولي برداشتنماي مي

   .ين زمينه را فراهم نمايداي براي تدوين مجدد متون قانوني در ا زمينه
  

  الملل عمومي، عرفان، تصوف، حكمت حقوق بين: كلمات كليدي

   مقدمه
المللـي   هـا در سـطح بـين    هـا و دولـت   ملّـت تنظيم روابط بين افـراد و   هاي از حقوق است كه ب الملل شاخه حقوق بين  
هـا بـا يكـديگر و     يپلماسـي و كنسـولي دولـت   الملل عمومي سعي بر تنظيم و اعمال حق بـر روابـط د   حقوق بين. پردازد مي

الملـل خصوصـي شـامل قواعـد مـرتبط بـا        المللي دارد و حقوق بين ها و نهادها و مؤسسات بين ناها با سازم مناسبات دولت
هـا و تناقضـات قـوانين كشـورهاي مختلـف و روش رفـع اختالفـات و         ها با يكديگر و تفاوت ملّتمناسبات و روابط افراد 

  . شود آنها و احكام و قواعد مربوط به آن ميتعارض بين 
براي روابط سالم بين ملل عالم حقوق نتوانسته با ساز و كارهاي فعلي خود شرايط الزم را اين رشته از در عمل 

هاي آن در اين امر ناتوان بوده، دور شدن اين رشته حقوق  الملل و ديسيپلين شايد يكي از دالئلي كه حقوق بين .مهيا نمايد
به اين ترتيب اگر ساز و كارهاي جديدي بر مبناي طبع سليم بشر طراحي گردد كه . از فطرت و طبيعت بشر بوده است

الملل در اين مقطع از تاريخ بشر  فقط به منافع يكسويه كشورها ننگرد شايد بتواند قدمي در بهبود وضعيت روابط بين
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  . دردارب
الملل عمومي اسالمي است و سعي نموديم  ت مرتبط با حقوق بينهدف ما بيشتر بررسي موضوعامقاله در اين   
اي را  الملل خصوصي اسالمي نشويم چه كه خود اين موضوع سرفصل جداگانه المقدور وارد مباحث حقوق بين حتّي
ل المل اسالمي به حيطه حقوق بين -مي احكام فقهيكَنگاه ما به قواعد حقوقي مندرج در اين بخش تعميم ح. طلبد مي

احكام و روح قوانين  علّتر حكمي مبناي اصلي وضع حكم است لذا با دريافتن رّ هو س علّتاز ديدگاه حكمت، . است
  .الملل خواهيم بود صدد تعميم قواعد و احكام به سطح حقوق بين شرعي در

تصوف اسالمي مشروح استدالالت و مباحث قرآني و تفسيري و كالمي و فقهي آن از نگاه انديشمندان عرفان و   
الملل عمومي آن كتاب  اي از فصل حقوق بين قبالً در كتابي مجزا طرح گرديده است و در اصل اين مقاله خالصه

     2.باشد مي

   يحقوق كلّياصول پذيرش اصل جواز عمومي در  -1
 كلّياز اصول برخي از اين اصول منبعث . گيرد الملل مورد استناد و اجرا قرار مي ي در حقوق بينتعدداصول م  

بوده و در ميان همة كشورها مشترك  تمدنهاي حقوقي كشورهاي م حقوقي است كه مورد قبول و پذيرش همة سيستم
شناخته  رسميتبه  تمدنحقوقي كه از طرف ملل م كلّيآمده است كه اصول  1907قرارداد الهه  38 مادةدر . باشد مي

و  مشخّصاز منابع  -اند آن را به اجرا گذاشته تمدنعتبر است كه ملل مهاي حقوقي م يعني از اجزاي نظام -شده است 
  . الملل است مستقل حقوق بين

المللي بر قانون داخلي، مراجعه به محاكم  معاهدات بين تقدمالملل بر حقوق داخلي،  حقوق بين تقدم :اصولي نظير  
واگذاري حقوقي بيش از آنچه كه در اختيار است، اصل المللي، اصل عدم جواز به  داخلي قبل از مراجعه به محاكم بين

اصل آور بودن تعهدات،  آميز، اصل الزام به زور، اصل همزيستي مسالمت توسلها، اصل عدم  دولت حاكميتتساوي 
به رسيدگي به دعواي مطرح در  صالحيتطرف محكوم، اصل عدم توسط  اصل پرداخت هزينهبيطرفانه بودن قضاوت، 

، اصل عدم تبعيض حاكميتحقّ بالمعارض در ايجاد  تصرّفدوام آزاد، اصل در درياي  ترددگر، اصل آزادي دادگاه دي
برخي از . حقوقي محسوب گردد كلّيتواند از اصول  مي ،و برخي موارد مشابه ديگرو مساوات اتباع كشور در برابر قانون 

هاي مراجع  بين كشورها و قطعنامهدر قراردادهاي  غالبًا ،تارتباط با روابط بين كشورهاسكه در  يحقوق كلّياين اصول 
 

پردازد شامل موارد  هاي عرفان و تصوف اسالمي در مسائل اجتماعي مي كه به بررسي ديدگاه بيني اجتماعي عرفان اسالمي مجموعه جهان  2 -
 :باشد ميزير است كه كتاب مد نظر عنوان دومين كتاب از اين مجموعه 

 1383. بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني اقتصاد اسالمي، پول، بانك، بيمه و ماليه از ديدگاه حكمت . 

  islami.pdf-eqtesade-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani 
 1384. الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي از ديدگاه حكمت الملل در اسالم، حقوق بين اني عرفاني روابط بينبيدآباد، بيژن، مب . 

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf  

 1388اد، بيژن، مباني عرفاني علوم سياسي در اسالم، سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت، بيدآب   . 

siasi.pdf-oloome-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani 
 1388هاي حقوقي، حقوق جزا از ديدگاه حكمت،  اسالم، حقوق تطبيقي، نظام بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني حقوق در . 

  hoqooq.pdf-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani 
 1388فردي، حقوق عمومي از ديدگاه حكمت،  بيدآباد، بيژن، مباني عرفاني حقوق اساسي در اسالم، فلسفه حقوق، حقوق. 

 asasi.pdf-hoquqe-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani  
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عه به جعه به محاكم داخلي قبل از مراجاصل مرا :توان بطور مثال به از اين موارد مي. شود اشاره مي هاالمللي به آن بين
صل استقالل كشورها ، ا)كشور(المللي بر قانون داخلي، اصل دوام دولت  عهدنامه بين تقدمالمللي، اصل  دادگاههاي بين

ان طرح و اقامة دعاوي در مراجع استناد ريدر جاشاره كرد كه باشند  المللي مي كه مشترك بين حقوق داخلي و حقوق بين
  . شود ديده مي كلّيبه اين اصول 

رسد كه از موارد مستحدثه در فقه  به نظر ميشوند و  مطرح مياين موارد گرچه در قالب اصطالحات جديد حقوقي   
حقوقي در نظام حقوقي اسالم  كلّياصول  اتّفاقتوان دريافت كه اكثر قريب به  ميآنان ق در عمتاسالمي است ولي با 

حقوق  فادمسلماً چون م. خود را دارد خاصموضع  اين اصول يها ظرافتها و  بيني خردهدر اسالم و  ،وجود داشته
خصوصي مورد استناد و استفاده بوده حقوق داخلي و حقوق حقوق عمومي در كشورهاي اسالمي كمتر از  والملل  بين

  . لذا كمتر بسط يافته است
روح  كلّيبطور . نمائيم بررسي مياسالم را  مشخّصيدگاه د ،حقوقي كلّيبررسي هر يك از اصول در  هرحالبه   
 ؛است استنباطعقل قابل  وجدان وتوسط  به راحتيو ذاري در اسالم منبعث از تكامل اخالقي حقوق طبيعي است گ قانون

بلكه نفع فرد به منزلة جزئي از هستي مطرح است و در تعمق در  ،زيرا در اسالم نفع فرد به منزله خودپرستي هدف نيست
اين نگرش كه  ردك ظهارا بايد .توان پي برد مي است حقوق اسالميهمين موضوع كه عصارة ارزشي در اين اوراق نيز به 

  . حقوق موضوعة جهان فعلي با حقوق اسالم استترين وجه تمايز  اساسي

  موافقت با شرع الملل در حد حقوق موضوعه بينليت اصل مقبو -2
المللي تا آنجا مورد قبول است كه در تضاد و  بين تقنينيقوانين موضوعه و توافقات از لحاظ نظام حقوقي اسالم    

لهاي  در باب اين موضوع بحث. دي ص نباشدتناقض با شريعت محمالمللي  يني بيننهاي تق ي مطرح است كه نگرشمفص
 38 مادةبر طبق  3.سنجد ها را مي آنليت و عدم مقبوليت را در اين ارتباط با دستورات شريعت اسالم تطبيق داده و مقبو

از خصوصي و عم ا المللي هاي بين عهدنامه الملل شامل منابع و قواعد حقوق بين دادگستري يالملل اساسنامة ديوان بين
 تمدنالمللي و اصول عمومي حقوقي مقبول ملل م اند و رسوم بين عمومي كه طرفين اختالف آن قواعد را صريحاً شناخته

ين ملل مختلف را به منزلة وسايل فرعي براي تعيين قواعد مؤلّفترين  است و نهايتاً تصميمات قضائي و عقايد برجسته
  . داند حقوقي مي

در ابتدا احكام . گيرند منابع حقوقي فوق از لحاظ مرتبه در مراتب بعد از شريعت قرار ميالمللي اسالم  در حقوق بين  
آن ساير پس از  منبع اوليه مقبوليت، قضاوت و داوري است وص ي محمدقرآن كريم و شريعت  اسالم مبتني براوليه 

نچه تضاد يا تناقض با قرآن كريم نداشته باشند است تمام منابع بعدي چنامسلّم  .منابع حقوقي قرار خواهند گرفت
  . المللي موافقت با شرع است مالك اصلي سنجش منابع حقوق موضوعه بينداشته باشند و ليت توانند مقبو مي

  را با دستورات قرآن  موضوععمال ديدگاه حكمت و كاربرد عقل توافق يا تناقض در مورد امور مستحدثه بايد با ا
  4.و موضوع كتابهاي ديگري در اين زمينه استني دارد تقين سنجش عقلي خود شرايط تفصيلي و ما. كريم سنجيد

 

ين تابنده گنابادي، چاپ كتابخانه صالح، هاي جالب كتاب نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر نگارش حضرت حاج سلطانحس يكي از بررسي - 3
 . سنجد باشد كه مواضع اسالم را با اعالمية حقوق بشر مي مي 1354چاپ دوم، 

ل و كاستيهاي فقه متداو گذاري و سرمايه مصرفي هايدر وام اقتصادي ربا -تحليل فقهي«) 1382(اين بحث به تفصيل در بيدآباد و هرسيني  - 4
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  ي فالملل عر حقوق بينليت قبوماصل  -3
و عرف و ) نوشته(حقوق موضوعه  ،فاوتو ضعف مت شدتهاي مختلف غالباً با  منابع حقوقي در سطوح و بخش  

گردد و در  گذاري مي عرف به وسيله افراد در طول زمان پايه. شود دكترين حقوقي را شامل مي حتّيروية قضايي و 
عادات قديمي و مستمر و احساس الزام . گيرد االجرا مورد موافقت قرار مي وجدان عمومي به عنوان يك روية الزم

يگر عرف يك عادت دبه عبارت . وجدان عمومي جامعه سبب تعريف و تشخيص عرف در اصطالح حقوقي آن است
المللي نيز  عرف بين. الرعايه شناخته شده است اري مستمر است كه تدريجاً در اذهان عمومي به عنوان يك قاعده الزماختي

يابد و عبارت از يك قاعدة حقوقي است كه دولتها در طول زمان در روابط بين خود آن را  در همين تعريف مصداق مي
  . داند الرعايه مي ها آنها را الزم عمومي دولتاند به طوري كه وجدان  اعمال داشته و رعايت نموده

عرف در ليت هاي بارز مقبو يكي از مثال. در اسالم نيز عرف به عنوان يك منبع حقوقي ثانويه شناخته شده است  
الملل تشابه  حقوق بين ،دوش ميهمانطور كه در جاي خود به آن اشاره . استوجيت قابل مشاهده حقوق اسالم در حقوق ز

شرايط عقد به هاي ضمانت اجراي قرارداد و عدم ضمانت بر الزام طرفين به متعهد بودن  هباز جن زوجيتي با حقوق زياد
  .است طرحمقوله قابل و لذا آئين دادرسي مشابهي براي هر دو  دارد

  داشت كه بايد اذعان  .دهد داد منابع حقوقي اسالم قرار ميقاعدة حقوقي فوق عرف را به عنوان يك منبع در ع
ها متفاوت  رفتارهاي جوامع و دولت و شرايط باورها تحتنيست و مسلّم  قطعي و ه،پذيرش عرف به عنوان يك قاعد

المللي را در بردارد كه از اين وجه در حل و فصل  از باورهاي مستقر در جامعه و يا در سطح بين نمايياست ولي همواره 
  . استقابل استفاده دعاوي حقوقي 

  ولويت به عفو و نيكي و تأليف قلوباصل ا -4
همانطور كه . لي به قصاص استوالمللي عفو ا از داخلي يا بيناعم  در روابط انسانيبر اساس تعاليم اسالم همواره   

  . شده است تأكيدقصاص مجاز است ولي عفو ارجح و بيشتر  ،دوش مي در آيه قصاص ذكر
هر اقدام سوئي را باالخص الملل همين دليل كافي است كه نبايد  در اولي بودن عفو به قصاص در سطح روابط بين

زيرا اين اعمال قوة غضبية برخي كه در . ه شوداگر از روي جهالت بوده يا فاعل از اقدام خود ناخشنود است پاسخ داد
در آن گردد كه مللي  اي آغاز مي ائلهغرؤوس حكومتها قرار دارند و از عقول ضعيفند را تحريك نموده و آتش 

الزم به ذكر است  .ها را كور نمودملّتها به اين دليل آغاز شد و دود آن چشم  در طول تاريخ بسياري از جنگ. سوزند مي
  .پروري بيانجامد كه در اين صورت خود از ظلم بدتر است كه اين عفو و اغماض نبايد به ظالم

   .الزام نيست ولي مستحسن در تخيير استاولي بودن عفو به قصاص يك نوع استحسان تفضيلي است و مستوجب 

  اصل وفاي به معاهدات  -5
فقط به اين  .گرايد ه و هست كه ذكر آن به تفضيل ميدوفاي به معاهدات از مباحث مهم در شريعت همة اديان بو  

و كارش .. .پيمان شكن نابكار، سراسر كشور را ويران سازد«: فرمودع زردشت حضرت كنيم كه  جمله از اوستا بسنده مي
 
  

   http://www.bidabad.com/reba7.htm. پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي ايران. ده شده استآور »در كشف احكام شارع
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اي و نه پيماني را كه با  شكني نه پيماني را كه با يك دروغگو بستهبمبادا پيمان . ماند كه كشندة مرد پاك دين باشدبدان 
در تورات و اناجيل نيز در اين ارتباط  5.»اي، چه هر دو پيمان هستند خواه با دروغگو و خواه با راستگو راستگوئي بسته

المللي را نيز همچنان شامل  مسؤوليت بينو شده  تأكيدقرآن نيز به صراحت بر اين اصل در . آيات زيادي درج است
  . شود مي

الملل  از لحاظ حقوق بين. عدم ايستادگي طرف متقابل به تعهدات خويش است ،در نقص عهد و پيمان ءناثاست  
 1969صل مندرج در قرارداد وين برمبناي اين ا. پذيرفته شده است 6سربومشهور به نيز نقض عهد در اصل متعارف 

تواند عقد را يكطرفه  طرف ذينفع مي ،يدآهرگاه تغييرات اساسي در اوضاع و احوالي كه مبناي عقد قرارداد بوده پديد 
مستلزم سه شرط است كه  سه اصل ربوب توسلمعاهده وين  64 ماده بر اساس. افته تلقي نمايدي هسخ و معاهده را خاتمف

دوم، . ن معاهده باشديشرط اساسي رضايت طرف هساسي در مورد اوضاع و احوالي كه مبناي عقد بودتغييرات ا ،يك
كه موجب تجديد نظر يا لغو داليل اساسي  ،موجبات دگرگوني اساسي در تعهدات شود و سوم ،تغييرات اساسي مزبور

   7.بيني نباشد شود قابل پيش قرارداد مي
ط ايد كه تصريح نقض معاهدات در اسالم عدم پايداري طرف مقابل به شرشو مي طاباستن ات قرآناز مفاد آي  

مفهوم اين موضوع در اين است كه اگر شرايط . و سه شرط آن كافي نيست سبه اصل ربو توسلو لذا . باشد معاهده مي
اصل در اسالم  چون. داند داند ولي اسالم قابل قبول نمي نقص معاهده را مقبول مي سكسب منفعت برهم خورد اصل ربو

به عبارت ديگر  .نظر اسالم قرار داردمد  سويهوبلكه انتفاع د .است نه انتفاع يكسويه بشريتهمة معاهدات تعالي  يضمن
اسالم معتقد است كه اگر شرايط تغيير كرد و انتفاع از معاهده تقليل يافت يا منتفي گرديد نبايد قرارداد را ملغي و به مفاد 

    .   آن پشت پا زد
اند و معتقدند كه عدم  را به تعريف فورس ماژور تأويل نموده سالملل شرايط اصل ربو دانان بين برخي از حقوق  

سازد زيرا كشورهايي كه بخواهند  بندي جهان به حقوق كشورها را دچار اختالل مييپا ،يت معاهداتنوصرعايت اصل م
المللي  قراردادن اصل مزبور اقدام به سؤاستفاده نموده و روابط بينالمللي خود شانه خالي كنند با مستمسك  از تعهدات بين

   8.نمايند و حقوق ديگر كشورها را ضايع مي

  اصل الزام به رعايت تشريفات قراردادها  -6
كند كه  كفايت از آن ميكه  يل دستوراتي صادر شده استصبه تف ادر قرآن در سورة بقره در باب عقد قرارداده  

مابين بايد در جميع امور قابل  المللي في المللي در اثر مبهم بودن قراردادهاي مختلف بين از اختالفات بينبراي جلوگيري 
از طرف . المللي نگردد بيني تمهيدات الزم از قبل در قراردادها درج گردد تا سبب اختالفات بين بيني و غيرقابل پيش پيش

  . الملل خصوصي آنها نيز خواهد شد باع ملل در حيطة حقوق بينهاي ات ها سبب تسهيل فعاليت كاري ديگر اين محكم
 

 . ، تهران چاپ سوم1361اوستا، بخش يشتها، جليل دولتخواه، انتشارات مرواريد،  - 5
6- La regle rebus sic stantibus  

 .29-32صص ،...الملل، ملي كردن حقوق بين) 1367(قائم مقام فراهاني، عبدالمجيد : نگاه كنيد به -7
  : براي بحث در اين موضوع نگاه كنيد به - 8

Abd-el-Kader Boye, Serie "Tiers monde en marche", Tome 3-L’acte de nationalisation, Berger–Levrault, les Nouvelles 
editions africaines. 



6  

  اصل رفتار به عدل  -7
 درعدالت . نسبت به مفهوم عدل داشته باشيم كلّيقبل از اينكه وارد جزئيات اين مبحث شويم بد نيست تحليلي   

م در مكتب ديگري تلقي ها ظل برخي مكتبدر عدالت  تا آنجا كه 9عي داردمكاتب مختلف مفاهيم گوناگون و متنو
عقيدتي خود  انحرافات ناشي از تمايالتدچار هاي مختلف در تقسيم حقوق مساوي بين افراد غالباً  ايدئولوژي. دشو مي
به نوع انساني است عدالت به سمت  توجهآن اين است كه هرگاه لّيت ك تفصيل اين بحث بسيار زياد است ولي .شوند مي

مورد نظر منحرف  صياتانساني است عدالت به سمت خصو صياتبه خصو توجهست و هرگاه بي طرفي عقيدتي متمايل ا
باشد كه اين تعريف از عكس تعريف ظلم  در موضع خودش مي ئبه معني قرار دادن شاز لحاظ كلي عدالت . شود مي

است كه شايد به سادگي  در علوم انساني اي بسيار پيچيدهمسئلة خود در موضع  ئش دادنولي قرار 10.شود استخراج مي
 11تخصيص بهينة منابععدالت مفهوم  باشدنظر مد  اگر موضع عادالنه در تخصيص منابع در اقتصاد. نتوان آن را حل نمود

توزيع عادالنه را  14و معادلة معروف اولر شناخته شده است 13اقتصاد خرددر  12تعادل معروف به پارتو بهيابد كه  مي
نظر قرار دارد كه معلوم مد  ات باشيم مفهوم ارزش فرد و بازده اويدنبال موضع عادالنه در اجتماعاگر به . نمايد تعريف مي

قانون  اعمال حاكميتاگر در حقوق از آن صحبت كنيم مفهوم برقراري . باشد 15نيست اين مسئله داراي جواب بهينة يكتا
دالنه باشد فقط در حيطة موضوع مورد بررسي خط عدالت اگر عا حتّيقانون  .نظر استمد  ها فرد فرد انسانبر به تساوي 

اگر در روانشناسي فردي و گروهي به بررسي مفهوم عدالت بپردازيم هيچ پايه و . كند و نه در جميع جهات را ترسيم مي
 حصول قابليت هرحالبه . توانيم بيابيم اساسي براي قضاوت در مورد عدل در احساسات و عواطف و عشق در بشر نمي

ه به حسب فطرت و بر اساس ويژگي كلّياست وگرنه عدالت  16»انساني قضاوت«اي منوط به  عدالت جزئي در هر زمينه
. پس فرد اساس شناخت و تفسير عدالت جزئي است. و متأثر از عدالت خالق آنها در عالم برقرار است موجوداتخلقت 

نه داشته باشد لزوماً بايد در درون خود به عدالت رسيده براي اينكه فرد در تفسير عدالت جزئي توانائي قضاوت عادال
نتيجة بحث در اين است كه عادل شخص نبي يا ولي يا وصي است كه . در وجودش مستقر شده باشد »العادل«باشد يعني 

تقويم و تنظيم عدالت است و عدالت به وجود مبارك آن حضرت است كه  ،او ميزان عدالت است و فرمايش او قانون
  . نمايد و مبرهن مي معينيابد و روشنائي وجود اوست كه خط عدل را  هور عيني ميظ

س جامعه در اين موضع أديدگاههاي چپ ماركسيستي نيز نهايتاً به همين شكل فيلسوفي در ر حتّيدر مكاتب ديگر   
نمايندة خدا است كه يا نبي  اين ميزان در همة اديان هرحالبه . گردد كه بتواند ميزان حل و فصل قرار گيرد مي تصور

  . در وجودش ميزان است »العادل« و اين فرد است كه بر اساس استقرار. است يا ولي است و يا وصي
ي تعدددر آيات م .الهي و تابعين آنها است ءو اوصيا ءانبياء و اولياو مأموريت  هعدل رفتار كردن وظيف به هر تقدير به

 

 . ترجمه امير طبري، نشر اختران. درباره عدالت، برداشتهاي فلسفي) 1383(نگاه كنيد به ِاُتفريه هوفه  -9
سيد حيدر آملي، جلد اول، مؤسسه چاپ و نشر وزارت فرهنگ و . احمليط االعظم و البحر اخلضم يف تأويل كتاب اهللا العزير احلكيمدر تفسير  -10

 . شود از اين تعبير استفاده مي 402 – 409ق صص  -ه 1414مي، ارشاد اسال
11 -  Optimum allocation of resources.  
12 -  Pareto optimality.  
13 -  Microeconomics.  
14 -  Euler equation. 
15 -  Unique optimal solution. 
16 -  Human justice. 
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كه شده  تأكيد حتّيدستور استقامت نيز داده شده است و  شو در اين مورد به حضرت شود ديده مي مأموريت و امراين 
كه وظيفة قضاوت و داوري به عدل . مراعات شودعدالت بايد با اين وجود باز نبود طرفين  مورد پسند حضرتحكم اگر 

و ارجحيتي بين اصحاب  باشد ميي سارها و ملل  بين تمام گروهو مؤمنين به آن موظّفند انبياء و اولياء و اوصياء الهي 
بعثت انبياء و نزول كتاب و ميزان براي اين است كه مردم به قسط هدف د كه ندار تأكيداتي از قرآن آي. دعوي نيست
در قالب  كه عموم ملل عالم است در آيات سكلمة ناوسعت اشاره عام به انبياء و كتاب و ميزان است و  و رفتار كنند

بايد اضافه نمود كه اصل رفتار . باشد الملل مي در سطح بينين عموم ملل جهان مبين اقامة قسط و عدالت رفتار ديپلماسي ب
  . شود به عدل حتّي در مورد دشمن نيز ساقط نمي

اسالم به مباني قضاوت و رعايت عدالت و قسط در صدور حكم و رفتار قاضي مباحث زيادي  توجهدر باب ظرافت   
    .درج است در كتب حقوقي اسالمي

 ماديباشد كه ارسال رسل و بعثت انبياء براي كسب منافع  الملل در اين راستا مي اصل رفتار به عدل در روابط بين  
بر اين اساس دولت اسالم نيز . ع قوم خودش را حداكثر سازدفنبوده است و هيچ پيامبري براي اين امر مبعوث نشد تا منا

لذا برعكس رفتار . خص اينكه حقوق ملل ديگر را براي خود جلب و ضبط نمايدباال 17هدف جمع مال و اموال ندارد
باشد، دولت  خويش مي مالكيتحقوق ديگران و انضمام آن به  تصرّفجلب و  لابالمللي كه هر دولتي به دن غالب بين
باشد و بر اين  آنها مي ة جماعاتكلّيجسمي فرد فرد ابناء بشر و  -هدف اسالم تعالي روحي. هدفي ندارد چنيناسالم اين

ساير ملّي  وي در راستاي منافعملّي  گيرد چون منافع مي الملل را پي اساس اصل رفتار به عدل در صحنة روابط بين
كه هدف اسالم تحت پوشش قراردادن و رشد و تربيت همة  يي هستندكشورهاست چون تمام كشورها متشكل از انسانها

  .  اين سوي مرز باشند و چه در آن سوي ديگرباشد، چه در  مي) انسانها(آنها 

   جرمعيت قطاصل مبتني بودن جزا بر  -8
قابليت يافته باشد و جزاي اعمال پس از وقوع فعل عيت قطگيرد كه  در شريعت اسالم جزا بر عملي صورت مي  

در تاريخ ترور اميرالمؤمنين . طبق آيات صريح قرآن كريم جايگاهي در اثبات حق ندارد ظنّ كلّيبطور  18.يابد تحقق مي
دارد، اجازه را عبدالرحمان بن ملجم قصد سؤ نسبت به جان حضرتعالي  :خوانيم كه به حضرتش عرض كردند علي ع مي

اين كالم و . هنوز مرتكب جرمي نشده است تا مجوزي براي بازداشت او باشد :فرمودند. فرماييد او را بازداشت نمائيم
  .كند س از سؤ قصد با قاتل خود، مسلمين را در اين باب راهنمائي ميهمچنين رفتار آن حضرت پ

هاي  ، بدرفتاري با ملل ديگر، مصادرة دارائي19ها در شروع به جنگ عملكرد اين قائده در مستمسك قرار دادن بهانه 
الملل  در روابط بين ي نمودن دولتها و قرار دادن ايشان در مضيقه و موارد مشابهمعرّفآنها، شرور خواندن يا تروريست 

دهند به اين ظن كه احتمال  ديده شده هواپيماي مسافربري كشوري را مورد حمله قرار مي حتّي. شود بسيار ديده مي
 قابليتدر ارتكاب جرم عيت قطاينگونه موارد به دليل ظنّي بودن آنها و عدم . رفته است غيرمسافري يا جنگي بودن آن مي

 

 .مالية عمومي اسالمي، پژوهشكدة پولي و بانكيهزينه در ) 1384(بيدآباد، بيژن : نگاه كنيد به -17
 . 53 – 54صص  .تهران. 1354نظر مذهبي به اعالميه حقوق بشر، حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادي، : همچنين نگاه كنيد به - 18
رد كه در كتب تاريخ روابط اي از اين نوع به لهستان حمله كرد و جنگ دوم جهاني را آغاز ك براي مثال آلمان نازي با طرح دسيسه - 19
 .نگاه كنيد به تاريخ ديپلماسي عمومي. الملل درج است بين
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توان به صرف اينكه احتمال داده شود هواپيمائي جنگي باشد به آن  مثالً نمي .مقابله را ندارد و تمسك براي اقدام جزائي
  .حمله نمود

سياستهاي خصمانه اجراي هاي ظنّي اقدام به  بر اين اساس دولت اسالم حق ندارد مانند ساير متجاوزين با طرح بهانه  
  . جرم احراز شده باشدعيت قطاتي از اين دست است كه و فقط وقتي مجاز به اقدام. الملل نمايد در سطح بين

  اصل مساوات در برابر قانون  -9
از ديگري برتر  كدام از ماچيتوان دريافت كه ه كرامت انساني به راحتي مياصل با استنباط از اصل وحدت و   
نيست و فقط تقوي وجه تمايز  ما دليل برتري ما ةليو قب هو شعب يميك پدر و فرزندانِيك خالق  مخلوقاتهمه و  يمنيست

كه  دركتوان برداشت  بر اين اساس مي .انسان متعالي از غيرمتعالي است و آن هم معياري نزد خداوند است و نه نزد خلق
بيگانه عيت با تابهمه در برابر قانون يكسانند و تفاوتي بين متهم يا مجرم داخلي و متبوع كشور با متهم يا مجرم خارجي 

مجرم خارجي  بارةاگر تخفيفي بتوان درشايد به اصل اكرام بر ضيف  توجهبا در مقايسه با مجازات مجرم داخلي . نيست
هاي داخلي  تساوي تابعيت. باشد ميوظيفه يك اسالم در چه كه او مهمان است و اكرام بر مهمان قائل شد ممدوح است 

خود الزام به حذف المللي  بينروابط  درت و اصل صداقت يا خارجي به تساوي در مالحظات سياسي نيز قابل تعميم اس
  . نمايد همه گونه مالحظات سياسي را مي

اطاعت نموده و از خدا نيست و سزاوارتر است كه  مردمتوان استنباط كرد كه تفاوتي بين  مييم رقرآن ك اتآي از
هركه باشند و هر نسبتي و هر اموالي  يدعو هاي و طرف. قرار دهيم يدعو هاي از طرف برتر از منافع طرفي ا راخدامر 

  . االتر و سزاوارتر استب هاست و اطاعت امر خدا يعني عمل به قسط و عدل بين آننيداشته باشند بين آنها تفاوتي 
دارد و همانگونه كه در جاي خود خواهد آمد جز  را ملغي ميالملل  در حقوق بيناصل كاپيتوالسيون  ،اين اصل  

 نگرشروح اين . نظر شارع بوده تفاوتي در افراد از لحاظ حقوقي نيستمد  تشويق به گرايش به اسالم مواردي كه براي
المللي را مردود  خود را دارد كه مالحظات سياسي در دادگستري بين خاصالملل عمومي نيز مصداق  در حقوق بين

  .شمارد مي

  اصل دوام دولت  - 10
كشور تغيير بر سرزمين  حاكميتدولت به معناي  كشوري تغيير كندومت اين است كه اگر حكمشعر بر اين اصل    

شكال و گيرد ولي داراي ا در عمل مورد استناد قرار ميو الملل پذيرفته شده است  گرچه اين اصل در حقوق بين. كند نمي
اند اين  با دول ديگر بستههاي قبلي تعهدات نابجايي را  اگر حكومت كهتوان استنباط نمود  ميقرآن كريم از . ستايراد ا

ات تفكّرزيرا اعمال و . ساقط شوند حتّيو يا  سته شودد يا از اعتبار آنها كانبا تغيير دولت يا بايد تنفيذ شو اًمجددتعهدات 
ي به وارث به استثناء اين موضوع در ديون است كه از مايملك متوفّ. نمايد گذشتگان تكليفي براي آيندگان ايجاد نمي

 دليل عقلي ربحكم اين . شود ين به وارث منتقل نمييش از ماترك وي باشد اين دبينش ي درسد و چنانچه متوفّ ارث مي
  .است و قرآني استوار

تمام اديان  سنّتولي بايد گفت كه براساس  ،تواند بعنوان سرفصل مبحثي قابل بحث باز بماند طرح اين مطلب مي  
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بات خالفت سابق را تأييد و تنفيذ كند در غير اين صورت اعتبار آنها ساقط د مصواسالم خالفت الحق بايالهي و نتيجتاً 
مباحث نويني از اين ديدگاه در  تعميم دهيمالملل  در سطح روابط بيناگر اين موضوع را به اصل دوام دولت . است

حدود و ثغور كشورها را تغيير الملل عمومي قابل طرح است كه سالمت و اعتبار قراردادها باالخص آنهائي كه  حقوق بين
  . اند از جمله مباحث آن خواهد بود اي را از دولتي گرفته و به دولت ديگري داده منطقه حاكميتو 

  اصل منع سوءاستفاده از حق  - 11
تواند با استفاده از  المللي مي اگر كشوري با اعمال قدرت نامحدود موجب زيان كشور ديگري شده باشد دادگاه بين  
ديگر به عبارت ديگر كشورها حق ندارند از حقوق خود در تجاوز به كشورهاي . مانع گردد 20»سوءاستفاده از حق«ده قاع

اين موضوع در قرآن . الملل رايج و پذيرفته شده است اين اصل در حقوق بين. ضعيف استفاده نمايندخصوصاً كشورهاي 
خود را ندارد و حقّ نيز همانند كشورهاي ضعيف توانائي احقاق  زيرا يتيم. كريم به خوردن مال يتيم شباهت زيادي دارد

م نمايد كه مشابه تجاوزات استعمارگران به مستعمرات تحت ييتحقّ اقدام به تجاوز به  حتّيممكن است ولي صغير خود 
ان اصل منع تو ر قرآن كريم نازل شده است كه ميدآيات چندي در باب اين موضوع . الملل است بين سطحنفوذ آنها در 

  . نمود ستنباطآنها ااز  اسوءاستفاده از حق ر
نمايد كه اگر قصد استفاده از  الملل اين روش را ترغيب مي در حقوق بينيعني رفتار با يتيم شباهت اين موضوع   

ثمرات كشور ضعيفي را داريد با ميل و رضايت آن كشور و با اعمال عدالت درخواست الحاق آن كشور را به كشور 
استثمار كم خواهد شد و با  شدتافتد ديگر از  مي اتّفاقشما بر كشور ضعيف  مالكيتود نمائيد و در اين حالت چون خ

باالخره كشور ضعيف به رشد و بلوغ  مالكيتدر اثر تداوم اين  هرحالبه . آن به شكل مستعمره رفتار نخواهيد كرد
ت انتفاع از اموال يتيم و كيفيديت محدو. به كشور مربوطه بازگردانيدة اختيار را كلّياقتصادي خواهد رسيد در اين حالت 

  .دارد ميممنوع به صراحت را هاي ديگر كشورها  يا كشور ضعيف طمع به اموال و حقوق و دارايي
تر اموال  كشورهاي ضعيفحكّام  ها در سياست همواره بوده و هست و خواهد بود كه كشورها با تطميع رشوت

المللي در اسالم  و چه در صحنة بينملّي  چه در صحنة »ندخور حرام «به هر تقدير . شوند مي تصرّفناحق م ها را به آن
حقوق داخلي و هم در مسائل  و هم در ي ممنوع استمحلّخوردن مال ديگران در هر شكل و لباس و  .ممنوع است
  . ستاالملل نافذ  حقوق بين

   اضراراصل منع  - 12
بر اساس اين قاعده فرد حق . قاعدة الضرر از قواعد معروف فقهي است .ن يا گزند رسانيدن استاضرار به معني زيا  

خود را وسيلة اضرار به غير يا حقّ عمال توان ا يعني نمي. ضرر ديگري را فراهم آورد اتخود موجبحقّ ندارد در احقاق 
به (نيز به نحو تواتر اجمالي  21عقل است گرچه رواياتي اين قاعده مستند به دليل. تجاوز به منافع ديگري يا عموم قرار داد
كند به اينكه نبايد عمل يكي در  عقل حكم مي. شود در اين ارتباط نقل مي) تعددمعني نقل مضمون يك روايت به الفاظ م

 

20 - Abuse of right 
. ٦، ٢٩٢: ص ،باب الضرار ،٢٩٣ ،٥ ،الكايف و. ٢، ٢٩٢: ص ،باب الضرار ،٢٩٢ ،٥ ،الكايف و. ٤، ٢٨٠: ص ،باب الشفعة ،٢٨٠ ،٥ ،الكايف - 21
  .٨، ٢٩٢: ص ،باب الضرار ،٢٩٤ ،٥ ،الكايف و
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از شود يعني  شمرده ميليه قبح ضرر و اضرار در فقه از مستقالت عق. خود موجب ضرر ديگري شودحقّ جهت اعادة 
شود نسبي است و  كه در فقه از آن ذكر ميليه مستقالت عق البتّه. پذيرد مواردي است كه عقل بدون استدالل مي

در د نتوا زيرا حسن و قبح عقلي دربارة كل و جز مي. ند ناقض همديگر باشندنتوا در مراتب مختلف ميليه مستقالت عق
كه اين موضوع مبحث  فع فردي باشد ولي به ضرر جمعي منتج گرددتواند به ن براي مثال اجراي عملي مي. دنتضاد باش

ت موضوع در اين اصل بر اين كلّيولي . شود كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت استصالح و سد ذريعه را شامل مي
  .خود راهي را انتخاب نمود كه موجب ضرر به ديگري گرددحقّ است كه علي االصول نبايد براي احقاق 

درگير جنگ با كشوري اگر راي مثال ب. الملل و روابط بين كشورها زياد است د اين اصل در حقوق بينكاربر
او تجاوز نمايد يا  حاكميتحقّ خود استفاده و به حقّ دولت ديگري است حق ندارد از خاك كشور ديگر براي احقاق 

براي مثال . در جنگ دوم جهاني بسيار بارز بودنمونة اين موضوع . عملي نمايد كه سبب رسيدن زيان به كشور ثالث شود
  .ين، ايران را از جنوب و شمال مورد تجاوز قرار دادندمتّحدين براي حمله به نيروهاي متّفقنيروهاي انگليس و روسيه از 

وسعت اين اصل . گنجد از زميني، دريايي و هوائي در اين مقوله مياعم  مسائل زيادي باالخص در اشتراكات مرزي
  . گيرد تر را دربرمي دول مختلف در پايمال كردن حقوق دول ضعيف المللي بسياري از روابط ر عرصة بيند

  برائت است اصل بر - 13
ف به از اصل برائت اين است كه در مواردي كه در حكمي شك داريم معتقد شويم كه در مقام عمل موظّ منظور  

اصل برائت متفاوت . ن اصل برائت را بكار برد شك در تكليف استتوا صل برائت يعني جائي كه ميامجراي . آن نيستيم
من  یو اليمني عل ّدعيامل یعل ةنالبّي« قاعدهبراي مثال . عدم چيزي است تا وجودش ثابت شود ، براصل. از اصل عدم است

همچنين متفاوت  اصل برائت. باشد بايد آن را اثبات كندحقّي  مدعيكه يعني هركس . مبتني بر همين اصل است »انكر
. باشد رام است ميحهنگام تشكيك در اينكه آن چيز حالل يا  يتاز اصل اباحه است كه به معني قراردادن اصل بر حل

  22.درج است اصولي است كه در كتب مفصلبرائت در مجراي آن از مباحث  حجيتخود تشكيك و شبهات و 

م، و اصل برائت برئ نگرداند و اصل نفي نفي ماهيات نمايد و اصل عدم، عدم اثبات است نه اثبات عد«: فرمايند مي
معذرت آورد نه  حجيتاثبات وجود نكند، و استصحاب با اختالف اشخاص و احوال جاري نگردد، و بر فرض در مقام 

 23.»حكمي را سجل نمايد

ه باشد، عدم اجراي آنها برخي آيات قرآن مجيد قابل استنباط است كه تا وقتي احكام تكليف نشد ازاصل برائت   
گرچه . ع استريشهمگي داللت بر اين دارند كه تكليف پس از استعداد و تو  كيفري از جانب خداوند نخواهد داشت

استطاعت زيربناي اصل برائت خواهد بود زيرا تا فردي استطاعت شمول  مسئلة استطاعت جدا از اصل برائت است ولي
   .مول شك در تكليف گردد كه مجراي اصل برائت است كه فوقاً به آن اشاره شدتواند مش حكمي را نداشته باشد نمي

زيرا همواره مسلمين گمان . مهم است مذهبي مسلمين بسيار صياتبه خصو توجهالمللي با  اين اصل در شرايط بين
الم دارند و گاه ديده ي بر ملل عخاصكشند شرافت و برتري  كنند كه چون نام مبارك پيامبر اكرم ص را بر خود مي مي

 

پردازيم و به اصل برائت  اصولي نظير اصل اباحه و اصل عدم با اختالف كمي مشابه اصل برائتند كه در اينجا به ظرافتهاي اختالف آنها نمي - 22
 . 215 – 224صص ) 1356(نگاه كنيد به محمدي، ابوالحسن . كنيم بعنوان محور اصلي اين بحث اكتفا مي

 . 257، ص 379حقيقت . 1346صالحيه، چاپ دوم، چاپخانة دانشگاه تهران، حضرت نورعليشاه ثاني،  - 23
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بات جاهالنه نه تنها اهل كتاب بلكه پيروان مذاهب ديگر اسالمي را تكفير نموده و برادركشي شده كه از روي تعص
كند كه  اين اصل به مسلمين تفهيم مي. هاي بين كشورهاي اسالمي مؤيد همين موضوع است بسياري از جنگ. اند كرده

 مكلّفچه كه ايشان هنوز بر اين تكليف  24.شده جاي تفاخر بر ديگر ملل عالم نيست اگر دستوراتي براي مسلمين تشريع
و آنان در تكليف و وظيفه بار  السويه است ولي براي مسلمين مساوي نيست اند و عمل يا ترك عمل براي آنها علي نشده

يرمسلمين نيست بلكه مسلمين ن به غيجويي و فخرفروشي مسلم به عبارت ديگر جاي برتري. تري بر دوش دارند سنگين
  . ه عمل نمايندمكلّفبايد تالش بيشتر نمايند تا به تكاليف 

استفاده فراواني دارد  قابليتمبتني بر اصل قانوني بودن جرم الملل و قوانين موضوعه اصل برائت  در حقوق بين  
آنچه كه به موجب قانون جرم ت مگر نستوان جرم دا هيچ عملي را نميبطوري كه براساس اصل قانوني بودن جرم 

يا ديني بر ديگري باشد حقّي  مدعيبنابراين اگر كسي . منطبق بر اين اصل خواهد بوداصل برائت  و شناخته شده باشد
  . خواهد شدمنجر عليه  مدعيبرائت به بايد آن را اثبات كند و اال مطابق اين اصل حكم 

قانون،  ،است و قواعد عقلي اختصاص به مذهب ما »قاب بال بيانقبح ع«برائت قاعدة عقلي  حجيتمهمترين دليل   
داند و اين اختصاص به  مثالً عقل ظلم و ستم را زشت مي. تاثير است كشور يا مردم خاص ندارد و زمان و مكان در آن بي

قل است و بدين جهت اصل برائت نتيجة يك درك روشن ع. شود ي ندارد و به زمان و مكان نيز مربوط نميخاصكشور 
  . عمال استستالملل عرفي قابل ا در قوانين بين

14 - المللي  ذرايع بين اصل سد  
اي  اند كه هر عملي كه عادتاً سرانجام منجر به مفسده برخي بر اين عقيده. ذرايع جمع ذريعه به معني وسائل است  

ل آزادي ترانزيت و نقل و انتقال مواد مخدر براي مثا 25.ذريعه بايست از آن ممانعت بعمل آورد اصل سد دگردد، به استنا
هرچند آزادي ترانزيت در كشور دوم وجود داشته باشد  ،از يك كشور خارجي از طريق كشور دوم به كشور ثالث

به عبارت ديگر . رساند بايد كشور دوم مانع از آن گردد به كشور ثالث صدمه مياين ترانزيت معذالك به دليل اينكه 
  . سد ذريعه توزيع و انتقال مواد مخدر به كشور سوم نمايدكشور دوم بايد 
. باشد استوار است و عقل نيز مؤيد آن مينيز بر بناهاي ديگر احكام اسالمي  اتكاء بر آيات قرآنعليرغم اين اصل 

به ضرر  هاست و اگر فساد در كشوري رخنه كند منوط به اعتالي تمام آحاد انسان بشريتهمانطور كه اشاره شد اعتالي 
منافع فردي خود را متمايز از  ،ست كه همواره به اشتباهها انساناين اشتباه بزرگ . خواهد بودو زيان كشورهاي ديگر 

  . ته استنسدا بشريتو ع جهاني فمنا

 

خداوند براي كافران بر مؤمنين راهي . 141سورة نساء، آية  لَْن َيْجَعلَ اللَُّه ِللْكاِفرِيَن َعلَى الُْمْؤِمنَِني َسبِيالً،: برخي با استناد به برخي آيات مثالً - 24
همانطور . ا استناد به ساير آيات در تورات و انجيل قوم خود را برتر و افضل از ديگران ميشمارند كه غلط استقرار نداده است، يا برخي ديگر ب

در اين ارتباط بايد از منتسبين . كه در بخشهاي ديگر اين كتاب به آن خواهيم پرداخت انتساب به دين مفيد به تفاخر و برتري بر ديگران نيست
آيا خيراالمم مسلمين بودند كه فرزندان رسول گرانقدرشان ص را در كربال تكه تكه كردند و يا اقوام يهود و  به اديان مختلف سؤال كرد كه

 . كشتند؟ مسلماً هيچكدام از اين طوائف خيراالمم نيستيم و هيچ جاي تفاخر و برتري طلبي بر ديگري نيست نصارا بودند كه انبياء سلف را مي
 .مركز نشر علوم اسالمي. ، چاپ نهم)1379(فتر دوم مصطفي محقق دامادنگاه كنيد به اصول فقه، د - 25
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  ه زاصل انحصار استحسان به صاحب امر و اجا - 15
. در بين مذاهب مختلف مورد نزاع استآن  حجيتاستحسان از مباحث بسيار بحث انگيز فقهي و حقوقي است كه   

در مجموع به طور . فقه مذاهب مختلف تعاريف گوناگون دارد استحسان به معناي نيك دانستن و پسنديدن است و در
شود كه استحسان صدور حكمي به سبب نيك دانستن و پسنديدن  خالصه از مصاديق استحسان اين تعريف برداشت مي

مخالفين اين نظريه بر اين عقيده هستند كه اگر باب استحسان باز باشد . ديگري استعملي و رعايت مصلحت خود و 
  . ريزد دهد و اساس احكام و حقوق را بر هم مي هركس به نفع خود حكمي بر وفق ميل و هوي مي

شود كه اعمال و رفتار وي از  خضر ع به وضوح مشاهده ميحضرت در اعمال و رفتار  26در قرآن كريم استحسان  
اين . سوراخ كردن كشتي و كشتن طفل و راست كردن ديوار ظالمين منطبق با احكام و قوانين هيچ شريعتي نيست

  . استحسان منحصر به كساني است كه به آنها علم لدني عطا شده است و مدخل هركسي نيست
تر شود و به  يان ملل پررنگگردد تا مرز م سبب ميملّي  نباشد منافع فردي يا اولواالمربه  مقيدچنانچه استحسان   

  .شود يا افراد خاص مطرح و ترسيم مي ملّتنظر قرار گيرد براي مد  بشريتجاي اينكه نيك دانستن و پسنديدن براي تمام 
است و ذكر اين موضوع در اين باب براي اين است  اولواالمربه  مقيدو احكام گرچه در حكومت اسالم تمام تصميمات 

زيرا همين محق دانستن بود كه پس از رحلت . ها محق نداند تعيين خط مشيصدور حكم و فتوا و در كه هركس خود را 
  . رسول اكرم ص مسير اسالم را به اينگونه كه هست تغيير داد

فتوا فرمايش نداشت تا چه رسد به حقّ در تفصيل اين موضوع بايد گفت كه خود رسول اكرم ص نيز بدون اجازه   
و  27چهل روز وحي به حضرتش نازل نشد مدتبه  آمده است كهدر قرآن كريم ماجراي انقطاع وحي  در و در اين باب

  .سپس آيات سورة كهف نازل گرديد

  الملل  اصل استصالح بين - 16
هاي آزاد  استصالح يا مصالح مرسله در لغت به معني مصلحت. اسالم مبتني بر مصالح و مفاسد است يعتاحكام شر  

در مباحث اصول و فقه و حقوق عبارت از اين است كه احكام فقهي را مبتني بر مصالح . است) مقيدبل در مقا(رها  اي
در اين هنگام  28.وب رعايت آن رسيده و نه به حرمت آننه بر وجي خاصمرسله بدانيم يعني بر مصلحتي است كه دليل 

ح بشر از لحاظ مهمترين مقاصد شرع در مصال. كند كه مصلحت بشر در آن باشد قاعده استصالح حكم به عملي مي
المللي نيز همين استصالح در  لذا بر اين اساس در صحنة بين. شوند ين، نفس، عقل، نسل و مال خالصه ميدمقاصد خمسه 
را از لحاظ  بشريتو در مجموع مصلحت است به مصلحت هر دو يا چند كشور درگير روش  اتّخاذو صدور حكم 

شمول طيف كمي از احكام است ولي مي سنّت ياگرچه استصالح در احكام فقه. دهد ر قرار مينظمد  مقاصد خمسة فوق
قبول  قابليتالمللي به حكم استصالح  يابد زيرا احكام اسالمي بين الملل دامنة وسيعي مي المللي و حقوق بين در صحنة بين

 

و اين بنا صحيح است زيرا علم خضر ع لدني بود و استحسان وي نيز برمبناي . گذارند تا استحسان برخي بناي عمل خضر ع را بر علم مي - 26
 .هستند االمر اوليان علم لدني شده كه مجازين و همين علم لدني بود و بر اين مبناست كه در اين اصل استحسان منحصر به صاحب

تفسير . دانند ولي قابل استفاده در مبحث مورد بررسي ما نيز هست ميَشاَء اللَُّه  أَنْگرچه مفسرين اين موضوع را به دليل استثناء نكردن با  - 27
 .سين تابنده گنابادي آمده استقرآن مجيد و سه داستان اسرارآميز عرفاني، نگارش حضرت حاج سلطانح: اين آيات در

 .164 – 170صص . مباني استنباط حقوق اسالمي، دانشگاه تهران) 1356(محمدي، ابوالمحسن  - 28
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مند  ل و ملل ديگر نه به اعتقاد به دين اسالم عالقهيعني دو. و نه به دليل حكم فقهي آن در فقه اسالم يافتجهاني خواهد 
مطلوب گشته و برايشان اسالم سبة مصلحت خويش احكام اهستند بلكه به دليل مح حقوق اسالمي احكام تعبدبه پذيرفتن 

   29.يابد پذيرش مي قابليت
از اين باب ديت و اين محدو هايي است كه مهمترين آنها اذن است به محدوديت مقيداين اصل نيز همانند استحسان   

  .است كه با استفاده از اين قاعده احكام مصالح به مفاسد يا بالعكس تحريف نگردد

  حق  حليتالملل مشروط به  اصل استصحاب بين - 17
 »ابقاء ما كان «سائل شيخ انصاري به ردر  استصحاباز . استصحاب در لغت به معني به همراه داشتن و همراهي است  
است بدين شكل كه اگر يقين داشته باشيم كه چيزي قبالً وجود  شدهيشتر وجود داشته ذكر پكم به بقاء آنچه يعني ح

به عبارت . كنيم آن را بر اساس يقين قبل موجود فرض مي ،داشته و شك داشته باشيم كه آيا حاال هم وجود دارد يا خير
عهدة كسي ثابت شد اصل بقاء آن است مگر خالفش ثابت تر بايد گفت بر اساس اين اصل اگر حق يا ديني بر  حقوقي
حت يا اصالت الص خييريا ت) اشتغال(، اقسام و تعارض با ادلة ديگر نظير برائت يا احتياط حجيت، استصحابعناصر . شود

ه در اينجا به باشند ك مي استصحابهاي مهم در  ديگر همه از بحث استصحاب ايا اقرار و يا ب دي زوم يا امارةيا اصالت اللّ
   30.پردازيم آنها نمي

الملل اسالمي قانون  زيرا با ورود حقوق بين. خود را داراست خاصالملل اسالمي نيز جايگاه  اين اصل در حقوق بين  
است نگرش  مسلّم. كند يف مية مسائل تعركلّيگردد و اين قانون نگرش جديدي را بر  به صحنة جهان وارد ميجديدي 

 ،حق ةحاب با بقاء ثابت شدصاست. برد ال ميؤشده است را زير شك و س يشتر بوده و اجرا ميپآنچه  بسياري ازجديد 
  . كند ماكان را تجويز مي ءابقا ،آن حليتمشروط به 

  اصل عطف به ماسبق نشدن قانون - 18
نهادها و يا  گذشتة افراد يا حقوقعطف به ما سبق نشدن قانون به معني عدم تسرّي آثار حقوقي يك قانون به   

ها را  عدم قبول اين اصل همواره زندگي فردي و اجتماعي انسان. باشد پيش از تصويب قانون مربوطه ميزمان كشورها به 
لذا . رود كه قانون جديدي وضع شود و حقوق افراد را زير سؤال ببرد دهد زيرا هر لحظه بيم آن مي در مخاطره قرار مي

در نظام حقوقي اسالم نيز اين . دهد هاي حقوقي آن را تشكيل مي يكي از پايه دنتمرعايت اين اصل در حقوق دول م
  . نظر قرار گرفته استمد  اصل

گردد و  ميگذاري در عرصة جهاني  قانوناز و ثبات ناشي  امنيتسبب تقويت الملل  قاعده در روابط بينكاربرد اين 
  . استملل عالم همة ثبات از لوازم رشد و توسعة اقتصادي و اجتماعي 

 

بواسطة اين . زد از احكام اسالم اقتباس و به تصويب رسيد براي مثال حكم طالق در مسيحيت نبود و سالها دولت رم از قبول آن سر باز مي - 29
 .روز تصويب حدود چهارده هزار زوج در ايتاليا متاركه نمودند قانون در همان

  . 229 – 245مباني استنباط حقوق اسالمي، دانشگاه تهران، صص ) 1356(محمدي، ابوالحسن : نگاه كنيد به - 30
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  بالمعارض  تصرّفاصل دوام  - 19
براي مثال اگر كشوري سرزميني را براي سالهاي طوالني در اختيار . گردد مي حاكميتحقّ اين اصل موجب   

آن  حاكميتطوالني بدون معارض استمرار  تصرّفداشته باشد و ديگر كشورها نيز عليه آن ادعائي نداشته باشند، اين 
گردد كه  اب تلقي ميحبه يا به نوعي استصساين اصل به نوعي حقوق مكت. شود را سبب مي تصرّفمورد  كشور نسبت به

بالمعارض همانند اصل  تصرّفاصل دوام عيت همانطور كه ذكر آن رفت مشرو. شود ماكان مي ءابقاعيت سبب مشرو
در اين حالت نيز در اسالم تأييد  باشد و حق و غيرغصبي بودن آن مي حليتاب مبتني بر حبه و استصسحقوق مكت

  .گردد مي
 شانهاي خود غيرغصبي كشورها را در سرزمين حاكميتاين اصل مبين اين موضوع است كه دولت اسالم   

   .نمائيم بحث اصل شناسائي دول ذكر ميماستثنائات اين موضوع را در . نمايد شناسائي مي

  اصل پاداش وكيل محق و كيفر وكيل باطل  - 20
از ديدگاه بدبينانة آن وكالت . تحريف حق است حتّيمهم در احقاق حق و  ابزارهايالت يكي از مباحث و وك   

را در دادگاه محق كند چه حق با خود  كلومنمايد  سعي مي خود حمه از موكلالزّ با دريافت حقّوكيل شغلي است كه 
ر است و قرآن كريم اين نوع وكالت را نفي با اين نحوه نگرش به وكالت بسيار اسف. موكل وي باشد و چه نباشد

وكالت  .نمايد فرمايد و از ياري در گناه و تجاوز منع مي قرآن كريم دستور معاونت و ياري در نيكي و تقوا مي. فرمايد مي
و لذا براي اينكه روند جريان محاكم رو به صالح و  استمعاونت در جرم  ،يعني تالش براي تفوق باطل بر حقباطل 
محق حقّ يعني وكيل بايد فقط درصدد احقاق . گرددسهيم و شريك عقوبت مجرم  درعاون در جرم مح باشد بايد فال

كه بسياري از اختالفات، ناشي از تفسير  وجود داردموارد استثناء بر اين موضوع نيز  البتّه. موكل خودحقّ باشد نه احقاق 
  .اشدب ميو وكالي آنها  يطرفين دعوتوسط  متفاوت قانون

بايد چنانچه در احقاق وكيل و بر اين اساس  اصل استاست مشمول اين  گريوكالت كه نوعي شفاعت و ميانجي
 ،حمه دريافت دارد ولي اگر در محق كردن باطل كوشيد بايد به جرم معاونت در جرمالزّ از موكل خود حقّ، حق كوشيد

 ةوكالت را به سمت قضاوت عادالنه و ياري صادقان ،وشاين راعمال است  مسلّم. بخشي از مجازات را به عهده گيرد
  . وكيل خواهد كشانيد و فساد اين شغل را تقليل خواهد داد

الملل نيز قابل تّسري است ولي در آن صحنه وكال نمايندگان دول هستند و  اين بحث با مالحظاتي به حقوق بين  
يل نيست كه وكيل از عهدة اين جزا بر نخواهد آمد چه در جزاي معاونت در جرم به سادگي قابل انتساب و تحميل به وك

المللي  ولي به هرحال براي كشاندن وكالت بين. ل وكيل استاين مقياس جرائم و كيفر آنها بسيار بزرگتر از قدرت تحم
ضايع ان در ماز فرصت جويي مجر بشريتالملل ابداع گردد تا  حقوق بين به صداقت بايست تمهيداتي در اين باب در
  . شود ايمنال كنمودن حقوق ديگران از طريق بكارگيري و

  ل به حكم فطري هدر جآن ل به حكم تشريعي و عدم رفع هاصل رفع تكليف در ج - 21

كاربرد فراواني در حقوق داخلي دارد و بر اين اساس چنانچه  »كند ه حكم رفع تكليف نميهل بج«عبارت حقوقي   
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گرچه اين اصل . نمايد رفع تقصير وي نمي ،كم اعالم نمايد اين قصور در دانستن قانونجرم خود را جهل به ح علّتمجرم 
براي اين است كه جهل به حكم مستمسك مجرم قرار نگيرد و مشوق مردم باشد تا از قوانين موضوعه اطالع يابند ولي از 

لذا بر اين اساس بايد . د ضايع گرددان سوي ديگر باعث شده تا حقوق افرادي كه واقعاً به قوانين مربوطه جهل داشته
احكام فطري داللت بر جرائمي دارند كه وجدان هركس . تميزي بين احكام تشريعي يا موضوعه و احكام فطري قائل شد

ظلم و ستم و اجحاف و ضايع كردن حقوق ديگران و سرقت و تجاوز و بسياري موارد ديگر را  كند مثالً به آن اعتراف مي
دانند مثالً براي ساختن انبار در پاركينگ منزل خود  شناسد ولي بسيارند كساني كه نمي جرم و خطا ميهركس به عنوان 

و اين احكام اخير  اي از شهر را ندارند ورود به منطقهحقّ اتومبيل با  مشخّصيا در روز  و نيازمند مجوز شهرداري هستند
   .توان نام برد بسياري از اين دو گروه احكام ميهاي  مثال. همگي در زمرة احكام تشريعي يا موضوعه هستند

زمان و مكان  د ونقانون يا كشور خاص ندار اختصاص به مذهب،هستند و  كلّيقواعد عقلي  برمبناياحكام فطري 
تواند براي ارتفاع تكليف  لذا مجرم نمي. روند و در همه جا بكار مي وجدان مصدق آنهاست و چنداني ندارددر آن تأثير 

تواند بگويد كه من  يعني بطور مثال نمي. متمسك شود» قبح عقاب بالبيان «تواند به قاعدة  را به تجاهل وادارد و نمي خود
. ولي در احكام تشريعي و موضوعه اين موضوع متفاوت است. دانستم سرقت يا ظلم يا تجاوز اعمال زشتي هستند نمي

دانستم كه در بين ساعات مشخّص نبايد با اتومبيل  كشور غريبم و نمي تواند استدالل كند كه من در اين شهر يا مجرم مي
قبح  «قاعدة . كند متمسك شده و از خود دفاع مشروع مي» قبح عقاب بالبيان «لذا به قاعدة . وارد محدودة مركزي شهر شد

و يا  تواند منجر به نفي حق باشد و قواعد عقلي اساس تمييز حق هستند و نفي آنها مي يك قاعدة عقلي مي» عقاب بالبيان
  . گردد و لذا معقول نيست كه فردي را نسبت به خطايي كه از آن مطلع نبوده مجازات كرد اصوالً قضاء

توان استنباط نمود كه جهل به حكم فطري رفع تكليف  مي وح است يرآن كريم صرقدر مورد احكام فطري دستور 
  .ابالغ شده باشد مجرمكند كه حكم به  هل به حكم رفع تكليف نمينمايد ولي در مورد احكام تشريعي وقتي ج نمي

دارد و آن در اين است كه به دليل اينكه اتباع كشورهاي  تسرّي قابليتالملل نيز  هاي حقوق بين اين اصل به زمينه  
تخفيف با آنها  مختلف به قوانين موضوعه غيرموطن خود آگاهي بسيار كمي دارند بايد در عدم رعايت احكام تشريعي با

شود كه واردين  اي از حقوق مدني و اداري كشورها مشمول اين موضوع مي هاي عمده براي مثال بخش. برخورد شود
در  البتّه. تفهيم گرددو مسافرين خارجي و توريستها ين درابه نحوي به و الزم باشد تا اين قوانينشايد . ازآنها مطلع نيستند

تواند جرائم  رين ميفين و مسادرادر غير اين صورت بسياري از اعمال و. مناسب دست يافت اين مورد بايد به روش تفهيم
و عقالً مستوجب  آگاه نبوده قوانينآن  بهتشريعي تلقي شود و آنها تحت تعقيب قضائي قرار گيرند در صورتي كه واقعاً 

افراد غيربومي در اين باب حقّ د براي استيفاء الملل مسكوت بوده است و باي بيندر اين زمينه حقوق . اند  مجازات نبوده
  . ابداع و وضع نمايند زمينهها تسهيالتي در اين  نمود تا دولتو باز مسئله را مطرح 

  ام به حقوق مكتسبهحتراصل ا - 22
از جملة  حاكميتحقّ براي مثال  .شود فرد به طور طبيعي ندارد و از اكتساب وي ناشي ميرا  31حقوق مكتسبه  
المللي دادگستري از جملة اصول مورد استفاده بعنوان  اساسنامه ديوان بين 38 مادةاين اصل طبق . اين اصل است موارد

ناشي از گذشت  شده باكتسادر نتيجه اين اصل حقوق و امتيازات . باشد الملل در حل و فصل دعاوي مي منابع حقوق بين
 

31 - Acquired or verted rights 
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 :نمايد مياب بنا بر تعريفي كه شيخ مرتضي انصاري در رسائل حتصفقه نيز اسدر  .شوند زمان از حقوق مكتسبه شمرده مي
اين تعريف گرچه . نمايد باب حقوق مكتسبه را باز مييشتر وجود داشته است پيعني حكم به بقاء آنچه  »ابقاء ما كان«

 اءي را مستوجب بقنمايد ولي از اين نظر كه هر دو امتيازات قبل حقوق مكتسبه ايجاد ميو  استصحابهايي را بين  تفاوت
در  ،اب به علل مختلف ترديدهايي استحاستص حجيتهمانطور كه در . دانند شباهت بسياري به يكديگر دارند مي

از حيث  هاين ترديدها از لحاظ اسالم در نحوه سالمت حقوق مكتسب. اعطاي حقوق مكتسبه نيز ترديدهايي وجود دارد
به . باشد كه در صورت رفع اين ترديدها قابل احترام است حقوق مي حق و عدم غصبي بودن اين مالكيتدر  حليت
گردد كه از عمده مسائل  برمي حاكميتحقّ ه مسائل مختلف بالملل عمومي  در قلمرو حقوق بين سبهحقوق مكت هرحال

  .مثالهايي از حقوق مكتسب در قرآن آمده است. باشد الملل مي حقوق بين

  مختومه امر اصل اعتبار  - 23
يك دادگاه توسط  اين اصل به اين معني است كه اگر موضوع مورد منازعه و اختالف به صورت نهايي و قطع  

اً آن را مجددرسيدگي و به صورت قانوني تعيين تكليف شد براي طرفين دعوي مختومه تلقي شود و نبايد ذيصالح 
آئين دادرسي اسالم نيز مصاديق اين موضوع در . دالملل نيز جايگاه مورد قبولي دار اين اصل در حقوق بين. مطرح ساخت

  .توان دريافت را مي
 باعثتواند  مدارك جديد دال بر كشف حقيقت مي ،حقوق داخلي مطرح استآئين دادرسي در همانطور كه در   

  . باشدنيز  الملل بينپرونده در حقوق  مجددبه جريان انداختن 

  المللي  بين مسؤوليتاصل  - 24
كب تالملل است به نحوي كه هرگاه كشوري مر المللي يكي از موارد مبرهن در مباحث حقوق بين ينب مسؤوليت  

الملل عمومي به موارد  اين موضوع از دامنة حقوق بين. اعمالي شود كه به ديگري خسارت وارد سازد بايد جبران نمايد
در اين ارتباط مبحث . يابد كشور نيز تعميم مي به افراد متبوع يك مسؤوليتي دارد و الملل خصوصي نيز تسرّ حقوق بين

گسترش مباحث . است اهميتگيرد كه در ارتباط با مباحث مطرح در اينجا بسيار حائز  حمايت ديپلماتيك قرار مي
 عريفالملل ت را در روابط بين مسؤوليتهاي ديگري از  حمايت ديپلماتيك تا حد كاپيتوالسيون نيز وسعت دارد كه جنبه

 مسؤوليتارتباط با حدت مسائل حمايت مطرح است و علي القاعده جدا از تعريف  در مسؤوليتاين نوع  البتّه. دكن مي
شود لذا اين مبحث نيز در اينجا قرار  تلقي مي مسؤوليتالمللي است ولي چون حمايت ديپلماتيك از حيطة مباحث  بين

  . اي موضوعي مجاور اين مبحث استه المللي نيز در حيطه هاي بين قيمومت. داده شده است
اگر مقامي از كشوري به كشور  حتّيي گسترش دارد كه الملل تا حد روابط بين المللي در بين مسؤوليتمبحث   

بيني  عزل وي از مقام تحت تصدي نيز از وقايع قابل پيش حتّيو يا  نمايدعذرخواهي است علناً ديگر توهين نمايد ملزم 
  . دادگستري درج است يالملل وان بينيالملل و د ائل در قوانين حقوق بينجزئيات اين مس. است

در حيطة قصور  مسؤوليتي چون اثبات لبه دامنة قصور نيز رسيده است و ة تقصيراز حيط مسؤوليتبحث در باب   
طرفي مباحث  از. است روبروهايي  سخت قابل اثبات است و امكان استفادة نابجا از آن وجود دارد لذا با محدوديت
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اعمال مختلف بر اساس قوانين داخلي يا قوانين كشور مصدوم يا حقوق عيت و عدم مشروعيت اي در انطباق مشرو عديده
  . ي در موضوعات مختلف برخوردارندخاصهاي  ويژگي الملل وجود دارد كه همگي از بين

د ضمانت ند و اگر هم طرح گردنباش رح نميقابل ط يالمللي گاه در بسياري از مسائل جدي بين مسؤوليتقوانين   
كنندگان باالخص  اين باب بسياري از مسائل كه به نحوي مرتبط با جنگ و حمله در. اجرائي آن با ترديد روبرو است

از طرفي مسببين اين گونه اعمال و تجاوزات افرادي هستند . توان ذكر كرد افتد را مي مي اتّفاقهاي بزرگتر  مة قدرتجه
و اگر در پايان جنگ هم محاكمه شوند يك جان بيشتر ندارند كه  مقامات سياسي يا نظامي كشورها قرار دارندكه در 

از طرف ديگر در صورت عدم آمادگي كشور . داد زيادي شده باشندتعقصاص گردند ولي ممكن است باعث كشتن 
اً به اين موضوع اشاره كرد كه همة مجددايد ب البتّه. به زور يا جنگ را ندارد توسلحقّ خسارت زننده، خسارت ديده 

  . چه قدرتي برخوردار باشند ازاينها در ارتباط با اين است كه طرفين 
به عنوان پرداخت  هدر فقه اسالم دي. قابل مشاهده است هاسالم تحت عنوان مبحث ديحقوق تبلور اين اصل در   

ها را ندارد لذا  اسي در اسالم تعريف مجزا كنندة انسانع ساختن حقوق ديگران است و چون مرزهاي سييخسارت در ضا
بر آن  هضايع ساختن حقوق افراد و اقوام و ملل ديگر همانند ضايع ساختن حقوق افراد اقوام و ملل اسالمي است و دي

قواعد شود به نحوي كه بر اساس  ات شامل هم قصورات و هم تقصيرات ميتخلّفديه به  تعلّقطيف وسيع . گيرد مي تعلّق
 هايي گردد و اگر ترسيدن فرد موجب خسارت مي هعمل فردي باعث ترساندن ديگري شود مشمول دياگر  حتّيفقهي 

 ياز اعمشود يا روحي يا جسمي براي او گردد به همين ميزان ديه بيشتر مي ماد .  
اء نموده حيطرف را ا واست كه حقوق دفرض در پرداخت ديه خود ناتوان باشد بر حكومت اسالم  هاگر ديه دهند  

يره كه مشتمل بر تعهد فرد در پذيرفتن خسارت فردي رمان جضمباحث . بپردازد به خسارت ديده ديهالمال  و از بيت
بر اساس اجبار  هاست ولي دي مسؤوليتيره بر اساس اختيار رمان جضديگر است در اين حيطه وارد نيست چون 

  . گردد وضع مي مسؤوليت
در اسالم  چون مرزها و. المللي است يا بينملّي  ازاعم  مسؤوليته نحوي تصريح در پذيرفتن خود حكم قصاص ب

 شوند سكونت به يك چشم نگريسته مي محلّنيستند و كلية افراد جوامع بشري از حيث نژاد و مليت و حقوق  ةمتمايزكنند
  . الملل است در حقوق بين مسؤوليتلذا اين قاعده مؤيد اصل 

ين مبحث به اتعميم . اوست و بايد خسارت وارده را بپردازد توجهم مسؤوليتهركس ستم كند قرآن كريم  براساس
  . باشد الملل مي رسد كه از مباحث مهم در حقوق بين المللي افراد مي بين مسؤوليت وضوعم

لي از يك طرف عبارت از المل المللي تا قبل از جنگ دوم جهاني به موجب قواعد فرعي و قراردادي بين م بينئجرا
مانند دزدي دريائي، خريد و فروش برده و زنان و اطفال، خريد و فروش مواد مخدر و  ندعام داشت ةمي بود كه جنبئجرا

هاي قلب و از طرف ديگر عبارت بود از عدم  و ضرب سكهجعلي و اخالق و چاپ اسكناس  عفّتانتشار نشريات خالف 
جزاي المللي افزوده شد و حقوق  ز جنگ دوم چند جرم بر فهرست جرايم بينبعد ا. رعايت قواعد و رسوم جنگ

صلح و كشتار دسته جمعي بر اين موارد افزوده ضد ، جنايات بشريتضد قرار گرفت و جرايم  اهميتالمللي مورد  بين
كيل شد كه در تاريخ هاي نورنبرگ و توكيو تش ي براي محاكمة جنايتكاران جنگي نظير دادگاهخاص هاي شد و دادگاه
  .الملل نوظهور بود حقوق بين

المللي قواي مسلح دولتها حق دارند در زمان جنگ براي مبارزه با دشمن  طبق قوانين و عرف عادي و قراردادي بين  
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مثال  براي .به هرگونه اقدام و هر نوع استفاده از سالحهاي جنگي بر عليه دشمن نيستند از اسلحه استفاده نمايند ولي مجاز
اين اعمال و نظاير آن در زمان جنگ كه طبق عرف و رويه . غيرمسلح مجاز شناخته نشده استافراد غارت و قتل 

براي مجازات . اند خوانده شده شوند اصطالحاً جنايات جنگ المللي جزء عمليات جنگي بمعني اخص محسوب نمي بين
موجب قوانين جزايي داخلي با اتباع خود رفتار كنند و توانند به  يك از دول متحارب مي مرتكبين اين جنايات هر
كه افراد  المللي معمول شده است دولتها حق دارند در صورتي كه از ديرباز در روابط بين اي ههمچنين به موجب قاعد

  . دشمن را به عنوان اسير جنگي در اختيار داشته باشند طبق قوانين خود مجازات نمايند
المللي  المللي افراد مفهوم وسيعتري پيدا كرد و در نتيجه افرادي كه تعهدات بين يت بيندر جنگ دوم موضوع جنا  

 8بر اساس قرارداد لندن مورخ . ي نمودند مجرم و مستوجب مجازات شناخته شدندتعرّضرا نقض كرده و اقدام به جنگ 
بيني  بزرگ جنگ دول اروپايي پيشالمللي براي محاكمه و مجازات جنايتكاران  تشكيل دادگاه نظامي بين 1945اوت 
جغرافيايي  محلّكه جرايم آنها  تا به جنايات افرادي شداول قرارداد لندن در آلمان تشكيل  مادةاين دادگاه طبق . گرديد
به نام و به حساب دول اروپايي منفرداً يا  كساني كهاساسنامه دادگاه نورنبرگ  6 مادةطبق . ي نداشته رسيدگي نمايدمعين
شده بودند مورد  بشريتضد صلح، جنايات جنگ و جنايات بر ضد جنايات بر : ها مرتكب جرايم ه عنوان عضو سازمانب

  . گرفتند تعقيب و محاكمه و مجازات قرار مي
و بنابراين از اين  بودتازه  الملل سابقه نداشته و امري كامالً صلح از جرايمي است كه در حقوق بينضد جنايات بر   
طبق . آنها وضع شدعيت المللي افراد صرفنظر از مقام و موق بين مسؤوليتدر مورد  اي هبعد از جنگ دوم اصول تاز لحاظ

ه و يا ادامة يك اداره يا شروع و تهي« :صلح عبارتند ازضد اساسنامه دادگاه نظامي نورنبرگ جنايات بر  6 مادةبند الف 
المللي واقع شود و يا شركت در يك نقشه  ها و پيمانها يا قراردادهاي بين ي يا جنگي كه بر خالف عهدنامهتعرّضجنگ 

اساسنامه دادگاه نورنبرگ  6 مادةبه موجب بند ب  32».دسته جمعي يا توطئه به منظور اجراي يكي از اعمال مذكور
 صر و محدود به همينبدون اينكه منح(نقض قوانين و عادات جنگ، كه موارد آن عبارتند از « :جنايات جنگ عبارتند از

به هر منظور ديگر،  قتل و تبعيد افراد غيرنظامي نواحي اشغال شده و بدرفتاري با آنها به منظور كار اجباري يا) باشد عده
شهرها يا  علّتقتل اسيران جنگي و بدرفتاري با آنها، اعدام گروگانها، غارت اموال عمومي يا خصوصي، تخريب بدون 

بنابراين جنايات جنگ به معني اخص عبارت از  ».ب و انهدام كه مبتني بر ضرورت جنگي نباشددهات يا هر نوع تخري
المللي دول متحارب و افراد ارتش آنها بايد در موقع جنگ  اتي است كه به موجب قراردادهاي بينمقرّرنقض قواعد و 
   33.رعايت كنند

 

هاي تقديمي به دادگاه  عريف نشده است معذلك از ادعانامهها در اساسنامه دادگاه نورنبرگ ت گرچه جنگ تعرّضي و جنگ ناقض عهدنامه -32
آيد كه مقصود از  و اظهارات نمايندگان دول متّحد كه تقاضاي مجازات سران دول متجاوز را داشتند و همچنين از حكم دادگاه چنين برمي

كه جنگ را به عنوان اجراي ) تحريم جنگ عهدنامه(ها جنگي است كه بر خالف عهدنامة بريان كلوگ  جنگ تعرّضي يا جنگ ناقض عهدنامه
ها و قراردادها مخصوصاً عهدنامة ورساي و قراردادهاي لوكارنو و غيره از طرف دولت آلمان  سياستهاي ملي منع كرده و همچنين ساير عهدنامه

 .باشد و متّحدين اروپايي را مورد حمله و تجاوز قرار داده است مي
مربوط به قواعد و  1907و  1899دادگاه نورنبرگ واقع شده است در درجه اول عبارتند از قراردادهاي الهه  اين قراردادها كه مورد استناد 33

راجع به جنگ  1936و  1930راجع به رفتار با اسيران جنگي و عهدنامه لندن  1927رسومي كه بايد در جنگ زميني رعايت شود و قرارداد 
گرچه به موجب قراردادها و طبق عرف . المللي معمول شده است عادتي است كه در روابط بيندريايي و زيردريايي و در درجه دوم عرف و 

 اًالمللي رعايت قواعد و رسوم جنگ از طرف دول متحارب اصلي است كه مورد قبول قرار گرفته اما اوالً عدم رعايت و نقض آنها صريح بين
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الملل عنوان خاص و  يل دادگاه نورنبرگ در حقوق بيننيز از جرايمي است كه تا قبل از تشك بشريتضد جنايات بر 
قتل، نابودي، «: اساسنامه دادگاه نظامي نورنبرگ عبارتند از 6 مادةاين جنايات طبق بند ج . ي نداشته استمشخّصسابقه 

 قبل از جنگ يا در حين جنگ) كشوري(برده كردن، تبعيد، يا هر عمل غيرانساني ديگري كه عليه مردم غيرنظامي 
ها مخالف يا موافق  اعم از اينكه اين شكنجه(علل سياسي، نژادي، مذهبي ه ارتكاب شود يا شكنجه و عذاب دادن مردم ب

. دادگاه يا مربوط به آن باشد صالحيتكه بر اثر جنايتي ارتكاب شود كه داخل در ) ارتكاب باشد محلّقوانين مملكت 
و يا اجراي نقشه دسته جمعي  تهيهشركاء و معاونين جرمي كه در تنظيم و كين و كنندگان و سازمان دهندگان و محرّ اداره

تمام كساني كه براي اعمال ه كلّياند مسؤول  و يا يك توطئه براي ارتكاب يكي از جرايم مذكور در فوق شركت داشته
   34.باشند بور انجام شده است ميزاجراي نقشه م

واقع شده  توجهورنبرگ و توكيو و احكام دادگاههاي مذكور مورد عالوه بر جرايمي كه در اساسنامه دادگاههاي ن
از اينكه در زمان جنگ يا در زمان صلح اعم  كشتار دستجمعي نيز 1948دسامبر  11المللي  است به موجب قرارداد بين

المللي شناخته شده است و مرتكبين آن از افراد عادي و مأموران دولتي و اعضاي  ارتكاب شود جرم و جنايت بين
قرارداد عبارت است از يكي از اعمال ذيل كه به قصد نابود  2 ماده شوند و كشتار دستجمعي طبق حكومت مجازات مي

  : ي از گروه ملي، قومي، نژادي، يا مذهبي انجام شودكردن تمام يا قسمت
  قتل اعضاي گروه  -1
 صدمه شديد نسبت به سالمت جسمي يا روحي افراد آن گروه  -2

زوال قواي جسمي آن گروه به صورت ه قراردادن عمدي گروه در معرض شرايط زندگي نامناسبي كه منتهي ب -3
 . يا جزئي بشود كلّي

 . ز توالد و تناسل آن گروه صورت گيردكه بمنظور جلوگيري ا اقداماتي -4

 . انتقال اجباري اطفال آن گروه به گروه ديگر -5

و  مسؤوليتو آن  ودالملل ب سابقه در حقوق بين يك موضوع تازه و بي متضمنالمللي نورنبرگ  حكم دادگاه بين
گاه تصريح شده است كه در حكم داد. از تعهدي كه دولت به عهده گرفته است تخلّف علّتمجازات افراد است به 

الملل از  هايي در نظر گرفته و حمايتي را كه حقوق بينمسؤوليتهاست براي اشخاص طبيعي تكاليف و مدتالملل  حقوق بين
توانند باستناد سمت رسمي  اعمال جنايتكارانه آنها نيست و مرتكبين اين اعمال نميه كند مربوط ب نمايندگان دولتها مي
المللي در قرارداد كشتار دسته  نقض تعهدات بين علّتفردي ب مسؤوليتاصل  .جازات معاف شوندخود از محاكمه و م

 امنيتصلح و ضد اول طرح مربوط به جنايات بر  مادة همچنين در. شناخته شده است رسميتجمعي نيز عنوان شده و ب
كميسيون حقوق  ةاجالسي ةو در ششمين دور يهتهبه سوابق مربوط به اساسنامه و حكم دادگاه نورنبرگ  توجهبشر كه با 

 
  

اند عدم رعايت  المللي دولتها مسؤوليت جزايي نداشته ل از دادگاه نورنبرگ در روابط بينالمللي شناخته نشده و ثانياً از آنجا كه تا قب جرم بين
شد و اين موضوع در ماده سوم قرارداد الهه ذكر شده كه دولت متخلّف بايد جبران  قواعد مزبور موجب مسؤوليت مدني دولت متخلّف مي

 .خسارات وارده از طرف اتباع خود را بنمايد
كنندگان اساسنامه واقع نشده و عنوان  ر ضد بشريت در اساسنامه دادگاه به صورت مستقل و به عنوان جرم اصلي مورد توجه تهيهجنايات ب -34

در صورتي كه ضمن ارتكاب آن جنايات مرتكب جنايات بر  6جرم تبعي دارد و در نتيجه مرتكبين جنايات موضوع بندهاي الف و ب مادة 
الملل  در طرح قرارداد راجع به جنايات بر ضد بشريت و امنيت بشر كه بوسيلة كميسيون حقوق بين. شوند ول شناخته ميضد بشريت گردند مسؤ

 .اساسنامه دادگاه نورنبرگ كاملتر ذكر و جرم مستقلي شناخته شد 6تنظيم گرديد جنايات موضوع بند ج مادة 



20  

ضد جنايات بر «: و مجازات افراد به اين شرح اشاره شده است مسؤوليتبه تصويب رسيده به  1954الملل در سال  بين
كه مسؤول آنها  گردد و افرادي الملل محسوب مي در اين قانون تعريف شده جنايات حقوق بين بشر كه امنيتصلح و 
صلح و ضد بند است اعمالي كه جرم يا جنايات بر  13طرح مزبور كه مشتمل بر  2 مادةدر . ازات خواهند شدباشند مج

هر عمل تجاوزكارانه، هر نوع تهديد براي اقدام : اين اعمال به طور خالصه عبارتند از .بشر باشند احصا شده است امنيت
روي مسلح، عمل تشكيل و تشويق دستجات مسلح براي اقدام به به ني توسلو تدارك  تهيهبه عمل تجاوزكارانه، عمل 

ها، دخالت در  تجاوز، اقدام براي ايجاد جنگ داخلي در يك كشور، اقدام به عمليات تروريستي، اقدام بر خالف عهدنامه
ريك و توطئه و تح ، اعمال خالف قوانين و عادات جنگ،انسانيتامور كشور ديگر، كشتار دسته جمعي، اعمال خالف 

  35».يا معاونت و شركت در جرايم مذكور در فوق
و اين . كنند مي مسؤوليتآور است و ايجاد  ة معاهدات الزامكلّيكه  شود ميبحث وفاي به معاهدات بحث مدر 
در اين ارتباط بايد ابراز داشت كه با دخول در اسالم و به . مربوط به هر عهدي است چه با خدا چه با خلق خدا مسؤوليت

باشند كه  بطور ضمني و صريح از شرايط بيعت عام و خاص ميطريق اولي در ايمان مفاد تعهدات اعمال و رفتار اسالمي 
المللي وارد شده باشد و چه نشده باشد ملزم به رعايت  يعني چه كشور اسالم در قراردادهاي بين .مفترض االتباعند

  .باشد لل ميدستورات انساني اسالمي در ارتباط با ساير دول و م

  اصل جبران خسارت ناروا  - 25
هاي مختلف حقوقي پذيرفته شده  در حقوق داخلي نظام 36اصل جبران خسارت ناروا يا اصل جبران عمل خالف  

اگر شخصي با اقدام به عملي يا  كلّيطبق تعريف . گرديده است معيننيز روش جبران خسارت  آنهااست و در قوانين 
الملل  از لحاظ حقوق بين. است تا خسارت وارده را جبران نمايد موظّفبه ديگري خسارت زند  انجام عملي خودداري از

شده را جبران  متحملتا خسارت  گيرد المللي صورت مي ا يك سازمان بينياين جبران اقدامي است كه به نفع يك كشور 
به عنوان  1907قرارداد الهه  37 ماده اصل دراين از . باشد قبل از خسارت ميعيت وض ةنمايد و هدف از اين اقدام اعاد

  . نام برده شده است تمدنيكي از اصول عمومي مورد قبول ملل م
كامالً پذيرفته شده است و هرگونه خسارت وارده از اين اصل در اسالم نيز در قالب مبحث فقهي ضمان مطرح و   

قبل از خسارت يا جبران عيت مستلزم اعادة وض از حيطة عمل خصوصي يا عمومياعم  طرف فرد يا دولت به ديگري
الملل خصوصي تا  اصالت اين اصل در حقوق بين. باشد به نحوي كه جبران عمل خالف خاطي شود خسارت وارده مي

 يالملل عمومي كه طرفين دعو دچار ترديد است تا حقوق بين هاي حقيقي يا عيني هستند كمتر شخصيتوقتي كه طرفين 
اين اصل  هرحالبه . ها مبحث وسيعتري از لحاظ كمي و كيفي است دولت و موضوع ستاندن خسارت از ها هستند دولت
شناخته  رسميتالملل عمومي در حقوق اسالم به  در حقوق بين) به مسائل مربوط به اثبات اصالت حق توجهبدون ( كلّي

  . شده است
ر گرفته ر نظت و در همة اين آيات جزا به اندازة جرم ددر قرآن كريم آيات زيادي در مورد پاداش افراد آمده اس  

  . استتسرّي قابل المللي نيز  است كه آثار آن در مسائل بين يملّو قومي و گروهي  مسؤوليتدليلي بر  و شده است
 

  . شده است فادهانتشارات دانشگاه تهران است ،3جلد  الملل عمومي، محمد صفدري، توضيحات از حقوق بين - 35
36  - Reparation. 
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  اصل وجود حيات در قصاص  - 26
قوانين . ه جان يكديگر استانسانها ب تعديقصاص از احكام قرآن كريم و از ملزومات جلوگيري از وقوع قتل و 

پذيرند و اين امر باعث شده كه قتل در بسياري  برخي از كشورهاي جهان در حال حاضر به سختي مجازات اعدام را مي
  . از جوامع رشد يابد

وجود و قبول يك قانون . تسا آمدهدر تورات نيز  تشريع وحكم قصاص در اديان قبل نيز همانطور كه ذكر شد   
تقنين اين قانون و عمل . باشد مي تعديدربارة قصاص و تقيد كشورها به اجراي آن مهمترين عامل بازدارنده از المللي  بين

كشته و خونخواهي قصاص . كشورها به آن عبرتي خواهد بود براي متجاوزان كه گمان تجاوز را از سر برون كنند
  .پرداختيمآن به المللي  بين مسؤوليت وعوضجنگ موضوع اين مبحث نيست و در ماتمام پس از جنگها شدگان 

  در قصاص  تعدياصل عدم جواز به  - 27
قصاص حقّ ي از جانب تبعة يك كشوري بر تابعين كشور اسالم وارد آمد يتاجنبر اساس اين اصل چنانچه جرم و   

اين عمل به مثل در . استتر  اگر بخشيده شود نزد خداوند پسنديده البتّه. حداكثر به ميزان جرم واقع شده خواهد بود
   .است انسانيتترين حد اخالقي خود قرار دارد و سطح نازل  پائين

عقوبت يا قصاص نمايد و  ،كشور اسالم نيست كه بيش از خسارتحقّ در اقدامات تالفي جويانه  حتّيبر اين اساس   
 در اين ارتباط .پسند خداوند خواهد بودبرخورد نمايد بيشتر مورد  تعدياگر با رحم و شفقت و گذشت نسبت به م البتّه
ديگران ظالم اول را ياري كه و آنگاه نمايد فرمايد اگر كسي كه به او ظلم شده باندازة ظلم عقوبت  ميقرآن كريم  حتّي

 افراد است و ديگران نبايدمسلّم حقّ دهد كه قصاص و عقوبت به مثل  معني مي و. نمايند خدا نيز او را ياري خواهد فرمود
  . آن شوند تعرّضم

بيش از ميزان  تعديآن عدم اجازه به  اهميتترين  ساده. دارد مهميالمللي نقش بسيار  اين اصل در منازعات بين  
در تاريخ معاصر . گردد الملل در همين اندازه نيز اين اصل را بپذيرد تجاوزات زيادي محدود مي اگر جامعة بين. ستم است
رفت منتسب به كشورهائي باشند،  كرديم كه پاسخ عمليات تروريستي گروههائي كه گمان ميالملل مشاهده  روابط بين

اگر آموزة قصاص مبناي تجاوزات . هاي تمام عيار به آن كشورها بود ها و لشگركشي المللي در حد جنگ تجاوزات بين
المللي رو به نقصان خواهد  ات بينو تجاوز تعديالملل قرار گيرد  الملل مورد قبول جامعة بين جبراني در حقوق بين

  . گذاشت

  ) عسر و حرج(اصل تسهيل در فورس ماژور  - 28
شرايط فورس ماژور يا مالحظات الزم در گردد  ميو درج بيني  يكي از مواردي كه در بسياري از قراردادها پيش  

روند انجام عقد را به مخاطره يا  همنظور از فورس ماژور شرايطي است كه به دالئل تعريف نشد. اضطرار يا ناچاري است
. قبول نموده استدر شرايط اضطرار احكام را عيت قطشده و تسهيل در  توجه موضوعدر اسالم به اين . دچار سازد توقّف

به عبارت ديگر اگر در شرايطي حيات ابناء بشر . است النّاساهللا و افزودن بر حقوق حقّ اين تسهيل در اصل كاستن از 
. است خداوند مجاز فرموده كه با حداقل نقض حدود الهي اقدام به حفظ حيات انسانها گردد يض حدود الهمستلزم نق
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عدم  نيت در اين موارد رعايت البتّه. مورد مأكوالت نازل شده قابل استنباط است پذيري از آياتي كه در اين انعطاف
  . ان اضطرار استهاي نقض حدود الهي در زم از محدوديتگذراندن نتخطي و از حد 

و تعميم مخمصه به معني قحطي و گرسنگي است ولي استعمال آن در موارد مشابه نيز قابل تفسير و تأويل گرچه 
مربوط به آن را رفع  يها و بدي كند ماژور و اضطرار يا ناچاري را درك و قبول مي شرايط فورس اسالم. باشد مي
گيري اديان سلف در  خشك و سختو ب عيسم حقوقي اسالم شرايط صتراگماپماحصل كالم در اين است كه . نمايد مي

نمايد تا از اين راه به تقويت حيات انساني برسد و در اين مسير عدم تجاوز  ست ميسقوانين اجتماعي را در هنگام اضطرار 
  . د و عدم تمايل به اين تجاوز از شروط اين تخطي استحاز 

اگر در مواردي سختي و مشقّت . عمال دارد نيز در اين باب قابل استناد استقاعده نفي عسر و حرج كه در فقه است  
  .شود تا رفع موانع سختي ساقط ميغيرمتعارف در عمل به تكليف يا حكمي وجود داشته باشد آن تكليف و حكم 

عصر حاضر است الملل در  المللي در مورد فورس ماژور را كه مورد قبول جامعة بين توان قواعد بين بدين ترتيب مي  
  .را در راستاي تشريع اسالمي دانست

  الملل آزادي تجارت در حقوق تجارت بيناصل  - 29
اين مبحث بيشتر در ارتباط  البتّه. الملل در ارتباط با مسائل تجارت بين كشورهاست يكي از مباحث عمدة حقوق بين  

الملل از مباني  به اينكه تجارت بين توجهلي با ما است و توجهكمتر مورد اينجا الملل خصوصي است كه  با حقوق بين
  .نماييم ميبه آن اي  لذا اشاره مهم استنگرش اسالم به آن  از اين جهتارتباط كشورهاست و 

اند در عملكرد  برخالف عملكرد تمام دولتهاي مختلفي كه به نام اسالم از صدر اسالم تا كنون مالحظه شده  
فرموده يا بر آنها تعرفه  يت نشده كه حضرت از ورود كاالهاي خارجي ممانعت مياقتصادي دولت رسول اكرم ص روا

حكومت عشور و مكوس به عنوان تعرفه و ماليات بر واردات در دوران خالفت خلفاي راشدين و  البتّه. نموده وضع مي
اقتباس شده و نه از احكام شريعت  ديده شده ولي اين ماليات به تشابه از دول روم و ايران آن زمان عباس و بني اميه بني

اي  اي و غيرتعرفه واردات به معني تحريم واردات و يا محروميت نسبي آن به معني ايجاد موانع تعرفهعيت ممنو 37.اسالم
همين تفصيل در مورد صادرات است زيرا خريداران آن واردكنندگان كاال هستند و . شود در قواعد اسالمي تأييد نمي

 تعدياگر مصرف كاالهاي پاك را حرام كنيد  توان استنباط نمود كه از قرآن مي. شوند اردات ميمشمول مبحث و
به عبارت ديگر . ايد و اين كار را نكنيد و از كاالهايي كه خداوند براي شما پاك و حالل قرار داده مصرف كنيد كرده

گردد  ها تلقي مي ي و تجاوز به حقوق انسانوضع قوانين تجاري در جهت محدود ساختن تجارت بين كشورها نوعي تعد
  .استشده كه منع 

حاضر قواعد و ترتيبات تجاري سازمان تجارت جهاني همه و همه به حول رسيدن به اين حكم اسالمي  عصردر 
الملل از ميان برداشته شود تا بسياري از مشكالت اقتصادي جهان كنوني در ارتباط با  هستند كه تعرفه در تجارت بين

اميد است در كتابي مجزا به اين مهم بپردازيم ولي در اينجا بايد به اين . تخصيص بهينة منابع و حصول كارائي رفع گردد
 

و . نرخ و پايه مالياتي در ماليه اسالم و بناي حكمت در اصول فقه پوياي اماميه). 1382(بيدآباد، بيژن و هرسيني، عبدالرضا : نگاه كنيد به - 37
. پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي ايران، تهران. در ماليه اسالمعشريه ). 1383(بيدآباد، بيژن و هرسيني، عبدالرضا : همچنين به

http://www.bidabad.com/ 
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المللي بوده است و در اين ارتباط  اصل اشاره كرد كه اسالم از چهارده قرن پيش به دنبال جهان بدون مانع تجارت بين
  .المللي است رت مشروع در صحنة بيننظر اسالم آزادي كامل تجامد  مفاد حقوقي

  اصل آزادي درياها و جو  - 30
الملل دريايي است كه به صورت دكترين  حقوق بين درالملل مبحث آزادي درياها  مهم حقوق بين باحثيكي از م   

ق موضع اسالم نسبت به حقو 38.و قبول همه قرار گرفت توجهمطرح و به سرعت مورد  1609هلندي در سال  سگروسيو
ها مغايرتي  قنينبه اين شكل است كه چنانچه ت كلّيموضوعه كه اصل آزادي درياها نيز از زمره موارد آن است به طور 

و در حال حاضر حقوق درياها به عنوان يك قاعده قابل قبول براي  پذير هستند با اسالم نداشته باشند مشروعيت
مغايرت با شريعت اسالم ندارد به دليل اينكه اند و  نها منعقد نمودهكشورهاي جهان پذيرفته شده است و اين توافق را انسا

  . باشدمقبول تواند  مي
توانست بر سطح يا كف درياها مصداق پيدا كند و كف يا سطح يا عمق دريا مانند سطح  مي مالكيتاگر تعريف   

ي درياها را مورد تجديد نظر قرار توان اصل آزاد مي زمانزمين يا اعيان آن به صورت ملك خريد و فروش شود در آن 
تعميم يافته بود و اين تعميم همانند خشكي ) هاي باير و دائر به شكل زمين(بر درياها  مالكيتداد زيرا در آن زمان شرايط 

اصول و  هرحالبه . نمود و غصب كه از احكام اسالمي است مي تصرّفو  مالكيتكاربران را ملزم به رعايت احكام 
ع عام و راههاي همگاني همانطور كه بر سطح زمين مورد قبول حقوق مدني اسالم است در مورد درياها و راحكام شوا

  . المللي قابل احترام و قبول اسالم نيز هست بر اساس توافقات عمومي بين 39فضاي ماوراء جوهواي اطراف زمين و 

  دولت و نه اصل شناسايي بر مبناي كرامت انسان  - 31
از لحاظ . باشد ها مي الملل عمومي مسئله شناسائي و آثار آن در روابط بين دولت ث مهم در حقوق بينيكي از مباح   

حقوقي  شخصيتآن دولتي دولت ديگر را به عنوان يك توسط  الملل شناسائي به معناي عملي است كه متون حقوق بين
يگر شناسائي به عنوان تصديق يك سازمان سياسي در تعاريف د. شود پذيرد و در اثر آن حقوقي بين طرفين ايجاد مي مي

شناسائي در روابط بين  سنّت 40.شود باشد تعريف مي معينالمللي در سرزمين  ات بينمقّرركه قادر به رعايت قوانين و 
حقوقي كشور ديگر نيست  شخصيتميالدي مرسوم شد و در اصل جز اعتراف كشوري به قبول  18كشورها از قرن 

ي از قبيل وجود تعدددر مورد شرايط شناسائي كشورها موارد م. اعتراف و اقرار، حقوقي استوار خواهد شدگرچه بر اين 
و عدم تولد دولت جديد بر مبناي جنگ  حاكميت، زمين و جمعيتعناصر تشكيل دهنده كشور و دولت چون 

مردم يا سلطة كامل دولت توسط  متو همچنين حمايت حكو) بريان كلوگ پاريس 1928منطبق با معاهدة (تجاوزكارانه 
 

المللي، وزارت امور  الملل درياها، ترجمه بهمن آقايي، دفتر مطالعات سياسي و بين حقوق بين) 1367(رابين چرچيل و آلن لو : به نگاه كنيد - 38
 . خارجه

المللي اقتصادي، ترجمه قاسم زماني، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي حقوقي، شهر  زايدل، هوهن فلدرن، آيگناتس، حقوق بين: نگاه كنيد به - 39
  .فصل پنجم. 1378دانش، 

الملل ارائه شده  خير توسط مؤسسه حقوق بين، تعريف ا2الملل عمومي، انتشارات دانشگاه تهران، ج  حقوق بين) 1340(محمد صفدري  - 40
 .است
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المللي و موارد مشابه ديگري ذكر شود كه گرچه اغلب در مناقشات  بر سرزمين مورد ادعا يا توانائي اجراي تعهدات بين
  .شوند هاي الزم و كافي در شناسايي قلمداد نمي همشخّصاند ولي  المللي مطرح بوده بين

المللي  در ديپلماسي بين. نمايند بندي مي يا كامل طبقه 42ناقص و دوژوره يا 41عمل شناسائي را به دو نوع دوفاكتو  
بسته به منافع  اتّخاذ نوع شناسايي .رود به شمار ميديت اعطاي امتياز يا اعمال محدوبراي اي  فعلي شناسائي به عنوان حربه
  . باشد ميكشور شناسائي شده در ارتباط با المللي  شناسائي كننده در عرصة بين

 شخصيتپرداخت كه  سؤالبايد به اين  ،بحث در چگونگي ديدگاه اسالم نسبت به مسئله شناساييبه د وقبل از ور  
باشد  ي ميتصنّعحقوقي يك كشور از ديدگاه اسالم چيست؟ از لحاظ اسالم، حدود و مرزهاي شكل گرفته بر روي زمين 

 تعلّقم) حاكميتو ( مالكيتعني ي. الت آنان اعتقاد نداردگرچه اين توافقات مورد احترام حكومت اسالم است ولي بر اص
به پادشاهان و سالطين نيست و مرز كشورها اصالت ندارد و توافقات انتساب ملكي بر اساس قراردادهاي ضمني و احترام 

ملن  لكامل«ه است و نحقّ متقابل به حدود و مرزهاست كه كشورها را از يكديگر متمايز نموده و در اصل ملك در اختيار 
ها و مردم آن را تحت  ها سرزمين به عبارت ديگر حكومت. هاست ها نوعي غلبه بر سرزمين حكومت مالكيت و 43.»غلب

  .اند استيالء و حاكميت خود قرار داده
و اين  كه كسي حق ندارد ديگري را از سرزمينش بيرون راند: راستا بايد گفتاين در اگر اين نظر را بپذيريم 

ي باشد براي خاصسرزمين به عنوان ملكي كه در اختيار كشور  كلّيپس به طور  .در قرآن كريم آمده است موضوع
است ولي از طرف ديگر به يا سيارة زمين اسالم معيار ايجاد زمينة الزم براي شناسائي نيست و كشور اسالم سرزمين ارض 

كشورهاي ديگر از نظر اسالم به موجب توافق بين مردم  بدين ترتيب 44.گذارد سكونت افراد در هر سرزميني احترام مي
اي خاص هستند مورد احترام اسالم است و  اگر مردمي مايل به زندگي به رويه. آنها از جايگاه احترام برخوردار است

د حريم حقوق ديگران شومنجر به تخطّي به ي كه خاصاصوالً دين اسالم دين آزادي است و اين آزادي فقط در موارد 
به مفهوم  آزاديكه اين  نمود تأكيدبايد  البتّه. دكنزندگي دارد حقّ به هر روشي كه ميل دارد هركس و  گردد محدود مي
  . فردي است و نبايد منجر به دست اندازي به حقوق جامعه شودزندگي آزادي در 

فرهنگي و اجتماعي هيچكدام به هاي  همشخّصو ساير  تمدن، نژاد، رنگ، زبان، فرهنگ، مليت، قوميتدر اسالم،   
متعارف عيت عالوه بر اين تاب. روند عنوان وجه تمييز و تمايز سياسي كشور و از عوامل تشكيل دهندة كشور بشمار نمي

نمايد در اسالم از اصالت برخوردار نيست و مبناي  فعلي نيز كه نوعي رابطه حقوقي و سياسي افراد كشورها را ترسيم مي
گيرند  ها طرف و در مقابل اسالم قرار مي فقط وقتي حكومت. ها ر اسالم انسانها طرف هستند و نه حكومتد. تمييز نيست
در غير اين  .اي از انسانهاي حامي آن حكومت در ائتالف خود در تقابل و برخورد با اسالم قرار گيرند كه مجموعه

اسالم هر فرد داراي حقوق حقة انساني است و الزم  در. صورت شاكلة اساسي شناسائي بر مبناي افراد انسان قرار دارد
دارد و  ها را گرامي مي پس اسالم نيز انسان .دارد باشد و آنجا كه خداوند فرزندان بني آدم را گرامي مي االحترام مي

 

41 -de facto 
42 -de jure 

 251، 185: ص.... حديث قوم صالح ع  ،206 ،8 ،الكافي - 43
به هرحال اگر اين حديث وثوق كافي هم . يعني دوستي وطن از ايمان است حب الوطن من االميان: از رسول اكرم ص نقل است كه فرمود - 44

  : فرمايد الرحمه مي مولوي عليه. رود منظور حضرت از وطن به معني كشور و سرزمين مولد فرد باشد گمان نمي -ه ترديد هستك –داشته باشد 
 اين وطن جائي است كه آن را نام نيست      اين وطن مصر و عراق و شام نيست 
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  . نمايد ميشناسايي حقوق تك تك آنها را شناخته و آنها را از لحاظ شناسايي فردي كامالً دوژوره 
ه گفته شد فقط اگر حكومتي ناشي از ائتالف افراد در مقابل اسالم به ستيزه برخيزد مشمول قواعد همانطور ك  

  .مسلمين نيز ملزم به رفتار انساني با افراد آن هستند حتّيدر اين مورد . گردد برخورد حرب مي
داند و حفظ حقوق  ك خدا ميبه مطلب فوق بايد به اين موضوع اذعان نمود كه اسالم انسانها را مملو توجهلذا با   

رود كه  بلكه در حمايت از حقوق افراد آنقدر پيش مي. حقة مخلوقات خدا از وظايف اسالم و گروندگان به اسالم است
  .دهد حسنات را در ايثار و خدمت به اين مخلوقات قرار مي

مورد احترام نفوس  دليل اينكه بهاگر گروهي از انسانها بر رويه حكومتي معتقد و راضي بودند آن رويه و حكومت   
هايي تحت ظلم حكومتي قرار گرفتند وظيفة اسالم حمايت از  مورد احترام اسالم است و اگر بر عكس انسانخلق است 

به  يعني شناسائي در اسالم پديدة عرضي است و نه ذاتي و .پردازيم ميموضوع ري به اين گدر اصل دي - مظلومين است
  . الملل فعلي در اسالم مطرح نيست نمفهوم مطرح در حقوق بي

  ها دولت حاكميتافراد و شناسائي ناقص  مالكيتحقوق اصل شناسائي كامل  - 32

برخوردار است و حدود و مرز اين حق بقدري مستحكم است كه خداوند  مهميدر اسالم از موضع قوي و  مالكيت  
اين امر در زمينة ديپلماسي عمومي و سياست خارجي . اس را منوط به رضايت صاحب حق دانسته استالنّ عفو در حقّ
ي بدون رضايت مالك آن تصرّفافراد و جوامع  مالكيتتوان در  است بطوري كه به هيچ وجه نمي اهميتبسيار حائز 

  .نمود
ترين شكل آن يعني حقوق  ترين سطوح يعني حقوق افراد و چه در وسيع اين اصل در حقوق اسالم چه در كوچك  
انقالبي داخلي و سياستهاي تجاوزگرانه  -هاي آنارشيستي ي در مقابل ديدگاهستحكململل عمومي مبناي بسيار ما بين
 مالكيتالزم به ذكر است كه . نمايد ها را محكوم و سلب مي ملّتافراد و  مالكيتباشد كه اجازة تجاوز به  المللي مي بين
. تر است نيست و از آن سست مالكيتحقّ بر سرزمين در زمرة  تحاكميحقّ دارد ولي عيت قطدر حقوق اسالم  يفرد

توان از وي سلب  نمي را دولت بر سرزميني كه ملك در آن است حاكميتيك فرد به دليل تغيير  مالكيتحق براي مثال 
  .شود گردد بلكه سبب اشاعة حكم مي نمي مالكيتسبب  حاكميتبه عبارت ديگر . كرد

خود را به صورت اماني به ابناء بشر عطاء  مالكيتخداوند . مطلق در اسالم از آن خداست حاكميتو  مالكيت  
مختص خداي تعالي است ولي اين  حاكميتواضح است كه  رآناز آيات ق. مغصوب بشر است حاكميتفرموده ولي 

 .كنيم اي به آن مي فقط اشاره خارج باشد و مقالهگيرد كه شايد از حوصلة اين  ي را در بر ميخاصموضوع مباحث حكَمي 
و صفات از . از صفات است يمبرّديت ذات اقدس اح 45.توانند به كتب عرفاء در اين زمينه مراجعه نمايند مندان مي عالقه

 

كتب ارزشمند در اين زمينه . است بيهوده نباشدشايد اگر گفته شود كه اساس مباحث حكمت و كالم در دين بر حول و حوش اين محور  - 45
  :توان اشاره نمود بسيار است كه منجمله به موارد زير مي

  ،ه، چاپ دوم، چاپخانة دانشگاه تهرانم . شمسي 1346حضرت نورعليشاه ثاني، صالحيشمسي 1351چاپ سو. 

 د جاللين آشتياني سيمة قيصري بر فصوص الحكم شيخ اكبر م ،الدين ابن عربي، انتشارات اميركبير،  حييشرح مقد1370الد.  
  ،د روح اهللا موسوي خمينيد احمد فهري، چاپ پيام آزادي، مصباح اهلداية ايل اخلالفة و الواليةسيتهران1360، ترجمه سي ، .  
 د احمد فهري، مركد روح اهللا موسوي خميني، تعليم و تعلّم از ديدگاه شهيد ثاني و امام خميني، سيتهران1367ز نشر فرهنگي رجاء، سي ،. 
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ه موجودات اسم او هستند و اعظم اسماء الهي كلّيات اسم ذات است و اسم چيزي است كه داللت بر مسمي دارد و تعلّقم
و اينانند خليفة خدا بر روي  46.و اوصياء آن بزرگواران اند ع موجود است كه نبي اكرم ص است و معصومينترين  متعالي
و نه تكويناً، زيرا همة انسانها  – برعهده داردتكليفاً طرف خداوند حاكميت خدا بر روي زمين را و اين خليفه از  .زمين

  .تكويناً اين خالفت را برعهده دارند
اند و  به همين فلسفه اي نيست كه دين اسالم آن را طرح كرده باشد، بلكه تمام اديان الهي نيز مقرّ دهاين موضوع پدي  

م بر روي زمين بوده اً و مدااين خليفه در هر زماني مستمرّ. دانند از خليفة خدا بر روي زمين را واجب ميعيت همة اديان تب
و  ابراهيم و زماني سام يمدتو  نوحو زماني  شيثي مدتبود و زماني حضرت آدم ع خليفة خدا . و هست و خواهد بود

و  هاشم و عبدمناف و اسحاق و يعقوب و يوسف و موسي و يوشع و زكريا و يحيي و عيسي و پطروس و اسماعيل
و دوازده جانشين برحقش و پس از غيبت دوازدهمين از آن بزرگواران نواب آن  ص محمد و ابوطالب و عبدالمطّلب

و در رأس همة آنان حضرت جنيد و پس از آن تا اين زمان همچنان يداً به يد خالئف اهللا بر روي زمين بوده و  حضرت
چه  -دار شدن زمام خالفت صوري عالم را داريم خروج حضرتش از غيبت و عهدهظهور و هستند و خواهند بود و انتظار 

دكي تدقيق در قرآن و تورات و انجيل و اوستا و صحف و زبور و با ان .وقفه به عهده دارد كه او زمام خالفت معنوي را بي
   47.باقي كتب آسماني و روائي اين موضوع به وضوح قابل دريافت است

  به متقاضي عيت اصل اهداء تاب - 33
متقاضي . شود ميسياسي و اجتماعي اسالم به هركس كه متقاضي دريافت آن باشد اهداء عيت بر اساس اين اصل تاب  

ة حقوق مسلمين برخوردار خواهد شد و چنانچه بخواهد دين خود از كلّيچنانچه بخواهد دين اسالم را بپذيرد از يت عتاب
است كه اگر فردي در حدي وسعت عمل اين اصل تا . ات جزيه خواهد شدمقرّراديان اهل كتاب را حفظ نمايد مشمول 
و با شهادت به  تسابه قول تنها گردد و پذيرفتن اسالم  داء ميبه وي اهعيت جنگ با اسالم باشد با پذيرفتن اسالم تاب

 

 .1...باب أن األئمة ورثوا علم النيب و ،223 ،1، الكافي -46
، انتشارات حقيقت، 5-20، صص 15عرفان ايران شماره » حضرت سيد نورالدين شاه نعمت اهللا ولي«حاج دكتر نورعلي تابنده، حضرت  - 47

شود كه اكنون كه دسترسي امام براي مسلمين و شيعيان فراهم نيست، پس تكليف مردم  يو اما در اينجا اين مسأله طرح م... « .، تهران1382
چيست؟ مثًال بيعت معنوي، بيعت واليتي، كه يكي از اركان شريعت مطهر اسالم بود و در زمان پيغمبر هم تشريع شد و مقرّر گرديد و هيچ 

گرفتند، پس تكليف  گرفتند و حتّي خلفاي جور هم بيعت مي ايل شخصاً بيعت مياي مبني بر نسخ آن نرسيده است و ائمه هم، او دستور و آيه
چنانكه داستانهاي فراواني از اختناق شديد در . مسلمانان در زمان غيبت چيست؟ جانشينان پيامبر، ائمه اطهار، هميشه در فشار و اختناق بودند

با توجه به اينكه  -گيرد فهميدند كه امام بيعت مي بنابر اين اگر خلفا مي. ... اند زمان ائمه به خصوص بعد از حضرت رضا ع در تواريخ ذكر كرده
بنابر اين جان امام و بلكه همة شيعيان  -آوري طرفدار نيست گيرد بيعت حكومتي و براي حكومت و جمع آنها توجه نداشتند بيعتي كه امام مي

فرمودند كه آن  بدين جهت بود كه ائمه غالباً نمايندگان و مأموراني معين مي. ه بودنداز اين رو خلفا همواره مراقب ائم. ايشان در خطر بود
اين توالي و تعاقب اجازة مشايخ و مربيان . ... مأموران از طرف حضرت بيعت بگيرند و غالباً مجاز بودند كه خود نيز نمايندگاني تعيين كنند

رسانند، چون  سالسل حقّه كه در قديم متعدد بودند همه رشتة اجازة خود را به علي ع مي... . اند اصطالح كرده» سلسله«عرفاني را در تصوف 
اين رشته و سلسله مشايخ به اعتقاد پيروان راستين تصوف تا روز قيامت ادامه . اساس تصوف بر آن است كه هركسي بايد از يد قبلي مجاز باشد

برسد، چون همة سالسل از علي جاري  عسالسلي هم كه به امام برسد مسلماً بايد به علي . بر استاما فقط سالسلي كه به امامي برسد معت. دارد
 ». ...شده و علي هم از پيغمبر اجازه داشته است
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انساني را  تفكّرترين درجات  امل مشركين كه پائينشاين اصل  حتّي. شود يكتائي خداوند و پذيرفتن رسول او محقق مي
مشركي حال هرگاه با اين  تقديربه هر ه،لفظ نجس در قرآن كريم فقط براي مشركين استعمال شد. شود دارند نيز مي
كه رسول اكرم ص را  شود ات قرآن استنباط مياز آي. به قبول آن شده است موظّفنمايند رسول خدا عيت درخواست تب

اين استنباط را نمود كه كشور اسالم مأمن است و كسي كه به به راحتي توان  ميو نمايد  ملزم به پناه دادن مشركين مي
به  تعرّضقرار گرفته و دول و ملل خارجي اجازة دسترسي و  امنيتخارجي در  كشور اسالم وارد شود از لحاظ نيروهاي

به دوام دريافت نمود كه تحت قوانين داخلي عيت اگر اقامت و تاب. او ندارند و او در كنف حمايت اسالم قرار گرفته است
م و در مأمن دولت اسالم قرار اقامتش در پوشش اسال مدتبه اقامتش خاتمه داد كه فقط در  اسالم خواهد بود و اگر

استثناء اين  .مجاز نيست ندستهن پناهندگان به دول يا مللي كه در تعقيب ايشان بازگرداندلذا بر اين اساس . خواهد گرفت
   .الملل خصوصي است موضوع تعدي به حقّ النّاس ملل ديگر است كه مربوط به مباحث حقوق بين

اي است كه ابناء بشر  قاعدة حقوقي جاهالنهعيت وزي زود باشد كه بگوئيم تابشايد هنوز چندين دهه براي بشر امر  
عبارت از رابطة سياسي و حقوقي است كه شخصي را به عيت طبق تعريف، تاب. اند ها تن به آن داده حكومت قدر زير يو

حقوق طبيعي فرد را  بوربر اساس اين تعريف اگر دولت مز. نمايد است منسوب مي يكه مستقر در سرزمين معيندولت 
ها حق  صورتي كه حكومت در. خود استحقّ االصول وي ملزم به صرف نظر از  با وضع قوانين از وي گرفت علي حتّي

 خاصات مقرّرخارج گردد و تنها ملّي  ل كنند لذا حقوق فطري بايد از حقوق موضوعهمحندارند حقوق ابناء بشر را مض
ها و  به عبارت ديگر بشر محكوم دولت. ي دولت يا منطقة سياسي مورد نظر باشدحقوق خاصمنطقه بايست الزامات 

ها نيست، او آزاد آفريده شده و در حقوق فطري خود آزاد است چه سياه باشد و چه سپيد، چه سرخ باشد و چه  حكومت
ا با كشيدن خطوطي بر روي از طرفي دولته. را ندارندآنها بين تمايز  بر حقوق فطري وي و حاكميتحقّ ها  دولت ،زرد

اند كه همگي اينها ناشي از عدم تكامل بشر امروزي است  زمين به عنوان مرز انسانها را متفاوت از يكديگر تعريف نموده
و بشر متكامل مسلماً در آينده اين خرافات را به دور خواهد انداخت و هركس بر طبق ميل و سليقه و طبيعتش در هر 

از بين  ،بشريتگرايي مزاحم ملّي  هاي د خواهد توانست كه سكني گزيند و زندگي كند و خرافهشامايل بكه جاي عالم 
  . خواهد رفت

گردد  نمي مالكيتسبب  حاكميت و ت هستندودو موضوع متفا حاكميتو  مالكيتهمانطور كه ذكر آن رفت   
سرزمين تحت حكومت خود را ندارد و  تمالكيبه عبارت ديگر هيچ حكومتي  .شود حكم ميقلمرو بلكه سبب اشاعة 

به خداوند  تعلّقم مالكيتبر اساس اين اصل كه گزاره اين  .باشدقابل استحصال بايد در آن سرزمين براي هركس  مالكيت
  .گيرد است و به ابناء بشر داده شده تا از آن منتفع شوند قرار مي

   و شهادت زور حقكتمان ت عياصل الزام شهادت به صحت و اقرار به خطا و ممنو - 34

حق در كتمان عيت ممنو. المللي وظيفة ديپلماسي اسالم قوام شهادت به عدل است ها و مشاجرات بين در قضاوت  
از اصول اعم  آيات كتمان علوم دينياين اردبيلي با استناد به  مقدس .باشد ميبرداشت  ات قرآن كريم قابلشهادت از آي

اين موضوع طرح باب بسيار  48.سازد مطلق علوم از كساني كه به آنها نياز دارند را ممنوع مي دين و فروع دين و همچنين
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حقّ كپي رايت و حقّ كنوانسيون وين در مورد مفاد باشد كه  الملل مي در حقوق تجارت و باالخص تجارت بين مهمي
مورد اشكال قرار رت جهاني است را سازمان تجا هاي بسيار مهم از موافقتنامهفكري و تجارت خدمات كه  مالكيت

عرضة علم و فن به وجوب داللت بر  اتي همآي. اي جداگانه به اين موضوع بپردازيم اميد است در آينده در مقوله. دهد مي
  .و از صفات انسان متعالي در قرآن يكي قيام به شهادت است. باشد آنها كه نياز دارند مي

الملل  د به اين اصول در روابط بينتقي .آيات مختلفي نازل شده است» به صحتشهادت «در مورد اقرار نيز همانند   
نمايد و زمينة الزم براي جلب ساير ملل عالم به اسالم را فراهم  صداقت گفتار و حسن رفتار دولت اسالم را تأييد مي

 سيارهبلكه همة مردم اين . ر شويمحقوق ديگران منتفع از اموال غيبر ايم تا با اجحاف  از طرفي ما خلق نشده. آورد مي
   .و برتري و ملك از آنِ خالق ماست فرزندان يك پدر هستيم و با هم برادريم و هيچكدام برتري به ديگري نداريم

   49.شهادت زور يا استشهاد به زور نيز از جملة موارد قابل ذكر در اين مبحث استعيت ممنو  

  المللي  اختالفات بين آميز اصل قبول تحقيق در حل مسالمت - 35
 ودر اين روش با تحقيق  .معروف است »تحقيق«المللي به روش  آميز اختالفات بين هاي حل مسالمت يكي از روش  

ر در رفع اختالفات اقدام رسيدگي دربارة وقايعي كه مبناي اختالف بوده و پس از اثبات تقصير دولت يا دول مقص
الملل معاصر به  اين روش در حقوق بين. شود آميز جلوگيري مي ت خصومتو اقداما تعرّضگردد و از جنگ و  مي

ات مربوط به مقرّر 1907قرار گرفت و در كنفرانس دوم الهه در  توجهپيشنهاد روسيه در كنفرانس اول الهه مورد 
  . المللي تحقيق تنظيم گرديد هاي بين كميسيون

توان به اصولي بودن  م قرار دارد و از مفهوم بسياري از آيات ميالملل اسال روش تحقيق كامالً مورد تائيد حقوق بين  
يم و اقدام در اسالم صمدرباره تحقيق قبل از ت. برد المللي و رفع مخاصمات بين دول پي اين روش در تحقق عدالت بين

هر  در مورد. آيد پيش ميبه تحقيق در همة اموري است كه در زندگاني مؤمنين  كلّياين دستور . دستور داده شده است
و اگر  .ي صحيح نيستئادعا يا خبر نيز دستور به تحقيق است و واكنش بدون تحقيق و بررسي نسبت به هر خبري يا ادعا

كفايت از قبول روش تحقيق در حل مرتبط به اين مبحث استناد به آيات . نمودعيت نتيجة روشن تحقيق بدست آمد بايد تب
  .نمايد ميرا للي الم آميز اختالفات بين مسالمت

   المللي دعاوي بيندر اصل مذاكره در حل و فصل اختالفات و پذيرش داوري  - 36
ست اانتصابات روش در  استثناء اين. استو مشورت  اشور روشروش انتخاب احسن در مسائل مختلف در اسالم،   

اً بايد با اذن مشخّصورين الهي خصوص تعيين مأم در نتصابا. گيرد و انتصابات بر اساس نظرية صاحب اذن صورت مي
 در غير از اين امور ،شود تگردد و واجب االطاع صاحب امراذن مأذون با اين  فردا وصي صورت گيرد تا ينبي يا ولي 
  . دهند امور خويش را بر اساس مشورت بين خودشان انجام ميفرمايد كه  دستور مي قرآن كريم 

اصالح و  اتّحادبه اختالفات و خصومتها را ز لحاظ روانشناسي ي وجود دارد كه اتعدددر مشورت خواص م  
به  توجهتوان نتيجه گرفت كه با  از همين موضوع مي. هاي وحدت بسيار مؤثر است شورا از لحاظ ايجاد زمينه .كشاند مي
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به . پذيرد را ميالمللي  ة دعاوي و اختالفات بينكلّياسالم به جمع آراء و وحدت كلمه حل شورائي  توجهاصل وحدت و 
باشد ولي بايد گفت كه اين  عبارت ديگر طريق مذاكره روش پذيرفته شدة اسالمي در دريافت نظرات و آراء متفاوت مي

ا گذاشتن حقوق طرف ديگر يا طرف ثالث است بر ضمير غلبه يا اجحاف يا تباني بلكه مذاكره پ مذاكره نه به معناي زير
است و اين مذاكره و شور به هيچ وجه نبايد خدشه به قسط و عدالت وارد حقّ صول ح براي ايجاد همسوئي و توافق در

وجود دارند كه در اعمال قسط و عدل  يمبرهنو در اين باب آيات مختلف . نمايد مضمحلآورد و يا حقوق ديگران را 
  . دهد اب قرار ميترا مورد عنفس تابعين هواهاي 

. الملل عمومي دارد رسد كه كاربرد بسيار خوبي در حقوق بين ميحكميت تعميم شور و مشورت به مسئله داوري و   
به ها  اجبار دولت درالمللي  ضمانت اجرايي ضعيف احكام قضائي بين ،الملل عمومي حقوق بين يكي از مسائل مهم

لف از تن دادن به ها به دليل اقتدار خود غالباً به طرق مخت به عبارت ديگر دولت. المللي است پذيرش رأي محاكم بين
روية داوري از اين لحاظ با مراجعه به قاضي متفاوت . كنند و در نظر قاضي تشكيك مي روند المللي طفره مي آراء بين

نمايند و  وب يكي از طرفهاي دعوا هستند مجتمعاً اقدام به حل و فصل دعاوي ميصاست و نهايتاً داوران كه هر طرف من
  . ا هستند رأي ايشان قرين به پذيرش دولت متبوع خواهد بودچون داوران منتخب طرفهاي دعو

اخذ قابل ي اسالم در مورد اختالف زن و شوهر درسالمللي در اسالم از حقوق مدني و آئين دا بينداوري روية   
انطباق اين روش در آئين  .فرموده است مقرّرقرآن كريم براي حل اختالف زن و مرد رجوع به حكم داوران را  .است

و عدم ضمانت انعقاد قرارداد و پايبندي طرفين فيت نظر كي المللي از دادرسي مدني با مسائل مبتالبه آئين دادرسي بين
در قرارداد عقد ازدواج هرگاه يكي از طرفين مايل به ادامة عقد . است اهميتمابين بسيار حائز  به قرارداد فيالتزام آنها 

اً با زور به ايفاي تعهدات مجددتوان  از طرفي هيچكدام از طرفين را نمي .گردد مي معلّقنباشد قرارداد خود به خود 
المللي در ميان  همين شرايط نيز در قراردادهاي بينمشابه . اجبار كرد لذا ضمانت اجرائي هم وجود ندارد ييشوازن

خود عمل نمايد ضمانت اجرايي  المللي نخواهد به تعهدات بين هاي دعوا از طرفزيرا اگر هر طرف . كشورها وجود دارد
توان روش داوري را  به اين تشابه مي توجهبا  .مسلطي وجود ندارد كه كشور ناقض را ملزم به رعايت مفاد قرارداد نمايد

و كيف  الملل معاصر نيز به طرق مختلف در كشورهاي متفاوت با كم داوري در حقوق بين. در هر دو مورد به كار برد
المللي پذيرفته شده و آئين دادرسي داوري در اين باب نيز مطرح  لحاظ قانوني و چه از لحاظ عرف بينگوناگون چه از 

به كه تاريخي داوري  هسابق 50.نيز در منابع مختلف ذكر گرديده است) داور(م كَهاي ح گرديده است و شرايط و ويژگي
شناخته شد و به  رسميتش زياد برخي از دول به با تال 1907در كنفرانس دوم الهه سد ر دولتشهرهاي قديم يونان مي

  . صورت داوري اجباري الزامي گرديد

  ) ميانجيگري اختياري(اصل وجوب ميانجيگري و اصالح  - 37
حقّ  حتّيدر اين ارتباط در مواردي  اسالم است وحكومت اصالح و ميانجيگري بين اقوام و ملل از وظايف   

. اً يكي از آنها بر ديگري تجاوز نمايدمجددزماني است كه پس از اصالح  حق در به خود داده است و اين سركوب نيز
 حتّينشينند و  گيرد همة كشورها به نظاره مي المللي است كه هر كجا جنگ درمي اين خط مشي بر خالف رويه فعلي بين
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در . نمايند طرف منازع مي ه دونمايند و شروع به فروش كاالهاي جنگي و تسليحات ب برداري مي از جنگ آنها نيز بهره
اعمال نيروي  تا حداست كه در ايجاد اصالح و ميانجيگري  موظّفدولت اسالم  ،فعليمتداول رخالف روية بصورتي كه 

  . نمايد قداما مشخص حدود با حفظنظامي 

بيني  مللي نيز پيشال آميز اختالفات بين در قرارداد مربوط به حل مسالمت 1907ميانجيگري بر اساس قرارداد الهه   
ا خاموش ساختن ببر اين اساس هر دولت ثالث حق دارد به عنوان ميانجي براي حل اختالفات بين دو دولت . شده است

ور شده است اقدام نمايد و طرفين اختالف حق ندارند چنين اقدامي را مخالف اصول  آتش جنگي كه بين آن دو شعله
ها وساطت و دخالت دول ديگر را  قبل از درج اين موضوع در قرارداد الهه، دولت .مابين بدانند ستي و روابط حسنه فيود

با آن به  حتّيكردند و  دانستند و اقدام دولت ثالث را خصمانه تلقي مي مي حاكميتدر اختالفات خود مغاير با اصل 
   51.پرداختند جنگ مي

تفاوت آشتي و . شبيه به ميانجيگري است المللي و اختالفات بينحل آميز  طريقة آشتي نيز از طرق مسالمت
ها  دانها و ديپلمات هايي مركب از افراد متخصص و حقوق به كميسيون گيميانجيگري در اين است كه در آشتي رسيد

 52در معاهدات بريان يطريقة آشت. نمايد حل اختالف ميمستقيماً اقدام به شود ولي در ميانجيگري كشور ثالث  واگذار مي
نيز ذكر  متّحدمنشور ملل  33 مادةنيز به اعضاء توصيه شد و در  1922در مجمع عمومي جامعة ملل سال مطرح شد و 

  . شود المللي از آن استفاده نمي انه در حل اختالفات بينتأسفگرديده ولي در عمل م

  ) ميانجيگري اجباري(المللي  هاي بين اصل آشتي دادن و دخالت در جنگ - 38
. استمتخاصمين الملل دخالت به جهت آشتي دادن بين  وظيفة حكومت اسالمي در عرصة بينبر اساس اين اصل   

از آيات قرآن لذا د و ياب ميتسري به ايمان تكويني و مراتب نازلة ايمان يعني اسالم و اقرار به اسالم نيز  ع ايمانموسسير فت
خاست وظيفة حكومت اسالم دخالت جهت ه پا جنگي با ملل يچنانچه بين دو گروه از افراد كه  توان استنباط نمود مي

  .گردد كرده تا به فرمان خدا باز تعديبود بايد به آن  تعديآشتي بين آنهاست و اگر يك كشور م
در توجيه مسايل به نفع خود با استفاده از آلت دست قراردادن نام  ات مربوط به اين موضوعيالت آيويكي از تأ

و اصالح در ميان مردم را به نحوي  تقويانجام وظائف نيكي و عدم تي و كاهلي خود در بدين شكل كه سس .خدا است
  . با مستندات ساختگي شبه شرعي توجيه نمائيم

پيشرفت توافقات در  .به جهت اصالح بين اقوام و ملل بسيار مورد پسند اسالم است -محرمانه حتّي -مذاكرات   
به موجب بعضي . اري به نوعي كه در اسالم مطرح است نرسيده استبه اصل دخالت اجبمعاصر الملل  حقوق بين

در اين نوع ميانجيگري دو يا چند دولت توافق . المللي ميانجيگري اجباري نيز ابداع شده است قراردادهاي چند جانبة بين
اند  قبول كرده كنند تا در صورتي كه بين آنها كشمكش و اختالفي روي دهد به دولت ثالثي كه به عنوان ميانجي مي

توانند موافقت كنند تا در هنگام اختالف  ها مي قرارداد الهه دولت 8 مادةطبق . رجوع كنند تا رفع اختالف نمايد
در اين حالت طرفين نزاع . اند براي حل اختالف وارد مذاكره شوند آنها انتخاب شدهتوسط  هاي آنها كه از قبل ميانجي

در اين نوع ميانجيگري اجباري . نمايند ميي منتقل جخود را سلب و به ميان حاكميتيار و بنابر توافق قبلي بخشي از اخت
 

 . 128–131صص 3ج ) 1342(نگاه كنيد به صفدري، محمد . كنند الملل شواهدي بر اين موضوع ذكر مي در تاريخ ديپلماسي و روابط بين - 51
52 - Bryan 
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  . واقع نشد توجهعمل چندان مورد 
مطرح است  اي بسيار پيشرفته شكلبه ميانجيگري اجباري  الملل اسالمي همانطور كه مالحظه شد در حقوق بين

كرده به جنگ پرداخت تا به صلح برگردد و سپس با  تعديبا آن كه اگر جنگ بين دو يا چند كشور ايجاد شد بايد  يعني
باشد  اهميتالملل عمومي بسيار حائز  تواند در حقوق بين اين اصل مي. اقدام نمود انمذاكره و ايجاد صلح عادالنه بين آن

  . تا از تجاوزات كشورها به يكديگر جلوگيري نمايد

   و مĤخذمنابع 
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