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  پیشگفتار

تواند منشاء صدمات  صر حاضر نسق ناصوابی به خود گرفته که میالملل در ع روابط بین
ها  ها و ملّت اساسی به بشریت گردد. لذا الزم است که مبانی محکمی براي تنظیم روابط دولت

المللی مطرح و ایجاد گردد و قواعد جدیدي از نو بنیان گذاشته شود. در این  در سطح بین
هدف براین  کتابمهمترین پایه براي این بنا باشد. در این  تواند ارتباط روح قوانین اسالمی می

الملل در اسالم را در حد اصول برشماریم تا بلکه لطافت  گذاشته شد تا مبانی عرفانی روابط بین
و صدق و حقّانیت عرفان اسالمی که عصارة تفکّر اولیاء بشر طی هزاران سال بوده است اندیشه، 

الملل  ین سمت بکشاند تا بناي فکري جدیدي براي فرآیند روابط بینقلم و بیان محققین را به ا
ها و نگرش حکمت در عرفان و  با طرح دیدگاه کتابدر جهان تعریف و تدوین شود. این 

الملل عمومی و سیاست  الملل یعنی حقوق بین تصوف اسالمی به مباحث اساسی روابط بین
تواند در مراحل بعدي مبناي مباحث  می نماید که خارجی و دیپلماسی اصولی را مطرح می

  کاربردي و اجرایی بسیاري در این زمینه باشد. 
بسیاري از قوانین که از شرایع ادیان استخراج شده به دالئل متنوع باالخص در سطح 

ها قابلیت یکسان بودن و عمومی بودن یک قانون براي همه را ندارند. زیرا تفاوت  کشور
دول و جغرافیا و سیاست و نژاد و آب و خاك و اقلیم و  خصوصیات مختلف اقوام و

دهد. ولی روح شرایع در همه  هاي بسیار دیگر اجازه وضع یک قانون براي همه را نمی ویژگی
ادیان که عبارت از طریقت، تصوف، عرفان و باورهاي اخالقی است و مورد احترام و باور همه 

هاست ثابت و  ان یکسان و واحد است هزارهباشد و در همۀ ادی عقالي کشورهاي مختلف می
الملل  کند. پس اگر روابط بین الیتغیر بوده و عقل به آن در همه ازمنه و امکنه حکم کرده و می
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براساس روح واحد همه ادیان که در همه ادیان تعریف و طراحی شود به قانون واحدي خواهیم 
مبانی عرفانی حقوق  کتابلذا در این  .رسید که از قابلیت پذیرش عمومی برخوردار خواهد بود

نماییم و با ذکر  الملل عمومی را از دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسالمی بررسی می بین
کَمی از موارد قابل توجه در حقوق بین اصولی برداشت نمائیم  الملل عمومی را مطرح می هاي ح

  را فراهم نماید. اي براي تدوین مجدد متون قانونی در این زمینه  که زمینه
گرایی  اصول حاکم بر سیاست خارجی کشورها در جهان فعلی منطبق بر اصول ملی
شود و  کشورهاست و در تحقق این آرمان به حقوقی انسانی دیگر کشورها کم توجهی می

اقتضاي منافع ملی بر دیگر موضوعات پیشی دارد. اسالم در اصل با این شیوه مخالف است و 
کوشد ولی حصول این هدف را به قیمت پایمال کردن و  نافع ملی میهرچند در حفظ م

مصلحت اسالم و دولت اسالم منطبق بر پذیرد.  اضمحالل حقوق دیگر کشورها و مردم آنها نمی
و در سیاست خارجی خود نیز باید با توجه به این اصل ترتیبات الزم در  مصلحت بشریت است

به اصول اساسی سیاست  فصلی جداگانهدر لذا مهیا سازد. برخورد و تعامل با دیگر کشورها را 
  پردازیم. خارجی دولت اسالم می

قواعد کلّی دیپلماسی اسالمی و نحوة رفتار حکومت اسالم با دیگر  فصل بعديدر 
دهیم. هدف دیپلماسی در  ها را از دیدگاه عرفا و صوفیه مورد بررسی قرار می ها و دولت ملّت

شود. هدف دیپلماسی اسالم  امنیت و منفعت کشور متبوع خالصه نمیاسالم تنها در کسب 
اشاعۀ تعالی انسانی توسط تعالیم الهی است و باالتر از جریان مادي مبادلۀ امتیازات قرار دارد. 

نگرد بلکه به عنوان برادر یا  اصوالً حکومت اسالمی به کشورهاي دیگر به عنوان منبع انتفاع نمی
نماید. وظیفۀ برادري یا همسایگی متفاوت از تعاریف تفاهم  برقراري روابط می همسایه اقدام به

المللی جهان فعلی است که همگی برمبناي مادیات استوار است. مبنا  هاي ملّی و بین و دوستی
بودن مادیات و اقتصاد در این بحث از نظر اسالم منتفی نشده، بلکه هدف نیست. به عبارت 

خواهد و  ت و اقتصاد را به عنوان ابزاري براي تعالی روحی و اخالقی جامعه میدیگر اسالم مادیا
الملل در نظام فعلی جهان آنقدر توجه به کسب  نه فقط براي رفاه و تلذّذ جسمانی. در روابط بین

شوند. لذا  مادیات است که اخالقیات و معنویات همه در زیر پاي اقتصادیات لگد مال می
با هدف اعتالي معنویات و اخالقیات جامعه سعی بر ایجاد و برقراري روابط  دیپلماسی اسالمی
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دهد که به شمارش  گذاري اصول مهمی را مد نظر قرار می با سایر کشورها دارد و در این هدف
  پردازیم.  برخی از آنها می

ها و نگرش اسالم به مباحث اساسی  به موضوع است و با طرح دیدگاه دخلیاین کتاب م  
الملل عمومی و سیاست خارجی و دیپلماسی قصد دارد اصولی  الملل یعنی حقوق بین روابط بین

در این بسیاري اجرایی  و حل بعد مبناي تحقیقات کاربردياتواند در مر را مطرح نماید که می
   .باشدزمینه 

اتی اي مقدم برخی دوستان پیشنهاد نمودند تا بر اساس مطالب این کتاب منشور یا اعالمیه
هایی براي استفاده از مطالب آن را در  تدوین گردد تا بتوان با تبادل نظرات و آراء نهایتاً زمینه

المللی فراهم نمود. برخی دیگر نیز نوشتن انتقاداتی بر این کتاب را پیشنهاد  امور اجرایی بین
اصل از تقابل نمودند تا دیدگاههاي مخالف نیز مطالب آن را به بحث بگذارند تا بلکه نتیجۀ ح

این دیدگاهها نهایتاً به یک شیوه عملی براي بکارگیري مفاد آن در عرصه بین المللی منتج 
نماید و حتی در  گردد. همه این نظرات پسندیده است و نگارنده نیز از این موضوع استقبال می

دارم در  برنامه تنظیمی خود براي شرفیابی به مکّه معظّمه و انجام مناسک حج تمتّع در نظر
حاشیه انجام این فریضه دینی مطالب این کتاب را با محققین آنجا نیز مطرح تا از نزدیک نظرات 

  و انتقادات برادران اهل سنت را نیز دریافت نمایم.
لذا از خوانندگان درخواست  انجامد بدیع بودن نگرش الزاماً به کثرت خطاي نگارنده می

   .صالح گرددا يهاي بعد خودداري نفرمایند تا در ویرایش دارد تا از تذکّر نقائص و اشتباهات
  

  1بیژن بیدآباد

 

1-Email:  bijan@bidabad.com           bidabad@yahoo.com          Web:   http://www.bidabad.com      
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  مقدمه
اي رسیده و نظم و ترتیبات فعلی توان برقراري  الملل معاصر به شرایط شکننده روابط بین

ساز  الملل عمومی نیز نتوانسته با نماید. حقوق بین الملل تضمین نمی ثبات و صلح را در روابط بین
الملل و  و کارهاي فعلی خود شرایط الزم را مهیا نماید. و شاید یکی از دالئلی که حقوق بین

هاي آن در این امر ناتوان بوده، دور شدن این رشته حقوق از فطرت و طبیعت بشر بوده  دیسیپلین
ط است. به این ترتیب اگر ساز و کارهاي جدیدي بر مبناي طبع سلیم بشر طراحی گردد که فق

الملل در این  به منافع یکسویه کشورها ننگرد شاید بتواند قدمی در بهبود وضعیت روابط بین
  مقطع از تاریخ بشر باشد. 

بسیاري از قوانین که از شرایع ادیان استخراج شده به دالئل متنوع باالخص در سطح 
یرا تفاوت ها قابلیت یکسان بودن و عمومی بودن یک قانون براي همه را ندارند. ز کشور

خصوصیات مختلف اقوام و دول و جغرافیا و سیاست و نژاد و آب و خاك و اقلیم و 
دهد. ولی روح شرایع که در  هاي بسیار دیگر اجازه وضع یک قانون براي همه را نمی ویژگی

باشد در  همه ادیان هم بوده و هست و مورد احترام و باور همه عقالي کشورهاي مختلف می
ان و واحد است و آن عبارت از طریقت، تصوف، عرفان و باورهاي اخالقی در همۀ ادیان یکس

هاست ثابت و الیتغیر بوده و عقل به آن در همه ازمنه و امکنه  باشد که هزاره ادیان مختلف می
الملل براساس روح ادیان که در همه ادیان واحد است  کند. پس اگر روابط بین حکم کرده و می

به قانون واحدي خواهیم رسید که از قابلیت پذیرش عمومی برخوردار تعریف و طراحی شود 
   خواهد بود.

  شناسی روش
الملل عمومی بسیار ناچیز بوده و  ورود و توسعه فقه و شریعت ادیان به حوزة حقوق بین

هایی  باشد. لذا باید از آموزه هاي مغایر فقهی ادیان و مذاهب مختلف می علت آن نیز دیدگاه
هاي عرفان و تصوف  ها چیزي جز آموزه مود که اختالف در آن نباشد. و آن آموزهاستفاده ن
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و حکمت  علمو حکما در تعاریف  متکلّمیننیست که در همه ادیان مشترك و یکسان است. 
و هر  دانند میتمایز قائلند و علم را به معنی درك حقیقت عالم و حکمت را درك سرّ اشیاء 

قرار دارد ما شوند. استعارة حکمت که مد نظر  نزدیک می به یکدیگرتعالی دوي آنها در مراتب 
ادیان از بارقۀ حکمت بالغۀ شارع است که در تشریع احکام صوري و فرعی  هنازلۀ تنزّل یافت

قاعده کلی اصل حکمت که تالزم عقل و شرع تواند علت تقنین حکم بوده باشد.  میمختلف 
در اینجا  لذاآورد بنیان اصلی نگرش ما به حل موضوع است.  اري) را فراهم میذ(به معنی قانونگ

سعی بر این شیوة عقلی که مستنبط از روح واحد همۀ ادیان است با مد نظر قرار دادن این 
اي از اصول کلی که بتواند مورد قبول دول جهان  مفاد الزم براي ارائه مجموعهخواهیم داشت تا 

ها  اي را براي تعامل دولت ه اعالمیۀ حقوق بشر توانست زمینهباشد را فراهم آوریم تا همانگونه ک
  ها را در برابر یکدیگر مشخص نماید. با افراد طرح نماید این اصول نیز چارچوب رفتار دولت

در طرح این موضوع اصول متنوع و قابل توجه را از مجموعه کتب  2)1385بیدآباد (
اي براي این ترتیبات در زمان فعلی باشد. در  پایهتواند  نماید که می عرفا و صوفیه استخراج می

الملل عمومی، دیپلماسی و سیاست خارجی از  آن کتاب اصول مهمی در سه بخش حقوق بین
به کلیات مباحث  فصلشود که در این  دیدگاه حکمت در عرفان و تصوف اسالمی مطرح می

  پردازیم. آن می

  روانشناسی سیاسی ستمگري
باشد  عنی بزرگی کردن است و آن منفورترین پدیده در دین میاستکبار در لغت به م

باالخص اگر در مقابل امر الهی واقع شود و مستکبر خود را از صاحب امر الهی باالتر بداند. 
از درگاه الهی  3ها و تجاوزات، استکبار است و علّت راندن ابلیس سرمنشاء تمام فسادها، ضاللت

 

حقوق بین الملل عمومی، سیاسـت خـارجی و    ،الملل در اسالممبانی عرفانی روابط بین )، 1385بیدآباد، بیژن ( -2
   beynolmelal.pdf-ravabet-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani .دیپلماسی از دیدگاه حکمت

. و به  و استكْبر و كانَ من الْكافرِين  قُلْنا للْمالئكَة اسجدوا لآدم فَسجدوا إِالَّ إِبليس أَىبو إِذْ ، 34سوره بقره، آیه  - 3
 فرشتگان گفتیم آدم را سجده کنید همه سجده کردند جز ابلیس که استکبار کرد و سرباز زد و او از کافران بود. 

http://www.bidabad.com/doc/mabani
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از لحاظ روانشناسی فردي استکبار باعث  4بب هالکت وي شد.استکبار بود و استکبار فرعون س
م شد. قرآن  می شود که فرد خود را بهتر از دیگران بداند همانگونه که ابلیس نیز دچار همین توه

آفرینم، چون تمامش  پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشري را از گل می«فرماید:  کریم می
اش کنید. همۀ فرشتگان سجده کردند مگر  ه سجدهکردم و در آن از روح خود دمیدم، هم

ابلیس که خود را بزرگ پنداشت و از کافران شد. گفت اي ابلیس چه چیز تو را از سجده 
ام منع کرد؟ آیا خود را بزرگ پنداشتی یا بزرگ  کردن در برابر آنچه من با دست خود آفریده

را از گل. گفت از اینجا بیرون رو که  اي و او بودي؟ گفت من از او بهترم. مرا از آتش آفریده
ابلیس خود را بهتر دانست و این وهم منجر به  5»مطرودي و تا روز قیامت لعنت من بر توست.

  تنزّل او گشت. 
از بعد روانشناسی اجتماعی نیز این پدیده در اقوام، ملل و کشورها کامالً قابل رؤیت   

نسبت به سایر ملل است. دو کشور بر اثر همین است. ناسیونالیسم یک نوع توهم برتري طلبی 
م با یکدیگر به کشتار و قتال پرداخته و همنوع خود را به این علّت می کشند که تو در آن  توه

کنی و من در این سو هستم. هرگونه برتري طلبی قومی، ملّی، نژادي،  سوي مرز زیست می
تواند مولد استکبار اجتماعی باشد  ه میزبانی، فرهنگی، مذهبی، دینی، و حتّی علمی، همه و هم

ها و کشتارها و فسادها در جهان است.  ها و ستم ها و ظلم ها و اجحاف که سرچشمه تمام جنگ
یابیم که تنها عاملی که سبب کرامت است تقوي است و شعبه و  اگر اندکی تأمل کنیم درمی

 

فرعونُ يا أَيها الْملَأُ ما علمت لَكُم من إِله غَيرِي فَأَوقد لي يا هامانُ علَى الطِّنيِ  و قالَ، 38-39سوره قصص آیات  - 4
ضِ بِغيرِ الْحق و ظَنوا و إِني لَأَظُنه من الْكاذبِني و استكْبر هو و جنوده في الْأَر  إِله موسى  فَاجعلْ لي صرحاً لَعلِّي أَطَّلع إِىل

شناسم. اي هامان براي من آجر  فرعون گفت اي مهتران، من براي شما خدایی جز خود نمی .أَنهم إِلَينا ال يرجعونَ
بپز و طارمی بلند بساز، مگر خداي موسی را ببینم که دروغگویش پندارم. او و لشگرهایش به ناحق در زمین 

  شوند. نداشتند که به نزد ما بازگردانیده نمیسرکشی کردند و پ
فَإِذا سويته و نفَخت فيه من روحي فَقَعوا  إِذْ قالَ ربك للْمالئكَة إِني خالق بشراً من طنيٍ. 71-78سورة ص، آیات  - 5

إِبليس استكْبر و كانَ من الْكافرِين قالَ يا إِبليس ما منعك أَنْ تسجد لما  لَه ساجِدين فَسجد الْمالئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ إِالَّ
م هلَقْتخ نارٍ و ننِي ملَقْتخ هنم ريا خقالَ أَن نيالْعال نم تكُن أَم تركْبتأَس يدبِي لَقْتها فَخنم جرنيٍ قالَ فَاخط ن جِيمر كإِن

 . يومِ الدينِ  و إِنَّ علَيك لَعنتي إِىل
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امت انسان و جامعۀ وي نسبت به قبیله و ملیت و نژاد و فرهنگ و حتّی دانش اکتسابی سبب کر
ساخت یک خالقند و آن خالق  هاي عالم همه دست و مخلوقات و انسان 6شود جوامع دیگر نمی

  نگرد پس چه جاي تفاخر و برتري؟ نسبت به همه به یک نگاه مالکیت می
، بینیم که مسائلی نظیر نژاد برتر، قدرت برتر، اقتصاد برتر، ملیت برتر در جهان فعلی می  

فرهنگ برتر، دانش برتر، تجهیزات و تسلیحات و علوم برتر همه و همه سبب کشتار انسانها 
تر از آن یعنی گیاهان و جمادات  گشته و بشریت را به درجۀ حیوانات وحشی بلکه درجات پست
آن هم فقط در شرایط اضطرار  - سوق داده است. در بین معدود حیواناتی رسم همنوع کشی

وجود دارد و به جز گرگ و کفتار در گرسنگی شدید هیچ حیوانی نوع خود  - گرسنگی مفرط
داند براي اطفاء امیال ریاست طلبی و  درد، ولی انسانی که خود را متمدن و متعالی می را نمی

اند  کند که وي را ساخته کشد و گمان می استکبارش و لذّت حلق و فرجش همنوع خود را می
ومیت یا ملیت یا نژاد دیگر بلند شود و خوشتر بخورد و خوشتر تا از روي نعش برادرش با ق

  بیآمیزد و سهلتر دفع نماید و سنگینتر بخوابد. 
تمام جنگها با این منشاء صورت گرفته و استبعادي نیست که تا بحال چندین مرتبه بشریت   

ولّد نشده باشد. به دلیل حماقت استکباري خویش دست به خودکشی نزده باشد و مجدداً از نو مت
جنگ دوم جهانی زنگ دیگري از همین آموزة استکبار نژاد پرستی و قومیت برتر بود و 

طلبانی  هاي آتش و ویرانی و پلشتی بشریت را از بین ببرد که جاه رفت تا بار دیگر با شعله می
م برتري خود دست یازند. خطر حکّام جاهل که بوئی از انسانیت  اند و  نبردهچون هیتلر به توه

اند و اندکی در درون مستراح شکم خود  در حماقت استکبار و جهل ناشی از آن باز ایستاده
هاي مملو از روح و جان و احساس  اند و براي خوش پرکردن این مستراح، قلب ننگریسته

کشند از هر چیزي در این  کودکان و میان ساالن و پیران از زن و مرد را به خاك و خون می
تر است. انسانها باید طبق توافقات انسانی اقدام به خلق محیطی کنند که از نور  االطفاء الزم جهان

 

و جعلْناكُم شعوباً و قَبائلَ لتعارفُوا   يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ و أُنثىفرماید:  می 13در سوره حجرات آیه  - 6
أَت اللَّه دنع كُممإِنَّ أَكْربِريخ يملع إِنَّ اللَّه اي مردم همانا ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و در شعب و  .قاكُم

 تر شما نزد خداوند پرهیزگارتر شماست.  قبائل قرار دادیم تا بشناسید همانا با کرامت
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  علم و معرفت و انسانیت سرشار گردد و حرکت از حیوانیت به انسانیت آغاز شود. 
هاي  تر یعنی دیدگاه ها تنزّل دیدگاههاي انسانی به مرحلۀ پائین درازي علّت این دست  

در حکومت جنگل همواره ضعیف پایمال است. البتّه این نوع حکومت خود در حیوانی است. 
شود و کمتر دیده شده که  جنگل قواعد خاصی دارد و قوانین بقاء نوع در آن رعایت می

اي نوع خود را بدرد مگر در موارد استثناء که بقاء نوع منوط به قتل همنوع بوده باشد.  درنده
کنیم بدتر  ر جوامع انسانی که با طبیعت و معیارهاي حیوانی رفتار میمتأسفانه این نوع حکومت د

از حکومت جنگل است چه که در جوامع باصطالح انسانی، این حیوان مستقیم القامه گروه 
کشد و این کشتار نه براي ارتزاق بلکه براي رفع مزاحم از سر راه  گروه همنوع خود را می

کین است. در صورتی که چنین هدفی در بین حیوانات  حصول امیال فردي یا فرونشاندن آتش
  شود.  دنبال نمی -مگر استثناً -در قتل یکدیگر 

  تعالی بشر و دین
علی االصول جوامع انسانی باید متوجه متعالیاتی باشند که در دیگر جوامع حیوانی وجود   

چگونه دیپلماسی الملل از جملۀ این مباحث است، که  ندارد. اعتالي اخالقی در روابط بین
هاي آن اجزاء قدرت  متعالی بین جوامع برقرار گردد که مبناي آن قدرت، و عناصر و مؤلّفه

م به حصول و برقراري این دیپلماسی متعالی نشده، گرچه قرن ها  نباشد. بشر امروز هنوز مصم
 است که در حول و حوش این موضوع تالش ضعیفی نموده ولی راه تا مقصد بسیار طوالنی

است و شاید بشري به این هدف نزدیک شود که از لحاظ فکري متحول شده باشد. شاید این 
آرزویی باشد براي زمانی که انسان موفّق شود با بکارگیري علم و تکنولوژي در فیزیک خود 
دستکاري نماید تا بتواند خصائل متعالی را در خود تقویت نماید و بذر انسان اصالح شده را 

  تواند باشد.  به هرحال این موضوع تحقق آرزویی براي سالهاي بسیار دور می پرورش دهد.
همۀ ادیان الهی براي رسیدن به این تعالی تأسیس گردیدند و رسوالن براي حصول این 
هدف مبعوث شدند و این سلسلۀ انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی از آدم ع تا خاتم ص و تا انقراض 

د و خواهد داشت و بر کمال آیات الهی که همان رسوالن اولواالمر عالم ادامه داشته و دار
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و لذا ادیان را در امتداد هم در  7شود. هستند در هر عصر منطبق با شرایط مکان و زمان افزوده می
تعالی و تکامل قرار داده است. در میان تالشهاي گوناگون بشر براي تدوین قواعد و قوانین 

ولیاء و اوصیاء الهی بیش از همه بوده و هست و رسول گرامی اسالم اجتماعی تالش انبیاء و ا
ص تجلی متکامل تمام تفکّرات دینی گذشته و میراث رشدیافتۀ قواعد و شرایع ادیان سلف به 
عنوان نقطۀ عطف این تحول بوده است. متأسفانه تفسیر و تأویل دستورات گرانمایۀ آن حضرت 

ه تحریف کشیده شده که عارفی خطاب به محضر حضرتش آنقدر به دست عالم نمایان دین ب
  اند که چون بازآیی دینت را نشناسی. ص عرضه داشت که آنقدر بر دین تو پیرایه بسته

  روش استنباط
رویکرد اسالم به مسائل مختلف بسیار منسجم و مستحکم است و احکام واقعی اسالم نزد 

باشند. این قوانین براساس فطرت بشري ابداع و  یاهل خرد همانند قوانین علمی ثابت و الیتغیر م
وضع گردیده است و حداکثر توافق و سازگاري را با رفتار و حاالت و فطرت بشر دارد. شُعب 

ق مذهبی و فقها اقدام به تفصیل اصول اساسی دین نموده اند و شاید همین تفصیل علّت  و فرَ
ق بروز آراء مختلف در دین شده و اختالفات را ایجا د کرده باشد. روش فقهی متداول در بین فرَ

شیعه و سنی و نحوة استدالل فقهاي منسوب به این مذاهب در حجیت منابع فقه متفاوت است و 
تواند منشاء اختالف آراء و نظرات گردد که اصوالً بر خالف هدف دین است.  این خود می

هاي  پراکنده نشوید و نعمت به رشتۀ الهی چنگ بزنید و«هدف دین وحدت است که فرمود: 
شاید این آیه کافی باشد که همگی از جرّ و بحث بر سر حجیت منابع  8»خدا بر شما را یاد آرید.
هاي استنباط احکام از احادیث و اخبار و قیاس و اجماع و استحسان و  مختلف فقه و روش

زشدن فکر و استصالح و سد ذرایع و غیره خودداري کنیم و فقط از آن منابع جهت با
هاي تعقّل استفاده کنیم. امام العصر والزّمان صاحب حجیت مطلقه است و بر اساس تائید  آموزه

 

هر  .ٍء قَدير كُلِّ شي  نها أَو مثْلها أَ لَم تعلَم أَنَّ اللَّه علىما ننسخ من آية أَو ننِسها نأْت بِخيرٍ م، 106سورة بقره، آیۀ  - 7
  دانی خدا بر هر کاري تواناست؟ آوریم. آیا نمی اي را منسوخ کنیم بهتر از آن یا همانند آن را می آیه

 . قُوا و اذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُمو اعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً و ال تفَر. 103سوره آل عمران، آیه  - 8
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حضرتش قرآن کریم داراي حجیت متعالی است و در حجیت اخیر همۀ فرَق و مذاهب اسالمی 
حادیث و القولند. براین اساس در تدوین این اصول سعی شد تا حد امکان از استناد به ا متّفق

نیاز  هستند و ظنّ از حقیقت چیزي را بی 9الدالله الصدور و ظنّی اخبار و روایت که ظنّی
پرهیز شود، زیرا آنقدر احادیث مختلف المعنی و حتّی متضاد وجود دارد که با  10نماید نمی

د بلکه نماین توان نمود و این تفاسیر نه تنها رفع مشکل نمی استناد به هرکدام تفسیر متفاوتی می
انگیز هم  انگیز که نیست سهل، بلکه نفاق گردند که وحدت سبب آراء مختلف و متناقض هم می

تواند باشد. از طرفی مفسر کالم معصوم ع شرایط خاصی دارد که از ذکر آن در اینجا  می
همچنین تمییز فرمایشات حضرات معصومین ع در هنگامی که در مقام  11کنیم. خودداري می

 فرماید: میگرچه  13اي نیست. کار ساده 12شود تند و در هنگامی که به آنها وحی میبشریت هس
 14»یار و مصاحب شما گمراه نشد و از سر هواي نفس سخن نگفت و سخن او جز وحی نیست.«

ولی درك و تمییز آن سخنان مستلزم طی مراحل عدیدة سلوك آن بزرگواران است وگرنه 
ظني «فرمایند:  در کتاب شریف صالحیه می 15باشد. میتشخیص لفظ از محتوا بسیار مشکل 

 

اند و یا در  قول مشهور بر قطعی الدالله بودن احادیث و اخبار است ولی با توجه به اینکه معصوم در تقیه بوده - 9
 اند لذا فرمایشاتشان ظنّی الدالله است. خور حلق شنونده فرمایش فرموده

 .لظَّن ال يغنِي من الْحق شيئاًإِنَّ ا، 36سوره یونس، آیه  - 10
و  گذاري و سرمایه مصرفی هايدر وام اقتصادي ربا -تحلیل فقهی) 1382بیدآباد و هرسینی (نگاه کنید به:  - 11

  و:  fa.pdf-/doc/rebahttp://www.bidabad.com کاستیهاي فقه متداول در کشف احکام شارع،
Bidabad (2004), Economic-juristic analysis of usury in consumption and investment loans and 
contemporary jurisprudence shortages in exploring legislator commandments. Proceeding of the 
2nd International Islamic Banking Conference. Monash University of Malaysia. 9-10 September.  
http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf  

  .رسد که به من وحی میهستم من بشري مثل شما . يلّوحي ام يثلكُم نا بشرا اَمنإل قُ .110سورة کهف، آیۀ  - 12
   .1380تابنده، انتشارات حقیقت،  ، حضرت حاج دکترنورعلیاجتماعی -مجموعه مقاالت فقهیکنید به:  نگاه - 13
  .يوحي حيا ولّا ون هي اواهلَ نِع قنطا يم ي ووا غَم م وكُباحص لَّا ضم. 2-4جم، آیات ن سوره - 14
حدیث در این موضوع است که با این  116ابی مستقل با اخبار زیادي در این باب رسیده. در بحار االنوار ب - 15

أن حديثهم ع صعب مستصعب و أن كالمهم ذو وجوه  - 26باب ، 182ص:  2بحاراألنوار ج: شود:  مقدمه شروع می
  كثرية و فضل التدبر يف أخبارهم ع و التسليم هلم و النهي عن رد أخبارهم.

http://www.bidabad.com
http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf
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بعلم نکشاند ظنّ آورد، آن کس که راه تکلیف داند و در موضوع  ظني الداللة یا الداللة والسند
آن یا شبهات آن شبهه نماید و نتواند بعلم رسد بظنّ معذور است، اما حکم ظنّی را قطعی 

گفتن و حکم خدا را معلّق و منوط به رأي ناصحیح و  شمردن و حکم خدا در حقّ خود و مقلّد
مقیاس و مقیاس هواي خود گرفتن مضادت با خدا نمودن و برخالف او وکیل او شدن  قیاس بی
و در جاي دیگر در همین کتاب  17».باشد قلخيغنِي من الْ است اگرچه 16ال يغنِي من الْحقاست و 

ه و اخبار غیبیه در قرآن مندرج است ظاهرش فصیح است و اخبار آتیه و ماضی«نویسند:  می
هاي او هریک تنها مطلبی تمام و با دیگري علمی تام و  باطنش فسیح، کلمات او با مرام و کالم

  18».همه با هم نیز با فرجام است

لذا سعی شد حتّی المقدور فقط به آیات قرآن کریم استناد گردد و در موارد خاص به 
ول گرامی ص و امیرمؤمنان ع ارجاع شود که این دو شخصیت بزرگوار مورد فرمایشات رس

قبول و احترام همۀ مذاهب و فرَق اسالمی بوده و هستند و فرمایشات ایشان را همۀ مسلمین بر 
الرحمه فرمود: قرآن را ظاهري و بطنی است  نهند. همانگونه که مولوي علیه جان و دل و دیده می
د و آن بطن نیز بطن دیگري و همینطور برحسب درجاتی که فهم ما اقتضاء و بطن آن بطنی دار

کند تفاسیر و معانی مختلف از قرآن قابل درك و استنباط است ولی بطور کلّی آنچه که با  می
ظاهر عبارت قرآن مخالف نباشد به عنوان تفسیر قرآن قابل استفاده است. به عبارت دیگر مفسر 

رآن ابراز داشته و اینطور معنی آن را فهمیده است. گرچه از این منطوق فهم خود را از عبارت ق
هاي متنوعی شده است که بعضی قرآن را تأویل و برخی مشهور به باطنیه تأکید خود را  استفاده

پس از اینکه ادارة جامعۀ اسالمی برعهدة رسول اکرم ص قرار  19اند. بر باطن قرآن قرار داده
گیري بر جرمی احساس  وقتی نیاز به حکم جدیدي یا لزوم سخت گرفت، در وقایع مختلف

 

 .36سوره یونس، آیه  - 16
 . 256، ص 374. حقیقت 1346ثانی، صالحیه، چاپ دوم، چاپخانۀ دانشگاه تهران،  حضرت نورعلیشاه - 17
 . 252، ص 363. حقیقت 1346حضرت نورعلیشاه ثانی، صالحیه، چاپ دوم، چاپخانۀ دانشگاه تهران،  - 18
با هفت  براي شرح این مبحث به کتاب رهنماي سعادت، ترجمۀ مقدمۀ تفسیر بیان السعاده فی مقامات العباده - 19

  ، مراجعه نمائید. 1342سوره، ترجمۀ حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي، انتشارات حقیقت، 
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گردید. در مواردي که حکم جدیدي در موضوعی نازل  شد احکامی بر پیامبر ص نازل می می
َالتوراةُ نشده بود خداوند به پیامبر ص فرمود که به احکامی که در تورات است عمل نماید که 

اللَّه كْميها حراةَو  20فوا التبِه كُمحي ورن و دىيها هو هروقت ضرورت داشت آیات دیگري  21ف
شد قابل اجرا بود. ولی به هر حال گرچه آیات قرآن  شد و احکام تورات نیز تا نسخ نمی نازل می

اي  به مناسبت وقایع خاصی نازل شد و مربوط به همان زمان است ولی به مناسبت هر واقعه قاعده
توان گفت که برخی از آیات  که براي سایر موارد نیز قابل استفاده است. لذا نمی کلّی گفته شده

قرآن مربوط به آن زمانند بلکه باید گفت که همۀ آیات قرآن مربوط به همۀ زمانهاست که به 
  اي از قرآن نیست که امروز به کار بشر نیاید. مناسبت خاصی نازل شده و آیه

که اهم  22تر از تفسیر شریف بیان السعاده فی مقامات العبادهدر تفسیر آیات قرآن کریم بیش
کَمی در اسالم است استفاده کردیم که مورد قبول جملۀ اعاظم دانشمندان  - تفاسیر عرفانی ح

اوست که کتاب را بر «فرماید:  باشد. خداوند در قرآن کریم می شیعه در داخل و خارج ایران می
ام الکتابند و برخی متشابهات، پس آنها که در دلشان میل  تو نازل کرد، بعضی آیات محکمات

کنند، در حالی که  به باطل است به سبب فتنه جوئی و میل به تأویل از متشابهات پیروي می
گویند به همه چیز از نزد پروردگار خود  داند. و استواران در علم می تأویل آن را جز خدا نمی

فرماید:  و دربارة استواران در علم در جاي دیگر می 23»یابند. ایمان داریم و جز خردمندان درنمی
لیکن کسانی از آنها که در علم قدمی ثابت و نظري عمیق دارند و مؤمنانی که ایمان دارند به «

آن چیزي که بر تو نازل شد و چیزي که قبل از تو نازل شد و برپادارندگان نماز و دهندگان 

 

  . تورات در آن حکم خداست.43سورة مائده، آیۀ  - 20
  کردند. . تورات در آن هدایت و نور است که به آن حکم 44سورة مائده، آیۀ  - 21
شمسی در چاپخانۀ  1344در سال قطع رقعی در چهار مجلد  چاپ دوم بیان السعادة فی مقامات العبادة - 22

  این تفسیر به زبان عربی است. رسیده است. طبعدانشگاه تهران به 
هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتابِ و أُخر متشابِهات فَأَما ، 7سورة آل عمران، آیۀ  -  23

م تأْوِيلَه إِالَّ اللَّه و الراسخونَ في الْعلْمِ الَّذين في قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ ما تشابه منه ابتغاَء الْفتنة و ابتغاَء تأْوِيله و ما يعلَ
 الَّ أُولُوا الْأَلْبابِ. يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا و ما يذَّكَّر إِ
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 25و این علم 24»آنها را به زودي اجر بزرگی خواهیم داد. زکات و مؤمنین به خدا و روز آخر
تقوا پیش بگیرید تا خداوند «آید و نه در مدرسه، که فرمود:  علمی است که در اثر تقوا پدید می

   26»به شما علم بیاموزد.

  الملل حکمت شرایع و روابط بین
دي نیست. معذالک چند الملل از دیرباز بین اقوام بشر وجود داشته و پدیدة جدی روابط بین   

شود. هدف این  ها تدریس می اي مستقل در دانشگاه اي است که این بحث بعنوان رشته دهه
الملل قابل  المللی است. با توجه به معانی متنوعی که از کلمۀ بین رشته مطالعۀ شیوة زندگی بین

همگی در قلمرو  توان برداشت نمود که استنباط است تعبیرات گوناگونی را از این مبحث می
در  27پردازیم. بندي هستند که به آن نمی الملل قابل طبقه هائی از علوم سیاسی و حقوق بین شاخه

دهیم. حقوق  الملل را مد نظر قرار می طرح این اصول سه مبحث عمده و ملموس در روابط بین
ها در  الملل عمومی و سیاست خارجی و دیپلماسی، سه مبحث اساسی مقابل روي دولت بین

باشند. سعی کردیم اصول مهم نگرش دولت اسالم به اهم  ارتباط با سایر کشورها و ملل می
الملل را از این سه منظر بررسی نمائیم، لذا در این ارتباط به شرح اصول  موضوعات روابط بین

کنند که  مهم در این موضوع پرداختیم. از لحاظ لغوي علماي کالم اصل را به چیزي تعریف می
و در اصطالح اصولیین بر چندین معنی از جمله دلیل، قاعده،  28چیز دیگر برآن بنا شود

 

و لكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم و الْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك و ما أُنزِلَ من قَبلك  ،162سورة نساء، آیۀ  - 24
ونَ بِاللَّهنمؤالْم كاةَ وونَ الزتؤالْم الةَ والص نييمقيماً. الْمظراً عأَج يهِمتؤنس كرِ أُولئمِ الْآخوالْي و  

براي شرح این موضوع مراجعه کنید به: سعادتنامه، تألیف حضرت حاج مالّسلطانمحمد سلطانعلیشاه  - 25
 ، تهران. 1379گنابادي، تصحیح و تعلیقات: حسینعلی کاشانی بیدختی، انتشارات حقیقت، 

  و اتقُوا اللَّه و يعلِّمكُم اللَّه.، 282سورة بقره، آیۀ  - 26
 الملل. )، ترجمۀ عباس آگاهی، درآمدي بر روابط بین1376نگاه کنید به هونتزینگر، ژاك ( - 27
. کتاب شرح االمثله، جامع االصل مايبنی علی شیء غريهاصل در لغت بیخ چیزي را گویند و در اصطالح:  - 28

 .62، ص 1377محمدي قاینی انتشارات دارالفکر، چاپ پنجم، المقدمات، تصحیح محمد 
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شود و حالت سابقۀ هرچیزي و حکمی را اصل گویند. هدف ما  استصحاب و راجح اطالق می
الملل  هاي فکري در روابط بین ارائه بنیان - یعنی پرداختن به اصول -در بکارگیري این شیوه
کنیم که روح  هایی را مطرح می ن جهت با ذکر اصول متعدد سرفصلاسالمی است و در ای

م است تبدیل این اصول به قواعد حقوقی و  روابط بین الملل اسالمی را قابل استنباط بنماید. مسلّ
  طلبد، و امید است که این تالش فتح بابی در این زمینه باشد.  متون اجرایی کار فراوانی می

باشد.  ول به احکام اسالمی در سه زمینۀ فوق، اصل حکمت میمبناي اصلی نگرش این اص  
اصل حکمت در اصول فقه بر این تعبیر استوار است که شارع مقدس در تشریع هر حکمی 

تواند منجر به تعمیم حکم به سایر قلمروهاي  حکمتی را در نظر داشته و درك آن حکمت می
حکمت عبارت است از قدرت و نیرویی « 29اند: همسایه گردد. در تحقیق معنی حکمت فرموده

کند. و همچنین  که به سبب آن انسان در ادراك دقایق امور و خفایاي مصنوع قدرت پیدا می
تواند مصنوعاتی را بیافریند که مشتمل بر دقایق صنع باشد. پس حکمت به اعتبار متعلّقش  می

و یک جزء عملی شود  مرکب از دو جزء است، یک جزء علمی که حکمت نظري نامیده می
کاري تعبیر  بینی و خرده شود، و در زبان فارسی از آن دو، به خرده که حکمت عملی نامیده می

شود. تا اشاره به یکی از دو جزء حکمت  شود. گاهی از حکمت به اتقان در عمل تعبیر می می
، و گاهی به شود و آن اشاره به جزء دیگر است باشد، و گاهی به کمال و اتقان در علم تعبیر می

شود که اشاره به هردو جزء دارد و حکمت که در مقابل جربزه  اتقان در علم و عمل تفسیر می
شود عبارت از آن است که در تدبیر معیشت از جهت علم و عمل قوام و اساس باشد و  ذکر می

جربزه افراط آن است. و این حکمت از نتایج مرتبۀ والیت است، زیرا که ولی با تجرّدش 
ماند، و همچنین  تواند دقایق اشیاء را بشناسد، و اگر بخواهد بشناسد چیزي از او پوشیده نمی یم

تواند دقایق مصنوعات را خودش بسازد و خلق کند، زیرا چیزي از او ممتنع نیست و از ایجاد  می
کند. و حکیم مطلق نخست خداي تعالی است، سپس انبیاء و رسوالن از  آن خودداري نمی

یتشان، سپس خلفا و جانشینان آنها و سپس آنها که به آن بزرگواران شباهت دارند. و جهت وال
 

فَقَد آتينا سورة نساء،  54، در ذیل آیۀ 102- 104م ترجمه، صص چهار ه، جلدفی مقامات العباد هبیان السعاد - 29
 پس به تحقیق ما کتاب و حکمت را به آل ابراهیم دادیم. آلَ ابراهيم الكتاب و احلكْمةَ،
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اولین مرتبۀ حکمت این است که دقایق صنع خدا را در خودت و بدنت درك کنی که تو در 
اي و اینکه نفس تو جهت تصرّف در هر دو ملکوت  برزخ بین عالم سفلی و علیا آفریده شده

یده شده است و نفس ابائی از تصرّف بر آن دو ندارد، و اینکه تصرّف داراي قابلیت محض آفر
در ملکوت سفلی نفس را به سوي سجن و سجین، و تصرّف علیا، آن را به نزدیکی مأل اعلی 

کشاند. همۀ اینها بر سبیل معرفت است و نه بر طریق علم و گمان که طریق حکماي اخالق  می
کنند، در حالی که از نفوس جزئی خود غافل هستند، پس  میاست که اینان به علم کلّی قناعت 

یابند تا راههاي تصرّف  برند. اما اهل معرفت، بر دقایق عمل قدرت می اي نمی از علمشان بهره
ملکوت سفلی را ببندند. و راههاي تصرّف ملکوت علیا را باز کنند، مانند قدرت علی ع در 

به دشمن ظفر یافت و شمشیر را بر روي دشمن  جنگ، بر ترك حمله به دشمن، در حینی که
بلند کرد، و دشمن بر روي علی ع آب دهن انداخت، که علی ع شمشیر زدن را رها کرد، زیرا 
که نفس او براي شمشیر زدن به هیجان آمده بود. پس انسان وقتی آنچه را که ذکر شد شناخت 

کند، و آن مقام فنا و مقام والیت  یدا میو قدرت پیدا کرد و عمل نمود، حتماً به عبودیت ارتقا پ
است. سپس وقتی که خداوند دانست که در او استعداد اصالح دیگران وجود دارد او را به 

دهد، و او را به دقایق صنع در  گرداند و به او خلعت نبوت و رسالت یا خالفت می بشریتش برمی
سازد و جمیع  ر اشیاء قادر میسازد، و او را بر دقایق تصرّف د ملک و ملکوت آگاه می

دهد و آن آخرین مرتبۀ حکمت است. مقصود از حکمت  موجودات را در خدمت او قرار می
در اینجا، والیت است چون والیت از نتایج حکمت است و این بیان حکمت و تحقیق آن است، 

ینکه گفته گردد. مانند ا و تفسیرات مختلف که در سخنان آنها آمده است به همین معنی برمی
ها  شود: حکمت شناختن حقایق اشیاء است آنچنان که هست، یا حکمت عبارت از علم به نیکی

اي دارد، یا اقتدا کردن به  و عمل صالح است، یا انجام دادن فعلی است که سرانجام پسندیده
  » خالق است به قدر طاقت بشر، یا تشبه به اله است در علم و عمل به قدر طاقت بشري.

بیر زیادي از حکمت در کتب و فرمایشات عرفاء آمده است. در سورة لقمان به لقمان تعا
کند که اگر امر است اطاعت  نمایند و او عرض می پیشنهاد خالفت الهیه و حکم بین النّاس می

پسندم. لذا خداوند به او  کنم ولی اگر به اختیار خودم قرار داده شده است راه عافیت می می
فرماید. در این ارتباط حکمت را به معنی مشاهدة اشیاء آن طوري که  ت میحکمت را عنای
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شود که از ذکر آن  بندي می حکمت در انواع متعددي طبقه 30نمایند. حقیقتشان است تفسیر می
کنیم و فقط به وجوه تمایز علم و حکمت و معرفت از رسالۀ شریف صالحیه اکتفا  پرهیز می

کماء گویند معرفت به دو قسم شود، یکی به نظر و فکر و برهان که ح«اند:  کنیم که فرموده می
طریق اهل ظاهر است، دیگر به کشف و عیان که طریق اهل باطن است، لکن اول را معرفت 
نگویند بلکه علم نامند اگر به معلوم رساند و االّ ظنّ نامند. به احمد حنبل گفتند که: تو اعلمی از 

شر حافی چرا به زیارت ا شناسد اگرچه من علوم را به از  و روي؟ گفت: او خدا را به از من میب
او دانم. داراي علم ظاهري نقلی کسی است که رنگ شراب را دیده یا وصف آن را شنیده 
باشد، و داراي علم عقلی مثل کسی که بوي او را شمیده، و داراي حکمت چنان است که لمس 

اي یا قدحی یا سبوئی یا خمی  اي یا پیاله یده، قطرهکرده و معرفت آنراست که چشیده یا سرکش
  31»یا غرق آن شده عین آن گردیده.

سبب در حرمت قتل نفس در خبر رسیده که : «32فرمایند همینطور در رسالۀ ذوالفقار می  
باشد) و تدبیر و  فساد خَلق است (یعنی مخالف با نظام اجتماع و موجب فساد جامعه و خلق می

حیات و حرمت زنا به جهت فساد است و علّت حرمت مال یتیم خوردن  قصاص به جهت حفظ
در خبري رسیده که اعانت بر قتل آن طفل است که او متحمل خود نتواند شد بی مال، و رسیده 
 33که سبب آن است که بزرگ که شود آن یتیم باعث نزاع و فساد است و حرمت فرار از زحف

ربا بر افتادن قرض دادن و معروف است و تلف  یک وجهش فساد است و هکذا علّت حرمت
اموال و انفس و ظلم و بسیاري از مستحبات و مکروهات مؤکّده هست که در اخبار معلّل شده 
به آنکه مورث فقر است یا مضرّ جسد است یا باعث ضرر به اوالد یا نسل است و امثال ذلک. و 

 

 .144-154هاي حضرت حاج سلطانحسین تابنده، صص  گوهر تابنده، منتخبی از سخنرانیچهل  - 30
 . 258، ص 384. حقیقت 1346حضرت نورعلیشاه ثانی، صالحیه، چاپ دوم، چاپخانۀ دانشگاه تهران،  - 31
حضرت حاج مالّ علی بیدختی گنابادي، ذوالفقار، در حرمت کشیدن تریاك، چاپ چهارم، انتشارات  - 32
 .69 -73، تهران، باب ششم از فقرة چهارم، صص 1382یقت، حق
  .2، 276ص:  ،باب الکبائر ،276 ،2، الکافیمراد از زحف جنگ کردن و روبرو شدن با دشمن است.  - 33
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ی به جهت ضرر داشتن آن حرام شده و هر یعنی هر حرام 34... اعلَماز امام رضا ع است که: 
مضرّي حرام است و هر نافعی حالل و هر حاللی نافع است پس میته که حرام شده است به 

آورد، و حرمت خون به جهت آنکه  و آکله می ةجهت آن است که مرض کلب و موت فجأ
سم حرام است که ضرر دارد و  36است و جري 35کند و مورث مرض دبیله قلب را قسی می

کند  شود و سیاه می حرام است که کشنده است و خمر حرام است که مورث فساد قلب می
یعنی خداوند نماز را  37...فَرض اللَّهکند الخ. و در خبر است که:  دندان را، و دهان را بدبو می

شدن در روزي و روزه  واجب قرار داده براي دور کردن کبر و نخوت، و زکات را براي وسیله
براي آزمایش بندگان و حج را براي تقویت دین و جهاد را براي عزیز کردن اسالم و امر به را 

معروف را براي مصلحت مردم و نهی از منکر را براي منزجر کردن سفیهان و صلۀ رحم را براي 
زیادي در عدد و قصاص را براي حفظ کردن خونها و بر پاداشتن حدود خدایی را براي بزرگ 

محرّمات و ترك خوردن شراب را براي محفوظ قرار دادن عقل و دوري از دزدي را قرار دادن 
سب و ترك لواط را براي زیاد کردن  براي تأیید عفّت و ترك زنا را براي محفوظ نگه داشتن نَ

کردن و اهمیت راستی  ها و ترك دروغ را براي بزرگ نسل و شهادت را براي پشتیبانی انکارشده
ایمنی از مواضع خوف و پیشوایی را براي نظام اجتماع و فرمانبرداري را براي و سالم را براي 

یعنی و عدل را براي  38...العدل تنسكا للقلوب تعظیم امامت و پیشوایی. و در روایت است:
داشتن از غضب خدایی و وفاي به نذر را براي  آرامش دلها و نیکی به پدر و مادر را براي نگاه

اي آمرزش و حکم قذف زنان شوهردار را براي جلوگیري از فرزند عرضه داشتن خویش بر
غیرمشروع و حکم سرقت را براي ایجاب عفّت و حکم خوردن مال یتیم را براي نگاهداري از 

 

 .فقْه الرضا -5 -19471... باب حترمي امليتة و الدم و حلم-1 ،165 ،16 ،الوسائل مستدرك - 34
گتر از دمل. شکل آن غالباً گرد و رنگ آن مانند رنگ پوست بدن است و ذرات و دبیله ورمی است بزر - 35

 شود. اجسام غریبه مانند ناخن و مو و گل و ذغال و امثال آنها در آن یافت می
 بر وزن ذمی یک نوع ماهی است. - 36
  .249 ،86 ،19 ،البالغة ج شرح  - 37
 .٤٤٩، فاطمة ع ... ص: ٤٨٠، ١الغمة،  كشف  - 38
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یعنی خداوند قتل نفس را حرام قرار داده  39...حرم اللَّه قَتلَ النفْسِظلم الخ. و از رضا ع است: 
شود و عقوق پدر و مادر را حرام  ماع فاسد شده و منجر به فناي جامعه میبراي اینکه نظام اجت

کرده براي اینکه سبب خروج از تعظیم خدا و والدین و سبب کفران نعمت و باطل کردن شکر 
شود و زنا را براي اینکه فسادهاي قتل نفوس و از بین رفتن انساب و فساد  و مقطوع شدن نسل می

شود و خوردن مال یتیم را براي  ال و از بین رفتن معارف حقّه میمواریث و ترك تربیت اطف
تواند متحمل  نیاز نیست و خودش هم نمی کند زیرا او از مال دنیا بی اینکه کمک به قتل او می

دار مخارج او شود و به عالوه داراي عقوبت است   امور خود گردد و دیگري هم نیست که عهده
کند و منجر به نزاع و از بین رفتن طرفین  د مطالبه حق خود میو باضافه خود یتیم پس از رش

شود و فرار از جنگ را براي اینکه توهین دین و پیغمبران و پیشوایان دین و جرأت دشمنان  می
بر مسلمین است و دورشدن از شهر اسالم پس از توطّن در آن براي اینکه سبب رجوع از دین و 

طور که حرام شده دادن مال به سفیه و  براي فساد اموال همان ترك رویۀ انبیاء است و رباء را
علّت حرمت رباي نسیه از بین رفتن کارهاي نیک و حس مساعدت و ترك قرض دادن و تلف 

  »شدن اموال و بروز فساد و ظلم است.

   عمومی الملل بین اصول حقوق
ها  ها و دولت د و ملّتاي از حقوق است که به تنظیم روابط بین افرا الملل شاخه حقوق بین

هاي حقوق عمومی و  پردازد و در مقابل حقوق داخلی، در زمینه المللی می در سطح بین
خصوصی در داخل یک کشور با روابط افراد با یکدیگر و با دولت سروکار دارد. حقوق 

الملل نیز مصادیق مشابهی در زمینۀ مسائل حقوق خصوصی و عمومی دارد. در حقوق  بین
حقوق عمومی بیشتر مباحث حقوق اساسی و اداري و جزائی را دربردارد. حقوق  داخلی،

خصوصی از آئین دادرسی تا موارد مربوط به قضا و مناسبات و روابط افراد را در جامعه پوشش 
الملل عمومی سعی بر تنظیم و اعمال حق بر روابط دیپلماسی و کنسولی  دهد. حقوق بین می

المللی دارد و  ها و نهادها و مؤسسات بین ها با سازمان سبات دولتها با یکدیگر و منا دولت
 

  .٤٩٣٤و جل،  باب معرفة الكبائر اليت أوعد اهللا عز ،٥٦٥ ،٣ ،الفقيه الحيضره من - 39
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ها با یکدیگر و  الملل خصوصی شامل قواعد مرتبط با مناسبات و روابط افراد ملّت حقوق بین
ها و تناقضات قوانین کشورهاي مختلف و روش رفع اختالفات و تعارض بین آنها و  تفاوت

   شود. احکام و قواعد مربوط به آن می
الملل عمومی اسالمی  در این بخش هدف ما بیشتر بررسی موضوعات مرتبط با حقوق بین  

الملل خصوصی اسالمی نشویم چه  المقدور وارد مباحث حقوق بین است و سعی نمودیم حتّی
طلبد. نگاه ما به قواعد حقوقی مندرج در این  اي را می که خود این موضوع سرفصل جداگانه

الملل است. از دیدگاه حکمت،  اسالمی به حیطه حقوق بین -حکام فقهیبخش تعمیم حکَمی ا
علّت و سرّ هر حکمی مبناي اصلی وضع حکم است لذا با دریافتن علّت احکام و روح قوانین 

لذا اصول زیر را  الملل خواهیم بود شرعی در صدد تعمیم قواعد و احکام به سطح حقوق بین
  شمریم: برمی

    حقوقی کلّی اصول پذیرش در عمومی جواز اصل - 1 
    شرع با موافقت حد در الملل بین موضوعه حقوق مقبولیت اصل - 2
    عرفی الملل بین حقوق مقبولیت اصل - 3
    قلوب تألیف و نیکی و عفو به اولویت اصل - 4
    معاهدات به وفاي اصل - 5
    قراردادها تشریفات رعایت به الزام اصل - 6
    عدل به رفتار اصل - 7
    جرم قطعیت بر جزا بودن مبتنی لاص - 8
    قانون برابر در مساوات اصل - 9

    دولت دوام اصل -10
    حق از سوءاستفاده منع اصل -11
    اضرار منع اصل -12
    است برائت بر اصل -13
    المللی بین ذرایع سد اصل -14
    اجازه و امر صاحب به استحسان انحصار اصل -15
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    الملل بین استصالح اصل -16
    حق حلیت به مشروط الملل بین استصحاب اصل -17
    قانون نشدن ماسبق به عطف اصل -18
    بالمعارض تصرّف دوام اصل -19
    باطل وکیل کیفر و محق وکیل پاداش اصل -20
  فطري حکم به جهل در آن رفع عدم و تشریعی حکم به جهل در تکلیف رفع اصل -21
    مکتسبه حقوق به احترام اصل -22
    مختومه امر عتبارا اصل -23
    المللی بین مسؤولیت اصل -24
    ناروا خسارت جبران اصل -25
    قصاص در حیات وجود اصل -26
    قصاص در تعدي به جواز عدم اصل -27
    )حرج و عسر( ماژور فورس در تسهیل اصل -28
    الملل بین تجارت حقوق در تجارت آزادي اصل -29
    جو و دریاها آزادي اصل -30
    دولت نه و انسان کرامت مبناي بر شناسایی اصل -31
    ها دولت حاکمیت ناقص شناسائی و افراد مالکیت حقوق کامل شناسائی اصل -32
    متقاضی به تابعیت اهداء اصل -33
  زور شهادت و حق کتمان ممنوعیت و خطا به اقرار و صحت به شهادت الزام اصل -34
    المللی بین اختالفات آمیز مسالمت حل در تحقیق قبول اصل -35
    المللی بین دعاوي در داوري پذیرش و اختالفات فصل و حل در مذاکره اصل -36
    )اختیاري میانجیگري( اصالح و میانجیگري وجوب اصل -37
    )اجباري میانجیگري( المللی بین هاي جنگ در دخالت و دادن آشتی اصل -38

ست که مورد قبول و پذیرش همۀ برخی از این اصول منبعث از اصول کلّی حقوقی ا
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اصولی  40باشد. هاي حقوقی کشورهاي متمدن بوده و در میان همۀ کشورها مشترك می سیستم
المللی بر قانون داخلی، مراجعه  الملل بر حقوق داخلی، تقدم معاهدات بین نظیر: تقدم حقوق بین

واز به واگذاري حقوقی بیش المللی، اصل عدم ج به محاکم داخلی قبل از مراجعه به محاکم بین
ها، اصل عدم توسل به زور، اصل  از آنچه که در اختیار است، اصل تساوي حاکمیت دولت

آور بودن تعهدات، اصل بیطرفانه بودن قضاوت، اصل  آمیز، اصل الزام همزیستی مسالمت
پرداخت هزینه توسط طرف محکوم، اصل عدم صالحیت به رسیدگی به دعواي مطرح در 

دگاه دیگر، اصل آزادي تردد در دریاي آزاد، اصل دوام تصرّف بالمعارض در ایجاد حقّ دا
حاکمیت، اصل عدم تبعیض و مساوات اتباع کشور در برابر قانون و برخی موارد مشابه دیگر، 

تواند از اصول کلّی حقوقی محسوب گردد. برخی از این اصول کلّی حقوقی که در ارتباط با  می
المللی به  هاي مراجع بین کشورهاست، غالباً در قراردادهاي بین کشورها و قطعنامهروابط بین 

توان بطور مثال به: اصل مراجعه به محاکم داخلی قبل از  شود. از این موارد می آنها اشاره می
المللی بر قانون داخلی، اصل دوام  المللی، اصل تقدم عهدنامه بین مراجعه به دادگاههاي بین

المللی  شور)، اصل استقالل کشورها که مشترك بین حقوق داخلی و حقوق بیندولت (ک
باشند اشاره کرد که در جریان طرح و اقامۀ دعاوي در مراجع استناد به این اصول کلّی دیده  می
  شود.  می

   خارجی اصول سیاست
سیاست خارجی هر دولتی چگونگی نگرش و برخورد یک کشور را با دول دیگر 

ند. در جهان امروز، اساس سیاستگزاري خارجی کشورها اقتضاي منافع آنان ک مشخّص می
است. در اسالم نگرش متفاوت از این است. هدف اسالم اعتالي بشریت است و نه اعتالي 
کشور اسالم به تنهائی. اساساً اسالم براي اقوام عرب یا فارس یا شرق وسطی نازل نشده است. 

 

ة  -  40 ت  1907قرارداد الهه  38در مادن به رسمیآمده است که اصول کلّی حقوقی که از طرف ملل متمد
از منابع  - اند گذاشتههاي حقوقی معتبر است که ملل متمدن آن را به اجرا  یعنی از اجزاي نظام-شناخته شده است 

ص و مستقل حقوق بین   الملل است. مشخّ
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ي تمام ابناء بشر را تحت رحمت خود قرار دهد. از طرف دیگر اسالم آمده است تا همچون پدر
منافع ناشی از اعتالي بشریت آنقدر زیاد است که باعث انتفاع کشور اسالم نیز خواهد شد و این 
نفع بیش از منفعت زمانی است که سود کشور اسالم حداکثر شود. این دیدگاه بحث بسیار دقیق 

بپردازیم. امید است در آتیه در کتاب  که در اینجا به آن نمی و مبتنی بر استدالالت ریاضی است
کنیم که حداکثر کردن سود یک  اي این موضوع را تشریح نمائیم. و فقط اشاره می جداگانه

کشور به تنهایی، کمتر از حداکثر کردن سود یک کشور ناشی از حداکثر کردن سود بشریت 
سیاستمداران عالم است که به دنبال منافع کشور یا  است. این مهم اشتباه اکثر قریب به اتّفاق

حزب و گروه و دستۀ خود به تنهائی هستند. به هرحال، ذیالً به اصولی از اصول سیاست خارجی 
کنیم که در ارتباط با سایر اصول قبلی و بعدي روح نگرش اسالم را به ملل و  اسالم اشاره می

  :نماید دول دیگر قابل استنباط می
    بشریت مصلحت بر اسالم مصلحت انطباق اصل -39
    بشریت به اسالم تعلّق اصل -40
    انسانی کرامت اصل -41
    وحدت اصل -42
    نژادي تبعیض عدم اصل -43
    مشرکین از بیزاري اصل -44
    ها دولت ناسیونالیسم مقابل در اسالمی انترناسیونالیسم اصل -45
    ملّی جویی برتري و تفاخر ممنوعیت اصل -46
    آمیز مسالمت همزیستی اصل -47
    اقوام و ملل با دوستی اصل -48
    غیاب یا حضور در دول و ملل همۀ منافع حفظ اصل -49
    داري امانت اصل -50
    خیر منع ممنوعیت اصل -51
    سیاسی ناکامل بیطرفی اصل -52
    حمایت جواز و الحمایگی تحت نفی اصل -53
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    اکشوره امور در مداخله عدم اصل -54
    دیدگان ستم آزادسازي وجوب اصل -55
    ها اقلیت از المللی بین حمایت اصل -56
    زمان این در فروشی برده و بردگی مصداق عدم اصل -57
    حق بر اتّحاد اصل -58
    ظلم در یاري به جواز عدم و ظلم ممنوعیت اصل -59
    بغی و جویی سلطه به جواز عدم اصل -60
    جنگ به اکراه اصل -61
    دفاع جواز و حمله به جواز عدم اصل -62
    محارب متجاوز با برخورد شدت اصل -63
    تجاوز در یاري ممنوعیت و نیکی در یاري وجوب اصل -64
    اجازه صاحب نظر بر جنگی هاي تاکتیک و استراتژي بودن مبتنی اصل -65
    صلح پیشنهاد پذیرش در اجبار اصل -66
    جنگ خاتمه از پس ندشم اسارت به جواز عدم اصل -67
    دشمن اسراي آزار و شکنجه به جواز عدم اصل -68
    زیست محیط ضد و بشریت ضد اقدامات و تجارت در جواز عدم اصل -69
    مادي منافع کسب جهت در غذایی مواد بردن بین از به جواز عدم اصل -70
  جهان گرسنگان به رسانی خوراك الزام و ارزاق المللی بین احتکار ممنوعیت اصل -71

   اصول دیپلماسی
مشی یا  شود. معنی اول دیپلماسی به معنی خط دیپلماسی به دو معنی کلّی اطالق می

المللی اعم از کشورهاي خارجی یا مناطق  هاي یک کشور در قبال مسائل سیاسی بین سیاست
د. معنی دوم به مفهوم شو اي بکار برده می المللی اعم از جهانی یا منطقه مختلف یا پیمانهاي بین

باشد. به هر تقدیر  المللی می هنر یا فن مذاکره جهت رسیدن به تفاهم مشترك در عرصۀ بین
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در این بخش به هر دو مفهوم  41کند. دیپلماسی در هر دو معنی در برقراري ارتباط مفهوم پیدا می
    42خت.المللی خواهیم پردا از دیدگاه مفاهیم اسالمی در برقراري ارتباطات بین

هدف ما در اینجا بررسی قواعد کلّی دیپلماسی اسالمی و نحوة رفتار حکومت اسالم با   
حکومت اسالمی در طول  43ها است. البتّه همانطور که به تفصیل گفته شده ها و دولت دیگر ملّت

المؤمنین علی ع  تاریخ اسالم فقط چند سالی در صدر اسالم و چند سال آخر دوران حیات امیر
عباس و چه در سایر ازمنه که  امیه و بنی هاي بنی ها چه زمان حکومت و در باقی دوره بوده

هاي مسکونی مسلمین بر اریکۀ قدرت مستقر بودند  پادشاهانی به اسم اسالم در بالد و سرزمین
واقعی   ها با حکومت همه به نام اسالم است و تفاوت زیادي در باطن و صورت این حکومت

  ارد. اسالم وجود د
نمایند. به عبارت دیگر  در روابط کشورها با یکدیگر مسائل مختلفی جلب نظر می  

الملل و رهبري دیپلماسی و  دیپلماسی عملی بر اصولی استوار است که نحوه برقراري روابط بین
هاي تحصیل هدف همه  ها و تاکتیک مبناي انگیزشی یا عقیدتی دیپلماسی و هدف آن و روش

هایی در مبانی  باشند که دیپلماسی متداول و دیپلماسی اسالم تفاوت یپلماسی میاز عوامل مهم د
  ها دارند که به بعضی از موارد مهم آن خواهیم پرداخت.  و ویژگی

هدف و انگیزه دیپلماسی در اصل چرائی ایجاد و برقراري رابطه با دنیاي خارج است. این   
تلف متفاوت بوده است. براي مثال در انواع هاي سیاسی جهانی مخ انگیزه در زمانها و نظام

المللی،  المللی، توازن قواي دو یا چند قطبی بین المللی، قدرت یک قطبی بین هاي بین نظام
 

دو «شود. گرچه معنی لغوي آن شامل  معانی دیپلماسی در منابع خارجی مشتمل بر این دو تعریف نیز می - 41
  باشند: نیز هست. منابع زیر از منابع کالسیک درباره دیپلماسی می» چهره داشتن

• A Guide to Diplomatic Practice by Sir Ernest Satow, Longmans, Green & Co. London & New 
York, (1917). Now in its fifth edition (1998). 
• The Rise of the Great Powers: 1648-1815 Derek McKay and H.M. Scott (1983) .  

) دیپلمات و دیپلماسی، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور 1372آالدپوش، علی و علیرضا توتوتچیان ( -  42
  دي هستند. معنی بیان نموده که غالباً در دو مفهوم فوق قابل دسته بن 46خارجه، دیپلماسی را در 

 .   1388بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی علوم سیاسی در اسالم، سیاست، حکومت، والیت از دیدگاه حکمت،   43 -
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf
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المللی و انواع دیگر، هدف  الطّوایفی بین الملل، سیستم ملوك حکومت قانون در روابط بین
ك بین تمام اشکال دیپلماسی کسب تواند متفاوت باشد. ولی هدف اصلی و مشتر دیپلماسی می

  امنیت و منفعت بوده و هست. 
از لحاظ نظریات علوم سیاسی، امنیت به مفهوم خودبقایی یا حفظ وجود خود تلقی   

تواند در حفظ وضع فعلی در برابر دیگران، آینده نگري براي سبقت از  گردد. این امنیت می می
فات، و ترس از تجاوز و بسیار موارد دیگر خالصه دیگران در آینده، ترس از دست دادن متصرّ

شود. کسب منافع نیز در حصول منافع ناشی از برقراري ارتباطات و روابط سیاسی و اقتصادي و 
المللی و ثبات سیاسی یا اقتصادي  یا وسوسه به تجاوز به تصرّفات دیگران و یا باال بردن اعتبار بین

المللی خود سرفصل  ز روابط تجاري و اقتصادي بینشود. کسب منافع منتج ا خود خالصه می
  پردازیم.  باشد که در اینجا به آن نمی الملل می بزرگی در مباحث اقتصاد بین

شود و علیرغم توجه  هدف دیپلماسی در اسالم تنها در کسب امنیت و منفعت خالصه نمی  
عت براي دولت و ملّت، هاي مورد نیاز براي ایجاد امنیت و کسب منف به حصول جمیع مؤلفه

نماید. در  الملل می اسالم به دنبال هدف باالتري اقدام به طراحی دیپلماسی و برقراري روابط بین
اي خلق کردیم و شما را در شعب و قبائلی قرار  اي مردم همانا شما را از نر و ماده«آیۀ شریفۀ: 

هدف خلقت را بندگی و  44»ست.دادیم تا بشناسید. همانا اکرم شما نزد خدا خوددارترین شما
خلق نکردم جن و انسان را مگر براي « فرماید: فرماید. در جاي دیگر می عرفان معین می

نیز معنی شده است. یعنی هدف خلقت، شناخت و عرفان و ليعرفون به  ليعبدونکه  45»عبادت
اند یعنی شناختن یکدیگر در  دانسته لَشعوباً و قَبائرا ظرف  لتعارفُواآگاهی و بندگی است. برخی 

شعب و قبائل هدف خلقت بوده است. این آیه به هر تقدیر همسانی ابناء بشر و شناخت دیگري 
  کند.  و به عبارت دیگر روابط اقوام و شعب و ملل را وسیلۀ رسیدن به اهداف خلقت ترسیم می

کردند که چرا خداوند همۀ  هاي خلقت است و برخی اعتراض تعدد اقوام و امم از ویژگی  
 

و جعلْناكُم شعوباً و قَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم   يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ و أُنثى. 13، آیه سورة حجرات - 44
قاكُمأَت اللَّه دنع . 

 . و ما خلَقْت الْجِن و الْإِنس إِالَّ ليعبدون .56سورة ذاریات، آیه  - 45
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براي هر گروهی از شما شریعت و «فرماید:  انسانها را در یک ملّت و قوم نیافرید. در قرآن می
ساخت ولی خواست در آنچه به  خواست همه شما را یک امت می روشی نهادیم و اگر خدا می

همگی بازگشتتان به شما ارزانی داشته است بیازمایدتان پس در خیرات بر یکدیگر پیشی گیرید 
 47اند: در شرح این آیه فرموده 46»کردید آگاهتان سازد. خداست تا از آنچه در آن اختالف می

یعنی براي هر فرقه و امتی از شما شریعتی برحسب قالب قرار دادیم، و لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً «
امتی از اختالف استعداد آنها  براي اشاره به این است که شریعت مخصوص هر منكُمتأخیر 

راه آب است که جمیع  شرعةًیعنی راه واضح است به حسب قلب و  و منهاجاًناشی شده است. 
شوند و احکام قالبی در هر امت و شریعت راه به آب حیات  خلق به طور مساوي وارد آن می

قتی که واضح باشد، و مراد االمر و از نهج و منهاجاست و جمیع امت در آن مساوي هستند 
طریق واضح از قلب به حق است و آن به منزلۀ تعلیل سابق است یعنی از شریعت مخصوص 
خودت به واسطۀ شرایع آنان تجاوز نکن، زیرا شرایع آنان مخصوص خود آنها بود و براي تو 

خواست یک  ه اگر خدا میکو لَو شاَء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً شریعت مخصوص خودت است. 
امت متّفق مبتنی بر یک طریق واحد و بدون اینکه شریعتی نسخ و شریعتی تجدید شود قرار 

تا بدانچه از شرایع جدید به ليبلُوكُم في ما آتاكُم هاي مختلف قرار داد  شما را امتو لكن داد  می
دت و الفت به او پیدا شده است براي نفس شما داده است بیازمایدتان، زیرا که قبول آنچه که عا
شود به خالف آنچه که غیرمألوف است و  آسانتر است و به سبب آن صدق ایمان ظاهر نمی

شود مگر از صدق ایمان که به کسی داده شده  عادت به آن پیدا نشده است. پس قبول آن نمی
ها براي امتحان شماست پس به  امتیعنی وقتی دانستید که اختالف فَاستبِقُوا الْخيرات باشد. 

کارهاي خیر یعنی در آنچه که خداوند بر زبان پیامبرش به آنها امر کرده است سبقت بگیرید نه 
هائی که از گذشتگانتان گرفتید، یعنی کارهاي خیر را در حالی که بر نفوستان سبقت  عادت
کند، یا بر همجوارانتان سبقت  می ها امر گیرید انجام دهید، زیرا نفسهایتان شما را به عادت می

 

ي ما لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً و منهاجاً و لَو شاَء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً و لكن ليبلُوكُم ف: 48سورة مائده آیه  -  46
 مشابه این آیه در قرآن زیاد است. .  ه تختلفُونَآتاكُم فَاستبِقُوا الْخيرات إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم في

 . 342-344ترجمه، صص  4، جلد  بیان السعاده فی مقامات العباده - 47



 اسالم  در ملل ال روابط بینمبانی عرفانی     24

  

که بازگشت جملگی شما به اوست چه  جميعاً إِلَى اللَّه مرجِعكُمبگیرید تا گوي سبقت را ببرید. 
پیشینیان و چه آیندگان، به امر خدا گرفته و چه به عادت اخذ کرده باشد. این عبارت تعلیل قول 

پس   فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ ر دو گروه است.وعد و وعید براي هفَاستبِقُوا خداست که 
کند، و این نیز  شما را به آنچه که از حق و باطل و امر و عادت در آن اختالف داشتید آگاه می

  »کنایه از والیت و اختالف آنها بعد از رسول ص است.
م تا بر آن آیین باشد پس با تو در امر براي هر امتی آئینی نهادی«فرماید:  در آیۀ دیگري می  

 48»با تو منازعه نکنند. تو به پروردگار خودت دعوت کن که همانا تو بر هدایت مستقیم هستی.

یعنی اي پیامبر منهاج و شریعت هر قومی براي خودشان محترم است و آنها به آئین خود و تو به 
  تر است.  تقیم و کوتاهآئین خود باش گرچه شریعت تو بین شرایع دیگر راهی مس

شاید دور از صحت نباشد اگر تأویل شود که علّت ایجاد اقوام مختلف و قرار گرفتن   
مشیت الهی بر شعوب و امم مختلف همانا اختالف و عدم تبعیت آنها بوده است زیرا که 

دیگر  و همچنین آیۀ شریفۀ 49»مردم جز یک امت نبودند پس میانشان اختالف افتاد.«فرماید:  می
مردم یک امت بودند پس خدا پیامبران بشارت ده و ترساننده را با کتاب بر حق «فرماید:  می

  50»بفرستاد تا بین مردم در آنچه که اختالف کرده بودند حکم کند.
هرگاه «فرماید:  هدف دیپلماسی اسالم اشاعۀ تعالی انسانی توسط تعالیم الهی است. می  

ورد پناهش ده تا کالم خدا را بشنود سپس به مکان امنش برسان یکی از مشرکان به تو پناه آ
این آیه خطاب به رسول گرامی اسالم است که براي  51»دانند. زیرا ایشان قومی هستند که نمی

 

هدى   ربك إِنك لَعلى  لكُلِّ أُمة جعلْنا منسكاً هم ناسكُوه فَال ينازِعنك في الْأَمرِ و ادع إِىل. 67سورة حج آیه  - 48
 سورة حج.  34همینطور نگاه کنید به آیه  .مستقيمٍ

  .و ما كانَ الناس إِالَّ أُمةً واحدةً فَاختلَفُوا .19سورة یونس آیه  - 49
أَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق  كانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيني مبشرِين و منذرِين و، 213سورة بقره، آیۀ  - 50

يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل. 
ال  أَنهم قَومو إِنْ أَحد من الْمشرِكني استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَالم اللَّه ثُم أَبلغه مأْمنه ذلك بِ: 6سورة توبه، آیۀ  - 51

  .يعلَمونَ
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اینکه کالم خدا را به گوش مشرکان برسانی به آنها پناه هم بده و آنها را تا مأمن امن نیز بدرقه 
دانند کالم خدا را (از بیانات تو) بشنوند بلکه  ل نما تا ایشان که نمیکن و این بارِ زحمت را قبو

از این استماع تغییر روش دهند و به راه خدا نزدیک شوند. این روش برخورد، مبین هدف 
آموزد که روش برقراري ارتباط در اسالم چگونه باید باشد. به  دیپلماسی اسالم است و می

گونه است که پیامبر  نزدیک ساختن خلق به راهش بدینعبارت دیگر یک روش خداوند در 
کند تا مشرکین کالم خدا را که از دهان مبارك رسولش بیرون  اکرم ص را متحمل مشقت می

م است و نه امر و نه نهی، بلکه گفتگوئی است همانند  می آید بشنوند. و این کالم نه تحکّ
با «فرماید:  آورده شده است، می مذاکرات متعارف. در سورة نحل همین دعوت به ظرافت

حکمت و موعظۀ نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و به روش نیکویی با آنها صحبت کن، 
ترین است به هدایت  ترین است به کسی که از راه گمراه است و آگاه پروردگار تو آگاه

   52 »شدگان.
طریق مذاکره است.  هاي سیاسی تقریباً مشابه و غالباً از روشهاي دیپلماسی در نظام  

زنی و مبادله امتیازات صورت  المللی بر این اساس تحت شرایط چانه برقراري روابط بین
دهند روابط میان  ها از طریق معاوضۀ امتیازاتی که به یکدیگر می گیرد. به طوري که دولت می

یات و کنند. ولی دیپلماسی اسالمی با هدف اعتالي معنو هاي خود را تعریف می خود و طرف
گذاري  اخالقیات جامعه سعی بر ایجاد و برقراري روابط با سایر کشورها دارد و در این هدف

  پردازیم:  دهد که به شمارش برخی از آنها می اصول مهمی را مد نظر قرار می
    اجازه مبناي بر مأموریت اصل -72
    اجازه صاحبان از اطاعت اصل -73
    دیپلماتیک مسئوولیت اصل -74
    دیپلمات شخصی و اجتماعی مصونیت عدم و سیاسی مصونیت اصل -75
    بیانی نهی و امر محدودیت و عمل به تبلیغ اصل -76

 

سبِيلِ ربك بِالْحكْمة و الْموعظَة الْحسنة و جادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو   ادع إِىل. 125سورة نحل، آیۀ  -  52
يندتهبِالْم لَمأَع وه و هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع.  
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    عقیده تحمیل به جواز عدم اصل -77
    عقیده تفتیش منع و دیگران عقیده به احترام اصل -78
    کردار با گفتار انطباق اصل -79
    اقتصادي و سیاسی نیرنگ و کید ناپسندیدگی اصل -80
    مذاکرات در صداقت اصل -81
    سیاسی بهتان و دروغ کالم، جعل ممنوعیت اصل -82
    استهزاء یا توهین به جواز عدم اصل -83
    احسن جزاء و حسن دفع و تحیت اصل -84
    مثل به اقدام جواز و خائن از حمایت عدم اصل -85
    رشوه ستاندن یا دادن به جواز عدم اصل -86
    باطل به دیگر ملل و دول اموال اکل و غصب نوعیتمم اصل -87
    ترور ممنوعیت اصل -88
    ضیف بر اکرام اصل -89
    تابعیت نفی و بلد نفی ممنوعیت اصل -90
    روادید حذف و افراد جابجایی آزادي اصل -91
    زمین روي افراد کلّیه براي دلخواه اقامت و مهاجرت جواز اصل -92
    اسرار نکتما به الزام اصل -93
    افراد خصوصی امور در تجسس ممنوعیت اصل -94
س وجوب اصل -95 جرایم کشف و دشمن و بیگانگان و دولتی مأموران امور در تجس  

  گیري و توصیه براي ادامه مطالعات  نتیجه
گیرد. این موارد گرچه در  الملل مورد استناد و اجرا قرار می اصول متعددي در حقوق بین

رسد که از موارد مستحدثه در فقه  شوند و به نظر می ات جدید حقوقی مطرح میقالب اصطالح
توان دریافت که اکثر قریب به اتّفاق اصول کلّی حقوقی  اسالمی است ولی با تعمق در آنان می

هاي این اصول موضع  ها و ظرافت بینی در نظام حقوقی اسالم وجود داشته، و اسالم در خرده
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الملل و حقوق عمومی در کشورهاي اسالمی  مسلماً چون مفاد حقوق بینخاص خود را دارد. 
کمتر از حقوق داخلی و حقوق خصوصی مورد استناد و استفاده بوده لذا کمتر بسط یافته است. 

گذاري در اسالم منبعث از تکامل اخالقی حقوق طبیعی است و به راحتی  بطور کلّی روح قانون
اط است؛ زیرا در اسالم نفع فرد به منزله خودپرستی هدف توسط وجدان و عقل قابل استنب

نیست، بلکه نفع فرد به منزلۀ جزئی از هستی مطرح است و در تعمق در این اوراق و متون 
توان پی برد و باید  نیز به همین موضوع که عصارة ارزشی در حقوق اسالمی است می 53مرتبط

حقوق موضوعۀ جهان فعلی با حقوق اسالم ترین وجه تمایز  اظهار کرد که این نگرش اساسی
  است. 

کنند که در  هاي خارجی خود را به نحوي اتّخاذ می دول متعارف جهان همواره سیاست
تقابل با منافع دول دیگر منافع ملّی خود را حداکثر کنند. در اسالم ملیت و قومیت و به تبع منافع 

سالم به دنبال اتّخاذ روشی است که مصالح شود. ا ملّی و قومی به شکل متعارف آن تعریف نمی
  و منافع بشریت را تأمین کند و اسالم متعلّق به بشریت است و نه حتّی متعلّق به مسلمین.

روش دیپلماتیک در اسالم باالتر از جریان مادي مبادلۀ امتیازات قرار دارد. اصوالً 
نگرد بلکه به عنوان برادر یا  حکومت اسالمی به کشورهاي دیگر به عنوان منبع انتفاع نمی

 

 بینی اجتماعی عرفان اسالمی: هانمجموعه ج  53 -

 . 1383بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی اقتصاد اسالمی، پول، بانک، بیمه و مالیه از دیدگاه حکمت.  §
fislami.pd-eqtesade-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani   
الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی از  الملل در اسالم، حقوق بین بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی روابط بین §

  ynolmelal.pdfbe-ravabet-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani. 1384دیدگاه حکمت. 

 .   1388بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی علوم سیاسی در اسالم، سیاست، حکومت، والیت از دیدگاه حکمت،  §
siasi.pdf-oloome-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani 

هاي حقوقی، حقوق جزا از دیدگاه  مبانی عرفانی حقوق در اسالم، حقوق تطبیقی، نظام بیدآباد، بیژن، §
 . 1388حکمت، 

hoqooq.pdf-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani   
الم، فلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومی از دیدگاه بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی حقوق اساسی در اس §

 .1388حکمت، 
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نماید. وظیفۀ برادري یا همسایگی متفاوت از تعاریف تفاهم  همسایه اقدام به برقراري روابط می
المللی جهان فعلی است که همگی برمبناي مادیات استوار است. مبنا  هاي ملّی و بین و دوستی

ه، بلکه هدف نیست. به عبارت بودن مادیات و اقتصاد در این بحث از نظر اسالم منتفی نشد
خواهد و  دیگر اسالم مادیات و اقتصاد را به عنوان ابزاري براي تعالی روحی و اخالقی جامعه می

الملل در نظام جهانی آنقدر  نه فقط براي رفاه و تلذّذ جسمانی. در صورتی که در روابط بین
ر پاي اقتصادیات لگد مال توجه به کسب مادیات است که اخالقیات و معنویات همه در زی

  شوند. می
مسلماً بسط این نگرش نیاز به مطالعات زیادي دارد و هرچه وسعت این تحقیقات افزون 

اي براي تحقیق و  تري در سطح جهان خواهد داشت. تأسیس مؤسسه گردد نتایج آن قابلیت عام
المللی، مشاورین،  بین ها، متون الملل عمومی که دسترسی به کتابخانه تدوین اعالمیه حقوق بین

المللی، افراد صاحب نظر، مترجمین متخصص به  حقوقدانان، علماي علوم سیاسی معتبر بین
زبانهاي مختلف و برگزاري سمینارهایی براي طرح و تبادل نظر دربارة داشته باشد موضوع 

  بود. الملل نوین خواهد هاي خوبی در جهت تدوین و توسعۀ ترتیبات و نظام روابط بین قدم
  



 

  

  
  
  

  فصل اول
  
  

  الملل عمومی اسالمی حقوق بین





 

  

  مقدمه 
ها  ها و دولت اي از حقوق است که به تنظیم روابط بین افراد و ملّت الملل شاخه حقوق بین  

الملل عمومی سعی بر تنظیم و اعمال حق بر روابط  پردازد. حقوق بین المللی می در سطح بین
ها و نهادها و مؤسسات  ها با سازمان دیگر و مناسبات دولتها با یک دیپلماسی و کنسولی دولت

ها  الملل خصوصی شامل قواعد مرتبط با مناسبات و روابط افراد ملّت المللی دارد و حقوق بین بین
ها و تناقضات قوانین کشورهاي مختلف و روش رفع اختالفات و تعارض  با یکدیگر و تفاوت

  شود.  آن میبین آنها و احکام و قواعد مربوط به 
در عمل این رشته از حقوق نتوانسته با ساز و کارهاي فعلی خود شرایط الزم را براي 

هاي  الملل و دیسیپلین روابط سالم بین ملل عالم مهیا نماید. شاید یکی از دالئلی که حقوق بین
به این آن در این امر ناتوان بوده، دور شدن این رشته حقوق از فطرت و طبیعت بشر بوده است. 

ترتیب اگر ساز و کارهاي جدیدي بر مبناي طبع سلیم بشر طراحی گردد که فقط به منافع 
الملل در این مقطع از  یکسویه کشورها ننگرد شاید بتواند قدمی در بهبود وضعیت روابط بین

  تاریخ بشر بردارد. 
و سعی الملل عمومی اسالمی است  هدف ما بیشتر بررسی موضوعات مرتبط با حقوق بین  

الملل خصوصی اسالمی نشویم چه که خود این  المقدور وارد مباحث حقوق بین نمودیم حتّی
طلبد. نگاه ما به قواعد حقوقی مندرج در این بخش تعمیم  اي را می موضوع سرفصل جداگانه

الملل است. از دیدگاه حکمت، علّت و سرّ هر  اسالمی به حیطه حقوق بین -حکَمی احکام فقهی
مبناي اصلی وضع حکم است لذا با دریافتن علّت احکام و روح قوانین شرعی در صدد حکمی 

  الملل خواهیم بود. تعمیم قواعد و احکام به سطح حقوق بین
مشروح استدالالت و مباحث قرآنی و تفسیري و کالمی و فقهی آن از نگاه اندیشمندان   

اي  خالصه کتاباست و در اصل این عرفان و تصوف اسالمی قبالً در کتابی مجزا طرح گردیده 
     54باشد. الملل عمومی آن کتاب می از فصل حقوق بین

 

هاي عرفان و تصوف اسالمی در مسائل  که به بررسی دیدگاه بینی اجتماعی عرفان اسالمی مجموعه جهان  54 -
 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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  اصل جواز عمومی در پذیرش اصول کلّی حقوقی  - 1
گیرد. برخی از این اصول  الملل مورد استناد و اجرا قرار می اصول متعددي در حقوق بین  

هاي حقوقی کشورهاي  همۀ سیستممنبعث از اصول کلّی حقوقی است که مورد قبول و پذیرش 
آمده است  1907قرارداد الهه  38باشد. در مادة  متمدن بوده و در میان همۀ کشورها مشترك می

یعنی از اجزاي  - که اصول کلّی حقوقی که از طرف ملل متمدن به رسمیت شناخته شده است 
از منابع مشخّص و مستقل  - اند هاي حقوقی معتبر است که ملل متمدن آن را به اجرا گذاشته نظام

  الملل است.  حقوق بین
المللی بر قانون  الملل بر حقوق داخلی، تقدم معاهدات بین اصولی نظیر: تقدم حقوق بین  

المللی، اصل عدم جواز به  داخلی، مراجعه به محاکم داخلی قبل از مراجعه به محاکم بین
ها، اصل عدم  اصل تساوي حاکمیت دولتواگذاري حقوقی بیش از آنچه که در اختیار است، 

آور بودن تعهدات، اصل بیطرفانه بودن  آمیز، اصل الزام توسل به زور، اصل همزیستی مسالمت
قضاوت، اصل پرداخت هزینه توسط طرف محکوم، اصل عدم صالحیت به رسیدگی به دعواي 

تصرّف بالمعارض در مطرح در دادگاه دیگر، اصل آزادي تردد در دریاي آزاد، اصل دوام 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

 :باشد پردازد شامل موارد زیر است که کتاب مد نظر عنوان دومین کتاب از این مجموعه می اجتماعی می

 . 1383بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی اقتصاد اسالمی، پول، بانک، بیمه و مالیه از دیدگاه حکمت.  §
islami.pdf-eqtesade-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani   

الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی از  الملل در اسالم، حقوق بین بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی روابط بین §
 . 1384دیدگاه حکمت. 

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf  
 .   1388بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی علوم سیاسی در اسالم، سیاست، حکومت، والیت از دیدگاه حکمت،  §

siasi.pdf-oloome-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani 
هاي حقوقی، حقوق جزا از دیدگاه  بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی حقوق در اسالم، حقوق تطبیقی، نظام §

 . 1388حکمت، 
hoqooq.pdf-erfani-://www.bidabad.com/doc/mabanihttp   

بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی حقوق اساسی در اسالم، فلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومی از دیدگاه  §
 .1388حکمت، 

asasi.pdf-hoquqe-erfani-mabanihttp://www.bidabad.com/doc/   

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


  33  از دیدگاه حکمت الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی حقوق بین

 

ایجاد حقّ حاکمیت، اصل عدم تبعیض و مساوات اتباع کشور در برابر قانون و برخی موارد 
تواند از اصول کلّی حقوقی محسوب گردد. برخی از این اصول کلّی حقوقی  مشابه دیگر، می

هاي مراجع  که در ارتباط با روابط بین کشورهاست، غالباً در قراردادهاي بین کشورها و قطعنامه
توان بطور مثال به: اصل مراجعه به محاکم  شود. از این موارد می المللی به آنها اشاره می بین

المللی بر قانون داخلی،  المللی، اصل تقدم عهدنامه بین داخلی قبل از مراجعه به دادگاههاي بین
حقوق اصل دوام دولت (کشور)، اصل استقالل کشورها که مشترك بین حقوق داخلی و 

باشند اشاره کرد که در جریان طرح و اقامۀ دعاوي در مراجع استناد به این اصول  المللی می بین
  شود.  کلّی دیده می

رسد که  شوند و به نظر می این موارد گرچه در قالب اصطالحات جدید حقوقی مطرح می  
فت که اکثر قریب به توان دریا از موارد مستحدثه در فقه اسالمی است ولی با تعمق در آنان می

ها و  بینی اتّفاق اصول کلّی حقوقی در نظام حقوقی اسالم وجود داشته، و اسالم در خرده
الملل و حقوق  هاي این اصول موضع خاص خود را دارد. مسلماً چون مفاد حقوق بین ظرافت

ه عمومی در کشورهاي اسالمی کمتر از حقوق داخلی و حقوق خصوصی مورد استناد و استفاد
  بوده لذا کمتر بسط یافته است. 

به هرحال در بررسی هر یک از اصول کلّی حقوقی، دیدگاه مشخّص اسالم را بررسی   
گذاري در اسالم منبعث از تکامل اخالقی حقوق طبیعی است و  نمائیم. بطور کلّی روح قانون می

به منزله خودپرستی  به راحتی توسط وجدان و عقل قابل استنباط است؛ زیرا در اسالم نفع فرد
هدف نیست، بلکه نفع فرد به منزلۀ جزئی از هستی مطرح است و در تعمق در این اوراق نیز به 

توان پی برد. باید اظهار کرد که  همین موضوع که عصارة ارزشی در حقوق اسالمی است می
  ترین وجه تمایز حقوق موضوعۀ جهان فعلی با حقوق اسالم است.  این نگرش اساسی

  الملل در حد موافقت با شرع اصل مقبولیت حقوق موضوعه بین - 2
المللی تا آنجا مورد  از لحاظ نظام حقوقی اسالم قوانین موضوعه و توافقات تقنینی بین   

هاي  قبول است که در تضاد و تناقض با شریعت محمدي ص نباشد. در باب این موضوع بحث
المللی را در این ارتباط با دستورات شریعت  هاي تقنینی بین مفصلی مطرح است که نگرش
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اساسنامۀ  38بر طبق مادة  55سنجد. ها را می اسالم تطبیق داده و مقبولیت و عدم مقبولیت آن
المللی اعم از  هاي بین الملل شامل عهدنامه المللی دادگستري منابع و قواعد حقوق بین دیوان بین

المللی و  اند و رسوم بین د را صریحاً شناختهخصوصی و عمومی که طرفین اختالف آن قواع
ترین  اصول عمومی حقوقی مقبول ملل متمدن است و نهایتاً تصمیمات قضائی و عقاید برجسته

  داند.  مؤلّفین ملل مختلف را به منزلۀ وسایل فرعی براي تعیین قواعد حقوقی می
ر مراتب بعد از شریعت قرار المللی اسالم منابع حقوقی فوق از لحاظ مرتبه د در حقوق بین  

گیرند. در ابتدا احکام اولیه اسالم مبتنی بر قرآن کریم و شریعت محمدي ص منبع اولیه  می
م  مقبولیت، قضاوت و داوري است و پس از آن سایر منابع حقوقی قرار خواهند گرفت. مسلّ

توانند مقبولیت  میاست تمام منابع بعدي چنانچه تضاد یا تناقض با قرآن کریم نداشته باشند 
  المللی موافقت با شرع است.  داشته باشند و مالك اصلی سنجش منابع حقوق موضوعه بین

در مورد امور مستحدثه باید با اعمال دیدگاه حکمت و کاربرد عقل توافق یا تناقض   
موضوع را با دستورات قرآن کریم سنجید. این سنجش عقلی خود شرایط تفصیلی و متقنی دارد 

  56موضوع کتابهاي دیگري در این زمینه است. و

  الملل عرفی  اصل مقبولیت حقوق بین - 3
هاي مختلف غالباً با شدت و ضعف متفاوت، حقوق  منابع حقوقی در سطوح و بخش  

شود. عرف به  موضوعه (نوشته) و عرف و رویۀ قضایی و حتّی دکترین حقوقی را شامل می
گردد و در وجدان عمومی به عنوان یک رویۀ  اري میگذ وسیله افراد در طول زمان پایه

گیرد. عادات قدیمی و مستمر و احساس الزام وجدان عمومی  االجرا مورد موافقت قرار می الزم

 

هاي جالب کتاب نظر مذهبی به اعالمیۀ حقوق بشر نگارش حضرت حاج سلطانحسین تابنده  یکی از بررسی - 55
 سنجد.  باشد که مواضع اسالم را با اعالمیۀ حقوق بشر می می 1354گنابادي، چاپ کتابخانه صالح، چاپ دوم، 

و  مصرفی هايدر وام اقتصادي ربا -تحلیل فقهی) «1382و هرسینی (این بحث به تفصیل در بیدآباد  -  56
آورده شده است. پژوهشکدة پولی و بانکی،  »ل در کشف احکام شارعو کاستیهاي فقه متداو گذاري سرمایه

   a.pdff-http://www.bidabad.com/doc/rebaبانک مرکزي ایران. 

http://www.bidabad.com/doc/reba
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جامعه سبب تعریف و تشخیص عرف در اصطالح حقوقی آن است. به عبارت دیگر عرف یک 
الرعایه  نوان یک قاعده الزمعادت اختیاري مستمر است که تدریجاً در اذهان عمومی به ع

یابد و عبارت از یک قاعدة  المللی نیز در همین تعریف مصداق می شناخته شده است. عرف بین
اند  حقوقی است که دولتها در طول زمان در روابط بین خود آن را اعمال داشته و رعایت نموده

  داند.  الرعایه می ها آنها را الزم به طوري که وجدان عمومی دولت
هاي  در اسالم نیز عرف به عنوان یک منبع حقوقی ثانویه شناخته شده است. یکی از مثال  

بارز مقبولیت عرف در حقوق اسالم در حقوق زوجیت قابل مشاهده است. همانطور که در جاي 
هاي ضمانت  الملل تشابه زیادي با حقوق زوجیت از جنبه شود، حقوق بین خود به آن اشاره می

رداد و عدم ضمانت بر الزام طرفین به متعهد بودن به شرایط عقد دارد و لذا آئین اجراي قرا
  دادرسی مشابهی براي هر دو مقوله قابل طرح است.

داد منابع حقوقی اسالم قرار می   دهد.  قاعدة حقوقی فوق عرف را به عنوان یک منبع در ع
م نیست و تحت شرایط باید اذعان داشت که پذیرش عرف به عنوان یک قاعده، قطعی و  مسلّ

ها متفاوت است ولی همواره نمایی از باورهاي مستقر در  باورها و رفتارهاي جوامع و دولت
المللی را در بردارد که از این وجه در حل و فصل دعاوي حقوقی قابل  جامعه و یا در سطح بین

  استفاده است. 

  اصل اولویت به عفو و نیکی و تألیف قلوب - 4
المللی عفو اولی به  الیم اسالم همواره در روابط انسانی اعم از داخلی یا بینبر اساس تع  

شود، قصاص مجاز است ولی عفو ارجح و  قصاص است. همانطور که در آیه قصاص ذکر می
  بیشتر تأکید شده است. 

الملل همین دلیل کافی است که نباید هر  در اولی بودن عفو به قصاص در سطح روابط بین
وئی را باالخص اگر از روي جهالت بوده یا فاعل از اقدام خود ناخشنود است پاسخ داده اقدام س

شود. زیرا این اعمال قوة غضبیۀ برخی که در رؤوس حکومتها قرار دارند و از عقول ضعیفند را 
سوزند. در طول تاریخ  گردد که مللی در آن می اي آغاز می تحریک نموده و آتش غائله

ا به این دلیل آغاز شد و دود آن چشم ملّتها را کور نمود. الزم به ذکر است ه بسیاري از جنگ
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  پروري بیانجامد که در این صورت خود از ظلم بدتر است. که این عفو و اغماض نباید به ظالم
اولی بودن عفو به قصاص یک نوع استحسان تفضیلی است و مستوجب الزام نیست ولی 

  مستحسن در تخییر است. 

  وفاي به معاهدات اصل  - 5
وفاي به معاهدات از مباحث مهم در شریعت همۀ ادیان بوده و هست که ذکر آن به   

کنیم که حضرت زردشت ع فرمود:  گراید. فقط به این جمله از اوستا بسنده می تفضیل می
پیمان شکن نابکار، سراسر کشور را ویران سازد... و کارش بدان ماند که کشندة مرد پاك دین «

اي و نه پیمانی را که با راستگوئی  د. مبادا پیمان بشکنی نه پیمانی را که با یک دروغگو بستهباش
در تورات و اناجیل نیز  57».اي، چه هر دو پیمان هستند خواه با دروغگو و خواه با راستگو بسته

در این ارتباط آیات زیادي درج است. در قرآن نیز به صراحت بر این اصل تأکید شده و 
  شود.  المللی را نیز همچنان شامل می ولیت بینمسؤ

استثناء در نقص عهد و پیمان، عدم ایستادگی طرف متقابل به تعهدات خویش است. از   
پذیرفته شده است.  58الملل متعارف نیز نقض عهد در اصل مشهور به ربوس لحاظ حقوق بین

ساسی در اوضاع و احوالی که هرگاه تغییرات ا 1969برمبناي این اصل مندرج در قرارداد وین 
تواند عقد را یکطرفه فسخ و معاهده را خاتمه  مبناي عقد قرارداد بوده پدید آید، طرف ذینفع می

معاهده وین توسل به اصل ربوس مستلزم سه شرط است که  64یافته تلقی نماید. بر اساس ماده 
ه شرط اساسی رضایت یک، تغییرات اساسی در مورد اوضاع و احوالی که مبناي عقد بود

طرفین معاهده باشد. دوم، تغییرات اساسی مزبور، موجبات دگرگونی اساسی در تعهدات شود و 
   59بینی نباشد. شود قابل پیش سوم، دالیل اساسی که موجب تجدید نظر یا لغو قرارداد می

شود که تصریح نقض معاهدات در اسالم عدم پایداري  از مفاد آیات قرآن استنباط می  

 

 ، تهران چاپ سوم. 1361اوستا، بخش یشتها، جلیل دولتخواه، انتشارات مروارید،  - 57
58- La regle rebus sic stantibus  

 .29-32صص الملل، ملی کردن...، ) حقوق بین1367نگاه کنید به: قائم مقام فراهانی، عبدالمجید ( -59
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باشد. و لذا توسل به اصل ربوس و سه شرط آن کافی نیست.  طرف مقابل به شرایط معاهده می
مفهوم این موضوع در این است که اگر شرایط کسب منفعت برهم خورد اصل ربوس نقص 

داند. چون در اسالم اصل ضمنی همۀ  داند ولی اسالم قابل قبول نمی معاهده را مقبول می
است نه انتفاع یکسویه. بلکه انتفاع دوسویه مد نظر اسالم قرار دارد. به معاهدات تعالی بشریت 

عبارت دیگر اسالم معتقد است که اگر شرایط تغییر کرد و انتفاع از معاهده تقلیل یافت یا منتفی 
  گردید نباید قرارداد را ملغی و به مفاد آن پشت پا زد.     

بوس را به تعریف فورس ماژور تأویل الملل شرایط اصل ر دانان بین برخی از حقوق  
اند و معتقدند که عدم رعایت اصل مصونیت معاهدات، پایبندي جهان به حقوق کشورها  نموده

المللی خود شانه خالی  سازد زیرا کشورهایی که بخواهند از تعهدات بین را دچار اختالل می
المللی و حقوق  و روابط بینکنند با مستمسک قراردادن اصل مزبور اقدام به سؤاستفاده نموده 

   60نمایند. دیگر کشورها را ضایع می

  اصل الزام به رعایت تشریفات قراردادها  - 6
در قرآن در سورة بقره در باب عقد قراردادها به تفصیل دستوراتی صادر شده است که   

دادهاي المللی در اثر مبهم بودن قرار کند که براي جلوگیري از اختالفات بین کفایت از آن می
بینی تمهیدات الزم  بینی و غیرقابل پیش مابین باید در جمیع امور قابل پیش المللی فی مختلف بین

المللی نگردد. از طرف دیگر این  از قبل در قراردادها درج گردد تا سبب اختالفات بین
ز الملل خصوصی آنها نی هاي اتباع ملل در حیطۀ حقوق بین ها سبب تسهیل فعالیت کاري محکم

  خواهد شد. 

 

  براي بحث در این موضوع نگاه کنید به:  - 60
Abd-el-Kader Boye, Serie "Tiers monde en marche", Tome 3-L’acte de nationalisation, Berger–
Levrault, les Nouvelles editions africaines. 
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  اصل رفتار به عدل  - 7
قبل از اینکه وارد جزئیات این مبحث شویم بد نیست تحلیلی کلّی نسبت به مفهوم عدل   

تا آنجا که عدالت  61داشته باشیم. عدالت در مکاتب مختلف مفاهیم گوناگون و متنوعی دارد
ختلف در تقسیم هاي م شود. ایدئولوژي ها ظلم در مکتب دیگري تلقی می در برخی مکتب

شوند. تفصیل  حقوق مساوي بین افراد غالباً دچار انحرافات ناشی از تمایالت عقیدتی خود می
این بحث بسیار زیاد است ولی کلّیت آن این است که هرگاه توجه به نوع انسانی است عدالت 

ت به به سمت بی طرفی عقیدتی متمایل است و هرگاه توجه به خصوصیات انسانی است عدال
شود. عدالت از لحاظ کلی به معنی قرار دادن شئ در  سمت خصوصیات مورد نظر منحرف می

ولی قراردادن  62شود. باشد که این تعریف از عکس تعریف ظلم استخراج می موضع خودش می
اي در علوم انسانی است که شاید به سادگی نتوان آن را  شئ در موضع خود مسئلۀ بسیار پیچیده

گر موضع عادالنه در تخصیص منابع در اقتصاد مد نظر باشد عدالت مفهوم تخصیص حل نمود. ا
شناخته شده است و معادلۀ  65در اقتصاد خرد 64یابد که به تعادل معروف به پارتو می 63بهینۀ منابع

نماید. اگر به دنبال موضع عادالنه در اجتماعیات  توزیع عادالنه را تعریف می 66معروف اولر
ارزش فرد و بازده او مد نظر قرار دارد که معلوم نیست این مسئله داراي جواب باشیم مفهوم 

باشد. اگر در حقوق از آن صحبت کنیم مفهوم برقراري اعمال حاکمیت قانون به  67بهینۀ یکتا
ها مد نظر است. قانون حتّی اگر عادالنه باشد فقط در حیطۀ موضوع  تساوي بر فرد فرد انسان

کند و نه در جمیع جهات. اگر در روانشناسی فردي و  دالت را ترسیم میمورد بررسی خط ع
گروهی به بررسی مفهوم عدالت بپردازیم هیچ پایه و اساسی براي قضاوت در مورد عدل در 

 

تفریه هوفه ( -61 ُدرباره عدالت، برداشتهاي فلسفی. ترجمه امیر طبري، نشر اختران. 1383نگاه کنید به ِا ( 
. سید حیدر آملی، جلد اول، مؤسسه چاپ البحر اخلضم يف تأويل كتاب اهللا العزير احلكيم احمليط االعظم ودر تفسیر  -62

 شود.  از این تعبیر استفاده می 402 – 409ق صص  - ه 1414و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
63 -  Optimum allocation of resources.  
64 -  Pareto optimality.  
65 -  Microeconomics.  
66 -  Euler equation. 
67 -  Unique optimal solution. 
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توانیم بیابیم. به هرحال قابلیت حصول عدالت جزئی در  احساسات و عواطف و عشق در بشر نمی
است وگرنه عدالت کلّیه به حسب فطرت و بر اساس  68»سانیقضاوت ان«اي منوط به  هر زمینه

ویژگی خلقت موجودات و متأثر از عدالت خالق آنها در عالم برقرار است. پس فرد اساس 
شناخت و تفسیر عدالت جزئی است. براي اینکه فرد در تفسیر عدالت جزئی توانائی قضاوت 

در وجودش  »العادل«الت رسیده باشد یعنی عادالنه داشته باشد لزوماً باید در درون خود به عد
مستقر شده باشد. نتیجۀ بحث در این است که عادل شخص نبی یا ولی یا وصی است که او 
میزان عدالت است و فرمایش او قانون، تقویم و تنظیم عدالت است و عدالت به وجود مبارك 

دل را معین و یابد و روشنائی وجود اوست که خط ع آن حضرت است که ظهور عینی می
  نماید.  مبرهن می

در مکاتب دیگر حتّی دیدگاههاي چپ مارکسیستی نیز نهایتاً به همین شکل فیلسوفی در   
گردد که بتواند میزان حل و فصل قرار گیرد. به هرحال این  رأس جامعه در این موضع تصور می

یا وصی. و این فرد است میزان در همۀ ادیان نمایندة خدا است که یا نبی است یا ولی است و 
  در وجودش میزان است. » العادل«که بر اساس استقرار 

به هر تقدیر به عدل رفتار کردن وظیفه و مأموریت انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی و تابعین 
و در این مورد به حضرتش  شود آنها است. در آیات متعددي این مأموریت و امر دیده می

ه شده است و حتّی تأکید شده که اگر حکم حضرت مورد پسند طرفین دستور استقامت نیز داد
نبود با این وجود باز باید عدالت مراعات شود. وظیفۀ قضاوت و داوري به عدل که انبیاء و اولیاء 

باشد و ارجحیتی بین  ها و ملل ساري می و اوصیاء الهی و مؤمنین به آن موظّفند بین تمام گروه
اتی از قرآن تأکید دارند که هدف بعثت انبیاء و نزول کتاب و میزان اصحاب دعوي نیست. آی

براي این است که مردم به قسط رفتار کنند و اشاره عام به انبیاء و کتاب و میزان است و وسعت 
کلمۀ ناس در آیات عموم ملل عالم است که در قالب رفتار دیپلماسی بین عموم ملل جهان مبین 

باشد. باید اضافه نمود که اصل رفتار به عدل حتّی در  الملل می طح بیناقامۀ قسط و عدالت در س
  شود.  مورد دشمن نیز ساقط نمی

 

68 -  Human justice. 
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در باب ظرافت توجه اسالم به مبانی قضاوت و رعایت عدالت و قسط در صدور حکم و   
    رفتار قاضی مباحث زیادي در کتب حقوقی اسالمی درج است.

باشد که ارسال رسل و بعثت انبیاء  ملل در این راستا میال اصل رفتار به عدل در روابط بین  
براي کسب منافع مادي نبوده است و هیچ پیامبري براي این امر مبعوث نشد تا منافع قوم خودش 

باالخص اینکه  69را حداکثر سازد. بر این اساس دولت اسالم نیز هدف جمع مال و اموال ندارد
المللی که هر  نماید. لذا برعکس رفتار غالب بین حقوق ملل دیگر را براي خود جلب و ضبط

باشد، دولت  دولتی به دنبال جلب و تصرّف حقوق دیگران و انضمام آن به مالکیت خویش می
جسمی فرد فرد ابناء بشر و کلّیۀ  - اسالم اینچنین هدفی ندارد. هدف اسالم تعالی روحی

الملل را  در صحنۀ روابط بین باشد و بر این اساس اصل رفتار به عدل جماعات آنها می
گیرد چون منافع ملّی وي در راستاي منافع ملّی سایر کشورهاست چون تمام کشورها  می پی

متشکل از انسانهایی هستند که هدف اسالم تحت پوشش قراردادن و رشد و تربیت همۀ آنها 
  باشد، چه در این سوي مرز باشند و چه در آن سوي دیگر.   (انسانها) می

  اصل مبتنی بودن جزا بر قطعیت جرم  - 8
گیرد که قطعیت یافته باشد و جزاي اعمال پس  در شریعت اسالم جزا بر عملی صورت می  

بطور کلّی ظنّ طبق آیات صریح قرآن کریم جایگاهی در  70یابد. از وقوع فعل قابلیت تحقق می
ه به حضرتش عرض کردند: خوانیم ک اثبات حق ندارد. در تاریخ ترور امیرالمؤمنین علی ع می

عبدالرحمان بن ملجم قصد سؤ نسبت به جان حضرتعالی را دارد، اجازه فرمایید او را بازداشت 
نمائیم. فرمودند: هنوز مرتکب جرمی نشده است تا مجوزي براي بازداشت او باشد. این کالم و 

ب راهنمائی همچنین رفتار آن حضرت پس از سؤ قصد با قاتل خود، مسلمین را در این با
  کند. می

 

 ) هزینه در مالیۀ عمومی اسالمی، پژوهشکدة پولی و بانکی.1384نگاه کنید به: بیدآباد، بیژن ( -69
. 1354همچنین نگاه کنید به: نظر مذهبی به اعالمیه حقوق بشر، حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي،  - 70

 . 53 – 54صص  .تهران
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، بدرفتاري با ملل 71ها در شروع به جنگ عملکرد این قائده در مستمسک قرار دادن بهانه 
هاي آنها، شرور خواندن یا تروریست معرّفی نمودن دولتها و قرار دادن  دیگر، مصادرة دارائی

دیده شده هواپیماي شود. حتّی  الملل بسیار دیده می ایشان در مضیقه و موارد مشابه در روابط بین
دهند به این ظن که احتمال غیرمسافري یا جنگی بودن  مسافربري کشوري را مورد حمله قرار می

رفته است. اینگونه موارد به دلیل ظنّی بودن آنها و عدم قطعیت در ارتکاب جرم قابلیت  آن می
نکه احتمال داده شود توان به صرف ای تمسک براي اقدام جزائی و مقابله را ندارد. مثالً نمی

 هواپیمائی جنگی باشد به آن حمله نمود. 

هاي ظنّی اقدام به  بر این اساس دولت اسالم حق ندارد مانند سایر متجاوزین با طرح بهانه  
الملل نماید. و فقط وقتی مجاز به اقداماتی از این دست  اجراي سیاستهاي خصمانه در سطح بین

  اشد. است که قطعیت جرم احراز شده ب

  اصل مساوات در برابر قانون  -9
توان دریافت که هیچکدام  با استنباط از اصل وحدت و اصل کرامت انسانی به راحتی می  

از ما از دیگري برتر نیستیم و همه مخلوقات یک خالق و فرزندانِ یک پدریم و شعبه و قبیلۀ ما 
ز غیرمتعالی است و آن هم معیاري دلیل برتري ما نیست و فقط تقوي وجه تمایز انسان متعالی ا

توان برداشت کرد که همه در برابر قانون  نزد خداوند است و نه نزد خلق. بر این اساس می
یکسانند و تفاوتی بین متهم یا مجرم داخلی و متبوع کشور با متهم یا مجرم خارجی با تابعیت 

صل اکرام بر ضیف شاید اگر بیگانه نیست. در مقایسه با مجازات مجرم داخلی با توجه به ا
تخفیفی بتوان دربارة مجرم خارجی قائل شد ممدوح است چه که او مهمان است و اکرام بر 

هاي داخلی یا خارجی به تساوي در  باشد. تساوي تابعیت مهمان در اسالم یک وظیفه می
به حذف المللی خود الزام  مالحظات سیاسی نیز قابل تعمیم است و اصل صداقت در روابط بین

  نماید.  همه گونه مالحظات سیاسی را می
 

اي از این نوع به لهستان حمله کرد و جنگ دوم جهانی را آغاز کرد که  براي مثال آلمان نازي با طرح دسیسه - 71
 الملل درج است. نگاه کنید به تاریخ دیپلماسی عمومی. در کتب تاریخ روابط بین
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توان استنباط کرد که تفاوتی بین مردم نیست و سزاوارتر است که  از آیات قرآن کریم می
هاي دعوي قرار دهیم. و  از خدا اطاعت نموده و امر خدا را برتر از منافع طرفی از طرف

باشند بین آنها تفاوتی نیست و  هاي دعوي هرکه باشند و هر نسبتی و هر اموالی داشته طرف
  اطاعت امر خدا یعنی عمل به قسط و عدل بین آنها باالتر و سزاوارتر است. 

دارد و همانگونه که در جاي  الملل را ملغی می این اصل، اصل کاپیتوالسیون در حقوق بین  
فاوتی در خود خواهد آمد جز مواردي که براي تشویق به گرایش به اسالم مد نظر شارع بوده ت

الملل عمومی نیز مصداق خاص  افراد از لحاظ حقوقی نیست. روح این نگرش در حقوق بین
  شمارد. المللی را مردود می خود را دارد که مالحظات سیاسی در دادگستري بین

  اصل دوام دولت  - 10
این اصل مشعر بر این است که اگر حکومت کشوري تغییر کند دولت به معناي حاکمیت    
الملل پذیرفته شده است و در  کند. گرچه این اصل در حقوق بین سرزمین کشور تغییر نمی بر

توان استنباط  گیرد ولی داراي اشکال و ایراد است. از قرآن کریم می عمل مورد استناد قرار می
اند این تعهدات مجدداً با  هاي قبلی تعهدات نابجایی را با دول دیگر بسته نمود که اگر حکومت

غییر دولت یا باید تنفیذ شوند یا از اعتبار آنها کاسته شود و یا حتّی ساقط شوند. زیرا اعمال و ت
نماید. استثناء این موضوع در دیون است  تفکّرات گذشتگان تکلیفی براي آیندگان ایجاد نمی

ینش بیش از ماترك وي با که از مایملک متوفّی به وارث به ارث می شد رسد و چنانچه متوفّی د
ین به وارث منتقل نمی شود. این حکم بر دلیل عقلی و قرآنی استوار است. این د  

تواند بعنوان سرفصل مبحثی قابل بحث باز بماند، ولی باید گفت که  طرح این مطلب می  
براساس سنّت تمام ادیان الهی و نتیجتاً اسالم خالفت الحق باید مصوبات خالفت سابق را تأیید 

غیر این صورت اعتبار آنها ساقط است. اگر این موضوع را به اصل دوام دولت  و تنفیذ کند در
الملل عمومی  الملل تعمیم دهیم مباحث نوینی از این دیدگاه در حقوق بین در سطح روابط بین

قابل طرح است که سالمت و اعتبار قراردادها باالخص آنهائی که حدود و ثغور کشورها را 
اند از جمله مباحث آن  اي را از دولتی گرفته و به دولت دیگري داده تغییر و حاکمیت منطقه

  خواهد بود. 
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  اصل منع سوءاستفاده از حق  - 11
اگر کشوري با اعمال قدرت نامحدود موجب زیان کشور دیگري شده باشد دادگاه   
یگر مانع گردد. به عبارت د 72»سوءاستفاده از حق«تواند با استفاده از قاعده  المللی می بین

کشورها حق ندارند از حقوق خود در تجاوز به کشورهاي دیگر خصوصاً کشورهاي ضعیف 
الملل رایج و پذیرفته شده است. این موضوع در قرآن  استفاده نمایند. این اصل در حقوق بین

کریم به خوردن مال یتیم شباهت زیادي دارد. زیرا یتیم نیز همانند کشورهاي ضعیف توانائی 
ود را ندارد و ممکن است ولی صغیر خود حتّی اقدام به تجاوز به حقّ یتیم نماید احقاق حقّ خ

الملل است. آیات  که مشابه تجاوزات استعمارگران به مستعمرات تحت نفوذ آنها در سطح بین
توان اصل منع سوءاستفاده از  چندي در باب این موضوع در قرآن کریم نازل شده است که می

  اط نمود. حق را از آنها استنب
نماید  الملل این روش را ترغیب می شباهت این موضوع یعنی رفتار با یتیم در حقوق بین  

که اگر قصد استفاده از ثمرات کشور ضعیفی را دارید با میل و رضایت آن کشور و با اعمال 
عدالت درخواست الحاق آن کشور را به کشور خود نمائید و در این حالت چون مالکیت شما 

افتد دیگر از شدت استثمار کم خواهد شد و با آن به شکل مستعمره  شور ضعیف اتّفاق میبر ک
رفتار نخواهید کرد. به هرحال در اثر تداوم این مالکیت باالخره کشور ضعیف به رشد و بلوغ 
اقتصادي خواهد رسید در این حالت کلّیۀ اختیار را به کشور مربوطه بازگردانید. محدودیت و 

هاي دیگر کشورها  انتفاع از اموال یتیم یا کشور ضعیف طمع به اموال و حقوق و دارایی کیفیت
  دارد. را به صراحت ممنوع می

ها در سیاست همواره بوده و هست و خواهد بود که کشورها با تطمیع حکّام  رشوت
چه » دنخور حرام «شوند. به هر تقدیر  ها را به ناحق متصرّف می تر اموال آن کشورهاي ضعیف

المللی در اسالم ممنوع است. خوردن مال دیگران در هر  در صحنۀ ملّی و چه در صحنۀ بین
الملل نافذ  شکل و لباس و محلّی ممنوع است و هم در حقوق داخلی و هم در مسائل حقوق بین

  است. 

 

72 - Abuse of right 
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  اصل منع اضرار  - 12
معروف فقهی است. بر اضرار به معنی زیان یا گزند رسانیدن است. قاعدة الضرر از قواعد   

اساس این قاعده فرد حق ندارد در احقاق حقّ خود موجبات ضرر دیگري را فراهم آورد. یعنی 
توان اعمال حقّ خود را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع دیگري یا عموم قرار داد. این  نمی

لی (به معنی نقل مضمون نیز به نحو تواتر اجما 73قاعده مستند به دلیل عقل است گرچه روایاتی
کند به اینکه نباید عمل  شود. عقل حکم می یک روایت به الفاظ متعدد) در این ارتباط نقل می

یکی در جهت اعادة حقّ خود موجب ضرر دیگري شود. قبح ضرر و اضرار در فقه از مستقالت 
البتّه مستقالت پذیرد.  شود یعنی از مواردي است که عقل بدون استدالل می عقلیه شمرده می

توانند  شود نسبی است و مستقالت عقلیه در مراتب مختلف می عقلیه که در فقه از آن ذکر می
تواند در تضاد باشند. براي  ناقض همدیگر باشند. زیرا حسن و قبح عقلی دربارة کل و جز می

ن موضوع تواند به نفع فردي باشد ولی به ضرر جمعی منتج گردد که ای مثال اجراي عملی می
شود که در جاي خود به آن خواهیم پرداخت. ولی  مبحث استصالح و سد ذریعه را شامل می

کلّیت موضوع در این اصل بر این است که علی االصول نباید براي احقاق حقّ خود راهی را 
  انتخاب نمود که موجب ضرر به دیگري گردد.

ها زیاد است. براي مثال اگر الملل و روابط بین کشور کاربرد این اصل در حقوق بین
کشوري درگیر جنگ با دولت دیگري است حق ندارد از خاك کشور دیگر براي احقاق حقّ 
خود استفاده و به حقّ حاکمیت او تجاوز نماید یا عملی نماید که سبب رسیدن زیان به کشور 

یروهاي انگلیس و ثالث شود. نمونۀ این موضوع در جنگ دوم جهانی بسیار بارز بود. براي مثال ن
روسیه از متّفقین براي حمله به نیروهاي متّحدین، ایران را از جنوب و شمال مورد تجاوز قرار 

  دادند.
مسائل زیادي باالخص در اشتراکات مرزي اعم از زمینی، دریایی و هوائی در این مقوله 

در پایمال کردن المللی بسیاري از روابط دول مختلف  گنجد. وسعت این اصل در عرصۀ بین می
 

 ،٥ ،الكايف . و٢، ٢٩٢ص:  ،باب الضرار ،٢٩٢ ،٥ ،كايفال . و٤، ٢٨٠ص:  ،باب الشفعة ،٢٨٠ ،٥ ،الكايف - 73
  .٨، ٢٩٢ص:  ،باب الضرار ،٢٩٤ ،٥ ،الكايف . و٦، ٢٩٢ص:  ،باب الضرار ،٢٩٣
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  گیرد.  تر را دربرمی حقوق دول ضعیف

  اصل بر برائت است - 13
منظور از اصل برائت این است که در مواردي که در حکمی شک داریم معتقد شویم که   

توان اصل برائت را  در مقام عمل موظّف به آن نیستیم. مجراي اصل برائت یعنی جائی که می
برائت متفاوت از اصل عدم است. اصل، بر عدم چیزي  بکار برد شک در تکلیف است. اصل

مبتنی بر  »البينة علی املدعي و اليمني علی من انكر« است تا وجودش ثابت شود. براي مثال قاعده
همین اصل است. یعنی هرکس که مدعی حقّی باشد باید آن را اثبات کند. اصل برائت همچنین 

راردادن اصل بر حلیت هنگام تشکیک در اینکه آن متفاوت از اصل اباحه است که به معنی ق
باشد. خود تشکیک و شبهات و حجیت برائت در مجراي آن از  چیز حالل یا حرام است می

  74مباحث مفصلی است که در کتب اصول درج است.

اصل عدم، عدم اثبات است نه اثبات عدم، و اصل برائت برئ نگرداند و اصل «فرمایند:  می
یات نماید و اثبات وجود نکند، و استصحاب با اختالف اشخاص و احوال جاري نفی نفی ماه

 75».نگردد، و بر فرض در مقام حجیت معذرت آورد نه حکمی را سجل نماید

اصل برائت از برخی آیات قرآن مجید قابل استنباط است که تا وقتی احکام تکلیف نشده   
نخواهد داشت و همگی داللت بر این دارند که باشد، عدم اجراي آنها کیفري از جانب خداوند 

تکلیف پس از استعداد و تشریع است. گرچه مسئلۀ استطاعت جدا از اصل برائت است ولی 
استطاعت زیربناي اصل برائت خواهد بود زیرا تا فردي استطاعت شمول حکمی را نداشته باشد 

  که فوقاً به آن اشاره شد. تواند مشمول شک در تکلیف گردد که مجراي اصل برائت است  نمی
المللی با توجه به خصوصیات مذهبی مسلمین بسیار مهم است.  این اصل در شرایط بین

 

اصولی نظیر اصل اباحه و اصل عدم با اختالف کمی مشابه اصل برائتند که در اینجا به ظرافتهاي اختالف آنها  - 74
کنیم. نگاه کنید به محمدي، ابوالحسن  محور اصلی این بحث اکتفا می پردازیم و به اصل برائت بعنوان نمی

 . 215 – 224) صص 1356(
 . 257، ص 379. حقیقت 1346حضرت نورعلیشاه ثانی، صالحیه، چاپ دوم، چاپخانۀ دانشگاه تهران،  - 75
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کشند  کنند که چون نام مبارك پیامبر اکرم ص را بر خود می زیرا همواره مسلمین گمان می
اهالنه نه تنها شرافت و برتري خاصی بر ملل عالم دارند و گاه دیده شده که از روي تعصبات ج
اند. بسیاري از  اهل کتاب بلکه پیروان مذاهب دیگر اسالمی را تکفیر نموده و برادرکشی کرده

کند  هاي بین کشورهاي اسالمی مؤید همین موضوع است. این اصل به مسلمین تفهیم می جنگ
 چه که 76که اگر دستوراتی براي مسلمین تشریع شده جاي تفاخر بر دیگر ملل عالم نیست.

السویه است ولی  اند و عمل یا ترك عمل براي آنها علی ایشان هنوز بر این تکلیف مکلّف نشده
تري بر دوش دارند. به عبارت  براي مسلمین مساوي نیست و آنان در تکلیف و وظیفه بار سنگین

جویی و فخرفروشی مسلمین به غیرمسلمین نیست بلکه مسلمین باید تالش  دیگر جاي برتري
  ایند تا به تکالیف مکلّفه عمل نمایند. بیشتر نم

الملل و قوانین موضوعه اصل برائت مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم قابلیت  در حقوق بین  
توان جرم  استفاده فراوانی دارد بطوري که براساس اصل قانونی بودن جرم هیچ عملی را نمی

اصل برائت منطبق بر این اصل دانست مگر آنچه که به موجب قانون جرم شناخته شده باشد و 
خواهد بود. بنابراین اگر کسی مدعی حقّی یا دینی بر دیگري باشد باید آن را اثبات کند و اال 

  مطابق این اصل حکم به برائت مدعی علیه منجر خواهد شد. 
است و قواعد عقلی » قبح عقاب بال بیان«مهمترین دلیل حجیت برائت قاعدة عقلی   

تاثیر است.  ب ما، قانون، کشور یا مردم خاص ندارد و زمان و مکان در آن بیاختصاص به مذه
داند و این اختصاص به کشور خاصی ندارد و به زمان و مکان  مثالً عقل ظلم و ستم را زشت می

شود. بدین جهت اصل برائت نتیجۀ یک درك روشن عقل است و در قوانین  نیز مربوط نمی
 

. خداوند 141سورة نساء، آیۀ  ى الْمؤمنِني سبِيالً،لَن يجعلَ اللَّه للْكافرِين علَبرخی با استناد به برخی آیات مثالً:  - 76
براي کافران بر مؤمنین راهی قرار نداده است، یا برخی دیگر با استناد به سایر آیات در تورات و انجیل قوم خود 
را برتر و افضل از دیگران میشمارند که غلط است. همانطور که در بخشهاي دیگر این کتاب به آن خواهیم 

خت انتساب به دین مفید به تفاخر و برتري بر دیگران نیست. در این ارتباط باید از منتسبین به ادیان مختلف پردا
سؤال کرد که آیا خیراالمم مسلمین بودند که فرزندان رسول گرانقدرشان ص را در کربال تکه تکه کردند و یا 

هیچکدام از این طوائف خیراالمم نیستیم و هیچ  کشتند؟ مسلماً اقوام یهود و نصارا بودند که انبیاء سلف را می
 جاي تفاخر و برتري طلبی بر دیگري نیست. 
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  ال است. الملل عرفی قابل استعم بین

  المللی  اصل سد ذرایع بین - 14
اند که هر عملی که عادتاً  ذرایع جمع ذریعه به معنی وسائل است. برخی بر این عقیده  

 77اي گردد، به استناد اصل سد ذریعه بایست از آن ممانعت بعمل آورد. سرانجام منجر به مفسده
یک کشور خارجی از طریق کشور دوم براي مثال آزادي ترانزیت و نقل و انتقال مواد مخدر از 

به کشور ثالث، هرچند آزادي ترانزیت در کشور دوم وجود داشته باشد معذالک به دلیل اینکه 
رساند باید کشور دوم مانع از آن گردد. به عبارت دیگر  این ترانزیت به کشور ثالث صدمه می

  م نماید. کشور دوم باید سد ذریعه توزیع و انتقال مواد مخدر به کشور سو
این اصل علیرغم اتکاء بر آیات قرآن بر بناهاي دیگر احکام اسالمی نیز استوار است و 

باشد. همانطور که اشاره شد اعتالي بشریت منوط به اعتالي تمام آحاد  عقل نیز مؤید آن می
هاست و اگر فساد در کشوري رخنه کند به ضرر و زیان کشورهاي دیگر خواهد بود. این  انسان

هاست که همواره به اشتباه، منافع فردي خود را متمایز از منافع جهانی و  شتباه بزرگ انسانا
  بشریت دانسته است. 

  اصل انحصار استحسان به صاحب امر و اجازه  - 15
استحسان از مباحث بسیار بحث انگیز فقهی و حقوقی است که حجیت آن در بین مذاهب   

معناي نیک دانستن و پسندیدن است و در فقه مذاهب  مختلف مورد نزاع است. استحسان به
مختلف تعاریف گوناگون دارد. در مجموع به طور خالصه از مصادیق استحسان این تعریف 

شود که استحسان صدور حکمی به سبب نیک دانستن و پسندیدن عملی و رعایت  برداشت می
تند که اگر باب استحسان باز مصلحت خود و دیگري است. مخالفین این نظریه بر این عقیده هس

دهد و اساس احکام و حقوق را بر هم  باشد هرکس به نفع خود حکمی بر وفق میل و هوي می

 

 )، چاپ نهم. مرکز نشر علوم اسالمی.1379نگاه کنید به اصول فقه، دفتر دوم مصطفی محقق داماد( - 77
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  ریزد.  می
شود  در اعمال و رفتار حضرت خضر ع به وضوح مشاهده می 78در قرآن کریم استحسان  

ظالمین منطبق  که اعمال و رفتار وي از سوراخ کردن کشتی و کشتن طفل و راست کردن دیوار
با احکام و قوانین هیچ شریعتی نیست. این استحسان منحصر به کسانی است که به آنها علم لدنی 

  عطا شده است و مدخل هرکسی نیست. 
گردد تا مرز میان  چنانچه استحسان مقید به اولواالمر نباشد منافع فردي یا ملّی سبب می  

تن و پسندیدن براي تمام بشریت مد نظر قرار گیرد تر شود و به جاي اینکه نیک دانس ملل پررنگ
گرچه در حکومت اسالم تمام تصمیمات و   شود. براي ملّت یا افراد خاص مطرح و ترسیم می

احکام مقید به اولواالمر است و ذکر این موضوع در این باب براي این است که هرکس خود را 
ند. زیرا همین محق دانستن بود که پس از ها محق ندا در صدور حکم و فتوا و تعیین خط مشی

  رحلت رسول اکرم ص مسیر اسالم را به اینگونه که هست تغییر داد. 
در تفصیل این موضوع باید گفت که خود رسول اکرم ص نیز بدون اجازه حقّ فرمایش   

نداشت تا چه رسد به فتوا و در این باب در ماجراي انقطاع وحی در قرآن کریم آمده است که 
  و سپس آیات سورة کهف نازل گردید. 79به مدت چهل روز وحی به حضرتش نازل نشد

  الملل  اصل استصالح بین - 16
احکام شریعت اسالم مبتنی بر مصالح و مفاسد است. استصالح یا مصالح مرسله در لغت به   

ارت هاي آزاد یا رها (در مقابل مقید) است. در مباحث اصول و فقه و حقوق عب معنی مصلحت
از این است که احکام فقهی را مبتنی بر مصالح مرسله بدانیم یعنی بر مصلحتی است که دلیل 

 

م خضر ع لدنی بود گذارند تا استحسان. و این بنا صحیح است زیرا عل برخی بناي عمل خضر ع را بر علم می -  78
و استحسان وي نیز برمبناي همین علم لدنی بود و بر این مبناست که در این اصل استحسان منحصر به صاحبان 

 .هستند االمر اولیعلم لدنی شده که مجازین و 
در مبحث مورد دانند ولی قابل استفاده  میَشاَء اللَّه  أَنْگرچه مفسرین این موضوع را به دلیل استثناء نکردن با  - 79

تفسیر این آیات در: قرآن مجید و سه داستان اسرارآمیز عرفانی، نگارش حضرت حاج بررسی ما نیز هست. 
 سلطانحسین تابنده گنابادي آمده است.
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در این هنگام قاعده استصالح حکم  80خاصی نه بر وجوب رعایت آن رسیده و نه به حرمت آن.
کند که مصلحت بشر در آن باشد. مصالح بشر از لحاظ مهمترین مقاصد شرع در  به عملی می
شوند. لذا بر این اساس در صحنۀ  ه دین، نفس، عقل، نسل و مال خالصه میمقاصد خمس

المللی نیز همین استصالح در صدور حکم و اتّخاذ روش به مصلحت هر دو یا چند کشور  بین
دهد.  درگیر است و در مجموع مصلحت بشریت را از لحاظ مقاصد خمسۀ فوق مد نظر قرار می

نّتی مشمول طیف کمی از احکام است ولی در صحنۀ اگرچه استصالح در احکام فقهی س
المللی به حکم  یابد زیرا احکام اسالمی بین الملل دامنۀ وسیعی می المللی و حقوق بین بین

استصالح قابلیت قبول جهانی خواهد یافت و نه به دلیل حکم فقهی آن در فقه اسالم. یعنی دول 
مند به پذیرفتن تعبدي احکام حقوق اسالم هستند  و ملل دیگر نه به اعتقاد به دین اسالم عالقه

بلکه به دلیل محاسبۀ مصلحت خویش احکام اسالم برایشان مطلوب گشته و قابلیت پذیرش 
   81یابد. می

هایی است که مهمترین آنها اذن است و  این اصل نیز همانند استحسان مقید به محدودیت  
از این قاعده احکام مصالح به مفاسد یا بالعکس  این محدودیت از این باب است که با استفاده

  تحریف نگردد.

  الملل مشروط به حلیت حق  اصل استصحاب بین - 17
استصحاب در لغت به معنی به همراه داشتن و همراهی است. از استصحاب در رسائل شیخ   

بدین شکل  یعنی حکم به بقاء آنچه پیشتر وجود داشته ذکر شده است »ابقاء ما کان «انصاري به 
که اگر یقین داشته باشیم که چیزي قبالً وجود داشته و شک داشته باشیم که آیا حاال هم وجود 

تر باید گفت بر  کنیم. به عبارت حقوقی دارد یا خیر، آن را بر اساس یقین قبل موجود فرض می
ابت اساس این اصل اگر حق یا دینی بر عهدة کسی ثابت شد اصل بقاء آن است مگر خالفش ث

 

 .164 – 170) مبانی استنباط حقوق اسالمی، دانشگاه تهران. صص 1356محمدي، ابوالمحسن ( - 80
م از قبول آن سر باز میبراي مثال حکم طالق در مسیحی - 81 زد از احکام اسالم اقتباس و  ت نبود و سالها دولت ر

 به تصویب رسید. بواسطۀ این قانون در همان روز تصویب حدود چهارده هزار زوج در ایتالیا متارکه نمودند.
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شود. عناصر استصحاب، حجیت، اقسام و تعارض با ادلۀ دیگر نظیر برائت یا احتیاط (اشتغال) یا 
تخییر یا اصالت الصحت یا اصالت اللّزوم یا امارة ید یا اقرار و یا با استصحاب دیگر همه از 

   82پردازیم. باشند که در اینجا به آنها نمی هاي مهم در استصحاب می بحث
الملل اسالمی نیز جایگاه خاص خود را داراست. زیرا با ورود  ر حقوق بیناین اصل د  

گردد و این قانون نگرش  الملل اسالمی قانون جدیدي به صحنۀ جهان وارد می حقوق بین
م است نگرش جدید بسیاري از آنچه پیشتر بوده  جدیدي را بر کلّیۀ مسائل تعریف می کند. مسلّ

برد. استصحاب با بقاء ثابت شدة حق، مشروط به  و سؤال می شده است را زیر شک و اجرا می
  کند.  حلیت آن، ابقاء ماکان را تجویز می

  اصل عطف به ماسبق نشدن قانون - 18
عطف به ما سبق نشدن قانون به معنی عدم تسرّي آثار حقوقی یک قانون به حقوق گذشتۀ   

باشد. عدم قبول این اصل  ون مربوطه میافراد یا نهادها و یا کشورها به زمان پیش از تصویب قان
دهد زیرا هر لحظه بیم آن  ها را در مخاطره قرار می همواره زندگی فردي و اجتماعی انسان

رود که قانون جدیدي وضع شود و حقوق افراد را زیر سؤال ببرد. لذا رعایت این اصل در  می
. در نظام حقوقی اسالم نیز این دهد هاي حقوقی آن را تشکیل می حقوق دول متمدن یکی از پایه
  اصل مد نظر قرار گرفته است. 

گذاري در  الملل سبب تقویت امنیت و ثبات ناشی از قانون کاربرد این قاعده در روابط بین
  گردد و ثبات از لوازم رشد و توسعۀ اقتصادي و اجتماعی همۀ ملل عالم است.  عرصۀ جهانی می

  اصل دوام تصرّف بالمعارض  -19
گردد. براي مثال اگر کشوري سرزمینی را براي  این اصل موجب حقّ حاکمیت می  

سالهاي طوالنی در اختیار داشته باشد و دیگر کشورها نیز علیه آن ادعائی نداشته باشند، این 

 

  . 229 – 245) مبانی استنباط حقوق اسالمی، دانشگاه تهران، صص 1356نگاه کنید به: محمدي، ابوالحسن ( - 82
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تصرّف طوالنی بدون معارض استمرار حاکمیت آن کشور نسبت به مورد تصرّف را سبب 
گردد که سبب  قوق مکتسبه یا به نوعی استصحاب تلقی میشود. این اصل به نوعی ح می

شود. همانطور که ذکر آن رفت مشروعیت اصل دوام تصرّف  مشروعیت ابقاء ماکان می
بالمعارض همانند اصل حقوق مکتسبه و استصحاب مبتنی بر حلیت حق و غیرغصبی بودن آن 

  گردد. باشد و در این حالت نیز در اسالم تأیید می می
ن اصل مبین این موضوع است که دولت اسالم حاکمیت غیرغصبی کشورها را در ای  

نماید. استثنائات این موضوع را در مبحث اصل شناسائی دول  هاي خودشان شناسائی می سرزمین
  نمائیم.  ذکر می

  اصل پاداش وکیل محق و کیفر وکیل باطل  - 20
و حتّی تحریف حق است. وکالت وکالت یکی از مباحث و ابزارهاي مهم در احقاق حق    

نماید  الزّحمه از موکل خود سعی می از دیدگاه بدبینانۀ آن شغلی است که وکیل با دریافت حقّ
موکل خود را در دادگاه محق کند چه حق با موکل وي باشد و چه نباشد. این نحوه نگرش به 

ماید. قرآن کریم دستور فر بار است و قرآن کریم این نوع وکالت را نفی می وکالت بسیار اسف
نماید. وکالت  فرماید و از یاري در گناه و تجاوز منع می معاونت و یاري در نیکی و تقوا می

باطل یعنی تالش براي تفوق باطل بر حق، معاونت در جرم است و لذا براي اینکه روند جریان 
و شریک گردد. محاکم رو به صالح و فالح باشد باید معاون در جرم در عقوبت مجرم سهیم 

یعنی وکیل باید فقط درصدد احقاق حقّ محق باشد نه احقاق حقّ موکل خود. البتّه موارد استثناء 
بر این موضوع نیز وجود دارد که بسیاري از اختالفات، ناشی از تفسیر متفاوت قانون توسط 

  باشد. طرفین دعوي و وکالي آنها می
ول این اصل است و بر این اساس وکیل وکالت که نوعی شفاعت و میانجیگري است مشم
الزّحمه دریافت دارد ولی اگر در محق  باید چنانچه در احقاق حق کوشید، از موکل خود حقّ

کردن باطل کوشید باید به جرم معاونت در جرم، بخشی از مجازات را به عهده گیرد. مسلّم 
قانۀ وکیل خواهد است اعمال این روش، وکالت را به سمت قضاوت عادالنه و یاري صاد

  کشانید و فساد این شغل را تقلیل خواهد داد. 
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الملل نیز قابل تّسري است ولی در آن صحنه وکال  این بحث با مالحظاتی به حقوق بین  
نمایندگان دول هستند و جزاي معاونت در جرم به سادگی قابل انتساب و تحمیل به وکیل نیست 

د چه در این مقیاس جرائم و کیفر آنها بسیار بزرگتر از که وکیل از عهدة این جزا بر نخواهد آم
المللی به صداقت بایست  قدرت تحمل وکیل است. ولی به هرحال براي کشاندن وکالت بین

الملل ابداع گردد تا بشریت از فرصت جویی مجرمان در  تمهیداتی در این باب در حقوق بین
  ایمن شود.  ضایع نمودن حقوق دیگران از طریق بکارگیري وکال

  اصل رفع تکلیف در جهل به حکم تشریعی و عدم رفع آن در جهل به حکم فطري  -21

کاربرد فراوانی در حقوق داخلی  »کند جهل به حکم رفع تکلیف نمی«عبارت حقوقی   
دارد و بر این اساس چنانچه مجرم علّت جرم خود را جهل به حکم اعالم نماید این قصور در 

نماید. گرچه این اصل براي این است که جهل به حکم  تقصیر وي نمی دانستن قانون، رفع
مستمسک مجرم قرار نگیرد و مشوق مردم باشد تا از قوانین موضوعه اطالع یابند ولی از سوي 

اند ضایع گردد. لذا بر  دیگر باعث شده تا حقوق افرادي که واقعاً به قوانین مربوطه جهل داشته
احکام تشریعی یا موضوعه و احکام فطري قائل شد. احکام فطري این اساس باید تمیزي بین 

کند مثالً ظلم و ستم و اجحاف و  داللت بر جرائمی دارند که وجدان هرکس به آن اعتراف می
ضایع کردن حقوق دیگران و سرقت و تجاوز و بسیاري موارد دیگر را هرکس به عنوان جرم و 

دانند مثالً براي ساختن انبار در پارکینگ منزل خود  شناسد ولی بسیارند کسانی که نمی خطا می
اي از شهر را  نیازمند مجوز شهرداري هستند و یا در روز مشخّص با اتومبیل حقّ ورود به منطقه
هاي بسیاري از  ندارند و این احکام اخیر همگی در زمرة احکام تشریعی یا موضوعه هستند. مثال

   توان نام برد. این دو گروه احکام می
احکام فطري برمبناي قواعد عقلی کلّی هستند و اختصاص به مذهب، قانون یا کشور 
خاص ندارند و زمان و مکان در آن تأثیر چندانی ندارد و وجدان مصدق آنهاست و در همه جا 

تواند به  تواند براي ارتفاع تکلیف خود را به تجاهل وادارد و نمی روند. لذا مجرم نمی بکار می
دانستم  تواند بگوید که من نمی متمسک شود. یعنی بطور مثال نمی» بح عقاب بالبیانق «قاعدة 

سرقت یا ظلم یا تجاوز اعمال زشتی هستند. ولی در احکام تشریعی و موضوعه این موضوع 
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دانستم که  تواند استدالل کند که من در این شهر یا کشور غریبم و نمی متفاوت است. مجرم می
قبح عقاب  «ص نباید با اتومبیل وارد محدودة مرکزي شهر شد. لذا به قاعدة در بین ساعات مشخّ

یک قاعدة » قبح عقاب بالبیان «کند. قاعدة  متمسک شده و از خود دفاع مشروع می» بالبیان
تواند منجر به نفی حق و یا  باشد و قواعد عقلی اساس تمییز حق هستند و نفی آنها می عقلی می

و لذا معقول نیست که فردي را نسبت به خطایی که از آن مطلع نبوده اصوالً قضاء گردد 
  مجازات کرد. 

توان استنباط نمود که جهل  در مورد احکام فطري دستور قرآن کریم صریح است و می
نماید ولی در مورد احکام تشریعی وقتی جهل به حکم رفع  به حکم فطري رفع تکلیف نمی

  بالغ شده باشد.کند که حکم به مجرم ا تکلیف نمی
الملل نیز قابلیت تسرّي دارد و آن در این است که به  هاي حقوق بین این اصل به زمینه  

دلیل اینکه اتباع کشورهاي مختلف به قوانین موضوعه غیرموطن خود آگاهی بسیار کمی دارند 
 هاي باید در عدم رعایت احکام تشریعی با تخفیف با آنها برخورد شود. براي مثال بخش

شود که واردین ازآنها مطلع  اي از حقوق مدنی و اداري کشورها مشمول این موضوع می عمده
نیستند. شاید الزم باشد تا این قوانین به نحوي به واردین و مسافرین خارجی و توریستها تفهیم 
گردد. البتّه در این مورد باید به روش تفهیم مناسب دست یافت. در غیر این صورت بسیاري از 

تواند جرائم تشریعی تلقی شود و آنها تحت تعقیب قضائی قرار  عمال واردین و مسافرین میا
اند. در این   گیرند در صورتی که واقعاً به آن قوانین آگاه نبوده و عقالً مستوجب مجازات نبوده

الملل مسکوت بوده است و باید براي استیفاء حقّ افراد غیربومی در این باب  زمینه حقوق بین
  ها تسهیالتی در این زمینه ابداع و وضع نمایند.  مسئله را مطرح و باز نمود تا دولت

  اصل احترام به حقوق مکتسبه - 22
شود. براي مثال  را فرد به طور طبیعی ندارد و از اکتساب وي ناشی می 83حقوق مکتسبه  

المللی  دیوان بیناساسنامه  38حقّ حاکمیت از جملۀ موارد این اصل است. این اصل طبق مادة 
 

83 - Acquired or verted rights 
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الملل در حل و فصل دعاوي  دادگستري از جملۀ اصول مورد استفاده بعنوان منابع حقوق بین
باشد. در نتیجه این اصل حقوق و امتیازات اکتساب شده ناشی از گذشت زمان از حقوق  می

سائل شوند. در فقه نیز استصحاب بنا بر تعریفی که شیخ مرتضی انصاري در ر مکتسبه شمرده می
یعنی حکم به بقاء آنچه پیشتر وجود داشته است باب حقوق مکتسبه را  »ابقاء ما کان«نماید:  می

نماید  هایی را بین استصحاب و حقوق مکتسبه ایجاد می نماید. این تعریف گرچه تفاوت باز می
دیگر دانند شباهت بسیاري به یک ولی از این نظر که هر دو امتیازات قبلی را مستوجب بقاء می

دارند. همانطور که در حجیت استصحاب به علل مختلف تردیدهایی است، در اعطاي حقوق 
مکتسبه نیز تردیدهایی وجود دارد. این تردیدها از لحاظ اسالم در نحوه سالمت حقوق مکتسبه 

باشد که در صورت رفع این  از حیث حلیت در مالکیت حق و عدم غصبی بودن این حقوق می
الملل عمومی به مسائل  ل احترام است. به هرحال حقوق مکتسبه در قلمرو حقوق بینتردیدها قاب

باشد. مثالهایی از  الملل می گردد که از عمده مسائل حقوق بین مختلف حقّ حاکمیت برمی
  حقوق مکتسب در قرآن آمده است.

  اصل اعتبار امر مختومه  - 23
ازعه و اختالف به صورت نهایی و این اصل به این معنی است که اگر موضوع مورد من  

قطع توسط یک دادگاه ذیصالح رسیدگی و به صورت قانونی تعیین تکلیف شد براي طرفین 
الملل نیز  دعوي مختومه تلقی شود و نباید مجدداً آن را مطرح ساخت. این اصل در حقوق بین

  توان دریافت. را می جایگاه مورد قبولی دارد. در آئین دادرسی اسالم نیز مصادیق این موضوع
همانطور که در آئین دادرسی در حقوق داخلی مطرح است، مدارك جدید دال بر کشف   

  الملل نیز باشد.  تواند باعث به جریان انداختن مجدد پرونده در حقوق بین حقیقت می

  المللی  اصل مسؤولیت بین - 24
الملل است به نحوي که  ینالمللی یکی از موارد مبرهن در مباحث حقوق ب مسؤولیت بین  

هرگاه کشوري مرتکب اعمالی شود که به دیگري خسارت وارد سازد باید جبران نماید. این 
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الملل خصوصی نیز تسرّي دارد و  الملل عمومی به موارد حقوق بین موضوع از دامنۀ حقوق بین
حمایت دیپلماتیک یابد. در این ارتباط مبحث  مسؤولیت به افراد متبوع یک کشور نیز تعمیم می

گیرد که در ارتباط با مباحث مطرح در اینجا بسیار حائز اهمیت است. گسترش مباحث  قرار می
هاي دیگري از مسؤولیت را در  حمایت دیپلماتیک تا حد کاپیتوالسیون نیز وسعت دارد که جنبه

مسائل حمایت  کند. البتّه این نوع مسؤولیت در ارتباط با حدت الملل تعریف می روابط بین
المللی است ولی چون حمایت  مطرح است و علی القاعده جدا از تعریف مسؤولیت بین

شود لذا این مبحث نیز در اینجا قرار داده شده  دیپلماتیک از حیطۀ مباحث مسؤولیت تلقی می
  هاي موضوعی مجاور این مبحث است.  المللی نیز در حیطه هاي بین است. قیمومت

  ي گسترش دارد که حتّی اگر مقامی  المللی در روابط بین ت بینمبحث مسؤولیالملل تا حد
از کشوري به کشور دیگر توهین نماید ملزم است علناً عذرخواهی نماید و یا حتّی عزل وي از 

بینی است. جزئیات این مسائل در قوانین حقوق  مقام تحت تصدي نیز از وقایع قابل پیش
  للی دادگستري درج است. الم الملل و دیوان بین بین

بحث در باب مسؤولیت از حیطۀ تقصیر به دامنۀ قصور نیز رسیده است ولی چون اثبات   
مسؤولیت در حیطۀ قصور سخت قابل اثبات است و امکان استفادة نابجا از آن وجود دارد لذا با 

م مشروعیت اي در انطباق مشروعیت و عد هایی روبرو است. از طرفی مباحث عدیده محدودیت
الملل وجود دارد  اعمال مختلف بر اساس قوانین داخلی یا قوانین کشور مصدوم یا حقوق بین

  هاي خاصی در موضوعات مختلف برخوردارند.  که همگی از ویژگی
باشند و اگر  المللی گاهی قابل طرح نمی قوانین مسؤولیت در بسیاري از مسائل جدي بین  

آن با تردید روبرو است. در این باب بسیاري از مسائل که به  هم طرح گردند ضمانت اجرائی
افتد را  هاي بزرگتر اتّفاق می کنندگان باالخص هجمۀ قدرت نحوي مرتبط با جنگ و حمله

توان ذکر کرد. از طرفی مسببین این گونه اعمال و تجاوزات افرادي هستند که در مقامات  می
ر در پایان جنگ هم محاکمه شوند یک جان بیشتر سیاسی یا نظامی کشورها قرار دارند و اگ

ندارند که قصاص گردند ولی ممکن است باعث کشتن تعداد زیادي شده باشند. از طرف دیگر 
در صورت عدم آمادگی کشور خسارت زننده، خسارت دیده حقّ توسل به زور یا جنگ را 

نها در ارتباط با این است که طرفین ندارد. البتّه باید مجدداً به این موضوع اشاره کرد که همۀ ای
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  از چه قدرتی برخوردار باشند. 
تبلور این اصل در حقوق اسالم تحت عنوان مبحث دیه قابل مشاهده است. در فقه اسالم   

دیه به عنوان پرداخت خسارت در ضایع ساختن حقوق دیگران است و چون مرزهاي سیاسی در 
ارد لذا ضایع ساختن حقوق افراد و اقوام و ملل دیگر ها را ند اسالم تعریف مجزا کنندة انسان

گیرد. طیف  همانند ضایع ساختن حقوق افراد اقوام و ملل اسالمی است و دیه بر آن تعلّق می
شود به نحوي که بر اساس  وسیع تعلّق دیه به تخلّفات شامل هم قصورات و هم تقصیرات می

گردد و اگر  گري شود مشمول دیه میقواعد فقهی حتّی اگر عمل فردي باعث ترساندن دی
هایی اعم از مادي یا روحی یا جسمی براي او گردد به همین میزان  ترسیدن فرد موجب خسارت

  شود.  دیه بیشتر می
اگر دیه دهنده در پرداخت دیه خود ناتوان باشد بر حکومت اسالم فرض است که حقوق   

دیده دیه بپردازد. مباحث ضمان جریره که  المال به خسارت دو طرف را احیاء نموده و از بیت
مشتمل بر تعهد فرد در پذیرفتن خسارت فردي دیگر است در این حیطه وارد نیست چون ضمان 

  گردد.  جریره بر اساس اختیار مسؤولیت است ولی دیه بر اساس اجبار مسؤولیت وضع می
المللی است.  ی یا بینخود حکم قصاص به نحوي تصریح در پذیرفتن مسؤولیت اعم از ملّ

و چون مرزها در اسالم متمایزکنندة حقوق نیستند و کلیۀ افراد جوامع بشري از حیث نژاد و 
شوند لذا این قاعده مؤید اصل مسؤولیت در  ملیت و محلّ سکونت به یک چشم نگریسته می

  الملل است.  حقوق بین
و باید خسارت وارده را  براساس قرآن کریم هرکس ستم کند مسؤولیت متوجه اوست

رسد که از مباحث مهم در  المللی افراد می بپردازد. تعمیم این مبحث به موضوع مسؤولیت بین
  باشد.  الملل می حقوق بین

المللی  المللی تا قبل از جنگ دوم جهانی به موجب قواعد فرعی و قراردادي بین جرائم بین
داشتند مانند دزدي دریائی، خرید و فروش  از یک طرف عبارت از جرائمی بود که جنبۀ عام

برده و زنان و اطفال، خرید و فروش مواد مخدر و انتشار نشریات خالف عفّت و اخالق و چاپ 
هاي قلب و از طرف دیگر عبارت بود از عدم رعایت قواعد و  اسکناس جعلی و ضرب سکه

افزوده شد و حقوق المللی  رسوم جنگ. بعد از جنگ دوم چند جرم بر فهرست جرایم بین
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المللی مورد اهمیت قرار گرفت و جرایم ضد بشریت، جنایات ضد صلح و کشتار  جزاي بین
هاي خاصی براي محاکمۀ جنایتکاران جنگی نظیر  دسته جمعی بر این موارد افزوده شد و دادگاه

  .الملل نوظهور بود هاي نورنبرگ و توکیو تشکیل شد که در تاریخ حقوق بین دادگاه
المللی قواي مسلح دولتها حق دارند در زمان  طبق قوانین و عرف عادي و قراردادي بین  

جنگ براي مبارزه با دشمن از اسلحه استفاده نمایند ولی مجاز به هرگونه اقدام و هر نوع استفاده 
از سالحهاي جنگی بر علیه دشمن نیستند. براي مثال غارت و قتل افراد غیرمسلح مجاز شناخته 

المللی جزء عملیات  شده است. این اعمال و نظایر آن در زمان جنگ که طبق عرف و رویه بینن
اند. براي مجازات  شوند اصطالحاً جنایات جنگ خوانده شده جنگی بمعنی اخص محسوب نمی

توانند به موجب قوانین جزایی داخلی با اتباع  مرتکبین این جنایات هر یک از دول متحارب می
المللی معمول شده  اي که از دیرباز در روابط بین نند و همچنین به موجب قاعدهخود رفتار ک

است دولتها حق دارند در صورتی که افراد دشمن را به عنوان اسیر جنگی در اختیار داشته باشند 
  طبق قوانین خود مجازات نمایند. 

در نتیجه  المللی افراد مفهوم وسیعتري پیدا کرد و در جنگ دوم موضوع جنایت بین  
المللی را نقض کرده و اقدام به جنگ تعرّضی نمودند مجرم و مستوجب  افرادي که تعهدات بین

تشکیل دادگاه نظامی  1945اوت  8مجازات شناخته شدند. بر اساس قرارداد لندن مورخ 
بینی گردید. این  المللی براي محاکمه و مجازات جنایتکاران بزرگ جنگ دول اروپایی پیش بین
گاه طبق مادة اول قرارداد لندن در آلمان تشکیل شد تا به جنایات افرادي که جرایم آنها داد

اساسنامه دادگاه نورنبرگ کسانی که  6محلّ جغرافیایی معینی نداشته رسیدگی نماید. طبق مادة 
ضد  ها مرتکب جرایم: جنایات بر به نام و به حساب دول اروپایی منفرداً یا به عنوان عضو سازمان

صلح، جنایات جنگ و جنایات بر ضد بشریت شده بودند مورد تعقیب و محاکمه و مجازات 
  گرفتند.  قرار می

الملل سابقه نداشته و امري کامالً  جنایات بر ضد صلح از جرایمی است که در حقوق بین  
المللی  ت بیناي در مورد مسؤولی تازه بود و بنابراین از این لحاظ بعد از جنگ دوم اصول تازه

اساسنامه دادگاه نظامی  6افراد صرفنظر از مقام و موقعیت آنها وضع شد. طبق بند الف مادة 
اداره یا شروع و تهیه و یا ادامۀ یک جنگ تعرّضی یا «نورنبرگ جنایات بر ضد صلح عبارتند از: 
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ود و یا شرکت در یک المللی واقع ش ها و پیمانها یا قراردادهاي بین جنگی که بر خالف عهدنامه
 6به موجب بند ب مادة  84»نقشه دسته جمعی یا توطئه به منظور اجراي یکی از اعمال مذکور.

نقض قوانین و عادات جنگ، که موارد «اساسنامه دادگاه نورنبرگ جنایات جنگ عبارتند از: 
راد غیرنظامی آن عبارتند از (بدون اینکه منحصر و محدود به همین عده باشد) قتل و تبعید اف

نواحی اشغال شده و بدرفتاري با آنها به منظور کار اجباري یا به هر منظور دیگر، قتل اسیران 
جنگی و بدرفتاري با آنها، اعدام گروگانها، غارت اموال عمومی یا خصوصی، تخریب بدون 

ابراین بن» علّت شهرها یا دهات یا هر نوع تخریب و انهدام که مبتنی بر ضرورت جنگی نباشد.
جنایات جنگ به معنی اخص عبارت از نقض قواعد و مقرّراتی است که به موجب قراردادهاي 

   85المللی دول متحارب و افراد ارتش آنها باید در موقع جنگ رعایت کنند. بین
جنایات بر ضد بشریت نیز از جرایمی است که تا قبل از تشکیل دادگاه نورنبرگ در حقوق 

اساسنامه  6ص و سابقه مشخّصی نداشته است. این جنایات طبق بند ج مادة الملل عنوان خا بین
قتل، نابودي، برده کردن، تبعید، یا هر عمل غیرانسانی «دادگاه نظامی نورنبرگ عبارتند از: 

 

ها در اساسنامه دادگاه نورنبرگ تعریف نشده است معذلک از  گرچه جنگ تعرّضی و جنگ ناقض عهدنامه -84
هاي تقدیمی به دادگاه و اظهارات نمایندگان دول متّحد که تقاضاي مجازات سران دول متجاوز را  ادعانامه

ها جنگی  آید که مقصود از جنگ تعرّضی یا جنگ ناقض عهدنامه گاه چنین برمیداشتند و همچنین از حکم داد
است که بر خالف عهدنامۀ بریان کلوگ (عهدنامه تحریم جنگ) که جنگ را به عنوان اجراي سیاستهاي ملی 

از  ها و قراردادها مخصوصاً عهدنامۀ ورساي و قراردادهاي لوکارنو و غیره منع کرده و همچنین سایر عهدنامه
 باشد. طرف دولت آلمان و متّحدین اروپایی را مورد حمله و تجاوز قرار داده است می

 1899این قراردادها که مورد استناد دادگاه نورنبرگ واقع شده است در درجه اول عبارتند از قراردادهاي الهه  85
راجع به رفتار با اسیران  1927مربوط به قواعد و رسومی که باید در جنگ زمینی رعایت شود و قرارداد  1907و 

راجع به جنگ دریایی و زیردریایی و در درجه دوم عرف و عادتی است  1936و  1930جنگی و عهدنامه لندن 
المللی رعایت قواعد و  المللی معمول شده است. گرچه به موجب قراردادها و طبق عرف بین که در روابط بین

مورد قبول قرار گرفته اما اوالً عدم رعایت و نقض آنها رسوم جنگ از طرف دول متحارب اصلی است که 
المللی دولتها  المللی شناخته نشده و ثانیاً از آنجا که تا قبل از دادگاه نورنبرگ در روابط بین جرم بین اًصریح

شد و این موضوع  اند عدم رعایت قواعد مزبور موجب مسؤولیت مدنی دولت متخلّف می مسؤولیت جزایی نداشته
 ر ماده سوم قرارداد الهه ذکر شده که دولت متخلّف باید جبران خسارات وارده از طرف اتباع خود را بنماید.د
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دیگري که علیه مردم غیرنظامی (کشوري) قبل از جنگ یا در حین جنگ ارتکاب شود یا 
ها مخالف  سیاسی، نژادي، مذهبی (اعم از اینکه این شکنجه شکنجه و عذاب دادن مردم به علل

یا موافق قوانین مملکت محلّ ارتکاب باشد) که بر اثر جنایتی ارتکاب شود که داخل در 
کنندگان و سازمان دهندگان و محرّکین و شرکاء و  صالحیت دادگاه یا مربوط به آن باشد. اداره

ا اجراي نقشه دسته جمعی و یا یک توطئه براي ارتکاب معاونین جرمی که در تنظیم و تهیه و ی
اند مسؤول کلّیه اعمال تمام کسانی که براي اجراي  یکی از جرایم مذکور در فوق شرکت داشته

   86باشند. نقشه مزبور انجام شده است می
عالوه بر جرایمی که در اساسنامه دادگاههاي نورنبرگ و توکیو و احکام دادگاههاي 

کشتار  1948دسامبر  11المللی  توجه واقع شده است به موجب قرارداد بینمذکور مورد 
دستجمعی نیز اعم از اینکه در زمان جنگ یا در زمان صلح ارتکاب شود جرم و جنایت 

المللی شناخته شده است و مرتکبین آن از افراد عادي و مأموران دولتی و اعضاي حکومت  بین
قرارداد عبارت است از یکی از اعمال ذیل  2طبق ماده  شوند و کشتار دستجمعی مجازات می

  که به قصد نابود کردن تمام یا قسمتی از گروه ملی، قومی، نژادي، یا مذهبی انجام شود: 
  قتل اعضاي گروه  - 1
 صدمه شدید نسبت به سالمت جسمی یا روحی افراد آن گروه  - 2

ی به زوال قواي قراردادن عمدي گروه در معرض شرایط زندگی نامناسبی که منته - 3
 جسمی آن گروه به صورت کلّی یا جزئی بشود. 

 اقداماتی که بمنظور جلوگیري از توالد و تناسل آن گروه صورت گیرد.  - 4

 انتقال اجباري اطفال آن گروه به گروه دیگر.  - 5

الملل  سابقه در حقوق بین المللی نورنبرگ متضمن یک موضوع تازه و بی حکم دادگاه بین
 

کنندگان  جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دادگاه به صورت مستقل و به عنوان جرم اصلی مورد توجه تهیه -86
ة اساسنامه واقع نشده و عنوان جرم تبعی دارد و در نتیجه مر در  6تکبین جنایات موضوع بندهاي الف و ب ماد

شوند. در طرح  صورتی که ضمن ارتکاب آن جنایات مرتکب جنایات بر ضد بشریت گردند مسؤول شناخته می
الملل تنظیم گردید جنایات  قرارداد راجع به جنایات بر ضد بشریت و امنیت بشر که بوسیلۀ کمیسیون حقوق بین

ة اساسنامه دادگاه نورنبرگ کاملتر ذکر و جرم مستقلی شناخته شد. 6 موضوع بند ج ماد 



 اسالم  در ملل ال روابط بینمبانی عرفانی     60

  

لیت و مجازات افراد است به علّت تخلّف از تعهدي که دولت به عهده گرفته بود و آن مسؤو
الملل مدتهاست براي اشخاص طبیعی  است. در حکم دادگاه تصریح شده است که حقوق بین

الملل از نمایندگان دولتها  تکالیف و مسؤولیتهایی در نظر گرفته و حمایتی را که حقوق بین
توانند باستناد سمت  یتکارانه آنها نیست و مرتکبین این اعمال نمیکند مربوط به اعمال جنا می

رسمی خود از محاکمه و مجازات معاف شوند. اصل مسؤولیت فردي بعلّت نقض تعهدات 
المللی در قرارداد کشتار دسته جمعی نیز عنوان شده و برسمیت شناخته شده است. همچنین  بین

ضد صلح و امنیت بشر که با توجه به سوابق مربوط به  در مادة اول طرح مربوط به جنایات بر
الملل  اساسنامه و حکم دادگاه نورنبرگ تهیه و در ششمین دورة اجالسیۀ کمیسیون حقوق بین

به تصویب رسیده به مسؤولیت و مجازات افراد به این شرح اشاره شده است:  1954در سال 
الملل  قانون تعریف شده جنایات حقوق بین جنایات بر ضد صلح و امنیت بشر که در این«

طرح مزبور  2گردد و افرادي که مسؤول آنها باشند مجازات خواهند شد. در مادة  محسوب می
بند است اعمالی که جرم یا جنایات بر ضد صلح و امنیت بشر باشند احصا شده  13که مشتمل بر 

اوزکارانه، هر نوع تهدید براي اقدام به است. این اعمال به طور خالصه عبارتند از: هر عمل تج
عمل تجاوزکارانه، عمل تهیه و تدارك توسل به نیروي مسلح، عمل تشکیل و تشویق دستجات 
مسلح براي اقدام به تجاوز، اقدام براي ایجاد جنگ داخلی در یک کشور، اقدام به عملیات 

یگر، کشتار دسته جمعی، اعمال ها، دخالت در امور کشور د تروریستی، اقدام بر خالف عهدنامه
خالف انسانیت، اعمال خالف قوانین و عادات جنگ، توطئه و تحریک و یا معاونت و شرکت 

  87»در جرایم مذکور در فوق.
آور است و ایجاد  شود که کلّیۀ معاهدات الزام در مبحث وفاي به معاهدات بحث می

است چه با خدا چه با خلق خدا. در این کنند. و این مسؤولیت مربوط به هر عهدي  مسؤولیت می
ارتباط باید ابراز داشت که با دخول در اسالم و به طریق اولی در ایمان مفاد تعهدات اعمال و 

باشند که مفترض االتباعند.  رفتار اسالمی بطور ضمنی و صریح از شرایط بیعت عام و خاص می
ده باشد و چه نشده باشد ملزم به رعایت المللی وارد ش یعنی چه کشور اسالم در قراردادهاي بین

 

  شده است.  فادهانتشارات دانشگاه تهران است ،3الملل عمومی، محمد صفدري، جلد  توضیحات از حقوق بین - 87
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  باشد. دستورات انسانی اسالمی در ارتباط با سایر دول و ملل می

  اصل جبران خسارت ناروا  - 25
هاي  در حقوق داخلی نظام 88اصل جبران خسارت ناروا یا اصل جبران عمل خالف  

معین گردیده  مختلف حقوقی پذیرفته شده است و در قوانین آنها روش جبران خسارت نیز
است. طبق تعریف کلّی اگر شخصی با اقدام به عملی یا خودداري از انجام عملی به دیگري 

الملل این جبران  خسارت زند موظّف است تا خسارت وارده را جبران نماید. از لحاظ حقوق بین
مل گیرد تا خسارت متح المللی صورت می اقدامی است که به نفع یک کشور یا یک سازمان بین

باشد. از این اصل در  شده را جبران نماید و هدف از این اقدام اعادة وضعیت قبل از خسارت می
به عنوان یکی از اصول عمومی مورد قبول ملل متمدن نام برده شده  1907قرارداد الهه  37ماده 

  است. 
است و این اصل در اسالم نیز در قالب مبحث فقهی ضمان مطرح و کامالً پذیرفته شده   

هرگونه خسارت وارده از طرف فرد یا دولت به دیگري اعم از حیطۀ عمل خصوصی یا عمومی 
باشد به نحوي که جبران عمل  مستلزم اعادة وضعیت قبل از خسارت یا جبران خسارت وارده می

الملل خصوصی تا وقتی که طرفین  خالف خاطی شود. اصالت این اصل در حقوق بین
الملل عمومی که  ا عینی هستند کمتر دچار تردید است تا حقوق بینهاي حقیقی ی شخصیت

ها مبحث وسیعتري از لحاظ  ها هستند و موضوع ستاندن خسارت از دولت طرفین دعوي دولت
کمی و کیفی است. به هرحال این اصل کلّی (بدون توجه به مسائل مربوط به اثبات اصالت حق) 

  سالم به رسمیت شناخته شده است. الملل عمومی در حقوق ا در حقوق بین
در قرآن کریم آیات زیادي در مورد پاداش افراد آمده است و در همۀ این آیات جزا به   

اندازة جرم در نظر گرفته شده است و دلیلی بر مسؤولیت قومی و گروهی و ملّی است که آثار 
  المللی نیز قابل تسرّي است.  آن در مسائل بین

 

88   - Reparation. 
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  در قصاص  اصل وجود حیات - 26
قصاص از احکام قرآن کریم و از ملزومات جلوگیري از وقوع قتل و تعدي انسانها به جان 
یکدیگر است. قوانین برخی از کشورهاي جهان در حال حاضر به سختی مجازات اعدام را 

  پذیرند و این امر باعث شده که قتل در بسیاري از جوامع رشد یابد.  می
صاص در ادیان قبل نیز تشریع و در تورات نیز آمده است. همانطور که ذکر شد حکم ق  

المللی دربارة قصاص و تقید کشورها به اجراي آن مهمترین عامل  وجود و قبول یک قانون بین
باشد. تقنین این قانون و عمل کشورها به آن عبرتی خواهد بود براي  بازدارنده از تعدي می

کنند. قصاص و خونخواهی کشته شدگان جنگها پس  متجاوزان که گمان تجاوز را از سر برون
  المللی به آن پرداختیم. از اتمام جنگ موضوع این مبحث نیست و در موضوع مسؤولیت بین

  اصل عدم جواز به تعدي در قصاص  - 27
بر اساس این اصل چنانچه جرم و جنایتی از جانب تبعۀ یک کشوري بر تابعین کشور   

حداکثر به میزان جرم واقع شده خواهد بود. البتّه اگر بخشیده شود اسالم وارد آمد حقّ قصاص 
ترین حد اخالقی خود قرار دارد و سطح  تر است. این عمل به مثل در پائین نزد خداوند پسندیده
  نازل انسانیت است. 

بر این اساس حتّی در اقدامات تالفی جویانه حقّ کشور اسالم نیست که بیش از خسارت،   
قصاص نماید و البتّه اگر با رحم و شفقت و گذشت نسبت به متعدي برخورد نماید عقوبت یا 

فرماید اگر کسی که به  بیشتر مورد پسند خداوند خواهد بود. در این ارتباط حتّی قرآن کریم می
او ظلم شده باندازة ظلم عقوبت نماید و آنگاه که دیگران ظالم اول را یاري نمایند خدا نیز او را 

دهد که قصاص و عقوبت به مثل حقّ مسلّم افراد است و دیگران  خواهد فرمود. و معنی مییاري 
ض آن شوند.    نباید متعرّ

ترین اهمیت آن عدم اجازه  المللی نقش بسیار مهمی دارد. ساده این اصل در منازعات بین  
ین اصل را بپذیرد الملل در همین اندازه نیز ا به تعدي بیش از میزان ستم است. اگر جامعۀ بین

الملل مشاهده کردیم که پاسخ  گردد. در تاریخ معاصر روابط بین تجاوزات زیادي محدود می
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رفت منتسب به کشورهائی باشند، تجاوزات  عملیات تروریستی گروههائی که گمان می
هاي تمام عیار به آن کشورها بود. اگر آموزة قصاص  ها و لشگرکشی المللی در حد جنگ بین
الملل قرار گیرد تعدي و  الملل مورد قبول جامعۀ بین ي تجاوزات جبرانی در حقوق بینمبنا

  المللی رو به نقصان خواهد گذاشت.  تجاوزات بین

  اصل تسهیل در فورس ماژور (عسر و حرج)  - 28
گردد مالحظات الزم در  بینی و درج می یکی از مواردي که در بسیاري از قراردادها پیش  

ماژور یا اضطرار یا ناچاري است. منظور از فورس ماژور شرایطی است که به شرایط فورس 
دالئل تعریف نشده روند انجام عقد را به مخاطره یا توقّف دچار سازد. در اسالم به این موضوع 
توجه شده و تسهیل در قطعیت احکام را در شرایط اضطرار قبول نموده است. این تسهیل در 

 و افزودن بر حقوق النّاس است. به عبارت دیگر اگر در شرایطی حیات اصل کاستن از حقّ اهللا
ابناء بشر مستلزم نقض حدود الهی است خداوند مجاز فرموده که با حداقل نقض حدود الهی 

پذیري از آیاتی که در مورد مأکوالت نازل شده  اقدام به حفظ حیات انسانها گردد. این انعطاف
در این موارد رعایت نیت عدم تخطی و از حد نگذراندن از قابل استنباط است. البتّه 

  هاي نقض حدود الهی در زمان اضطرار است.  محدودیت
گرچه مخمصه به معنی قحطی و گرسنگی است ولی استعمال آن در موارد مشابه نیز قابل 

و قبول ماژور و اضطرار یا ناچاري را درك  باشد. اسالم شرایط فورس تفسیر و تأویل و تعمیم می
نماید. ماحصل کالم در این است که پراگماتیسم  هاي مربوط به آن را رفع می کند و بدي می

گیري ادیان سلف در قوانین اجتماعی را در  حقوقی اسالم شرایط صعب و خشک و سخت
نماید تا از این راه به تقویت حیات انسانی برسد و در این مسیر عدم  هنگام اضطرار سست می

  د و عدم تمایل به این تجاوز از شروط این تخطی است. تجاوز از ح
قاعده نفی عسر و حرج که در فقه استعمال دارد نیز در این باب قابل استناد است. اگر در   

مواردي سختی و مشقّت غیرمتعارف در عمل به تکلیف یا حکمی وجود داشته باشد آن تکلیف 
  شود. و حکم تا رفع موانع سختی ساقط می

المللی در مورد فورس ماژور را که مورد قبول جامعۀ  توان قواعد بین رتیب میبدین ت  
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  الملل در عصر حاضر است را در راستاي تشریع اسالمی دانست. بین

  الملل اصل آزادي تجارت در حقوق تجارت بین -29
الملل در ارتباط با مسائل تجارت بین کشورهاست. البتّه  یکی از مباحث عمدة حقوق بین  

الملل خصوصی است که اینجا کمتر مورد توجه ما  ن مبحث بیشتر در ارتباط با حقوق بینای
الملل از مبانی ارتباط کشورهاست و از این جهت نگرش  است ولی با توجه به اینکه تجارت بین

  نماییم. اي به آن می اسالم به آن مهم است لذا اشاره
نام اسالم از صدر اسالم تا کنون مالحظه برخالف عملکرد تمام دولتهاي مختلفی که به   
اند در عملکرد اقتصادي دولت رسول اکرم ص روایت نشده که حضرت از ورود کاالهاي  شده

نموده. البتّه عشور و مکوس به عنوان تعرفه  فرموده یا بر آنها تعرفه وضع می خارجی ممانعت می
عباس دیده شده  امیه و بنی مت بنیو مالیات بر واردات در دوران خالفت خلفاي راشدین و حکو

ولی این مالیات به تشابه از دول روم و ایران آن زمان اقتباس شده و نه از احکام شریعت 
ممنوعیت واردات به معنی تحریم واردات و یا محرومیت نسبی آن به معنی ایجاد موانع  89اسالم.
همین تفصیل در مورد صادرات است شود.  اي در قواعد اسالمی تأیید نمی اي و غیرتعرفه تعرفه

شوند. از قرآن  زیرا خریداران آن واردکنندگان کاال هستند و مشمول مبحث واردات می
اید و این کار را  توان استنباط نمود که اگر مصرف کاالهاي پاك را حرام کنید تعدي کرده می

ف کنید. به عبارت نکنید و از کاالهایی که خداوند براي شما پاك و حالل قرار داده مصر
دیگر وضع قوانین تجاري در جهت محدود ساختن تجارت بین کشورها نوعی تعدي و تجاوز 

  گردد که منع شده است. ها تلقی می به حقوق انسان
در عصر حاضر قواعد و ترتیبات تجاري سازمان تجارت جهانی همه و همه به حول 

الملل از میان برداشته شود تا بسیاري  ت بینرسیدن به این حکم اسالمی هستند که تعرفه در تجار
 

مالیه اسالم و بناي حکمت در  نرخ و پایه مالیاتی در). 1382نگاه کنید به: بیدآباد، بیژن و هرسینی، عبدالرضا ( - 89
عشریه در مالیه اسالم. ). 1383بیدآباد، بیژن و هرسینی، عبدالرضا (. و همچنین به: اصول فقه پویاي امامیه

 /http://www.bidabad.comپژوهشکدة پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران، تهران. 

http://www.bidabad.com/
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از مشکالت اقتصادي جهان کنونی در ارتباط با تخصیص بهینۀ منابع و حصول کارائی رفع 
گردد. امید است در کتابی مجزا به این مهم بپردازیم ولی در اینجا باید به این اصل اشاره کرد 

المللی بوده است و در این  نع تجارت بینکه اسالم از چهارده قرن پیش به دنبال جهان بدون ما
  المللی است. ارتباط مفاد حقوقی مد نظر اسالم آزادي کامل تجارت مشروع در صحنۀ بین

  اصل آزادي دریاها و جو  - 30
الملل دریایی  الملل مبحث آزادي دریاها در حقوق بین یکی از مباحث مهم حقوق بین   

مطرح و به سرعت مورد توجه و  1609در سال  است که به صورت دکترین گروسیوس هلندي
موضع اسالم نسبت به حقوق موضوعه که اصل آزادي دریاها نیز از  90قبول همه قرار گرفت.

ها مغایرتی با اسالم نداشته  زمره موارد آن است به طور کلّی به این شکل است که چنانچه تقنین
ها به عنوان یک قاعده قابل قبول براي پذیر هستند و در حال حاضر حقوق دریا باشند مشروعیت

اند و به دلیل اینکه  کشورهاي جهان پذیرفته شده است و این توافق را انسانها منعقد نموده
  تواند مقبول باشد.  مغایرت با شریعت اسالم ندارد می

توانست بر سطح یا کف دریاها مصداق پیدا کند و کف یا سطح  اگر تعریف مالکیت می  
ا مانند سطح زمین یا اعیان آن به صورت ملک خرید و فروش شود در آن زمان یا عمق دری

توان اصل آزادي دریاها را مورد تجدید نظر قرار داد زیرا در آن زمان شرایط مالکیت بر  می
هاي بایر و دائر) همانند خشکی تعمیم یافته بود و این تعمیم کاربران را  دریاها (به شکل زمین

نمود. به هرحال  حکام مالکیت و تصرّف و غصب که از احکام اسالمی است میملزم به رعایت ا
اصول و احکام شوارع عام و راههاي همگانی همانطور که بر سطح زمین مورد قبول حقوق 

بر اساس توافقات  91مدنی اسالم است در مورد دریاها و هواي اطراف زمین و فضاي ماوراء جو
 

الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، دفتر مطالعات  ) حقوق بین1367: رابین چرچیل و آلن لو (به نگاه کنید - 90
 المللی، وزارت امور خارجه.  سیاسی و بین

المللی اقتصادي، ترجمه قاسم زمانی، مؤسسه  نگاه کنید به: زایدل، هوهن فلدرن، آیگناتس، حقوق بین -  91
  . فصل پنجم.1378قی، شهر دانش، مطالعات و پژوهشهاي حقو
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  و قبول اسالم نیز هست. المللی قابل احترام  عمومی بین

  اصل شناسایی بر مبناي کرامت انسان و نه دولت  - 31
الملل عمومی مسئله شناسائی و آثار آن در روابط بین  یکی از مباحث مهم در حقوق بین   

الملل شناسائی به معناي عملی است که توسط آن  باشد. از لحاظ متون حقوق بین ها می دولت
پذیرد و در اثر آن حقوقی بین طرفین  عنوان یک شخصیت حقوقی میدولتی دولت دیگر را به 

شود. در تعاریف دیگر شناسائی به عنوان تصدیق یک سازمان سیاسی که قادر به  ایجاد می
سنّت شناسائی در  92شود. المللی در سرزمین معین باشد تعریف می رعایت قوانین و مقرّرات بین
ي مرسوم شد و در اصل جز اعتراف کشوري به قبول میالد 18روابط بین کشورها از قرن 

شخصیت حقوقی کشور دیگر نیست گرچه بر این اعتراف و اقرار، حقوقی استوار خواهد شد. 
در مورد شرایط شناسائی کشورها موارد متعددي از قبیل وجود عناصر تشکیل دهنده کشور و 

بر مبناي جنگ تجاوزکارانه  دولت چون جمعیت، زمین و حاکمیت و عدم تولد دولت جدید
بریان کلوگ پاریس) و همچنین حمایت حکومت توسط مردم یا سلطۀ  1928(منطبق با معاهدة 

المللی و موارد مشابه دیگري  کامل دولت بر سرزمین مورد ادعا یا توانائی اجراي تعهدات بین
هاي الزم و کافی  صهاند ولی مشخّ المللی مطرح بوده ذکر شود که گرچه اغلب در مناقشات بین

  شوند. در شناسایی قلمداد نمی
نمایند.  بندي می یا کامل طبقه 94یا ناقص و دوژوره 93عمل شناسائی را به دو نوع دوفاکتو  

اي براي اعطاي امتیاز یا اعمال محدودیت  المللی فعلی شناسائی به عنوان حربه در دیپلماسی بین
المللی در ارتباط  ه به منافع شناسائی کننده در عرصۀ بینرود. اتّخاذ نوع شناسایی بست به شمار می

  باشد.  با کشور شناسائی شده می
قبل از ورود به بحث در چگونگی دیدگاه اسالم نسبت به مسئله شناسایی، باید به این   

 

، تعریف اخیر توسط مؤسسه 2الملل عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، ج  ) حقوق بین1340محمد صفدري ( - 92
 الملل ارائه شده است. حقوق بین

93 -de facto 
94 -de jure 
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سؤال پرداخت که شخصیت حقوقی یک کشور از دیدگاه اسالم چیست؟ از لحاظ اسالم، 
باشد گرچه این توافقات مورد احترام  ته بر روي زمین تصنّعی میحدود و مرزهاي شکل گرف

حکومت اسالم است ولی بر اصالت آنان اعتقاد ندارد. یعنی مالکیت (و حاکمیت) متعلّق به 
پادشاهان و سالطین نیست و مرز کشورها اصالت ندارد و توافقات انتساب ملکی بر اساس 

دود و مرزهاست که کشورها را از یکدیگر متمایز قراردادهاي ضمنی و احترام متقابل به ح
ها نوعی  و مالکیت حکومت 95».امللك ملن غلب«نموده و در اصل ملک در اختیار حقّ است و نه 

ها و مردم آن را تحت استیالء و  ها سرزمین هاست. به عبارت دیگر حکومت غلبه بر سرزمین
  اند. حاکمیت خود قرار داده

م در این راستا باید گفت: که کسی حق ندارد دیگري را از اگر این نظر را بپذیری
سرزمینش بیرون راند و این موضوع در قرآن کریم آمده است. پس به طور کلّی سرزمین به 
عنوان ملکی که در اختیار کشور خاصی باشد براي اسالم معیار ایجاد زمینۀ الزم براي شناسائی 

ة زمین است ولی از طرف دیگر به سکونت افراد در نیست و کشور اسالم سرزمین ارض یا سیار
بدین ترتیب کشورهاي دیگر از نظر اسالم به موجب توافق بین  96گذارد. هر سرزمینی احترام می

اي خاص هستند  مردم آنها از جایگاه احترام برخوردار است. اگر مردمی مایل به زندگی به رویه
دین آزادي است و این آزادي فقط در موارد مورد احترام اسالم است و اصوالً دین اسالم 

گردد و هرکس به هر روشی  خاصی که منجر به تخطّی به حریم حقوق دیگران شود محدود می
که میل دارد حقّ دارد زندگی کند. البتّه باید تأکید نمود که این آزادي به مفهوم آزادي در 

  معه شود. زندگی فردي است و نباید منجر به دست اندازي به حقوق جا
هاي فرهنگی  در اسالم، قومیت، ملیت، نژاد، رنگ، زبان، فرهنگ، تمدن و سایر مشخّصه  

و اجتماعی هیچکدام به عنوان وجه تمییز و تمایز سیاسی کشور و از عوامل تشکیل دهندة کشور 
 

 251، 185حدیث قوم صالح ع .... ص:  ،206 ،8 ،الکافی - 95
یعنی دوستی وطن از ایمان است. به هرحال  حب الوطن من االميانست که فرمود: از رسول اکرم ص نقل ا - 96

رود منظور حضرت از وطن به معنی  گمان نمی -که تردید هست –اگر این حدیث وثوق کافی هم داشته باشد 
  فرماید:  الرحمه می کشور و سرزمین مولد فرد باشد. مولوي علیه

 ین وطن جائی است که آن را نام نیستا      این وطن مصر و عراق و شام نیست 
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افراد روند. عالوه بر این تابعیت متعارف فعلی نیز که نوعی رابطه حقوقی و سیاسی  بشمار نمی
نماید در اسالم از اصالت برخوردار نیست و مبناي تمییز نیست. در اسالم  کشورها را ترسیم می

ها طرف و در مقابل اسالم قرار  ها. فقط وقتی حکومت انسانها طرف هستند و نه حکومت
اي از انسانهاي حامی آن حکومت در ائتالف خود در تقابل و برخورد با  گیرند که مجموعه می
م قرار گیرند. در غیر این صورت شاکلۀ اساسی شناسائی بر مبناي افراد انسان قرار دارد. در اسال

باشد و آنجا که خداوند  اسالم هر فرد داراي حقوق حقۀ انسانی است و الزم االحترام می
دارد و حقوق تک تک  ها را گرامی می دارد. پس اسالم نیز انسان فرزندان بنی آدم را گرامی می

  نماید.  را شناخته و آنها را از لحاظ شناسایی فردي کامالً دوژوره شناسایی میآنها 
همانطور که گفته شد فقط اگر حکومتی ناشی از ائتالف افراد در مقابل اسالم به ستیزه   

گردد. در این مورد حتّی مسلمین نیز ملزم به رفتار  برخیزد مشمول قواعد برخورد حرب می
  تند.انسانی با افراد آن هس

لذا با توجه به مطلب فوق باید به این موضوع اذعان نمود که اسالم انسانها را مملوك خدا   
داند و حفظ حقوق حقۀ مخلوقات خدا از وظایف اسالم و گروندگان به اسالم است. بلکه  می

رود که حسنات را در ایثار و خدمت به این مخلوقات  در حمایت از حقوق افراد آنقدر پیش می
  دهد. ر میقرا

اگر گروهی از انسانها بر رویه حکومتی معتقد و راضی بودند آن رویه و حکومت به دلیل   
هایی تحت  اینکه مورد احترام نفوس خلق است مورد احترام اسالم است و اگر بر عکس انسان

در اصل دیگري به این  - ظلم حکومتی قرار گرفتند وظیفۀ اسالم حمایت از مظلومین است 
پردازیم. یعنی شناسائی در اسالم پدیدة عرضی است و نه ذاتی و به مفهوم مطرح در  یموضوع م
  الملل فعلی در اسالم مطرح نیست.  حقوق بین

  ها اصل شناسائی کامل حقوق مالکیت افراد و شناسائی ناقص حاکمیت دولت -32

حق بقدري  مالکیت در اسالم از موضع قوي و مهمی برخوردار است و حدود و مرز این  
النّاس را منوط به رضایت صاحب حق دانسته است. این  مستحکم است که خداوند عفو در حقّ

امر در زمینۀ دیپلماسی عمومی و سیاست خارجی بسیار حائز اهمیت است بطوري که به هیچ 
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  توان در مالکیت افراد و جوامع تصرّفی بدون رضایت مالک آن نمود. وجه نمی
ترین سطوح یعنی حقوق افراد و چه در  اسالم چه در کوچک این اصل در حقوق  
هاي  الملل عمومی مبناي بسیار مستحکمی در مقابل دیدگاه ترین شکل آن یعنی حقوق بین وسیع

باشد که اجازة تجاوز به  المللی می انقالبی داخلی و سیاستهاي تجاوزگرانه بین - آنارشیستی
نماید. الزم به ذکر است که مالکیت فردي در  ب میها را محکوم و سل مالکیت افراد و ملّت

حقوق اسالم قطعیت دارد ولی حقّ حاکمیت بر سرزمین در زمرة حقّ مالکیت نیست و از آن 
تر است. براي مثال حق مالکیت یک فرد به دلیل تغییر حاکمیت دولت بر سرزمینی که  سست

ارت دیگر حاکمیت سبب مالکیت توان از وي سلب کرد. به عب ملک در آن است را نمی
  شود. گردد بلکه سبب اشاعۀ حکم می نمی

مالکیت و حاکمیت مطلق در اسالم از آن خداست. خداوند مالکیت خود را به صورت   
امانی به ابناء بشر عطاء فرموده ولی حاکمیت مغصوب بشر است. از آیات قرآن واضح است که 

کَمی خاصی را در بر میحاکمیت مختص خداي تعالی است ولی  گیرد  این موضوع مباحث ح
توانند به  مندان می کنیم. عالقه اي به آن می که شاید از حوصلۀ این مقال خارج باشد و فقط اشاره

ذات اقدس احدیت مبرّي از صفات است. و صفات  97کتب عرفاء در این زمینه مراجعه نمایند.
که داللت بر مسمی دارد و کلّیه موجودات اسم  از متعلّقات اسم ذات است و اسم چیزي است

اند ع  ترین موجود است که نبی اکرم ص است و معصومین او هستند و اعظم اسماء الهی متعالی

 

شاید اگر گفته شود که اساس مباحث حکمت و کالم در دین بر حول و حوش این محور است بیهوده  - 97
  توان اشاره نمود: نباشد. کتب ارزشمند در این زمینه بسیار است که منجمله به موارد زیر می

 شمسی. 1351شمسی. چاپ سوم  1346نشگاه تهران، حضرت نورعلیشاه ثانی، صالحیه، چاپ دوم، چاپخانۀ دا §

الدین ابن عربی، انتشارات  شرح مقدمۀ قیصري بر فصوص الحکم شیخ اکبر محیی ،الدین آشتیانی سید جالل §
  .1370امیرکبیر، 

ي، ، ترجمه سید احمد فهري، چاپ پیام آزادمصباح اهلداية ايل اخلالفة و الواليةسید روح اهللا موسوي خمینی،  §
  ، تهران. 1360

سید روح اهللا موسوي خمینی، تعلیم و تعلّم از دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی، سید احمد فهري، مرکز نشر  §
 ، تهران.1367فرهنگی رجاء، 
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و اینانند خلیفۀ خدا بر روي زمین. و این خلیفه از طرف خداوند  98و اوصیاء آن بزرگواران.
، زیرا همۀ انسانها تکویناً این  – حاکمیت خدا بر روي زمین را تکلیفاً برعهده دارد و نه تکویناً

  خالفت را برعهده دارند.
اي نیست که دین اسالم آن را طرح کرده باشد، بلکه تمام ادیان الهی  این موضوع پدیده  

دانند. این  اند و همۀ ادیان تبعیت از خلیفۀ خدا بر روي زمین را واجب می نیز مقرّ به همین فلسفه
انی مستمرّاً و مدام بر روي زمین بوده و هست و خواهد بود. زمانی حضرت آدم خلیفه در هر زم

شیث و زمانی نوح و مدتی سام و زمانی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و ع خلیفۀ خدا بود و مدتی 
یعقوب و یوسف و موسی و یوشع و زکریا و یحیی و عیسی و پطروس و عبدمناف و هاشم و 

و محمد ص و دوازده جانشین برحقش و پس از غیبت دوازدهمین از آن عبدالمطّلب و ابوطالب 
بزرگواران نواب آن حضرت و در رأس همۀ آنان حضرت جنید و پس از آن تا این زمان 
همچنان یداً به ید خالئف اهللا بر روي زمین بوده و هستند و خواهند بود و انتظار ظهور و خروج 

چه که او زمام خالفت  - خالفت صوري عالم را داریم دار شدن زمام حضرتش از غیبت و عهده
وقفه به عهده دارد. با اندکی تدقیق در قرآن و تورات و انجیل و اوستا و صحف و  معنوي را بی

   99زبور و باقی کتب آسمانی و روائی این موضوع به وضوح قابل دریافت است.
 

 .1...باب أن األئمة ورثوا علم النيب و ،223 ،1، الکافی -98
، صص 15عرفان ایران شماره » نعمت اهللا ولیحضرت سید نورالدین شاه «حاج دکتر نورعلی تابنده، حضرت  -  99

شود که اکنون که دسترسی امام  و اما در اینجا این مسأله طرح می«...  ، تهران.1382، انتشارات حقیقت، 20-5
براي مسلمین و شیعیان فراهم نیست، پس تکلیف مردم چیست؟ مثالً بیعت معنوي، بیعت والیتی، که یکی از 

اي مبنی بر نسخ  م بود و در زمان پیغمبر هم تشریع شد و مقرّر گردید و هیچ دستور و آیهارکان شریعت مطهر اسال
گرفتند، پس تکلیف  گرفتند و حتّی خلفاي جور هم بیعت می آن نرسیده است و ائمه هم، اوایل شخصاً بیعت می

ختناق بودند. چنانکه داستانهاي مسلمانان در زمان غیبت چیست؟ جانشینان پیامبر، ائمه اطهار، همیشه در فشار و ا
اند. ... بنابر این  فراوانی از اختناق شدید در زمان ائمه به خصوص بعد از حضرت رضا ع در تواریخ ذکر کرده

گیرد بیعت  با توجه به اینکه آنها توجه نداشتند بیعتی که امام می - گیرد فهمیدند که امام بیعت می اگر خلفا می
بنابر این جان امام و بلکه همۀ شیعیان ایشان در خطر بود.  -آوري طرفدار نیست و جمع حکومتی و براي حکومت

فرمودند  از این رو خلفا همواره مراقب ائمه بودند. بدین جهت بود که ائمه غالباً نمایندگان و مأمورانی معین می
نمایندگانی تعیین کنند. ... این  که آن مأموران از طرف حضرت بیعت بگیرند و غالباً مجاز بودند که خود نیز

 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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  اصل اهداء تابعیت به متقاضی  - 33
  ت سیاسی و اجتماعی اسالم به هرکس که متقاضی دریافت آن بر اساس این اصل تابعی

شود. متقاضی تابعیت چنانچه بخواهد دین اسالم را بپذیرد از کلّیۀ حقوق مسلمین  باشد اهداء می
برخوردار خواهد شد و چنانچه بخواهد دین خود از ادیان اهل کتاب را حفظ نماید مشمول 

اصل تا حدي است که اگر فردي در جنگ با اسالم  مقرّرات جزیه خواهد شد. وسعت عمل این
گردد و پذیرفتن اسالم تنها به قول است و با  باشد با پذیرفتن اسالم تابعیت به وي اهداء می

شود. حتّی این اصل شامل مشرکین که  شهادت به یکتائی خداوند و پذیرفتن رسول او محقق می
شود. لفظ نجس در قرآن کریم فقط براي  می ترین درجات تفکّر انسانی را دارند نیز پائین

مشرکین استعمال شده، به هرتقدیر هرگاه با این حال مشرکی درخواست تبعیت نمایند رسول 
شود که رسول اکرم ص را ملزم  خدا موظّف به قبول آن شده است. از آیات قرآن استنباط می

نباط را نمود که کشور اسالم مأمن توان به راحتی این است نماید و می به پناه دادن مشرکین می
است و کسی که به کشور اسالم وارد شود از لحاظ نیروهاي خارجی در امنیت قرار گرفته و 
ض به او ندارند و او در کنف حمایت اسالم قرار  دول و ملل خارجی اجازة دسترسی و تعرّ

داخلی اسالم خواهد بود  گرفته است. اگر اقامت و تابعیت به دوام دریافت نمود که تحت قوانین
و اگر به اقامتش خاتمه داد که فقط در مدت اقامتش در پوشش اسالم و در مأمن دولت اسالم 
قرار خواهد گرفت. لذا بر این اساس بازگرداندن پناهندگان به دول یا مللی که در تعقیب ایشان 

است که مربوط به مباحث  هستند مجاز نیست. استثناء این موضوع تعدي به حقّ النّاس ملل دیگر
  الملل خصوصی است.  حقوق بین

شاید هنوز چندین دهه براي بشر امروزي زود باشد که بگوئیم تابعیت قاعدة حقوقی   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

اند. ... سالسل حقّه که در  اصطالح کرده» سلسله«توالی و تعاقب اجازة مشایخ و مربیان عرفانی را در تصوف 
رسانند، چون اساس تصوف بر آن است که هرکسی باید  قدیم متعدد بودند همه رشتۀ اجازة خود را به علی ع می

رشته و سلسله مشایخ به اعتقاد پیروان راستین تصوف تا روز قیامت ادامه دارد. اما فقط  از ید قبلی مجاز باشد. این
برسد، چون همۀ سالسل  عسالسلی که به امامی برسد معتبر است. سالسلی هم که به امام برسد مسلماً باید به علی 

 ...»از علی جاري شده و علی هم از پیغمبر اجازه داشته است. 
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اند. طبق تعریف، تابعیت  ها تن به آن داده اي است که ابناء بشر در زیر یوق حکومت جاهالنه
به دولت معین که مستقر در سرزمینی عبارت از رابطۀ سیاسی و حقوقی است که شخصی را 

نماید. بر اساس این تعریف اگر دولت مزبور حقوق طبیعی فرد را حتّی با وضع  است منسوب می
االصول وي ملزم به صرف نظر از حقّ خود است. در صورتی که  قوانین از وي گرفت علی

اید از حقوق ها حق ندارند حقوق ابناء بشر را مضمحل کنند لذا حقوق فطري ب حکومت
موضوعه ملّی خارج گردد و تنها مقرّرات خاص منطقه بایست الزامات خاص حقوقی دولت یا 

ها نیست، او آزاد  ها و حکومت منطقۀ سیاسی مورد نظر باشد. به عبارت دیگر بشر محکوم دولت
 آفریده شده و در حقوق فطري خود آزاد است چه سیاه باشد و چه سپید، چه سرخ باشد و چه

ها حقّ حاکمیت بر حقوق فطري وي و تمایز بین آنها را ندارند. از طرفی دولتها با  زرد، دولت
اند که  کشیدن خطوطی بر روي زمین به عنوان مرز انسانها را متفاوت از یکدیگر تعریف نموده

همگی اینها ناشی از عدم تکامل بشر امروزي است و بشر متکامل مسلماً در آینده این خرافات 
را به دور خواهد انداخت و هرکس بر طبق میل و سلیقه و طبیعتش در هر جاي عالم که مایل 

هاي ملّی گرایی مزاحم بشریت،  باشد خواهد توانست که سکنی گزیند و زندگی کند و خرافه
  از بین خواهد رفت. 

همانطور که ذکر آن رفت مالکیت و حاکمیت دو موضوع متفاوت هستند و حاکمیت   
شود. به عبارت دیگر هیچ حکومتی  گردد بلکه سبب اشاعۀ قلمرو حکم می ب مالکیت نمیسب

مالکیت سرزمین تحت حکومت خود را ندارد و مالکیت در آن سرزمین براي هرکس باید قابل 
استحصال باشد. این گزاره بر اساس این اصل که مالکیت متعلّق به خداوند است و به ابناء بشر 

  گیرد. از آن منتفع شوند قرار می داده شده تا

  اصل الزام شهادت به صحت و اقرار به خطا و ممنوعیت کتمان حق و شهادت زور  -34

المللی وظیفۀ دیپلماسی اسالم قوام شهادت به عدل است.  ها و مشاجرات بین در قضاوت  
اردبیلی با  باشد. مقدس ممنوعیت کتمان حق در شهادت از آیات قرآن کریم قابل برداشت می

استناد به این آیات کتمان علوم دینی اعم از اصول دین و فروع دین و همچنین مطلق علوم از 
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این موضوع طرح باب بسیار مهمی در حقوق  100سازد. کسانی که به آنها نیاز دارند را ممنوع می
پی رایت باشد که مفاد کنوانسیون وین در مورد حقّ ک الملل می تجارت و باالخص تجارت بین

هاي بسیار مهم سازمان تجارت جهانی  و حقّ مالکیت فکري و تجارت خدمات که از موافقتنامه
اي جداگانه به این موضوع  دهد. امید است در آینده در مقوله است را مورد اشکال قرار می

صفات  باشد. و از بپردازیم. آیاتی هم داللت بر وجوب عرضۀ علم و فن به آنها که نیاز دارند می
  انسان متعالی در قرآن یکی قیام به شهادت است.

آیات مختلفی نازل شده است. تقید به این » شهادت به صحت«در مورد اقرار نیز همانند   
سن رفتار دولت اسالم را تأیید می اصول در روابط بین نماید و زمینۀ  الملل صداقت گفتار و ح

ایم تا با  آورد. از طرفی ما خلق نشده فراهم میالزم براي جلب سایر ملل عالم به اسالم را 
اجحاف بر حقوق دیگران منتفع از اموال غیر شویم. بلکه همۀ مردم این سیاره فرزندان یک پدر 
  هستیم و با هم برادریم و هیچکدام برتري به دیگري نداریم و برتري و ملک از آنِ خالق ماست. 

نیز از جملۀ موارد قابل ذکر در این مبحث  ممنوعیت شهادت زور یا استشهاد به زور  
   101است.

  المللی  آمیز اختالفات بین اصل قبول تحقیق در حل مسالمت - 35
معروف است. » تحقیق«المللی به روش  آمیز اختالفات بین هاي حل مسالمت یکی از روش  

بات تقصیر در این روش با تحقیق و رسیدگی دربارة وقایعی که مبناي اختالف بوده و پس از اث
ض و اقدامات  دولت یا دول مقصر در رفع اختالفات اقدام می گردد و از جنگ و تعرّ

الملل معاصر به پیشنهاد روسیه در  شود. این روش در حقوق بین آمیز جلوگیري می خصومت
مقرّرات مربوط  1907کنفرانس اول الهه مورد توجه قرار گرفت و در کنفرانس دوم الهه در 

  المللی تحقیق تنظیم گردید.  هاي بین به کمیسیون
 

، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 2 ) ادوار فقه، ج1369به شهابی، محمود ( نگاه کنید -  100
 . 256 - 257اسالمی، صص 

 .شهادة الزور و كتمان الشهادة -٢باب ،١٠١،٣١٠،حباراألنوار -101
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الملل اسالم قرار دارد و از مفهوم بسیاري از  روش تحقیق کامالً مورد تائید حقوق بین  
المللی و رفع مخاصمات بین دول  توان به اصولی بودن این روش در تحقق عدالت بین آیات می

داده شده است. این دستور کلّی به برد. درباره تحقیق قبل از تصمیم و اقدام در اسالم دستور  پی
آید. در مورد هر ادعا یا خبر نیز  تحقیق در همۀ اموري است که در زندگانی مؤمنین پیش می

دستور به تحقیق است و واکنش بدون تحقیق و بررسی نسبت به هر خبري یا ادعائی صحیح 
ه آیات مرتبط به این نیست. و اگر نتیجۀ روشن تحقیق بدست آمد باید تبعیت نمود. استناد ب

  نماید. المللی را می آمیز اختالفات بین مبحث کفایت از قبول روش تحقیق در حل مسالمت

   المللی اصل مذاکره در حل و فصل اختالفات و پذیرش داوري در دعاوي بین -36
در اسالم، روش انتخاب احسن در مسائل مختلف روش شورا و مشورت است. استثناء این   

گیرد. انتصاب در  تصابات است و انتصابات بر اساس نظریۀ صاحب اذن صورت میروش در ان
خصوص تعیین مأمورین الهی مشخّصاً باید با اذن نبی یا ولی یا وصی صورت گیرد تا فرد مأذون 

دستور  با این اذن صاحب امر گردد و واجب االطاعت شود، در غیر از این امور قرآن کریم 
  دهند.  ش را بر اساس مشورت بین خودشان انجام میفرماید که امور خوی می

در مشورت خواص متعددي وجود دارد که از لحاظ روانشناسی اختالفات و خصومتها را   
هاي وحدت بسیار مؤثر است. از همین  کشاند. شورا از لحاظ ایجاد زمینه به اتّحاد و اصالح می

و توجه اسالم به جمع آراء و وحدت  توان نتیجه گرفت که با توجه به اصل وحدت موضوع می
پذیرد. به عبارت دیگر طریق  المللی را می کلمه حل شورائی کلّیۀ دعاوي و اختالفات بین

باشد ولی باید گفت  مذاکره روش پذیرفته شدة اسالمی در دریافت نظرات و آراء متفاوت می
ثالث است بر ضمیر غلبه  که این مذاکره نه به معناي زیر پا گذاشتن حقوق طرف دیگر یا طرف

یا اجحاف یا تبانی بلکه مذاکره براي ایجاد همسوئی و توافق در حصول حقّ است و این مذاکره 
و شور به هیچ وجه نباید خدشه به قسط و عدالت وارد آورد و یا حقوق دیگران را مضمحل 

ل تابعین نماید. در این باب آیات مختلف و مبرهنی وجود دارند که در اعمال قسط و عد
  دهد.  هواهاي نفس را مورد عتاب قرار می

رسد که کاربرد بسیار خوبی در  تعمیم شور و مشورت به مسئله داوري و حکمیت می  
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الملل عمومی، ضمانت اجرایی  الملل عمومی دارد. یکی از مسائل مهم حقوق بین حقوق بین
المللی است. به  أي محاکم بینها به پذیرش ر المللی در اجبار دولت ضعیف احکام قضائی بین

المللی  ها به دلیل اقتدار خود غالباً به طرق مختلف از تن دادن به آراء بین عبارت دیگر دولت
کنند. رویۀ داوري از این لحاظ با مراجعه به قاضی  روند و در نظر قاضی تشکیک می طفره می

دعوا هستند مجتمعاً اقدام  متفاوت است و نهایتاً داوران که هر طرف منصوب یکی از طرفهاي
نمایند و چون داوران منتخب طرفهاي دعوا هستند رأي ایشان قرین به  به حل و فصل دعاوي می

  پذیرش دولت متبوع خواهد بود. 
المللی در اسالم از حقوق مدنی و آئین دادرسی اسالم در مورد اختالف  رویۀ داوري بین  

حل اختالف زن و مرد رجوع به حکم داوران را  زن و شوهر قابل اخذ است. قرآن کریم براي
مقرّر فرموده است. انطباق این روش در آئین دادرسی مدنی با مسائل مبتالبه آئین دادرسی 

المللی از نظر کیفیت انعقاد قرارداد و پایبندي طرفین و عدم ضمانت التزام آنها به قرارداد  بین
د عقد ازدواج هرگاه یکی از طرفین مایل به ادامۀ مابین بسیار حائز اهمیت است. در قراردا فی

توان مجدداً  گردد. از طرفی هیچکدام از طرفین را نمی عقد نباشد قرارداد خود به خود معلّق می
با زور به ایفاي تعهدات زناشویی اجبار کرد لذا ضمانت اجرائی هم وجود ندارد. مشابه همین 

میان کشورها وجود دارد. زیرا اگر هر طرف از  المللی در شرایط نیز در قراردادهاي بین
المللی خود عمل نماید ضمانت اجرایی مسلطی وجود  هاي دعوا نخواهد به تعهدات بین طرف

توان روش  ندارد که کشور ناقض را ملزم به رعایت مفاد قرارداد نماید. با توجه به این تشابه می
الملل معاصر نیز به طرق مختلف در  حقوق بینداوري را در هر دو مورد به کار برد. داوري در 

المللی  کشورهاي متفاوت با کم و کیف گوناگون چه از لحاظ قانونی و چه از لحاظ عرف بین
هاي  پذیرفته شده و آئین دادرسی داوري در این باب نیز مطرح گردیده است و شرایط و ویژگی

ابقه تاریخی داوري که به س 102حکَم (داور) نیز در منابع مختلف ذکر گردیده است.
با تالش زیاد برخی از دول به  1907رسد در کنفرانس دوم الهه  دولتشهرهاي قدیم یونان می

  رسمیت شناخته شد و به صورت داوري اجباري الزامی گردید. 
 

 الملل ملی کردن... ) حقوق بین1367رجوع کنید به: قائم مقام فراهانی، عبدالمجید ( - 102
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  اصل وجوب میانجیگري و اصالح (میانجیگري اختیاري)  - 37
حکومت اسالم است و در این ارتباط در  اصالح و میانجیگري بین اقوام و ملل از وظایف  

مواردي حتّی حقّ سرکوب نیز به خود داده است و این حق در زمانی است که پس از اصالح 
المللی است  مجدداً یکی از آنها بر دیگري تجاوز نماید. این خط مشی بر خالف رویه فعلی بین

حتّی از جنگ آنها نیز  نشینند و گیرد همۀ کشورها به نظاره می که هر کجا جنگ درمی
نمایند و شروع به فروش کاالهاي جنگی و تسلیحات به دو طرف منازع  برداري می بهره
نمایند. در صورتی که برخالف رویۀ متداول فعلی، دولت اسالم موظّف است که در ایجاد  می

  اصالح و میانجیگري تا حد اعمال نیروي نظامی با حفظ حدود مشخص اقدام نماید. 

آمیز اختالفات  در قرارداد مربوط به حل مسالمت 1907نجیگري بر اساس قرارداد الهه میا  
بینی شده است. بر این اساس هر دولت ثالث حق دارد به عنوان میانجی براي  المللی نیز پیش بین

ور شده است  حل اختالفات بین دو دولت با خاموش ساختن آتش جنگی که بین آن دو شعله
رفین اختالف حق ندارند چنین اقدامی را مخالف اصول دوستی و روابط حسنه اقدام نماید و ط

ها وساطت و دخالت دول دیگر  مابین بدانند. قبل از درج این موضوع در قرارداد الهه، دولت فی
دانستند و اقدام دولت ثالث را خصمانه تلقی  را در اختالفات خود مغایر با اصل حاکمیت می

   103پرداختند. آن به جنگ میکردند و حتّی با  می
المللی و شبیه به میانجیگري است.  آمیز حل اختالفات بین طریقۀ آشتی نیز از طرق مسالمت

هایی مرکب از  تفاوت آشتی و میانجیگري در این است که در آشتی رسیدگی به کمیسیون
ثالث  شود ولی در میانجیگري کشور ها واگذار می دانها و دیپلمات افراد متخصص و حقوق

مطرح شد و در  104نماید. طریقۀ آشتی در معاهدات بریان مستقیماً اقدام به حل اختالف می
منشور ملل متّحد نیز  33نیز به اعضاء توصیه شد و در مادة  1922مجمع عمومی جامعۀ ملل سال 

  شود.  المللی از آن استفاده نمی ذکر گردیده ولی در عمل متأسفانه در حل اختالفات بین

 

کنند. نگاه کنید به صفدري، محمد  الملل شواهدي بر این موضوع ذکر می دیپلماسی و روابط بین در تاریخ -  103
 . 128–131صص 3) ج 1342(

104 - Bryan 
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  المللی (میانجیگري اجباري)  هاي بین اصل آشتی دادن و دخالت در جنگ - 38
الملل دخالت به جهت آشتی  بر اساس این اصل وظیفۀ حکومت اسالمی در عرصۀ بین  

دادن بین متخاصمین است. تفسیر موسع ایمان به ایمان تکوینی و مراتب نازلۀ ایمان یعنی اسالم 
توان استنباط نمود که چنانچه بین دو  یابد و لذا از آیات قرآن می و اقرار به اسالم نیز تسري می

گروه از افراد یا ملل جنگی به پا خاست وظیفۀ حکومت اسالم دخالت جهت آشتی بین 
  آنهاست و اگر یک کشور متعدي بود باید به آن تعدي کرده تا به فرمان خدا باز گردد.

ر توجیه مسایل به نفع خود با استفاده از یکی از تأویالت آیات مربوط به این موضوع د
آلت دست قراردادن نام خدا است. بدین شکل که سستی و کاهلی خود در عدم انجام وظائف 
  نیکی و تقوي و اصالح در میان مردم را به نحوي با مستندات ساختگی شبه شرعی توجیه نمائیم. 

بسیار مورد پسند اسالم است.  به جهت اصالح بین اقوام و ملل - حتّی محرمانه - مذاکرات   
الملل معاصر به اصل دخالت اجباري به نوعی که در اسالم  پیشرفت توافقات در حقوق بین

المللی میانجیگري اجباري  مطرح است نرسیده است. به موجب بعضی قراردادهاي چند جانبۀ بین
ند تا در صورتی که کن نیز ابداع شده است. در این نوع میانجیگري دو یا چند دولت توافق می

اند  بین آنها کشمکش و اختالفی روي دهد به دولت ثالثی که به عنوان میانجی قبول کرده
توانند موافقت کنند تا  ها می قرارداد الهه دولت 8رجوع کنند تا رفع اختالف نماید. طبق مادة 

راي حل اختالف اند ب هاي آنها که از قبل توسط آنها انتخاب شده در هنگام اختالف میانجی
وارد مذاکره شوند. در این حالت طرفین نزاع بنابر توافق قبلی بخشی از اختیار و حاکمیت خود 

نمایند. این نوع میانجیگري اجباري در عمل چندان مورد توجه  را سلب و به میانجی منتقل می
  واقع نشد. 

اري به شکل بسیار الملل اسالمی میانجیگري اجب همانطور که مالحظه شد در حقوق بین
اي مطرح است یعنی اگر جنگ بین دو یا چند کشور ایجاد شد باید با آن که تعدي  پیشرفته

کرده به جنگ پرداخت تا به صلح برگردد و سپس با مذاکره و ایجاد صلح عادالنه بین آنان 
ا از تجاوزات الملل عمومی بسیار حائز اهمیت باشد ت تواند در حقوق بین اقدام نمود. این اصل می

  کشورها به یکدیگر جلوگیري نماید. 
  





 

  

  

  

  فصل دوم
  
  

  سیاست خارجی اسالمی





 

  

  مقدمه
سیاست خارجی هر دولتی چگونگی نگرش و برخورد یک کشور را با دول دیگر   

کند. در جهان امروز، اساس سیاستگزاري خارجی کشورها اقتضاي منافع آنان  مشخّص می
ز این است. هدف اسالم اعتالي بشریت است و نه اعتالي است. در اسالم نگرش متفاوت ا

کشور اسالم به تنهائی. اساساً اسالم براي اقوام عرب یا فارس یا شرق وسطی نازل نشده است. 
اسالم آمده است تا همچون پدري تمام ابناء بشر را تحت رحمت خود قرار دهد. از طرف دیگر 

است که باعث انتفاع کشور اسالم نیز خواهد شد و این  منافع ناشی از اعتالي بشریت آنقدر زیاد
نفع بیش از منفعت زمانی است که سود کشور اسالم حداکثر شود. این دیدگاه بحث بسیار دقیق 

پردازیم. به هرحال حداکثر کردن  و مبتنی بر استدالالت ریاضی است که در اینجا به آن نمی
ن سود یک کشور ناشی از حداکثر کردن سود سود یک کشور به تنهایی کمتر از حداکثر کرد

بشریت است. این مهم اشتباه اکثر قریب به اتّفاق سیاستمداران عالم است که به دنبال منافع 
به مباحثی از  فصلکشور یا حزب و گروه و دستۀ خود به تنهائی هستند. به هرحال، در این 

ایر مباحث تکمیلی روح نگرش پردازیم که در ارتباط با س اصول سیاست خارجی اسالم می
  نماید.  اسالم را به ملل و دول دیگر قابل استنباط می

  
  اصل انطباق مصلحت اسالم بر مصلحت بشریت  -39

شود که در مباحث سیاست خارجی اسالم، دولت اسالم را به مثابه دول  بسیار دیده می   
ع ملّی خود است. دول نمایند که به نحوي درصدد حفظ مناف متعارف در جهان تعریف می
کنند که در تقابل با منافع  هاي خارجی خود را به نحوي اتّخاذ می متعارف جهان همواره سیاست

دول دیگر منافع ملّی خود را حداکثر کنند. در اسالم ملیت و قومیت و به تبع منافع ملّی و قومی 
است که مصالح و منافع شود. اسالم به دنبال اتّخاذ روشی  به شکل متعارف آن تعریف نمی

شود اسالم متعلّق به بشریت است و نه  بشریت را تأمین کند و همانطور که در جاي خود ذکر می
حتّی متعلّق به مسلمین. اسالم نازلۀ رحمت الهی بر زمین است که همۀ موجودات زمین و 

  گیرد.  باالخص ابناء بشر را در بر می
سالم منطبق بر مصلحت بشریت است. استثناء این بر این اساس مصلحت اسالم و دولت ا  
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موضوع فقط هنگامی است که دول دیگر قصد به تجاوز به حریم اسالم و آن هم از طریق اقدام 
عملی به حرب داشته باشد. یعنی اگر اقدام به تجاوز نمود در این حالت مصلحت اسالم بر 

سالم به شدت با متجاوز برخورد گیرد و ا مصلحت انسانهاي متجاوز دولت متجاوز تفوق می
شود با چنان شدتی است  خواهد کرد. حتّی در این برخورد همانطور که در جاي خود ذکر می

که اجازة فتنه به متجاوز ندهد. در غیر این مورد مصلحت دولت اسالم بر مصلحت جمیع آحاد 
ع موجودات عالم با بشریت منطبق است. چون اسالم براي بشریت نازل شده و در اسالم جمی

بیند و تمام ابناء بشر  شوند و آن منظر همه را مخلوق نازل کنندة اسالم می یک چشم دیده می
مخلوق و محبوب و معشوق پروردگار یکتا هستند و اگر آنها در برداشتن قدم به تبعیت از خدا 

دلیل بر این اند و مهجور هستند  و رسول ص و صاحبان امر از میان خودشان همت نگماشته
اي هستند بلکه شاید مهجوریت ایشان دلیل متقنی بر این باشد که باید  شود که تافتۀ بدبافته نمی

بیشتر تحت رأفت و عطوفت اسالم قرار گیرند. مثال این موضوع در این است که اگر فرزندي 
بود و این تبعیت از پدر ننماید زحمت پدر در حفظ و نگهداري و مراقبت از او بیشتر خواهد 

مراقبت از مهجورین در اسالم بر عهدة خلیفۀ اهللا و بر عهدة نبی ص یا ولی یا وصی ع خواهد 
من هر لحظه قرار دهندة یک خلیفه بر روي  «بود که سمت ابوت بر خلق خدا دارند که فرمود: 

ن باشد که هردوي ای صفت مشبهه می جاعلٌاین آیه یک جملۀ اسمیه است و  105»زمین هستم.
و این خلیفه یا رسول یا اولواالمر  نکات مفید به دوام و استمرار جعل خلیفه بر روي زمین دارند.

است که خالفت کلّیۀ زمین را برعهده دارد. این آیه خطاب به مالئکه در معرّفی آدم ع به آنها 
تشره از آدم ع هاي صادره و من است و در آن هنگام او تنها خلیفۀ اهللا در زمین قرار داده شد. اذن

هایی از اذن و صاحبان اجازه بر روي زمین گردید که خلفاء الهی  به دیگران باعث ایجاد رشته
براي «در تمام زمین پراکنده هستند و براي هر قومی و امتی هادي و رسول قرار داد که فرمود: 

مین و این خالئف در ز 108و افضل 107»براي هر امتی رسولی هست«و  106»هر قومی هادي هست

 

  .إِني جاعلٌ في الْأَرضِ خليفَةً، 30سورة بقره آیۀ  - 105
 .و لكُلِّ قَومٍ هاد، 7سورة رعد آیۀ  - 106
  . أُمة رسولٌ و لكُلِّ، 47سورة یونس آیه  - 107
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خاتم و زینت این خالئف رسول گرامی اسالم ص و جانشینان رشتۀ اذن آن حضرت از آدم ع 
به خاتم ص و از خاتم ص به قائم حضرت صاحب العصر والزّمان در هر زمانی حی و زنده و 
مستقر بر کرسی خلیفه الهی بوده و هستند و خواهند بود. و این خالفت نه قابل غصب است و نه 

پس «گیرد. در تفسیر آیۀ:  یر بلکه توسط خداوند و به دست صاحبان اذن او شکل میقابل تغی
هر نبی پدر مهربانی براي امتش « 110 نویسند: می 109»موسی غضبناك به سوي قومش بازگشت

باشد و امت فرزندان عزیزي براي او هستند. ایمانشان به منزلۀ صحت کامل آنان و نقصان  می
ن به منزلۀ مرض و هالکتشان است. حال نبی در صحت و مرض و هالکت ایمان آنها و بطالن آ

باشد بلکه مهربانی و شفقت در نبی نسبت به  امت خود، حال پدر مهربان نسبت به اوالدش می
  » امت به مراتب شدیدتر و زیادتر است.

 به هرحال این خلیفه که نماینده و حاکم و جانشین تکلیفی خداوند بر روي زمین است  
اي «فرماید:  براي همۀ مردم جهان قرار داده شده. در سورة ص خطاب به داود ع است که می

در این آیه  111». داود ما تو را خلیفۀ روي زمین قرار دادیم پس بین مردم به حق حکم کن
شود دستور حکم کردن است که هم به معنی حاکمیت و  دستوري که به داود ع داده می

حکمیت هر دو معنی دارد و ظرف آن ناس یا مردم قرار داده شده و به حکومت و هم به معنی 
مسلمین یا پیروان داود ع تخصیص نیافته است. یعنی اي داود تو را حاکم بر مردم روي زمین 
قرار دادیم و مردم جهان تحت حکومت تو قرار دارند و در مورد آنها به حق حکومت کن و 

ت کن. لذا با توجت خالفت حکم کن و حکمیه به معنی این آیه که مردم جهان را تحت ابو
دهد مصلحت مسلمین منطبق بر مصلحت ابناء بشر قرار  خلیفۀ الهی بر روي زمین قرار می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل
فرماید بگو (از آیه قبل) اوست خدایی که  خطاب به رسول اکرم ص است که می 165در سورة انعام، آیه  - 108

و هو الَّذي جعلَكُم خالئف الْأَرضِ و شما را خلیفگان زمین کرد و بعضی را بر بعض دیگر به درجاتی برتري داد. 
قفَو كُمضعب فَعر جاترضٍ دعب .  

 .قَومه غَضبانَ أَسفاً  إِىل  فَرجع موسى. 86سورة طه، آیۀ  - 109
 .248، ص 9، جلد  بیان السعاده فی مقامات العباده - 110
 . يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الْأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحقِ، 26سورة ص، آیۀ  - 111
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گیرد و به تبع اسالم نیز در همین رویه بایست سیاست خارجی خود را تنظیم نماید. این اصل  می
ود. بر این اساس مصلحت ابناء بشر مصلحت ش از اصول مهم در سیاست خارجی اسالم تلقی می

  اسالم و مصلحت دولت اسالم است.
شاید معتقدین به سایر ادیان معترض باشند که این موضوع در همۀ ادیان نیز صادق است و   

باشند و این موضوع منحصر به اسالم نیست. باید اذعان داشت که  تمام ادیان متعلّق به بشریت می
اند و پیامبران نیز براي  حیح است که تمام ادیان حقّه بدین منظور نازل شدهاین موضوع کامالً ص

اند. ولی در این ارتباط باید گفت که انبیاء یکی پس از دیگري اکمل  همین هدف مبعوث گشته
از نبی سلف خود هستند. و باید این قاعده برقرار و استوار باشد، زیرا کون رو به ترقّی و کمال 

گردد باید مطابق با زمان متکاملتر از پیامبر سابق خود باشد. از  مبري که مبعوث میاست و هر پیا
طرفی تمام انبیاء تربیت شدة نبی یا ولی یا وصی قبل هستند و مربوب هم درجات رب و هم 

اي را منسوخ کنیم بهتر از آن  هر آیه«فرماید:  مراتب خود را توأم داراست که در قرآن کریم می
بر این اساس است که  112»دانی خدا بر هر کاري تواناست؟ آوریم. آیا نمی آن را می یا همانند

  شیعه معتقد به پیامبر آخرالزمان است.
استدالل فوق حاکی از این است که در هدف اصلی، تفاوتی میان پیامبران نیست ولی هر   

ا شریعتی را تقنین ه پیامبري با توجه به مراتب خود و شرایط زمان و مکان و استعداد انسان
فکر «فرموده که مناسب عصر خود است. لذا تفنین موسی ع را عیسی ع امضاء فرمود و فرمود: 

ام تا منسوخ کنم  هاي پیامبران را منسوخ نمایم، نیامده ام تا تورات و نوشته نکنید که من آمده
ود که خلف نبوت عیسی ع از تربیت شدگان پیامبرانی ب 113».ام تا به کمال برسانم بلکه آمده

موسی ع بودند. حضرتش شریعت و طریقت و حقیقت موسوي را از یحیی ع و آن حضرت از 
ذکریا ع یداً به ید تا از موسی ع دریافت نمود. محمد ص نیز تحت تربیت آخرین پیامبران دین 
ده ع (ابوطالب ع) و او تحت تربیت  عیسی ع به این مقام رسید. حضرتش در تحت تربیت برَ
عبدالمطّلب ع و او تربیت شدة هاشم ع و او تحت تربیت عبدمناف ع تا پطرس ع و او تربیت 

 

  . ٍء قَدير كُلِّ شي  ما ننسخ من آية أَو ننِسها نأْت بِخيرٍ منها أَو مثْلها أَ لَم تعلَم أَنَّ اللَّه على، 105سورة بقره، آیۀ  - 112
 .17، آیۀ 5انجیل متی، فصل  - 113
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شدة عیسی ع به این مقام رسید. پس اختالفی در ادیان نیست و همه براي کلمۀ واحدي مبعوث 
و ادیان  114»اي که پذیرفتۀ ما و شماست. به اهل کتاب بگو بیائید به سوي کلمه«شدند که فرمود: 

ب است. در امت داد یکدیگرند و توقّف بر دین سلف تعص  
  

  اصل تعلّق اسالم به بشریت  - 40
گروهی از علماي حقوق بر این باورند که مبناي حق منتج از قوانین فطري و طبیعی است   

باشد و لذا دیدگاه حقوق طبیعی بر این منوال  که منبعث از قوانین حاکم بر طبیعت و هستی می
باشد. نضج و  اء این تفکّرات در ادیان حقّه و کتب آسمانی قابل مشاهده میشکل گرفته که منش

شود. بررسی این خط فکري و  رشد این خط فکري در یونان باستان نیز به خوبی مشاهده می
دهد که همواره پیامبران یکی پس از دیگري  هاي دینی نشان می تطبیق آن با دستورات و آموزه

ها در ظرف  اکمل بوده و با بررسی شرایط زمان و خصوصیات انسانکاملتر، و الحق از سابق 
اند. یعنی احکام را بر  طبیعت و قوانین آن اقدام به تأسیس یا امضاء احکام و نضج شریعت نموده

اند. لذا بر این اساس است که احکام دین به دلیل انطباق  وفق طبیعت و استعدادها تشریع فرموده
آن بر عقل مناسب حال همۀ ابناء بشر است، باالخص دینی که جامع آن بر طبیعت و ابتناي 

  شرایع باشد.   
به دلیل فوق است که دین اسالم مختص به مسلمین نیست بلکه متعلّق به همۀ ابناء بشر 

مندي از  است. دستورات اسالم نیز براي همۀ کسانی است که مایل به تبعیت از اسالم و بهره
و تو را به پیامبري نفرستادیم مگر براي «فرماید:  . در سورة سبا میدستورات آن باشند است

در آیۀ دیگر به رسول  115»دانند. جمیع مردم مژده دهنده و بیم دهنده و لیکن اکثر مردم نمی
به مردم بگو که همانا من فرستادة خدا به سوي جمیع شما «شود که:  اکرم ص امر می

ه خوان نعمت اسالم گسترده است و منحصر به ماحصل این بحث این است ک 116».باشم می

 

 . مة سواٍء بيننا و بينكُمكَل  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِىل ،64سورة آل عمران آیۀ  - 114
  . ًو لكن أَكْثَر الناسِ ال يعلَمونَ و ما أَرسلْناك إِالَّ كَافَّةً للناسِ بشرياً و نذيرا، 28سبا، آیۀ   سورة - 115
 .جميعاً قُلْ يا أَيها الناس إِني رسولُ اللَّه إِلَيكُم .158سورة اعراف، آیۀ  - 116
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استفادة مسلمین یا مؤمنین هم نیست بلکه دعوت عام براي استفاده از این نعمت گستردة الهی 
است. با چنین نگرشی کلّیۀ ابناء بشر نزد اسالم گرامی هستند و علّت و هدف ظهور اسالم همۀ 

به دیگر اقوام و ملل بدانند و بر ایشان فخر  ابناء بشر است. لذا مسلمین حق ندارند خود را ارجح
فروشند یا آنکه بخواهند دیگران را با تحت فشار قراردادن هدایت یا راهنمایی کنند. بواسطه 

یعنی  117»همانا تو را نفرستادیم مگر براي رحمت براي جهانیان«فرماید:  همین اصل است که می
  ده و نه زحمت براي آنها.هدف از بعثت رسول اکرم ص رحمت براي جهانیان بو

  
  اصل کرامت انسانی  - 41

وقتی خداوند متعال  118»همانا ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم«فرماید:  در قرآن کریم می   
آدم را گرامی دارد مسلماً همۀ آحاد مسلمین نیز باید این کرامت را مرعی دارند و هیچکس  بنی

ا به دیدة حقارت به آنان بنگرد یا رفتار نماید. بر محق نیست فرزندان آدم ع را خوار شمرد و ی
مبناي این اصل کلّیۀ آحاد افراد جوامع بشري گرامی هستند و حکومت اسالمی موظّف به ارج 

  119نهادن به بشریت فرداً و جمعاً است.
بر اساس این اصل کلّیۀ ابناي بشر در عالم تحت هر وضعیت و رنگ و نژاد و تابعیتی از   

دهد که به هر طریقی اقدامی  م و دولت اسالم گرامی هستند و این اصل اجازه نمیلحاظ اسال
صورت گیرد که بدون مجوز قانونی انسانی خوار یا تحقیر شود. در حال حاضر در رفتار رایج 

المللی دول معظم در ارتباطات خود با دول فقیر یا متخاصم تبعۀ آنها را بسیار خوار شمرده و  بین
جویند. اینگونه اعمال در اتّخاذ سیاست  هاي مختلف بیزاري می مایند و یا به گونهن تحقیر می

خارجی دولت اسالم مردود و ممنوع است. اگر مخاصمتی با دولت خارجی وجود دارد نباید 
  آن را به افراد ملّت که همان بنی آدم است تعمیم داد و به برخورد خصمانه با آنها پرداخت. 

  
 

 .و ما أَرسلْناك إِالَّ رحمةً للْعالَمني. 107سورة انبیاء، آیۀ  - 117
 . و لَقَد كَرمنا بنِي آدم. 70سورة اسرا، آیۀ  - 118
اعالمیۀ حقوق بشر، حضرت حاج سلطانحسین تابنده، نظر مذهبی به اعالمیه  22-25نگاه کنید به: شرح مواد  - 119

 . 108 – 113حقوق بشر صص 
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  اصل وحدت  - 42
که شالودة حکومت را بر مبناي تفرقه قرار  120فکرانی نظیر ماکیاول برخالف نظریات کوته  

ترین اصول دینی تمام ادیان حقیقی الهی بوده و عنصر تشکیل  دهند، اصل وحدت از مسلم می
باشد. بر اساس این اصل کلّیۀ افراد بشر  دهندة سیاست خارجی و دیپلماسی دینی و اسالمی می

قرار دارند و همه با هم برادر و مستحقّ حقوق برادري و  ال اله اال اهللاکلمۀ طیبۀ در حصن حصین 
اند. احراز این حقوق مبتنی بر دین و آئین و مسلک و عقاید افراد نیست و حکومت  برابري

اسالمی موظّف به اعطاي حقوق مساوي به همۀ افراد و گروهها با عقاید و مذاهب یا ادیان 
ستثناء در این اصل فقط در محدود کردن متجاوز در تجاوز به حقوق دیگران ا باشد. مختلف می

  مصداق دارد. 
قرآن کریم سواي آیات سورة توبه و سور دیگر که دربارة قتال با متجاوزین به حریم   

اسالم نازل شده است وظیفۀ رسول اکرم ص و مسلمین را در برخورد با کفّار غیرحربی، اکرام 
به اهل کتاب بگو بیائید به «در آیۀ شریفه خطاب به رسول اکرم ص است که: نماید.  تعیین می

ال اله یعنی به حضرتش امر شده که در لواي کلمه  121»اي که پذیرفتۀ ما و شماست. سوي کلمه
پس خداوند مردم یک امت واحد بودند «همه را به وحدت فرا خواند. بر طبق آیۀ شریفۀ:  اال اهللا

ده و ترساننده را فرستاد و با آنها کتاب به حق نازل کرد تا بر آنچه مردم در پیامبران بشارت دهن
یکی از اهداف بعثت انبیاء رفع اختالف بین مردم است. به  122»آن اختالف کردند حکم کنند.

عبارت دیگر هدف بعثت انبیاء ایجاد وحدت بین مردم است و حتّی نه وحدت بین گروندگان 
فوق بدون هیچ تخصیصی شامل کلّیۀ ابناء بشر است و از لحاظ  به دین. کلمۀ ناس در آیۀ

سیاست خارجی اسالمی به این معنی است که هرگونه اختالفی در بین جوامع بشري ناپسند 
است و هدف شارع بزرگ نیز رفع این اختالفات و ایجاد یک امت واحد است چه در اول این 

 

120- Niccolo Machiavelli (1469-1529)  نویسندة فلورانسی در کتاب معروف خودThe Prince  روش حصول
  نماید. اهداف سیاسی را در بکارگیري خدعه و نیرنگ و ایجاد تفرقه معرّفی می

 . يننا و بينكُمكَلمة سواٍء ب  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِىل ،64سورة آل عمران آیۀ  - 121
حق كانَ الناس أُمةً واحدةً فَبعثَ اللَّه النبِيني مبشرِين و منذرِين و أَنزلَ معهم الْكتاب بِالْ، 213سورة بقره آیه  - 122

يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل .  
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  نبیاء براي احیاء مجدد این وحدت مبعوث شدند.آیه فرموده که: مردم یک امت واحد بودند و ا
دین امري است که اعتقاد به : «... 123فرمایند در پیام افتتاحیه به کنفرانس صلح ادیان می   

طور آگاهانه آن را انتخاب  توان تحمیل کرد. بلکه هر یک از ما به آن را به زور و جبر نمی
دیم و معتقدیم که اسالم آخرین دین الهی و ایم. ما که مسلمانیم اسالم را انتخاب کر کرده
توان این اعتقاد را به اجبار به دیگري تحمیل کرد، زیرا  ترین همه ادیان است. ولی نمی  کامل

دیگري هم باید تحقیق و جستجو بکند تا یقیناً به این نتیجه برسد. بنابراین مادامی که پیروان 
راي استقرار صلح جهانی، به همه این ادیان احترام اند، باید ب ادیان به یک نتیجه واحد نرسیده

گذارد و به آنها اهمیت داد و امکاناتی را براي آنان فراهم کرد که بتوانند جستجوي خودشان را 
 »   ادامه بدهند تا در راه وحدت ادیان موفّق بشوند....

که با آنها دشمنی شاید خدا میان شما و کسانی «فرماید:  در نحوه رفتار با دشمنان سابق می
ورزید دوستی پدید آورد. خدا قادر است و خدا آمرزنده مهربان است. خدا شما را از نیکی  می

اند باز  اند و از سرزمینتان بیرون نکرده کردن و عدالت ورزیدن با آنان که با شما در دین نجنگیده
ین نیست که خدا از کنند دوست دارد. جز ا دارد خدا کسانی را که به عدالت رفتار می نمی

اند یا در  اند و از سرزمین خود بیرونتان رانده دوستی کردن با کسانی که با شما در دین جنگیده
اند شما را باز دارد و هرکه با آنان دوستی ورزد از ستمکاران  بیرون راندنتان همدستی کرده

   124»خواهد بود.
دانید که همانا پروردگار شما اي مردم، ب«فرماید:  رسول گرامی ص در خطبۀ وداعی می  

 

حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه به کنفرانس صلح ادیان، بنیاد هماهنگی  متن پیام افتتاحیه -  123
، 1384فروردین  31- 29، (Foundation for Religious Harmony and Universal Peace)ادیان و صلح جهانی 

ري و تدوین )، هندوستان، دهلی نو. صلح ادیان، عرفان ایران، مجموعه مقاالت، گردآو2005آپریل  18 -20(
 . 5-9، صص 1384، انتشارات حقیقت، 22دکتر سید مصطفی آزمایش، شمارة 

 عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم و بين الَّذين عاديتم منهم مودةً و اللَّه قَدير و اللَّه غَفُور، 7 -9سورة ممتحنه، آیات  - 124
يمحال. ر هاكُمنقِْسطُوا إِال يت و موهربأَنْ ت يارِكُمد نم وكُمرِجخي لَم ينِ وي الدف لُوكُمقاتي لَم يننِ الَّذع لَّه إِنَّ اللَّه هِملَي

نيقِْسطالْم بحي . وكُمجرأَخ ينِ وي الدف لُوكُمقات يننِ الَّذع اللَّه هاكُمنما يلىإِنوا عرظاه و يارِكُمد نأَنْ   م راجِكُمإِخ
  .تولَّوهم و من يتولَّهم فَأُولئك هم الظَّالمونَ
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یکی است و همانا پدر شما یکی است، بدانید که نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه سیاه 
اصل وحدت نیز از این آیه به  125».بر سرخ و نه سرخ بر سیاه برتري و فضیلت ندارد مگر به تقوا

از یک تن بیافرید و از آن  اي مردم بترسید از پروردگارتان آن که شما را«وضوح مشهود است: 
یک تن همسر او را و از آن دو، مردان و زنان بسیار پدید آورد و بترسید از آن خدایی که با 

خواهید و زنهار از خویشاوندان مبرید هرآینه خدا مراقب  سوگند به نام او از یکدیگر چیزي می
دلیل وحدت پدر آنها همه شود که تمام خلق خدا به  از قسمت اول آیه استنباط می 126»شماست.

نماید که براساس  خویشاوندند و در قسمت دوم آیه مبریدن از ارحام و خویشاوندان را تأکید می
باشند. به عبارت  قسمت اول آیه کلّیۀ افراد روي زمین از گذشته و حال تا آینده خویشاوند می

و ازمنه دارد. و در آیۀ دیگر  انسانها در کلّیه امکنه  دیگر این آیه تأکید بر اصل وحدت کلّیۀ
و همگان به ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و از «فرماید:  خطاب به همۀ اهل زمین می

نعمتی که خداوند بر شما ارزانی داشته است یاد کنید. آن هنگام که دشمن یکدیگر بودید و او 
لبۀ پرتگاهی از آتش بودید پس  دلهایتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شدید و بر

همانند آن «فرماید:  در آیات بعدي در همین سوره با نهی تفرقه می 127»خدا شما را از آن برهانید.
کسان مباشید که پس از آنکه آیات روشن خدا بر آنها آشکار شد، پراکنده گشتند و با یکدیگر 

آنها که دین خویش فرقه فرقه کردند  تو را با«فرماید:  و در سورة انعام می 128»اختالف ورزیدند.
کردند  و دسته دسته شدند کاري نیست کار آنها با خداست و خدا آنان را به کارهایی که می

   129»سازد. آگاه می

 

 .21باب ما جاء فی واحد... ص: ، 21، الجواهر معدن. 334، ص 18تفسیر المیزان، عالمۀ طباطبایی، جلد  - 125
س اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة و خلَق منها زوجها و بثَّ منهما رِجاالً يا أَيها النا ،1سورة نساء آیۀ  - 126

 . كَثرياً و نِساًء و اتقُوا اللَّه الَّذي تسائَلُونَ بِه و الْأَرحام إِنَّ اللَّه كانَ علَيكُم رقيباً
و اعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعاً و ال تفَرقُوا و اذْكُروا نِعمت اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم أَعداًء  :103 سورة آل عمران، آیۀ - 127

  .منها شفا حفْرة من النارِ فَأَنقَذَكُم  فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخواناً و كُنتم على
 . و ال تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا و اختلَفُوا من بعد ما جاَءهم الْبينات 105سورة آل عمران، آیه  - 128
إِلَى اللَّه ثُم ينبئُهم بِما ٍء إِنما أَمرهم  إِنَّ الَّذين فَرقُوا دينهم و كانوا شيعاً لَست منهم في شي 159سورة انعام، آیۀ  - 129

  .كانوا يفْعلُونَ
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و از خدا و پیامبرش اطاعت کنید و با یکدیگر به نزاع برمخیزید «فرماید:  در سورة انفال می
 130».ود. صبر پیشه گیرید که خدا همراه صابران استکه ناتوان شوید و مهابت و قوت از شما بر

شود که امکانات  المللی به این مفهوم است که نزاع بین ملل باعث می تفسیر این آیه در سطح بین
و منابع کشورها از بین برود و بشریت ناتوان شود که به زیان همه است. در صورتی که وحدت 

ادي باعث افزایش رفاه اجتماعی در میان کلّیۀ اقوام و از لحاظ تخصیص بهینۀ منابع از بعد اقتص
ملل خواهد شد بلکه اینرسی اضافه از این وحدت باعث بازدهی بیشتر از حد قبل به معنی 

نیز خواهد گردید که از هر جهت به نفع عموم افراد جهان و بشریت  131استفاده از اقتصاد مقیاس
دانند که وحدت اقوام و حذف نزاع  نند و نمیک است. این اینرسی را اقوام و ملل درك نمی

باعث اعتالي همگی آنها شده و به اوهام خود دلخوشند و بشارت و انذار رسول خدا ص را در 
اي  از کسانی نباشید که دین خود را فرقه فرقه کردند و فرقه فرقه شدند و هر فرقه«یابند که  نمی

  132»به هرچه داشت دلخوش بود.
  

  ض نژادي اصل عدم تبعی - 43
توان از اصول دیگر استنباط نمود ولی به دلیل اهمیت آن  اصل عدم تبعیض نژادي را می  

اي مردم ما «فرماید:  کنیم. در آیۀ شریفه سورة حجرات می مجدداً آن را تحت این نام ذکر می
ین شما تر شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را شعب و قبائل کردیم تا بشناسید، همانا گرامی

شود که شعب و قبائل که اساس  از این آیه معلوم می 133»نزد خداوند پرهیزگارترین شماست.
گردند و تنها تقوي است که باعث  نژادها و تفاوت آنها هستند سبب تفضّل و برتري نژادي نمی

اي مردم رب شما «فرماید:  کرامت و بزرگی انسان نزد خداوند خواهد بود. رسول اکرم ص می
ترین شما نزد خدا  د است و پدر همۀ شما آدم است و آدم از خاك است و گرامیواح

 

  .رِينو أَطيعوا اللَّه و رسولَه و ال تنازعوا فَتفْشلُوا و تذْهب رِحيكُم و اصبِروا إِنَّ اللَّه مع الصابِ. 46سورة انفال، آیۀ  - 130
131 - Economies of scale. 

   .من الَّذين فَرقُوا دينهم و كانوا شيعاً كُلُّ حزبٍ بِما لَديهِم فَرِحونَ، 32آیۀ سورة روم،  - 132
م و جعلْناكُم شعوباً و قَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُ  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ و أُنثى. 13سورة حجرات، آیۀ  - 133

قاكُمأَت اللَّه دنع . 
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   134».پرهیزگارترین شماست و عرب بر عجم برتري ندارد مگر به تقوا
نماید این است که  ترتیباتی که این اصل در سیاست خارجی دولت اسالم مطرح می  

در نظر بگیرد. از جمله موارد قابل  هیچگونه امتیاز یا محدودیتی را نباید براي نژادهاي مختلف
هایی است که دولتها در مهاجرت افراد متعلّق به  ها و تنظیم سهمیه اشاره در این اصل گزینش
گیرد که اختالط  گیرند. این تبعیضات بعضاً با این هدف صورت می نژادهاي مختلف در نظر می

د کشور مهاجرپذیر نشود. این نژادي ناشی از مهاجرت نژادهاي مختلف سبب تغییر اصالت نژا
بندي و سایر امتیازات مشابه یا مضایق از این دست در سیاست خارجی دولت اسالم  سهمیه

  ممنوع است.
  

  اصل بیزاري از مشرکین  - 44
همانا  «فرماید:  شاخص کرامت انسانی در اسالم تقوا است و بر این اساس است که می  
شاید علّت این موضوع که تقوا مبناي  135»رین شماست.ترین شما نزد خداوند پرهیزگارت گرامی

شود. یعنی  کرامت انسانی است به این دلیل است که علم و ادارك انسانی بر اثر تقوا ایجاد می
فرماید:  گردد. در قرآن کریم می انسانیت و فضیلت انسان همان علمی است که از تقوا ناشی می

   136»بیاموزد.تقوا پیش گیرید تا خداوند به شما علم «
لذا از این لحاظ است که فضیلت و برتري انسانی در رجحان بین انسانها نزد خداوند با   

و اي  -شود زیرا آنکه تقوایش بیشتر است علمش بیشتر است  میزان (ترازوي) تقوا مشخّص می
اشد. بسا غیرمسلمی که به دلیل تقوا مسلم واقعی باشد و مسلمی که به علّت عدم تقوا مسلمان نب

شود مگر به تفکّر دربارة آفاق و انفس. وقتی اندیشۀ انسان  از سوي دیگر تقوا حاصل نمی
سبب نیست و هرچیزي برجاي خود استوار و تابع قانونی است لذا  دریافت که این نظم هستی بی

 نماید. بر این پردازد لذا تقوا حاصل می شود و به تعدیل و اصالح آن می از عمل خود هراسان می

 

  ] ف، [حتف العقول -١٣ جوامع مناهي النيب ص و متفرق -٦٧باب  ،٣٤٨ ،٧٣ ،حباراألنوار -134
  . إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقاكُم. 13سورة حجرات آیۀ  - 135
 . و اتقُوا اللَّه و يعلِّمكُم اللَّه، 282سورة بقره، آیۀ  - 136
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اساس است که تفکّر و تقوا و علم هر سه مالزم یکدیگرند و ادیان براي تنویر افکار نازل 
  اند و تالش انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی همگی در جهت تنویر افکار بوده و هست.  شده

کنند که وضع این تمایز در ارتباط با مشرکین نوعی ظلم یا پست شمردن  برخی گمان می
در این ارتباط باید گفت که موضوع عکس این استنباط است زیرا هرکس با  غیرمسلمین است.

شود از جمیع حقوق مسلمین در جامعۀ اسالمی  حتّی به دروغ وارد اسالم می ال اله اال اهللاگفتن 
هاي وضع شده در مورد برخی از احکام دربارة حدود و  گیري برخوردار خواهد شد. سخت

پرستان را به فکر انداخته تا الاقل از توجه و  ت است که بتدیات براي مشرکین در این جه
عالقۀ آنها به مادیات و ترس از حدود و دیات آنها را ترغیب کند که از کوته فکري خود که 

گویند این خداي ماست دوري  سازند و می اي از سنگ یا چوب یا فلز و جواهر می مجسمه
مایند و از این طریق انگیزة جدیدي براي تفکّر در جویند و در کتاب خلقت و خالق آن تفکّر ن

مورد این جهان در آنها ایجاد نماید. شاید این روش بهترین روشی باشد که انسانهاي متحجر را 
به سمت تفکّر بکشاند در غیر این صورت جمود فکري بر آنها غالب خواهد ماند. لذا اسالم از 

دهد و از طرف دیگر با  فکري را در مخاطره قرار مییک سو با مقابله و تهدید، این نوع جمود 
مشرکین را به قبول  - حتّی به دروغ -باز نمودن درب اسالم با شرط سادة اقرار به کلمۀ توحید

نماید. این روش یعنی استعمال توأم دافعه براي تهدید و جاذبه براي  حقیقت واحد دعوت می
وة فشاردهنده و کشنده قرار داده تا زودتر به تشویق به این معنی است که فرد را مابین دو ق
هاي تربیتی است که مد نظر شارع  ترین روش سمت فالح حرکت نماید. این شیوه از مناسب

   137مقدس قرار گرفته است.
شدت عمل و بیزاري از مشرکین و تهدید آنها تا اینکه از عقیدة ناروا و متحجر خود   

وبه مشخّص است. تندي کلمات و آیات در این باره از یک دست بردارند در آیات اول سورة ت
سوء به شدت تهدید است و از یک سوء مبین رجاء است و از لحاظ روانشناسی تربیتی این 

شود. و تا شدت عمل به خرج  برخورد از روشهاي مهم در تغییر فکر و رفتار بزهکاران تلقی می
 

ة اول اعالمیۀ حقوق بشر توضیحات مفصلی داده -137 اند. حضرت حاج سلطانحسین  در این ارتباط در شرح ماد
 . 38 – 44تابنده، نظر مذهبی به اعالمیۀ حقوق بشر، صص 
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دهد و اساس اسالم بر تفکّر واقع  و تغییر رویه نمی پردازد داده نشود فرد بزهکار به تفکّر نمی
نماید که از ابتدا دستور به قرائت اسم  ها را به تفکّر دعوت می شده و تمام قرآن کریم انسان

نماید که این قرائت جز تفکّر نیست و اسم نیز هر چیزي است که داللت بر مسماي خود  می
بر این اساس است که  اهللا الرمحن الرحيم بسم شریفۀ  یعنی ذات خداوند دارد لذا نزول مکرّر آیۀ

باید از طریق تفکّر به اسم و استعانت به اسم اعظم که همان انسان کامل و خلیفۀ خدا در روي 
از این باب است که  138زمین است مراتب انسانیت را پیمود. به هرحال در سورة توبه

اید بیزارند. پس چهار ماه به  آنها پیمان بستهخدا و پیامبرش از مشرکانی که با « 139 فرماید: می
مهلت داده شد که در این سرزمین سیر کنید، و بدانید که از خدا نتوانید گریخت، و  140شما

سازد. در روز حج بزرگ از جانب خدا و پیامبرش به مردم اعالم  اوست که کافران را رسوا می
ر توبه کنید برایتان بهتر است، ولی اگر شود که خدا و پیامبرش از مشرکان بیزارند. پس اگ می

سرپیچی کنید بدانید که از خدا نتوانید گریخت. و کافران را به عذابی دردآور بشارت ده. مگر 
اند و با  اند پس چیزي (از پیمان شما را) نقص نکرده آن گروه از مشرکان که پیمان بسته
زیرا   خویش تا پایان مدتش وفا کنید،اند. با اینان به پیمان  هیچکس بر ضد شما همدست نشده

به پایان رسید، هر جا که مشرکان را  141خدا پرهیزگاران را دوست دارد. و چون ماههاي حرام

 

 گویند. برائت به معنی بیزاري است که در نخستین آیۀ آن آمده است.  این سوره را برائت هم می - 138
فَِسيحوا في الْأَرضِ أَربعةَ أَشهرٍ . براَءةٌ من اللَّه و رسوله إِلَى الَّذين عاهدتم من الْمشرِكني، 1-8 سورة توبه، آیات - 139

رِينزِي الْكافخم أَنَّ اللَّه و جِزِي اللَّهعم رغَي كُموا أَنلَماع و . هولسر و اللَّه نأَذانٌ م و رِ أَنَّ اللَّهالْأَكْب جالْح مواسِ يإِلَى الن
عجِزِي اللَّه و بشرِ الَّذين كَفَروا ٌء من الْمشرِكني و رسولُه فَإِنْ تبتم فَهو خير لَكُم و إِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنكُم غَير م برِي

  وا إِلَيهِم عهدهم إِىل الَّذين عاهدتم من الْمشرِكني ثُم لَم ينقُصوكُم شيئاً و لَم يظاهروا علَيكُم أَحداً فَأَتمإِالَّ. بِعذابٍ أَليمٍ
نيقتالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمتدلُوا. مفَاقْت مرالْح رهالْأَش لَخسفَإِذَا ان  و موهرصاح و مذُوهخ و موهمتدجثُ ويح نيرِكشالْم

و إِنْ أَحد من . فُور رحيماقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَإِنْ تابوا و أَقاموا الصالةَ و آتوا الزكاةَ فَخلُّوا سبِيلَهم إِنَّ اللَّه غَ
جارتاس نيرِكشونَالْملَمعال ي مقَو مهبِأَن كذل هنأْمم هغلأَب ثُم اللَّه كَالم عمسى يتح هفَأَجِر ك . دهع نيرِكشلْمكُونُ لي فكَي

. اموا لَكُم فَاستقيموا لَهم إِنَّ اللَّه يحب الْمتقنيعند اللَّه و عند رسوله إِالَّ الَّذين عاهدتم عند الْمسجِد الْحرامِ فَما استق
 .قُلُوبهم و أَكْثَرهم فاسقُونَ  كَيف و إِنْ يظْهروا علَيكُم ال يرقُبوا فيكُم إِال و ال ذمةً يرضونكُم بِأَفْواههِم و تأْىب

 نقض عهد کرده بودند. خطاب به مشرکین است که - 140
  الحجه و محرم. اینجا مراد همان چهار ماه است که به مشرکان مهلت داده شده است.  القعده، ذي رجب، ذي - 141
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یافتید بکشید و بگیرید و به حبس افکنید و در همه جا به کمینشان نشینید. اما اگر توبه کردند و 
زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. و هرگاه  نماز خواندند و زکات دادند، از آنها دست بردارید،

یکی از مشرکان به تو پناه آورد، پناهش ده تا کالم خدا را بشنود، سپس به مکان امنش برسان، 
زیرا اینان مردمی نادانند. چگونه مشرکان را با خدا و پیامبر او پیمانی باشد؟ مگر آنهایی که نزد 

ر سر پیمانشان ایستادند، بر سر پیمانتان بایستید. خدا مسجدالحرام با ایشان پیمان بستید. اگر ب
پرهیزگاران را دوست دارد. چگونه پیمانی باشد که اگر بر شما پیروز شوند به هیچ عهد و 

پیچند و بیشترین  سازند و در دل سرمی سوگند و خویشاوندي وفا نکنند؟ به زبان خشنودتان می
  » گرانند. عصیان

  
  ها  م اسالمی در مقابل ناسیونالیسم دولتاصل انترناسیونالیس - 45

هاي تاریخی ملل  ناسیونالیسم از مفاهیمی براي تقویت وحدت ملّی و فرهنگی و هویت  
 143دانند. و این تفکّر آنقدر متداول است که همۀ ملل عالم آن را بدیهی می 142آید بشمار می

گردیده است و در ها در جهان  ناسیونالیسم از بعد سیاسی ظرفی براي اعمال حکومت
ها نه  هاي سیاسی حتّی باعث شده که حکومت هاي اوتاریتري و توتالیتري، ناسیونالیزم حکومت

تنها خود را بر همسایگان بلکه بر ملّت خود نیز تحمیل کنند. طبیعتاً اسالم با رقیق کردن 
تساوي و  هاي نژادي، قومی و فرهنگی و متمایل ساختن آنها به اصول ناسیونالیزم و تفاوت

ها و نژادها و گروهها و قبائل دارد. قرآن  برابري سعی بر حذف خرافات ناشی از تفاوت قومیت
ما همۀ شما مردم را از یک زن و مرد آفریدیم «فرماید:  خواند و می کریم همه را برادر و برابر می

از شما از یکدیگر ها و قبائل مختلف قرار دادیم ولی این استقرار سبب برتري و امتی و در شعبه
 144»ترین شماست. نیست بلکه عاملی براي تفکّر و شناخت شما قرار داده شده و ممتاز شما متّقی

ها براي حفظ منافع خود و برتري  و چون همه برادر یکدیگرند مرزهاي موهومی که دولت
 

 . 15الملل، نشر سفید چاپ دوم، ص  ) توسعه، جهان سوم و نظام بین1371القلم، محمود ( نگاه کنید به: سریع - 142
 . 56تهران نشر مفهوس، ص   الملل و سیاست خارجی، ) سیاست بین1370نگاه کنید به مقتدر، هوشنگ ( - 143
و جعلْناكُم شعوباً و قَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم   يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ و أُنثى. 13سورة حجرات آیۀ  - 144
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مورد نیست که اگر  ارزش و سد راه اخوت انسانی است. بی کشند بی جوئی بر دیگري می
م روحیهب ها براي تداوم و ادامۀ حکومت بر  هاي ناسیونالیستی، ترفند دولت گوئیم تقویت توه

هاي تاریخی، تمایزات  هاي نظامی، افتخارات ملی، برتري هاست. سرودهاي ملی، مارش ملّت
هایی براي  توانند به عنوان شیوه هاي فرهنگی و دیگر موارد مشابه همه و همه می قومی، تعالی

م تفاوت بین ملّت خود با سایر ملل را تقویت  ها توسط دولت ملّتتحمیق  ها تلقی شوند که توه
کند که فردي در  کنند تا بتوانند از این طریق بیشتر و بهتر حکمرانی نمایند. وگرنه چه تفاوت می
تر در آن سوي مرز  این سوي مرز به دنیا آید ملیت کشور اول را بگیرد و چند متري آن طرف

لّد یابد ملیت کشور دیگر را داشته باشد بعد در جنگ با کشور همسایه شرکت کند و در تو
کشتن برادر خود از کشور مقابل اقدام کند. همه و همه به دلیل اینکه محلّ زایمان مادرش چند 

تر واقع شده است! اسالم و همۀ ادیان براي این نازل شدند تا خرافات را در بین  متر این طرف
موهوماتی که باعث کشیدن مرزهاي سیاسی و اختالفات ملّی و قومی شده  145از بین ببرند.مردم 

پس از شرح  146از انواع این خرافات است. مک آیور در کتاب معروف جامعه و حکومت
پردازد که مبناي  تر نیست به این موضوع می مفصلی دربارة اینکه هیچ فردي از دیگري قوي

ها و تمایزات قومی و بین قومی در میان ملّت خود با دیگران و در  فاوتاقتدار دولتمردان ایجاد ت
باشد تا از این طریق فاصله  میان خود با ملّت خود توسط آداب و رسوم و تشریفات و غیره می

  ایجاد نموده تا حکومت نمایند. 
ل داند. در قرآن کریم خطاب به رسو جویی را صحیح نمی جویی و سلطه اسالم این برتري  

و انترناسیونالیسم اسالمی نیز نه براي  147»جویی بر مردم نداري تو حقّ سلطه«اکرم ص است که: 
استیالء و سلطه بر خلق خداست که سلطه و استیالء و ریاست بر خلق خدا از جمله 

ترین چیزها در اسالم است ولی فقط براي اعتالي انسانیت و بشریت  ترین بلکه متعفن ارزش بی
 

) تحت عنوان ایران فرهنگی، ایران 1379گاه کنید به مقاله حضرت دکتر حاج نورعلی تابنده (همچنین ن - 145
 انتشارات حقیقت، تهران.  8 – 14صص  3سیاسی، مجله عرفان ایران شمارة 

ترجمه ابراهیم علی کنی. چاپ  .The web of government)، جامعه و حکومت، 1349ر.م. مک آیور ( -  146
  و نشر کتاب. دوم. بنگاه ترجمه 

  .لَست علَيهِم بِمصيطرٍ، 22سورة غاشیه، آیه  - 147
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لکه م کاربرد دارد و تحمل مصائب کشاندن بار حکومت نه از باب شوق به حکومت ببراي اسال
پس آنطور که به تو دستور داده شده همراه با کسانی که تبعیت تو «از باب امر است که فرمود: 

که رسول اکرم ص  148»کنند استقامت کن و طغیان مکنید (یعنی خسته نشوید و رها کنید) می
   149ن امر در سورة هود کمر مرا خم کرد.بارها فرمود که ای

  
  جویی ملّی  اصل ممنوعیت تفاخر و برتري - 46

سیاسی تفاخر ملّی و  - یکی از مباحث مهم و رایج در بین ملل مختلف عالم مسئلۀ فرهنگی  
دهد که این تفاخر در  برتري جویی است. بررسی رفتار اجتماعی و سیاسی کشورها نشان می

شود و با افزایش قدرت اقتصادي و غلبه و سلطه بر  مختلف دیده می اشکال متنوع در ملل
تر همواره رو به افزون نیز هست. این تفاخر ملّی و ملیت خود را افضل از  کشورهاي کوچک

هاي جهانی اول و دوم را منشعب از این برتري  سایر ملل دانستن تا آنجا مضر است که جنگ
ن و در رأس آنها آلمان باستناد به برتري قومی نژاد آریایی قومی دانستند که متّحدی - جویی ملی

هاي اتّفاق افتاده در سیارة زمین کم و بیش به  ژرمن اقدام به تعدي به عالم نمود. باقی جنگ
  ها بوده است. طلبی نحوي از انحاء منبعث از همین نوع تفاخرات و برتري

مِ برتري از بی   یک بنگریم همۀ ما مصنوع یک خالق خبري و جهل است. زیرا اگر ن توه
هستیم و هیچکدام بر دیگري برتري نداریم و همه با هم برادریم و شعبه و قبیله و کشور و ملیت 

ها دلیل برتري و فخر فروشی بر دیگري نیست، چه که همه در نزد او یکسانیم و  و سایر ویژگی
خداي را بپرستید و «فرماید:  یم میقرآن کر 150اکرم انسانها نزد خداوند پرهیزگارترین آنهاست.

هیچ چیز شریک او مسازید و با پدر و مادر و خویشان و یتیمان و بینوایان و همسایۀ خویشاوند و 
همسایۀ بیگانه و یار مصاحب و مسافر رهگذر و بندگان خود نیکی کنید. هرآینه خدا متکبران و 

 

   .فَاستقم كَما أُمرت و من تاب معك و ال تطْغوا 112سورة هود، آیه  - 148
  . ما أُمرتكَ فَلذلك فَادع واستقم: براي آن دعوت کن واستقامت کن چنانکه به توامرشد.15سورة شوري،آیۀ  - 149
و جعلْناكُم شعوباً و قَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم   يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ و أُنثى. 13سورة حجرات آیۀ  - 150
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این آیه چنین آورده شده است که: در تفسیر واژة فخور در  151»فخرفروشان را دوست ندارد.
یعنی کسی که هرگاه به غیر خودش توجه کند، خودش را بزرگ و غیر خودش را حقیر «

تعمیم این آیۀ شریفه به ملل دیگر از دیدگاه حکمت بدون اشکال است و  152»شمارد. می
  قبول نمود. الملل  توان مفاد آن را براي رفتار با سایر ملل به عنوان اصلی در روابط بین می

استکبار و خودستائی از معاصی زشت و نکوهیده است که به انحاء مختلف در جاي جاي   
قرآن کریم به تصریح دربارة آن آیاتی نازل شده است. و این استکبار با مظهر زشت خودرأیی 

شود. در مراتب مختلف  جوئی نسبت به آدم ع و عدم اطاعت امر الهی معرّفی می ابلیس و برتري
شود.  ستکبار به معنی خود را برتر از خلق خدا دانستن است و این نیز در قرآن نکوهش میا

روزي که کافران را بر آتش عرضه دارند، در زندگی دنیا از چیزهاي پاکیزه و «فرماید:  می
دهند و این بدان سبب است که در  مند شدید، امروز به عذاب خواري پاداشتان می خوش بهره

در این آیه از واژة زمین استفاده  153»ق استکبار کردید و فسق پیش گرفته بودید.زمین به غیرح
شده و تخصیصی از بابت کشور یا منطقۀ خاص نخورده است و سراسر مردم زمین با یک چشم 

این بدان سبب است که به ناحق در زمین «فرماید:  اند. و در سورة مؤمن می نگریسته شده
رفتید. از درهاي جهنّم داخل شوید و در آنجا بمانید  ز و تفاخر راه میکردید و به نا شادمانی می

قرآن استکبار، خودستائی و تکبر را منتسب  154»و جایگاه تکبرکنندگان چه بد جایگاهی است.
 

والْمساكنيِ والْجارِ   والْيتامى  ه شيئاً وبِالْوالدينِ إِحساناً وبِذي الْقُرىبواعبدوا اللَّه و التشرِكُوابِ، 36سورة نساءآیه  - 151
  .اًنَ مختاالً فَخوروالْجارِ الْجنبِ والصاحبِ بِالْجنبِ و ابنِ السبِيلِ و ما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه ال يحب من كا  ذي الْقُرىب

 .66، جلد چهارم، ترجمه ص  بیان السعاده فی مقامات العباده - 152
ها و يوم يعرض الَّذين كَفَروا علَى النارِ أَذْهبتم طَيباتكُم في حياتكُم الدنيا و استمتعتم بِ، 20سورة احقاف، آیۀ  - 153

ونالْه ذابنَ عوزجت موقُونَ فَالْيفْست متبِما كُن و قرِ الْحيضِ بِغي الْأَرونَ فكْبِرتست متبِما كُن.  
ادخلُوا . ذلكُم بِما كُنتم تفْرحونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق و بِما كُنتم تمرحونَ، 75 – 76سورة غافر (مؤمن)، آیات  -  154

 منهج وابأَبرِينكَبتى الْمثْوم يها فَبِئْسف يندفرماید: گفته شود از درهاي جهنّم داخل  می 72. در سورة زمر آیه خال
قيلَ ادخلُوا أَبواب جهنم خالدين فيها فَبِئْس مثْوى شوید و در آنجا بمانید. جایگاه متکبران چه بد جایگاهی است. 

.رِينكَبتم جایگاهی نیست،  همین سوره می 60و در آیۀ  الْم أَ لَيس في جهنم مثْوى فرماید: آیا متکبران را در جهنّ
رِينكَبتلْمفرماید: پس از درهاي جهنّم داخل شوید و بمانید که بد جایگاهی است  می 29. در سوره نحل آیه ل

  .خالدين فيها فَلَبِئْس مثْوى الْمتكَبرِين فَادخلُوا أَبواب جهنمجایگاه متکبران، 
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و آنان که به آخرت ایمان ندارند  «فرماید:  نماید که به آخرت ایمان ندارند. می به کسانی می
داند چه در دل پنهان دارند و چه چیز  آنها مستکبرند. به راستی که خدا می دلهایشان انکار کند و

خدا هیچ متکبر «فرماید:  و می 155»سازند و او مستکبران را دوست ندارد. آشکار می
و نصیحت لقمان به فرزندش در قرآن کریم است که  156»اي را دوست ندارد. خودستاینده

دان و به خود پسندي بر زمین راه مرو، زیرا خدا هیچ به ناز به تکبر از مردم روي مگر«فرماید:  می
به خودپسندي برزمین «فرماید:  و در سورة اسراء می 157»خرامندة فخرفروشی را دوست ندارد.

راه مرو، که زمین را نخواهی شکافت و به بلندي کوهها نخواهی رسید، این کارها ناپسند است 
بندگان رحمان کسانی هستند «فرماید:  و بالعکس می 158»و پروردگار تو آنها را ناخوش دارد.
سازند، به مالیمت  روند و چون جاهالن آنان را مخاطب  که در روي زمین به فروتنی راه می

ایم که در زمین نه  فرماید: این سراي آخرت را از آنِ کسانی ساخته و می 159»سخن گویند.
و  160»جام نیک از آنِ پرهیزگاران است.جویی هستند و نه خواهان فساد و سران خواهان برتري

غالب آیات فوق همانطور که مشاهده شد به  161»کنندگان را بشارت ده و تواضع«فرماید:  باز می
اند و لذا براساس توضیحاتی که داده شد دستور عملی امت و  واژة ارض یا زمین اشاره نموده

ل عالم است. در سورة فاطر خطاب دولت اسالم در حفظ شؤون برابري و برادري در روابط با مل
اي مردم شما درویشان خدائید و خدا غنی و «فرماید:  به مردم بدون هیچگونه تخصیصی می

 

ال جرم أَنَّ اللَّه يعلَم ما . فَالَّذين ال يؤمنونَ بِالْآخرة قُلُوبهم منكرةٌ و هم مستكْبِرونَ، 22 -23سورة نحل، آیات  - 155
 .لْمستكْبِرِينيِسرونَ و ما يعلنونَ إِنه ال يحب ا

 سورة نساء.  36. و آیه و اللَّه ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ، 23سورة حدید، آیۀ  - 156
  .و ال تصعر خدك للناسِ و ال تمشِ في الْأَرضِ مرحاً إِنَّ اللَّه ال يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ، 18لقمان، آیه  سورة  - 157
كُلُّ . و ال تمشِ في الْأَرضِ مرحاً إِنك لَن تخرِق الْأَرض و لَن تبلُغَ الْجِبالَ طُوالً ،37 – 38سورة اسراء، آیات  -  158

 .ذلك كانَ سيئُه عند ربك مكْروهاً
 .أَرضِ هوناً و إِذا خاطَبهم الْجاهلُونَ قالُوا سالماًو عباد الرحمنِ الَّذين يمشونَ علَى الْ، 63سورة فرقان، آیه  - 159
 .نيتلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين ال يرِيدونَ علُوا في الْأَرضِ و ال فَساداً و الْعاقبةُ للْمتق، 83سورة قصص، آیۀ  - 160
  .بِتنيو بشرِ الْمخ. 34سورة حج، آیۀ  - 161
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یعنی تمام مردم این سیاره همگی بدانید که در درگاه خداوند درویش هستید . 162»حمید است.
تایش را ندارید یعنی نیاز است و قابل حمد و ستایش و شما این قابلیت حمد و س و خداوند بی

  تفاخر نورزید و همه چون درویشید چه جاي تفاخر و تحمید و برتري جویی.
  

  اصل همزیستی مسالمت آمیز - 47
آمیز از اصول بسیار مهم در روابط اسالم و مسلمین با دیگران  اصل همزیستی مسالمت  

ان و نهایتاً باشد. این اصل کوچکترین واحد اجتماعی یعنی خانواده و سپس همسایگ می
شود. قریب به اتّفاق کلّیۀ  همسایگان خارجی و پس از آن کلّیه کشورهاي عالم را شامل می

باشد.  الملل می دستوراتی که در فقه اسالم نسبت به همسایه مطرح است قابل تعمیم به روابط بین
همسایه نزدیک و  با پدر و مادر و خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و«فرماید:  در سورة نساء می

همسایه بیگانه و دوستان نزدیک و واماندگان در راه و زیردستان خود نیکی کنید که هر آینه 
  163 »دارد. خداوند متکبران و فخرفروشان را دوست نمی

گسترش اسالم است به » روابطی«آمیز با دیگر کشورها مبناي  اصل همزیستی مسالمت  
باشد زیرا باید زمینۀ الزم براي  هاي بعدي اسالم می ساز گسترش عبارت دیگر این اصل بستر

معاشرت ملل با یکدیگر فراهم آید تا پس از آن اقوام و ملل جهان به محاسن دستورات اسالم 
 164اند که اسالم دین جنگ و حمله و تجاوز است برند و قلباً اسالم آورند. برخی گمان کرده پی

 

 .يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراُء إِلَى اللَّه و اللَّه هو الْغنِي الْحميد، 15سورة فاطر، آیه  - 162
و الْمساكنيِ و   يتامىو الْ  و اعبدوا اللَّه و ال تشرِكُوا بِه شيئاً و بِالْوالدينِ إِحساناً و بِذي الْقُرىب، 36سورة نساء آیه  - 163

كانَ مختاالً و الْجارِ الْجنبِ و الصاحبِ بِالْجنبِ و ابنِ السبِيلِ و ما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه ال يحب من   الْجارِ ذي الْقُرىب
  .فَخوراً

ترجمه سعیدي، تهران، انتشارات اقبال.  ) جنگ و صلح در اسالم،1335نگاه کنید به خدوري، مجید ( - 164
، تهران، در مقایسۀ دین اسالم 1324، 670-1همچنین منتسکیو در روح القوانین ترجمۀ علی اکبر مشهدي، صص 

و مسیحیت بر این باور بوده که دیانت اسالم به زور شمشیر بر مردم تحمیل شده و چون اساس آن متکی بر جبر و 
ات را تند میزور بوده باعث سختی و شدکند. این شبهه غالباً از تعمیم اسالم به  ت شده است و اخالق و روحی

 شود. در صورتی که این قیاس مع الفارق است.  گیري می دوران خلفاي ثالث و خلفاي جور نتیجه
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یی از تاریخ باالخص در زمان رسول اکرم ص که ها در صورتی که چنین چیزي نیست. در برهه
ها با هدف احقاق و بازستانی حقّ و دفاع بوده  جنگ 165عمالً دوران تحقق اسالم بوده است

است و نه تجاوز به حقّ دیگران. از این دیدگاه یعنی بسترگشایی براي گسترش اسالم این آیه 
خواهی تا  آیا این توئی که از مردم می«فرماید:  یابد که خطاب به پیامبر اکرم ص می مصداق می

   166»با کراهت ایمان آورند؟
مفهوم  167»امید است که خدا دوستی میان شما و دشمنانتان برقرار گرداند«در این آیه: 

آمیز به نحو حتّی آرمانی درج است و این معنی از آن قابل استنباط  اصل همزیستی مسالمت
  موانع دوستی میان خود و دشمنان خود باشد. است که تالش مسلمین نیز باید در رفع 

  
  اصل دوستی با ملل و اقوام  - 48

و دوستی مراتب مختلف   168»هلِ الدين إِلَّا الْحب«دین بر دوستی استوار است که فرمود:   
هاي مختلف  یابد. دوستی مؤمنین با اقوام و گروه اي نمود خاص خود را می دارد و در هر زمینه

  باشد:  ق به خدا و نبی و ولی و وصی ع به ترتیب اهمیت زیر میپس از عش
اند چه در رشتۀ رسول اکرم ص و چه در  مؤمنین (آنان که بیعت عام و خاص نموده - 1

  هاي متصل سایر ادیان الهی).  رشته
 اند). مسلمین (آنان که بیعت عام نموده - 2

 

این و نه ازمنۀ دیگر که سرزمین مسلمین تحت امر خلفاي منتخب از جانب مردم یا خلفاي جور بوده است.  - 165
گنجند. به عبارت دیگر ممکن است حاکمیت و ملّت در یک  بندي حکومت اسالمی نمی ها در طبقه حکومت

سرزمین مسلمان باشند و قواعد و احکام اسالمی را نیز مجري دارند ولی حکومت اسالمی نیست. همینطور ممکن 
ومت مسیحی یا یهودي نخواهد بود. است حاکمیت و ملّت و قوانین در سرزمینی مسیحی یا یهودي باشند ولی حک

وقتی به معناي واقعی حکومتی دینی وجود خواهد داشت که خلیفۀ خدا در رأس آن حکومت باشد و اولی االمر 
ص شده حکومت را به عهده گیرد.   یعنی کسی که از جانب خدا مشخّ

  .منِنيأَ فَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤ، 99سورة یونس، آیه  - 166
  .عسى اللَّه أَنْ يجعلَ بينكُم و بين الَّذين عاديتم منهم مودةً، 7سوره ممتحنه، آیۀ  - 167
 .٣٥،وصية النيب صلى اهللا عليه و آله ألمي،٨،٧٩، الكايف - 168
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مسلمین نام مسلم بر خود مسلمین وارد در نحلۀ اسالم (آنان که بدون بیعت در اجتماع  - 3
 اند). دارند یا به سبب اسالم والدین یا اجتماع در نحلۀ اسالم قرار گرفته

 هاي ادیان حقه). اهل کتاب (یهود و نصاري و صابئین و مجوس و باقی رشته - 4

 اهل کتاب استهزا کننده.  - 5

نات را نیز به مشرکین (آنان که با پروردگار عالم دیگران اعم از اشیاء یا انسانها یا حیوا - 6
 پرستند).  ربوبیت می

 کفّار (آنان که پروردگار عالم را قبول ندارند).  - 7

اید، اهل کتاب را که دین شما را به  اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  در سورة مائده می
گیرند و نیز کافران را به دوستی برمگزینید و از خدا بترسید اگر مؤمن هستید  مسخره و بازي می

 169».اندیشند ون بانگ نماز کنید آن را به مسخره و بازیچه گیرند زیرا مردمی هستند که نمیو چ
اي «فرماید:  شود، می این آیه در مورد یهود و نصارائی است که در آیات قبل به آنها اشاره می

و اید یهود و نصارا را به دوستی برمگزینید. آنان خود دوستان یکدیگرند  کسانی که ایمان آورده
هرکس از شما که ایشان را به دوستی برگزینند در زمرة آنهاست و خدا قوم ستمکاران را 

   170»کند. هدایت نمی

به هرحال اگر صحبت از عدم دوستی با اهل کتاب آمد این عدم دوستی نسبت به گروهی 
از ایشان است که برخورد استهزایی یامنافقانه با مسلمین دارند وگرنه در سورة آل عمران 

اند و آیات خدا را در  اهل کتاب همه یکسان نیستند. گروهی به طاعت خدا ایستاده «فرماید:  می
آورند و به خدا و روز آخر ایمان دارند و امر به  کنند و سجده به جاي می دل شب تالوت می

و  171»ورزند و از جملۀ صالحانند. کنند و در کارهاي نیک شتاب می معروف و نهی از منکر می
 

ا الَّذين اتخذُوا دينكُم هزواً و لَعباً من الَّذين أُوتوا يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُو، 57 – 58سورة مائده، آیات  -  169
نِنيمؤم متإِنْ كُن قُوا اللَّهات ياَء ولأَو الْكُفَّار و كُملقَب نم تابالْك .مهبِأَن كباً ذللَع واً وزذُوها هخات الةإِلَى الص متيإِذا ناد و 

  .قَوم ال يعقلُونَ
أَولياَء بعضهم أَولياُء بعضٍ و من يتولَّهم   يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا الْيهود و النصارى، 51سورة مائده، آیۀ  - 170

نيمالظَّال مي الْقَودهال ي إِنَّ اللَّه مهنم هفَإِن كُمنم.  
لَيسوا سواًء من أَهلِ الْكتابِ أُمةٌ قائمةٌ يتلُونَ آيات اللَّه آناَء اللَّيلِ و هم  ،113 –114سورة آل عمران، آیات  - 171

 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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بعضی از اهل کتاب به خدا و چیزي که به شما نازل شد و بر «فرماید:  مین سوره میدر ه
فروشند.  خودشان نازل شده ایمان دارند، مطیع فرمان خدایند، آیات خدا را به بهاي اندك نمی

ولیکن استواران آنها در علم «فرماید:  و در مورد یهود می 172»مزد ایشان نزد پروردگارشان است.
را که به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه قبل از تو نازل شده ایمان دارند و نمازگزاران  و مؤمنانی
و به طور  173»آورندگان به خدا و روز دیگر اجر بزرگی خواهیم داد. دهندگان و ایمان و زکات
دا اند و یهود و صابئان و نصارا هرکه به خ هرآینه از میان آنان که ایمان آورده«فرماید:  کلّی می

بلکه  174»شود. و روز آخر ایمان داشته باشد و کار شایسته کند بیمی بر او نیست و محزون نمی
هرآینه آنان که گفتند که پروردگار ما اهللا است و سپس پایداري «فرماید:  باالتر از این می

   175»شوند. ورزیدند بیمی بر آنها نیست و اندوهگین نمی
  

  ر حضور یا غیاب اصل حفظ منافع همۀ ملل و دول د -49
دولت اسالم حافظ منافع ملل و دول عالم است. این نوع حفظ منافع اعم از آشکار یا پنهان 

شود. در سورة یوسف  و در حضور یا غیاب است. عدم حفظ منافع غیر به نوعی خیانت تلقی می
این  176»ند.رسا ام و خدا حیلۀ خائنان را به هدف نمی من در غیاب او خیانت نکرده«فرماید:  می

آیه تصریحی است بر ممنوعیت خیانت به منافع دیگران در غیاب آنها. وقتی حفظ منافع در 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

رِ و يسارِعونَ في الْخيرات و أُولئك من يؤمنونَ بِاللَّه و الْيومِ الْآخرِ و يأْمرونَ بِالْمعروف و ينهونَ عنِ الْمنكَ. يسجدونَ
نيحالالص.  

 ال و إِنَّ من أَهلِ الْكتابِ لَمن يؤمن بِاللَّه و ما أُنزِلَ إِلَيكُم و ما أُنزِلَ إِلَيهِم خاشعني للَّه، 199سورة آل عمران، آیه  - 172
  . مناً قَليالً أُولئك لَهم أَجرهم عند ربهِميشترونَ بِآيات اللَّه ثَ

و لكنِ الراسخونَ في الْعلْمِ منهم و الْمؤمنونَ يؤمنونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك و ما أُنزِلَ من قَبلك ، 162سورة نساء، آیۀ  - 173
  .زكاةَ و الْمؤمنونَ بِاللَّه و الْيومِ الْآخرِ أُولئك سنؤتيهِم أَجراً عظيماًالْمقيمني الصالةَ و الْمؤتونَ ال

من آمن بِاللَّه و الْيومِ الْآخرِ و عملَ   إِنَّ الَّذين آمنوا و الَّذين هادوا و الصابِئُونَ و النصارى، 69سورة مائده، آیۀ  - 174
ونَصالنزحي مال ه و هِملَيع فوفرماید.  ، سوره بقره، این موضوع را تکرار می62. همچنین آیه حاً فَال خ 

 .إِنَّ الَّذين قالُوا ربنا اللَّه ثُم استقاموا فَال خوف علَيهِم و ال هم يحزنونَ، 13سورة احقاف، آیۀ  - 175
  .أَني لَم أَخنه بِالْغيبِ و أَنَّ اللَّه ال يهدي كَيد الْخائنِني، 52سورة یوسف، آیه  - 176
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  غیاب دیگري واجب است به طریق اولی در حضور وي نیز واجب است. 
به مال یتیم نزدیک مشوید مگر به نیکوترین «توان از این آیه نمود که:  همین استنباط را می
شد تا بر نیروهاي خویش برسد و پیمانه و وزن را از روي عدل تمام وجهی که به صالح او با

کنیم و هرگاه سخن گوئید عادالنه گوئید هر  کنید. ما به کسی جز به اندازة توانش تکلیف نمی
شود باشد  چند به زیان خویشاوندان باشد و به عهد خدا وفا کنید اینهاست که بدان سفارش می

فرماید که در غیاب شعور و رشد و بلوغ یتیم به  داوند توصیه میدر این آیه خ 177»که یادآرید.
مال او نزدیک نشوید و در غیاب و پنهان از مشتري از پیمانه و وزن کم نکنید و چه او باشد و 
چه نباشد به عدالت رفتار کنید و این تکلیف در حد توان مسلمین است و حتّی در سخن گفتن 

ن خود حق ندارید سخن گوئید که نفع غیرعادالنه خود و و جانبداري از خود و خویشاوندا
الملل و اتّخاذ سیاست  خویشان خود را منظور نمائید. تعمیم این مسئله در سطح روابط بین

خارجی دولت اسالم بسیار آشکار است. چون دول و ملل غیرمسلم هنوز والیت اولواالمر را 
مهجورند لذا شمول این آیه مشمول ملل مختلف اند یتیم هستند و از پدر و ولی روحانی  نیافته

شود و از طرف دیگر تطابق واژة خویشاوندان در آیۀ فوق از لحاظ حکومت  غیرمسلمان نیز می
اسالم ملّت و امت اسالمی است که خویشاوندان مسلمین هستند چه در موطن و چه در 

ل حتّی غیرمسلمان را در عالم غیرموطن ایشان باشند. پس دولت اسالم باید منافع همۀ ملل و دو
در حضور یا غیاب آنها حفظ نماید و حق ندارد در این راه به دلیل حفظ منافع ملّت خود 

  اجحاف نماید. 
استثنائاتی که بر این اصل وجود دارد یکی دفاع در مقابل حملۀ دول دیگر است و   

اقع شود و مظلوم حقّ باشند و استثناء دیگر در زمانی است که ظلم و محاربین مستثنی می
خدا بلندکردن صدا را به بدگوئی دوست ندارد مگر از آن «فرماید:  اعتراض به جهر دارد. می

و در این حالت حفظ منافع مظلوم و برخورد با ظالم از  178»کس که به او ستمی شده باشد

 

بِالْقسط  و ال تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِالَّ بِالَّتي هي أَحسن حتى يبلُغَ أَشده و أَوفُوا الْكَيلَ و الْميزانَ، 152شورة انعام، آیۀ  - 177
  .و بِعهد اللَّه أَوفُوا ذلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  لِّف نفْساً إِالَّ وسعها و إِذا قُلْتم فَاعدلُوا و لَو كانَ ذا قُرىبال نكَ

  . لمال يحب اللَّه الْجهر بِالسوِء من الْقَولِ إِالَّ من ظُ، 148سورة نساء آیۀ  - 178
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کودکان  چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و«فرماید:  وظایف دولت اسالم است که می
گویند: اي پروردگار ما، ما را از این قریۀ ستمکاران بیرون آر و از جانب خود یار  ناتوانی که می

شود که  همچنین استنصار دینی مشمول این استثنائات می 179».جنگند و مددکاري قرار ده نمی
   180».اگر در دین از شما یاري خواستند بر شماست که یاري کنید«فرمود: 

 
  داري  انتاصل ام - 50

الملل عمومی و خصوصی در زمان حاضر  داري از مسائل خاص حقوق بین اصل امانت  
هاي مالی یا حتّی  ها برخی از کشورها دارائی است. بدین شکل که حتّی در بسیاري از جنگ

گذارند و در مواقع معمول  تجهیزات نظامی خود نظیر هواپیماها را نزد کشور دیگر به امانت می
هاي مالی در حساب بانکی خود در دیگر  ایی بسیاري از کشورها به صورت دارایینیز دار

داري  ها و لذا امانت ها هم متعلّق به افراد است و هم متعلّق به دولت کشورها است. این دارایی
شود. در قرآن کریم در آیۀ شریفۀ زیر به برگرداندن امانات  آنها و رد آنها به صاحبانش تأیید می

دهد که امانتها را به صاحبانشان بازگردانید و  خدا به شما فرمان می«فرماید:  ه است میامر شد
معنی این آیه در این است که هر  181 »چون در میان مردم به داوري نشینید به عدل داوري کنید.

اي که صاحب آن است تحویل و  حقّی که در دست دیگري امانت است باید به فرد یا جامعه
و در این راستا باید بررسی کرد و حق را پیدا کرد و به اعطاي حق به محق اقدام واگذار شود 

  نمود. 
ها و  مؤمنین) کسانی هستند که امانت«(فرماید:  در آیۀ دیگر در صفات مؤمنین می

لذا دستور اسالم بر این است که امانات مختلف  182»کنند. پیمانهاي خویش را مراعات می
ت اسالم و مسلمین باید به صاحبان آنها برگردانده شود. عدم عودت ها و افراد نزد دول دولت

 

و ما لَكُم ال تقاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه و الْمستضعفني من الرجالِ و النساِء و الْوِلْدان الَّذين : 75سورة نساء آیه  - 179
 كنلَد نلْ لَنا معاج لُها ومِ أَهالظَّال ةيالْقَر ههذ ننا مرِجنا أَخبقُولُونَ ررياً.يصن كنلَد نلْ لَنا معاج ا ويلو 

  و إِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النصر.: 72سورة انفال آیۀ  - 180
 .اسِ أَنْ تحكُموا بِالْعدلِأَهلها و إِذا حكَمتم بين الن  إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَمانات إِىل، 58سورة نساء آیه  - 181
  .و الَّذين هم لأَماناتهِم و عهدهم راعونَ،  8سورة مؤمنون، آیۀ  - 182
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امانات اعم از امانات هدایت و رهبري خلق تا دخالت در امور خلق خدا و مسلمین و مؤمنین از 
ناصب که سمت عظماي خالفت الهی است از جملۀ  کوچکترین منصب شرعی تا بزرگترین م

ها باید به اختیار نبی یا ولی یا  اسالم کلّیۀ این منصب این امانات است که در زمان ظهور دولت
وصی الهی قرار گیرد و هرکس از پیش خود و برحسب سلیقۀ خود عمل کند مشمول خیانت 

اید به خدا و رسول خیانت نکنید و  اي کسانی که ایمان آورده«در امانت شده است. لذا فرمود: 
   183».در امانت خیانت نورزید

  
51 - ت منع خیر اصل ممنوعی  

دهد که مأمورین دولت اسالم در  این اصل به عنوان یکی از اصولی است که اجازه نمی
المللی بخل ورزند. یا اینکه در اقدامات خیرخواهانۀ دیگران منعی  انجام امور خیر در سطح بین

توز  هر ناسپاس کینه «فرماید:  داللت می »منع خیر«ایجاد نمایند. آیۀ شریفۀ زیر بر نکوهش 
   184».کنندة خیر و متجاوز را به دوزخ اندازید منع

المللی است و  هاي بین گیري یکی از کاربردهاي این اصل در مذاکرات و تصمیم
نمایندگان دول مختلف در مورد تعیین تکلیف براي دولت یا دول دیگر مشورت و اتّخاذ 

بررسی منافع قطعی و احتمالی  نمایند. معموالً روش غالب بر این است که هر دولتی با تصمیم می
اي که در اختیار دارد منافع دول دیگر را به نفع  زنی و مذاکره حالیه و آتیۀ خود از قدرت چانه

المللی متأسفانه بسیار رایج است و سیاستمداران  نظري بین نماید. این تنگ خود محدود می
ند به نفع آنان است و منّاع کنند که اگر دیگر کشورها ترقّی نکن کشورهاي مختلف گمان می

شوند. در صورتی که این طرز فکر اساساً غلط و توسعه و رشد کشورها در گرو تعامل  الخیر می
المللی دولت اسالم در این مورد رفع موانع توسعه و رشد  توسعه و رشد یکدیگر است. رویۀ بین

ۀ دول و ملل عالم اقتصادي، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از لحاظ کمی و کیفی براي هم
  باشد.    می

  
 

  . يا أَيها الَّذين آمنوا ال تخونوا اللَّه و الرسولَ و تخونوا أَماناتكُم. 27آیۀ   سورة انفال، - 183
 .مناعٍ للْخيرِ معتد مرِيبٍ أَلْقيا في جهنم كُلَّ كَفَّارٍ عنِيد 24 – 25سورة ق، آیات  - 184
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  اصل بیطرفی ناکامل سیاسی  - 52
الملل میان دو یا چند کشور بر له یا علیه یک یا  بیطرفی به معناي عدم مداخله در روابط بین

باشد. این مفهوم انطباق بسیاري بر اصطالح عدم تعهد دارد که در حال  چند کشور از آنان می
   185است. الملل رایج حاضر در عرصۀ بین

بیطرفی در اسالم تابع مقرّرات خاص خود است. به این نحو که اسالم خاصیتاً والیت 
خداوند بر زمین را همانند ولی و پدر بر عهده دارد و این والیت بر فرد فرد آحاد انسانها جاري 

هرگاه  است و تمام خلق فرزندان انبیاء و اولیاء و اوصیا الهی هستند. هرگاه در زیر ستم باشند،
نیاز به حمایت داشته باشند مورد حمایت قرار خواهند گرفت و هرگاه ستم نمایند با آنها مقابله و 

طرفی فعالِ  برخورد خواهد شد. از این جهت اسالم در موضعی قرار دارد که به نحوي در بی
بالفعل  بالقوه است. به این معنی که هرگاه حدود ظلم ایجاب به دخالت نماید اسالم موضع فعالِ

اي تحت ستم باشند ولی موضع  به خود خواهد گرفت. براي اسالم قابل قبول نیست که عده
کننده داشته باشد. البتّه باید به این موضوع نیز اشاره نمود که  دیده و ستم بیطرف نسبت به ستم

ین حکومت اسالم باید تحت امر حضرت ولی عصر ع باشد یا نایبین منصوص او که به اذن بر ا
  اند و نه به آراء یا شورا افراد بلکه فقط به نص صریح و معنعن معصوم ع.  جایگاه قرار گرفته

مفهوم بیطرفی در جنگ، وقوع در مقام شخصیت ثالث و یا ناظر است و نه به مفهوم 
طرفین درگیر. احکام دفاع در جنگ خود مبحث دیگري است که در جاي خود به آن اشاره 

نهاي صلح که در زمان رسول اکرم ص منعقد شد غالباً در این باب یعنی خواهیم کرد. پیما
ض متقابل بوده است و نه در موضع ثالث قرار گرفتن.    پیمانهاي عدم تعرّ

  
  الحمایگی و جواز حمایت  اصل نفی تحت - 53

گیرد.  براساس این اصل دولت اسالم تحت قیمومیت و حمایت کشوري دیگر قرار نمی
شود که به موجب عهدنامۀ  الملل به دولتی گفته می از لحاظ حقوق بین 186ایهالحم دولت تحت

 

شود نگاه کنید به قوام، عبدالعلی  براي شرح مبحث بیطرفی و عدم تعهد که از انواع بیطرفی تلقی می - 185
  الملل. سازمان سمت، تهران.  )، اصول سیاست خارجی و سیاست بین1381(

186 - Protectorat 
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المللی با دولت مقتدر و نیرومندي رابطۀ حقوقی و سیاسی پیدا کند و در نتیجۀ ایجاد و  بین
المللی خود را  الحمایه در عین اینکه شخصیت بین برقراري رابطۀ حقوقی مذکور دولت تحت

گردد و  شود واقع می تابع دولت دیگر که دولت حامی نامیده میکند از بعض جهات  حفظ می
کند.  ادارة روابط خارجی و همچنین نظارت بر قسمتی از امور داخلی خود را به آن واگذار می

میزان ادارة این روابط چه در زمینۀ روابط خارجی و چه در زمینۀ مسائل داخلی کشور را 
  187کند. مابین مشخّص می عهدنامۀ فی

گیرد بلکه کشورهاي دیگر را نیز  لت اسالم تحت الحمایۀ هیچ کشوري قرار نمیدو
دهد. والیت کلیه در اسالم که مورث اذن منصوص است بر تمام افراد بشر  الحمایه قرار می تحت

در  خليفة اهللا، بقية اهللادهد. این  حکم ولی و حامی دارد و همۀ ابناء بشر را تحت حمایت قرار می
و امام عصر است و جانشین نبی اکرم ص و واسطۀ فیض به خلق است. و مرزنشین زمین است 

گیرد و با دستی فیض حق تعالی شأنه را به خلق  عالم وجوب و عالم امکان است و از دستی می
رساند. این والیت متفاوت از مباحث والیت فقهی است که در این دوران از آن ذکر  می
ابناء بشر در مراتب کفر، شرك، اسالم و ایمان و احسان قرار  هللاخليفة اشود. نسبت به این  می
گیرد و هرکس او  گیرند. هرکس او را نشناسد در کفر یا تحت کفره به معنی پوشش قرار می می

را همراه با دیگري یا خود تبعیت کند در مقام شرك است و آن که تسلیم امر او قرار گرفت 
در ایمان قرار خواهد گرفت و آنکه از خودیت خود مرد و  مسلمان است و آن که او را شناخت

   188رسد. در خدائیت او مستغرق گردید به مقام احسان می
  

  اصل عدم مداخله در امور کشورها - 54
اصل عدم مداخله در امور کشورها از لوازم حقوق اساسی مبتنی بر حقّ استقالل کشورها 

خود تعیین کند و کسی حق ندارد در تعیین و باشد. هر کشور حق دارد سرنوشت خود را  می

 

  .549 – 552، دانشگاه تهران، صص 3الملل عمومی، جلد  ) حقوق بین1342نگاه کنید به: صفدري، محمد ( - 187
)، 1363تعلیم و تعلّم از دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی (براي شرح دربارة این شخصیت مراجعه شود به:  - 188

 به بعد. 17، چاپ افست عالمه طباطبائی، صص 1363ترجمه احمد فهري، نشر فرهنگی رجاء، چاپ سوم مهر ماه 
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م و اساسی حقوق بین الملل عمومی هیچ  ترسیم سرنوشت او تصمیم بگیرد. بر اساس اصول مسلّ
امور داخلی کشورهاي دیگر مداخله نماید.  کشوري حق ندارد بطور مستقیم یا غیرمستقیم در

اقدام متقابل و بازرگانی جهانی   ها شامل حقوق صیانت، استقالل، مساوات، حقوق اساسی دولت
م دولت می ها  باشد که اکثر قریب به اتّفاق حقوقدانان این اصول را تائید و از حقوق مسلّ
الملل را  استثنائاتی نیز بر این قاعدة کلّی وجود دارد که اگر دولتی اصول حقوق بین 189دانند. می

به وارد آوردن خسارت بر آنها کند و یا  زیر پا بگذارد و یا با اعمال فشار بر اتباع خارجی اقدام
آئین دادرسی الزم و کافی براي حفظ حقوق اتباع بیگانه در آن کشور وجود نداشته باشد 

نمایند. این مداخالت غالباً با جلب افکار  ها اقدام به مداخله در امور کشور مزبور می دولت
المللی  هاي بین به شکل لشکرکشیپذیرد و در وقایع مختلف حتّی  المللی صورت می عمومی بین

  نیز صورت پذیرفته است. 
در اسالم، اساس بر اقدام متقابل و عدم دخالت در امور کشورهاست ولی بر اساس اصول 
دیگري این اصل نیز با موارد مستثنی مواجه است. براي مثال هنگامی که گروهی تحت ظلم و 

ر کشور دیگري واقعند حمایت از آنان در اسالم ستم واقع شوند بدون توجه به اینکه این افراد د
باشند مورد  مقرّر شده است. این افراد اگرچه اتباع بیگانه و شهروندان کشورهاي دیگر می

تواند ناقض بسیاري از اصول  حمایت اسالم هستند. این اصل کلّی حمایت از مظلوم در اسالم می
الملل حتّی گروهی محروم یا مستضعف و نه  الملل باشد. اگر در روابط بین متعارف روابط بین

ماند. که خطاب به رسول  پاسخ نمی مظلوم یا تحت ستم از دولت اسالم درخواستی نمایند بی
البتّه این موارد  190»پس از یتیم روي برنگردان و درخواست کننده را نران«ید: فرما اکرم ص می

فقه اسالم این شرایط را استنباط و  توان در پس از تحقق شرایط عدیده الزم االجرا است و می
  احصاء نمود. 

  

 

) حاکمیت دولتها، چاپ جیبی تهران، و همچنین صفدري، محمد 1342نگاه کنید به: ارسنجانی، حسن ( - 189
 الملل عمومی، انتشارات دانشگاه تهران.  ) حقوق بین1340(

   .ما السائلَ فَال تنهرفَأَما الْيتيم فَال تقْهر و أَ، 9-10سورة والضحی، آیات  - 190
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  دیدگان  اصل وجوب آزادسازي ستم - 55
كلكم راع و كلكم «در اسالم، کلّیۀ افراد مسئول هستند. رسول اکرم ص فرمود: 

در زمانی که به ستمدیدگان ستم شود حکومت اسالم موظّف به حمایت از  191.»مسئول
شود حتّی با جنگ  فع ظلم از ناتوانانی که به آنها ظلم میستمدیده و مظلوم است و باید به ر

چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و کودکان ناتوانی «فرماید:  اقدام کند. قرآن کریم می
گویند: اي پروردگار ما، ما را از این قریۀ ستمکاران بیرون آر و از جانب خود یار و  که می

در این آیه سؤال به معنی تعجب از توقّف در مقابل قیام براي  192».جنگند مددکاري قرار ده نمی
اند. در این آیه  رفع ظلم از مردمانی است که تحت ستم حاکم یک قریه (یا کشور) قرار گرفته

شود. تخصیص آیه نسبت به  اي به دین مظلومان نشده است و کلّیۀ آحاد بشر را شامل می اشاره
خود هستند. چه رب خود را بشناسند و چه نشناسند و چه  کسانی است که مستدعی رفع ستم از

  رب آنها از نظر آنها مخاطب حاضر باشد و چه مخاطب غایب. 
اگر در دین «فرماید:  بطور کلّی یاري در مقابل استنصار دینی دیگران واجب است که می

هایی  خی پیماناستثناء این آیه دربارة بر 193».از شما یاري خواستند بر شماست که یاري کنید
شود. در حال حاضر شبیه این یاري در  است که قبالً بسته شده و در جاي خود به آن اشاره می

شود که باید براساس توافقات و  ها دیده می المللی به بهانۀ آزادسازي ملّت هاي بین لشگرکشی
کشورهاي المللی نظم و نسق معقولی بیابد در غیر این صورت این اصل مستمسک  قوانین بین

گیرد که مشابه آن  قدرتمند در تجاوز به کشورهاي کوچک به بهانۀ آزادسازي ملل آنها قرار می
را پس از فروپاشی شوروي و تغییر نظام دو قطبی قدرت به نظام یک قطبی در عرصۀ سیاسی 

گیري خاص خود یعنی  المللی شاهد هستیم. به هرحال دولت اسالم در این موضوع جهت بین
  قوق مظلوم را منظور نظر دارد.  حفظ ح
  

 

   .و روي عن النيب ص كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيتهاإلنصاف و العدل...  - ٣٥باب ، ٣٨، ٧٢، حباراألنوار - 191
الْوِلْدان الَّذين  و ما لَكُم ال تقاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه و الْمستضعفني من الرجالِ و النساِء و: 75سورة نساء آیه  - 192

 .نا من لَدنك نصرياًيقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها و اجعلْ لَنا من لَدنك وليا و اجعلْ لَ
  .رو إِن استنصروكُم في الدينِ فَعلَيكُم النص: 72سورة انفال آیۀ  - 193
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  ها  المللی از اقلیت اصل حمایت بین - 56
ها در طول تاریخ بیش از هر چیز جنبۀ مذهبی داشته است و این نوع در  پدیدة تمایز اقلیت

مضیقه قرار دادن همواره از جبهۀ جاهالن و قشریون مذهبی بر علیه فرَق یا مذاهب یا ادیان دیگر 
ست، و همچنان نیز در تمام جوامع و ملل سیارة زمین این مسئله کم و بیش وجود داده ا رخ می

نمایان ادیان مختلف که به نحوي در خفا توسط  النّاس به تحریک روحانی اي عوام دارد و عده
ها  شوند اقدام به آزرده ساختن اقلیت هاي سیاسی و اقتصادي کنترل و هدایت می قدرت

  نمایند.  می
مانند وستفالی و وین به این موضوع یعنی آزادي  19و 18و  17هاي قرون  مهدر عهدنا

پس از جنگ کریمه مقرّر گردید که نه فقط  1856مذهب توجه شده است. در عهدنامۀ پاریس 
از نظر مذهبی بلکه از لحاظ نژادي نیز افراد یک کشور قابل تبعیض و اختالف نیستند. در عهد 

آزادي مذهبی اتباع تصریح شده. در سومین دورة اجالسیۀ جامعۀ ملل شناسایی  1878نامۀ برلن 
هاي مذهبی و نژادي و زبانی همگی مورد حمایت واقع شدند و تصریح  اقلیت 1922در سال 

ها حقّ انجام مراسم مذهبی به شرط آنکه مخالف نظام عمومی و اخالق حسنه  گردید که اقلیت
سیاسی مانند سایر اتباع مملکت، حقّ استفاده از زبان  نباشد، حقّ استفاده از حقوق مدنی و

مخصوص غیر از زبان رسمی کشور در روابط خصوصی، تجاري، مذهبی، مطبوعاتی و قضایی، 
حقّ تأسیس و ادارة مؤسسات خیریه و مذهبی و اجتماعی و مدارس و مؤسسات تربیتی و تعلیم 

تابعیت و ملیت کشور محلّ  زبان مخصوص خود در آن مؤسسات و مدارس و حقّ داشتن
ها مکلّف به وفاداري و همکاري با دولت متبوع  سکونت یا توقّف خود را دارند. در مقابل اقلیت

  باشند.  خود می
هاي بعد از جنگ اول مقرّر  ها در عهدنامه براي تضمین احترام و رعایت حقوق اقلیت

انین اساسی خود منعکس نمایند و جامعۀ ها را در قو ها باید حفظ حقوق اقلیت گردید که دولت
ملل نیز اجراي این تعهدات را مراقب خواهد بود و مشخّصاً اعضاي شوراي جامعۀ ملل ملزم به 

ایحال، هریک از  ها شدند. علی هاي مربوط به اقلیت بذل توجه خاص به رعایت مقرّرات عهدنامه
ه شورا را به نقض مقرّرات مربوط به ها حق دارند توج دول عضو و همچنین خود افراد اقلیت

ها جلب نمایند و با تسلیم هر شکایت به دبیرکل، وي ملزم به ارسال آن به شوراي جامعۀ  اقلیت
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المللی وظیفۀ حل و فصل اختالف نظر بین دولتهاي  ملل است و دیوان دائمی دادگستري بین
ها را خواهد  مربوط به اقلیتهاي  ذینفع و اعضاي شوراي جامعه در مورد مقرّرات عهدنامه

  194داشت.
پس از جنگ دوم جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل متّحد در اولین دوره اطالعیۀ خود 

کند که به آزار و ایذاي افراد بشر و  مصلحت عالیۀ جامعۀ بشریت اقتضاء می«اعالم کرد: 
بشر و کمیسیون در این جهت کمیسیون حقوق  .»تبعیضات مذهبی و نژادي خاتمه داده شود

شروع به کار نمود. اعالمیۀ  1947ها و جلوگیري از تبعیض در سال  فرعی حمایت از اقلیت
  باشد.  حقوق بشر در این باب از دستاوردهاي این کمیسیون می

ها با نگرش خاصی مطرح است و مبناي این نگرش خاص اعتالي  در اسالم حقوق اقلیت
  شوند.  ها در اسالم به چند گروه و طبقه تقسیم می باشد. اقلیت فکر افراد بشر می

پردازند. اسالم از این  ها به عنوان خالق خود می ها و بت مشرکین که به پرستش مجسمه - 1
جوید و این بیزاري جستن عاملی است براي اینکه آنها دست از این تفکّر  گروه بیزاري می

هاي دیگر  داشتند در زمرة گروهمتحجرانۀ خود بردارند و هرگاه از این پرستش دست بر
  گیرند. در مبحث بیزاري از مشرکین به این موضوع پرداخته شد. قرار می

اهل کتاب که در همۀ حقوق سیاسی و اجتماعی و اقتصادي جامعه شریک هستند ولی  - 2
کند  درعوض براي اینکه دولت اسالم از جان و مال و ناموس و آبروي آنان حمایت می

ه هزینه خدمات حمایتی از آنهاست و در هنگام جنگ معاف از سربازي باید جزیه دهند ک
باشند. این گروه با گفتن شهادتین حتّی به نفاق و دروغ از این اقلیت بیرون  و جنگ نیز می

گیرند. زیرا اسالم فقط با اقرار به خدا و قبول لفظی رسول  آمده و در زمرة مسلمین قرار می
با ایمان متفاوت است و اسالم حقوق اجتماعی و سیاسی و شود. اسالم  خدا ص حادث می

کند ولی ایمان امري قلبی و روحی است که با صدق و  اقتصادي را تأمین و اعطاء می
  195شود. خلوص قلبی ایجاد می

 

 . 223 – 238) جلد سوم، صص 1342نگاه کنید به صفدري، محمد ( - 194
قالَت الْأَعراب آمنا قُلْ لَم تؤمنوا و لكن قُولُوا أَسلَمنا و لَما يدخلِ فرماید:  می 14 – 15در سورة حجرات آیات  - 195

 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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بردگان هستند که اسالم با قوانین تشویقی خود سعی نمود تا این گروه را هرچه ممکن  - 3
این گروه نماید. شرح مفصل الغاي بردگی در بخش  است کوچکتر کند و رفع ظلم از

 مربوطه آمده است. 

شود و این  به غیر از موارد فوق اقلیت دیگري در اسالم و حقوق اسالمی شناخته نمی
ها به حرکت در جهت اعتالي فکري آنهاست.  تبعیض ظاهري فقط براي تحریض اقوام و اقلیت

ها آمده است و  در اعالمیۀ حقوق بشر در مورد اقلیت معذالک در همین زمینه نیز همانطور که
) 1372(تیر  1993در ژوئن  196همچنین مطابق با مصوبات دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر

هاي ملّی یا  اسالم با رفع تبعیض نژادي و بیگانه ستیزي و سایر اشکال نابرابري در مورد اقلیت
وي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي به آنان موافقت قومی یا مذهبی یا زبانی و اعطاي شرایط مسا

ها، مذاهب، زبان، قومیت و ملیت خود  ها در عقاید، آراء، رسوم، سنّت دارد و آزادي این گروه
بر طبق نظر و ارادة خودشان محرز شناخته شده است و فقط محدودیت آن در تجاهر به فسق و 

  باشد.  تجاوز به حقوق دیگران می
ها از لحاظ دفاع و حمایت از افراد تحت ظلم و ستم بر دولت  مللی از اقلیتال حمایت بین

  اسالم از واجبات است که این موضوع در جاي خود مورد بحث قرار گرفت. 
  

  اصل عدم مصداق بردگی و برده فروشی در این زمان  - 57
استناد  داري یکی از مباحث پر سر و صدائی است که مخالفین اسالم غالباً به آن برده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

وا اللَّهيعطإِنْ ت و ي قُلُوبِكُمالْإِميانُ ف يمحر غَفُور ئاً إِنَّ اللَّهيش كُممالأَع نم كُمتلال ي ولَهسر وا  .ونآم ينونَ الَّذنمؤا الْممإِن
الص مه كأُولئ بِيلِ اللَّهي سف فُِسهِمأَن و هِموالوا بِأَمدجاه وا وتابري لَم ثُم هولسر و بِاللَّهاعراب گفتند ایمان قُونَاد .

هایتان داخل نشده است. و اگر  ایم و هنوز ایمان در دل اید، بگوئید که اسالم آورده آوردیم. بگو ایمان نیاورده
شود، همانا خدا آمرزنده مهربان است. مؤمنان کسانی  خدا و پیامبرش را اطاعت کنید از اعمال شما کاسته نمی

اند و با مال و جان خویش در راه خدا جهاد  اند و دیگر شک نکرده ایمان آورده هستند که به خدا و پیامبر او
 اند. ایشان راستگویانند.  کرده

 . 409 – 442الملل، جلد اول. صص  الملل عمومی و اصول روابط بین ) حقوق بین1374الدین ( مدنب، جالل - 196
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دهند. حضرت حاج  جویند و اسالم را متمایل به ترجیح انسان آزاد به برده نشان می می
سلطانحسین تابنده در شرحی به نظر مذهبی به اعالمیۀ حقوق بشر در این باب به تفصیل ذکر 

اند که با دیدگاه  حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده نیز شرحی در این باب نوشته 197فرمایند. می
   198نمایند. داري در اسالم را شرح و تحلیل می ل اجتماعی اسالم موضوع بردهتکام

داري بر دو محور اصلی قرار دارد، یکی اینکه  به هرحال دیدگاه اسالم در ارتباط با برده
گیرند و دوم اینکه همه  اند در زمرة بردگان قرار می اسراي جنگی که اقدام به حرب نموده

این بندگان را آزاد کنند. در موضوع اول از لحاظ اداره امور  شوند تا مسلمین تحریض می
توان  داري اهمیت خاصی در صدر اسالم داشته است. چه که نمی معیشت اسرا موضوع برده

ها  اند را قبل از پایان کلّیۀ خصومت اند و سربازان متخاصم بوده گروهی که اقدام به جنگ نموده
نمایند. از طرفی  جدداً سالح به دست گرفته و تهاجم میبه سرزمین خود برگرداند. زیرا م

توان آنان را بدون خوراك و مسکن نیز رها نمود. تشکیالت زندان نیز در آن زمان موجود  نمی
نبوده که اسرا را نگهداري و قوت آنها را تأمین کند لذا بهترین کار این بوده که آنها را در 

شغل حداقلی داشته باشند، ثانیاً غذا و مسکن آنها بدینوسیله اختیار مسلمین قرار دهند تا اوالً 
تأمین شده باشد و ثانیاً تحت نظارت باشند تا مرتکب فتنه نشوند. از این سو حقوق آنان را نیز در 

ا نیز نصف برخی موارد اجتماعی نصف حقوق دیگران قرار دارد در عوض حدود و مجازات ر
کسی را که توانگري نباشد تا زنان مؤمنه را به نکاح گیرد از «فرماید:  نمود. در این رابطه می

تر است. همه از  اي که مالک آنها هستید به زنی گیرید و خدا به ایمان شما آگاه کنیزان مؤمنه
اي  جنس یکدیگرید پس بندگان را به اذن صاحبانشان نکاح کنید و مهرشان را به نحو شایسته

نه زناکار و نه از آنها که رفیق (دوست پسر) داشته باشند و چون بدهید و باید که پاکدامن باشند 
شوهر کردند هرگاه مرتکب فحشا شوند عذاب آنها نصف عذاب زنان آزاد است و این براي 
کسانی است از شما که بیم دارند که به رنج افتند و با این همه اگر صبر کنید برایتان بهتر است و 

 

 . 45 – 51انتشارات صالح، صص ، تهران. 1354نظر مذهبی به اعالمیۀ حقوق بشر، چاپ دوم  - 197
، 19متن کامل این مقاله در مجلۀ عرفان ایران، گردآوري و تدوین دکتر سید مصطفی آزمایش، شمارة  - 198

 آمده است.  10 – 18داري در اسالم، صص  ، تحت عنوان برده1383انتشارات حقیقت، 
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هاي اعراب براي  این دیدگاه متفاوت از تجاوزات و شبیخون 199»خدا آمرزنده و مهربان است.
گرفتند. اسالم از این پدیده  تصرّف اموال و افراد قبائل است که آنها را بدین شکل به بردگی می

  داري در اصل براي حفظ و بقاي دوست و دشمن استفاده نمود.  و رسوم برده
به آزادسازي آنها یعنی خارج  نکته دیگر همانطور که در فوق ذکر شد تحریض مسلمین

شدن از قیمومت صاحبان آنها و اعطاي حقوق اجتماعی همانند سایر افراد جامعه است. ترغیب 
مسلمین به آزاد سازي بردگان و قراردادن کفّاره بسیاري از خطاها براي این موضوع از آیات 

جانب مشرق و مغرب  نیکی آن نیست که روي به«فرماید:  زیر مشهود است: در سورة بقره می
کنید. بلکه نیکی آن است که به خدا و روز آخر و مالئکه و کتاب و پیامبران ایمان آورد و مال 
خود را با آنکه دوستش دارد به خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و مسافران و گدایان و (آزاد 

به آن وفا کنند و در سازي) بردگان ببخشد و نماز بگزارد و زکات بدهد و چون عهدي ببندند 
   200»بینوایی و بیماري و هنگام جنگ صبر کنند اینان راستگویان و پرهیزگارانند.

خداوند شما را به سبب سوگندهاي لغوتان بازخواست نخواهد «فرماید:  در سورة مائده می
کند و کفّارة آن  خورید، بازخواست می کرد ولی به سبب شکستن سوگندهایی که به قصد می

طعا خورانید یا پوشیدن آنها یا  م ده مسکین است از غذاي متوسطی که به خانوادة خویش میا
آزاد کردن یک بنده و هر که نیابد سه روز روزه داشتن. این کفّارة قسم است هرگاه قسم 

کند باشد که  خوردید به قسمهاي خود وفا کنید. خدا آیات خود را براي شما اینچنین بیان می
صدقات براي فقیران است و مسکینان و «فرماید:  در سورة توبه می 201.»سپاسگزار باشید

 

الً أَنْ ينكح الْمحصنات الْمؤمنات فَمن ما ملَكَت أَيمانكُم من و من لَم يستطع منكُم طَو، 25سورة نساء، آیۀ  - 199
توهن أُجورهن بِالْمعروف محصنات فَتياتكُم الْمؤمنات و اللَّه أَعلَم بِإِميانِكُم بعضكُم من بعضٍ فَانكحوهن بِإِذْن أَهلهِن و آ

حلَى الْمما ع فنِص هِنلَيفَع ةشبِفاح نيفَإِنْ أَت نصفَإِذا أُح دانأَخ ذاتختال م و حاتسافم رغَي كذابِ ذلالْع نم ناتص
يمحر غَفُور اللَّه و لَكُم ريوا خبِرصأَنْ ت و كُمنم تنالْع يشخ نمل.   

ومِ لَيس الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ و الْمغرِبِ و لكن الْبِر من آمن بِاللَّه و الْي، 177 ة بقره، آیۀسور - 200
و الْمساكني و ابن السبِيلِ و السائلني   يتامىو الْ  حبه ذَوِي الْقُرىب  الْآخرِ و الْمالئكَة و الْكتابِ و النبِيني و آتى الْمالَ على

ساِء و الضراِء و حني الْبأْسِ و في الرقابِ و أَقام الصالةَ و آتى الزكاةَ و الْموفُونَ بِعهدهم إِذا عاهدوا و الصابِرِين في الْبأْ
 قُوا ودص ينالَّذ كقُونَأُولئتالْم مه كأُولئ. 

م ال يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم و لكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الْأَيمانَ فَكَفَّارته إِطْعا، 89سورة مائده، آیۀ  -  201
 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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کارگزارانِ آن و نیز براي تألیف قلوب و آزادکردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و 
در سورة  202»اي است از جانب خدا و خدا دانا و حکیم است. مسافران نیازمند و آن فریضه

هار می آنهایی که«فرماید:  مجادله می اند پشیمان  کنند، آنگاه از آنچه که گفته زنانشان را ظ
اي آزاد کنند. این پندي است که به شما  شوند، پیش از آنکه با یکدیگر تماس یابند باید بنده می
اي نیابند، پیش از آنکه با  کنید آگاه است. اما کسانی که بنده دهند و خدا به کارهایی که می می

د باید دو ماه پی در پی روزه بدارند و آن که نتواند، شصت مسکین را طعام یکدیگر تماس یابن
در اعراب رسم بر این بوده  203»دهد و این بدان سبب است که به خدا و پیامبرش ایمان بیاورید.

کرده که تو مثل مادر من هستی دیگر روابط زناشویی بین آنها  که اگر مردي به زنش خطاب می
هار معروف بوده اسالم با نفی این خرافه در آیۀ شده است. ای حرام می فرماید:  قبل می ن رسم به ظ

هار می « کنند بدانند که زنانشان مادرانشان نشوند، مادرانشان  از میان شما کسانی که زنانشان را ظ
گویند و خدا از  اند و سخنی ناپسند و دروغ است که می فقط زنانی هستند که آنها را زائیده

هارکنندگان که دیگر به خرافه  204»درگذرنده و آمرزنده است.گناهان  تالش هم براي تربیت ظ
توجه نکنند و براساس خرافه زحمت براي خود و خانوادة خود و اجتماع ایجاد ننمایند نموده و 

نماید. از طرف دیگر از این کفّاره جهت بهبود وضع بردگان  آنها را ملزم به پرداخت کفّاره می
دهد. در  به این نحو استفاده نموده و کفّاره را آزادسازي برده یا اطعام مسکین قرار می و مساکین
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هتوسك أَو يكُملونَ أَهمطْعما ت طسأَو نم نيساكم ةرشةُ عكَفَّار كامٍ ذلأَي ثَالثَة يامفَص جِدي لَم نفَم ةقَبر رِيرحت أَو م
 .أَيمانِكُم إِذا حلَفْتم و احفَظُوا أَيمانكُم كَذلك يبين اللَّه لَكُم آياته لَعلَّكُم تشكُرونَ

لْفُقَراِء و الْمساكنيِ و الْعاملني علَيها و الْمؤلَّفَة قُلُوبهم و في الرقابِ و الْغارِمني إِنما الصدقات ل، 60سورة توبه،آیۀ  - 202
يمكح يملع اللَّه و اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ الساب و بِيلِ اللَّهي سف و. 

رونَ من نِسائهِم ثُم يعودونَ لما قالُوا فَتحرِير رقَبة من قَبلِ أَنْ يتماسا و الَّذين يظاه، 3 -4سورة مجادلۀ، آیات  - 203
بِريلُونَ خمعبِما ت اللَّه و ظُونَ بِهوعت كُمذل .لَم نا فَماسمتلِ أَنْ يقَب ننِ ميتابِعتنِ ميرهش يامفَص جِدي لَم نفَم  فَإِطْعام عطتسي
هولسر و وا بِاللَّهنمؤتل كيناً ذلكسم نيتس . 

هم الَّذين يظاهرونَ منكُم من نِسائهِم ما هن أُمهاتهِم إِنْ أُمهاتهم إِالَّ الالَّئي ولَدنهم و إِن، 2سورة مجادله، آیۀ  -  204
 .منكَراً من الْقَولِ و زوراً و إِنَّ اللَّه لَعفُو غَفُورلَيقُولُونَ 
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. در سورة نساء 205»و تو چه دانی که عقبه چیست، آزاد کردن بنده است«فرماید:  سورة بلد می
هیچ مؤمنی را نباشد که مؤمن دیگر را جز به خطا بکشد و هرکس که مؤمنی را به «فرماید:  می

اش تسلیم کند مگر آنکه  اي مؤمن را آزاد کند و خونبهایش را به خانواده کشد باید بندهخطا ب
خونبها را ببخشند و اگر مقتول مؤمن و از قومی است که دشمن شماست فقط بندة مؤمنی را 

اش پرداخت شود و  اند، خونبها به خانواده آزاد کند و اگر از قومی است که با شما پیمان بسته
درپی روزه بگیرد و خدا  اي نیابد براي توبه دو ماه پی ن را آزاد کند و هرکس که بندهبندة مؤم

با پدر و مادر و خویشان و یتیمان و «فرماید:  در همین سورة باز می 206»دانا و حکیم است.
بینوایان و همسایۀ خویشان و همسایۀ بیگانه و یار مصاحب و مسافر رهگذر و آنان که مالک آنها 

در سورة  207»(بردگان) نیکی کنید هرآینه خدا متکبران و فخرفروشان را دوست ندارد. اید شده
خدا روزي بعضی از شما را از بعض دیگر افزون کرده است پس آنان که «فرماید:  نحل می

دهند تا همه در روزي یکسان  اند نمی اند از روزي خود به آنان که مالک آنها شده فزونی یافته
عزبهایتان را و «فرماید که:  در سورة نور دستور می 208»کنید؟ خدا را انکار میشوند آیا نعمت 

غالمان و کنیزان خود را که شایسته باشند همسر دهید. اگر بینوا باشند خدا به کرم خود 
توانگرشان خواهد ساخت که خدا گشایش دهنده و داناست. آنان که استطاعت زناشویی ندارند 

د تا خدا از کرم خویش توانگرشان گرداند. و از بندگانتان (بردگان) باید پاکدامنی پیشه کنن
آنان که خواهان بازخریدن خویش هستند اگر در آنها خیري یافتید بازخریدشان را بپذیرید و از 
آن مال که خدا به شما ارزانی داشته است به آنان بدهید و کنیزان خود را اگر خواهند که 

 

  .فَك رقَبة .و ما أَدراك ما الْعقَبةُ، 12 – 13سورة بلد، آیات  - 205
طَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة و ديةٌ مسلَّمةٌ كانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمناً إِالَّ خطَأً و من قَتلَ مؤمناً خ و ما، 92سورة نساء آیه  - 206
إِنْ كانَ من قَومٍ بينكُم و بينهم أَهله إِالَّ أَنْ يصدقُوا فَإِنْ كانَ من قَومٍ عدو لَكُم و هو مؤمن فَتحرِير رقَبة مؤمنة و   إِىل

ةٌ ميفَد يثاقةٌ إِىلملَّمكانَ  س و اللَّه نةً مبونِ تيتابِعتنِ ميرهش يامفَص جِدي لَم نفَم ةنمؤم ةقَبر رِيرحت و هليماً  أَهلع اللَّه
  .حكيماً

و الْجارِ الْجنبِ و   الْمساكنيِ و الْجارِ ذي الْقُرىب و  و الْيتامى  و بِالْوالدينِ إِحساناً و بِذي الْقُرىب، 36سورة نساء آیۀ - 207
 .الصاحبِ بِالْجنبِ و ابنِ السبِيلِ و ما ملَكَت أَيمانكُم إِنَّ اللَّه ال يحب من كانَ مختاالً فَخوراً

ما ملَكَت   ي الرزقِ فَما الَّذين فُضلُوا بِرادي رِزقهِم علىبعضٍ ف  و اللَّه فَضلَ بعضكُم على، 71سورة نحل آیۀ  -  208
  .أَيمانهم فَهم فيه سواٌء أَ فَبِنِعمة اللَّه يجحدونَ
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وت دنیوي به زنا وادار مکنید. هرکس که آنان را به زنا وادارد، خدا پرهیزگار باشند به خاطر ثر
  209»اند آمرزنده و مهربان است. براي آن کنیزان که به اکراه بدان کار وادار گشته

  
  اصل اتّحاد بر حق  - 58

الملل در  این اصل به یکی از موضوعات مهم در سیاست خارجی کشورها و روابط بین
هاي مختلفی اعم از نظامی، سیاسی،  همواره دیده شده که اتّحادیه طول تاریخ اشاره دارد.

گردد که براساس آن دو هدف  اقتصادي و تجاري در بین گروه کشورهاي مختلف تشکیل می
شود. هدف اول افزایش کارآئی انتفاع بین کشورهاي عضو اتّحادیه است و هدف  کلّی دنبال می

باشد. بسیاري از این  ارده ناشی ازکشورهاي غیرعضو میدوم افزایش سود یا جلوگیري از زیان و
ها خود سبب  ها براساس مورفولوژي ژئوپولتیک استوار است که این همسایگی اتّحادیه
  ها و اشتراك منافع و فرهنگ و رویه و قومیت و زبان و آداب و غیره شده است.  همگنی

حداکثر کردن منافع هاي مختلف براساس دو هدف فوق همواره در جهت  اتّحادیه
ها فقط در شرایطی قابل تشکیل  شود. از لحاظ اسالم این اتّحادیه گروهیِ اعضاء تشکیل می

هستند که باعث پایمال شدن حقوق دیگران نشوند. به عبارت دیگر نباید براي اعمال ظلم به 
م حافظ اي گردید. دولت اسال کشور ضعیف دیگري با کشور ثالثی متّحد شد یا وارد معاهده

منافع دوست و دشمن غیرحربی در حضور و غیاب آنهاست و دشمن حربی هم با کنار گذاشتن 
گیرد. ولی باید به این  حتّی به نفاق در مأمن اسالم قرار می الاله اال اهللاسالح حرب و گفتن کلمۀ 

لت موضوع نیز اشاره کرد که گرچه در این حال جان و مال و ناموس و آبروي وي در امان دو
اي پس از اسالم  مگر به ایمان که مرحله 210شود گیرد ولی دوست مؤمنین نمی اسالم قرار می

 

إِنْ يكُونوا فُقَراَء يغنِهِم اللَّه  منكُم و الصالحني من عبادكُم و إِمائكُم  و أَنكحوا الْأَيامى، 32 – 33سورة نور، آیات  -  209
يملع عواس اللَّه و هلفَض نم .تابونَ الْكغتبي ينالَّذ و هلفَض نم اللَّه مهنِيغى يتونَ نِكاحاً حجِدال ي ينالَّذ ففعتسلْي ا  ومم
 نْ علمتم فيهِم خيراً و آتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم و ال تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاِء إِنْملَكَت أَيمانكُم فَكاتبوهم إِ

 . ور رحيمفُأَردنَ تحصناً لتبتغوا عرض الْحياة الدنيا و من يكْرِههن فَإِنَّ اللَّه من بعد إِكْراههِن غَ
. مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان  و الْمؤمنونَ و الْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ، 71سورة توبه، آیۀ  -  210

حبوا الْكُفْر علَى يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا آباَءكُم و إِخوانكُم أَولياَء إِن است، 23یکدیگرند. در سورة توبه آیۀ 
 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:



 اسالم  در ملل ال روابط بینمبانی عرفانی     118

  

گیرد. و اگر کشور ضعیف مورد اشاره در زمرة مؤمنین قرار  است و با بیعت خاص صورت می
اند  خدا از کسانی که ایمان آورده«فرماید:  گیرد بر مصداق این آیه خداوند مدافع آنان است. می

هیچ پیامبري خیانت  «فرماید:  و می 211»کند و خدا خیانتکاران ناسپاس را دوست ندارد. می دفاع
دانید که  اید می اي کسانی که ایمان آورده«و به مؤمنین نیز همین امر شده است که:  212».نکند

یعنی پس از ایجاد اتّحاد  213»نباید به خدا و پیامبر خیانت کنید و در امانت خیانت ورزید.
ام  من در غیاب او خیانت نکرده«فرماید:  ی به آن خیانت نخواهد کرد. در سورة یوسف میاسالم

الملل منع اتّحاد  تعمیم این آیه به سطح روابط بین 214»رساند. و خدا حیلۀ خائنان را به هدف نمی
و یا هرگونه اقدامی خائنانه بر علیه دیگري است. خداوند رسول اکرم ص را از دشمنی به نفع 

یعنی  215 »به نفع خائنین به مخاصمت برمخیز.«فرماید. در قرآن کریم آمده است:  نین منع میخائ
نباید با ایجاد اتّحاد به ناحق با خائن به دیگري خصومت نمائی. فقط چنانچه دولت دیگري در 

گر ا «فرماید:  اتّحاد خائنانه بر علیه دولت اسالم اقدام نمود عمل به مثل دستور خداوند است. می
ورزند به آنان اعالم کن که همانند خودشان عمل  دانی که گروهی در پیمان خیانت می می

و خیانت به رسول ص خیانت به خداست که  216»خواهی کرد زیرا خدا خائنان را دوست ندارد.
  217»اند. اگر قصد خیانت به تو را داشته باشند پیش از این به خدا خیانت ورزیده«فرماید:  می

اي «فرماید:  در معیت و اتّحاد با حق از این آیه قابل استنباط است که می دستور قرآن
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. اي کسانی که ایمان آوردید اگر پدرانتان و برادرانتان دوست دارند الْإِميان و من يتولَّهم منكُم فَأُولئك هم الظَّالمونَ
 ست. که کفر را به جاي ایمان برگزینند آنها را به دوستی مگیرید و هرکس از شما دوستشان بدارد از ستمکاران ا

 107. در سورة نساء آیه إِنَّ اللَّه يدافع عنِ الَّذين آمنوا إِنَّ اللَّه ال يحب كُلَّ خوان كَفُورٍ، 38سورة حج آیه  -  211
 . خداوند خائنان گناهکار را دوست ندارد.إِنَّ اللَّه ال يحب من كانَ خواناً أَثيماًفرماید:  می
   .و ما كانَ لنبِي أَنْ يغلَ، 161عمران آیه سورة آل  - 212
 .يا أَيها الَّذين آمنوا ال تخونوا اللَّه و الرسولَ و تخونوا أَماناتكُم و أَنتم تعلَمونَ، 27سورة انفال، آیۀ  - 213
  .للَّه ال يهدي كَيد الْخائنِنيأَني لَم أَخنه بِالْغيبِ و أَنَّ ا، 52سورة یوسف آیۀ  - 214
 .و ال تكُن للْخائنِني خصيماً، 105سورة نساء آیۀ  - 215
  .سواٍء إِنَّ اللَّه ال يحب الْخائنِني  و إِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم على، 58سورة انفال، آیه  - 216
   . و إِنْ يرِيدوا خيانتك فَقَد خانوا اللَّه من قَبلُ، 71یۀ سورة انفال، آ - 217
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یعنی در صورت لزوم  218»اید از خدا بترسید و با راستگویان باشد. کسانی که ایمان آورده
  هرگونه طرفداري یا جانبداري یا اتّحاد، این معیت و همراهی را با صادقین برقرار سازید.

توان یک اتّحاد  المللی می رود که طبق توافق یکپارچۀ بین پیش می تعمیم این اصل تا آنجا
المللی باشد. این  جهانی تشکیل داد که در مقابل کشور خاطی بایستد و ضامن اجراي قوانین بین

اي که  به اهل کتاب بگو بیائید به سوي کلمه«وحدت، عملی شدن مفاد این آیه است که فرمود: 
  219»پذیرفتۀ ما و شماست.

  
  اصل ممنوعیت ظلم و عدم جواز به یاري در ظلم  -59

قرار دادن شئ در غیر «باشد. ظلم در لغت به معنی  این اصل از اصول پایه در اسالم می
خالصۀ کالم در مفهوم حقّ و ظلم این است که حداکثر باشد.  می 220»موضع خودش

از لحاظ تعاریف قرآنی  221د.شو برداري از منابع، حق؛ و بازدهی زیر ظرفیت، ظلم تلقی می بهره
بیان اجتماعی  »حدود الهی«شود. معیار  نامیده می» حدود الهی» «برداري حداکثر بهره«معیار 
و کسانی که به حدود الهی تعدي نمایند «فرماید:  است. در قرآن کریم می» برداري حداکثر بهره«

عمل با حدود الهی است و در اسالم بهینۀ رفتار اجتماعی انطباق  222»پس آنها ظالم هستند.
حدود الهی خود شرح مفصلی دارد که شاید خارج از حوصلۀ این مقال باشد ولی به اشاره باید 

 

 .يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه و كُونوا مع الصادقني، 119سورة توبه، آیۀ  - 218
 . بيننا و بينكُم كَلمة سواٍء  قُلْ يا أَهلَ الْكتابِ تعالَوا إِىل ،64سورة آل عمران آیۀ  - 219
وضع  «، ۳۲۶معجم مفردات الفاظ القران، دارالفكر الطباعة و النشر و التوزيع، بريوت، لبنان. ص   راغب اصفهانی، - 220

  ».الشئي من غري موضعه
 موضع«هاي نوین  گردد. از لحاظ واژه اي را در برمی تعریف و تشریح فوق بسیار جامع است و مفاهیم عدیده -  221

ترین یا با بیشترین  ترین یا متعالی یا کاراترین یا کارآمدترین یا مطلوب optimalیا  »بهینه«شئ منطبق با مفاهیم 
مان کاربرد شئ می ی دارد؛ یعنی حداکثر بهره راندبرداري از منابع با  باشد. واژة بهینه از لحاظ ریاضی مفهوم خاص

کلّیۀ امکانات و قوا در وجود انسان و در  و اي دارد ریف گستردههاي موجود. واژة منابع تع توجه به محدودیت
  ..شوند جامعه در زمرة منابع محسوب می

و من فرماید:  نیز می 1در سورة طالق آیه و من يتعد حدود اللَّه فَأُولئك هم الظَّالمونَ ، 229بقره، آیۀ   سورة - 222
 . و هرکس که به حدود خدا تعدي نماید پس به تحقیق به خود ظلم کرده است.  د ظَلَم نفْسهيتعد حدود اللَّه فَقَ
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السالم حدود الهی و میزان هستند و نازلۀ نبی ص قرآن کریم  گفت که نبی یا ولی یا وصی علیهم
  باشد.  است که تدوین بیانی حدود الهی می

کاري، بدکاري و عدم استحصال حداکثر  به عبارت دیگر کم ظلم در اسالم گناه است.  
گردد. زیرا به شکرانۀ عطایائی که خداوند مرحمت  بازدهی از امکانات و قوا تخطی تلقی می

فرموده باید حداکثر بازدهی را از آن استحصال نمود و عدم حصول این حداکثر بازدهی ظلم 
و ظالمین از پی آسودگی رفتند و مجرم «اید: فرم شود. در آیۀ شریفه سوره هود می تلقی می

بلکه ظالمین در «فرماید:  دارند: که می ظالمین (با این تعریف) در راه اشتباه گام برمی 223»بودند.
به جز زیان به ظالمین چیزي «و فرمود به واسطۀ این ظلم است که  224»گمراهی واضح هستند.

   225»اضافه نگردد.
شود و عدم عمل به حق به معنی ظلم و  ایم واقع میبا این تفصیل ظلم در زمرة جر  

این جزاي بد در خور کسانی است که به مردم «فرماید:  مستوجب جریمه است. در آیۀ شریفه می
و در آیۀ دیگر در عتاب شدیدي به  226»کنند. کنند و به ناحق در زمین سرکشی می ستم می

براي «فرماید که:  و در آیۀ دیگر می 227»پس واي بر کسانی که ظلم کنند.«فرماید:  ظالمین می
  و این آیه بر این تأویل نیز مقرّ است که نباید به ستمکار یاري نمود.  228»ستمکاران یاوري نیست.

الملل و سیاست خارجی دولت اسالم نیز مصداق عینی دارد. یعنی  این گفتار در روابط بین  
گردد که از حق دور و به ستم  لی نمیدولت اسالم در مورد ملل یا افراد ملل دیگر مرتکب عم

کنند  ها و افرادي که به دیگر افراد و ملل عالم ستم می نزدیک باشد. در این باب حتّی به دولت
  دهد. یاري نمی

 

  .و اتبع الَّذين ظَلَموا ما أُترِفُوا فيه و كانوا مجرِمني، 116هود، آیۀ   سورة - 223
لكنِ الظَّالمونَ الْيوم في فرماید:  سورة مریم می 38آیۀ  . و دربلِ الظَّالمونَ في ضاللٍ مبِنيٍ، 11سورة لقمان، آیه  - 224

  .ضاللٍ مبِنيٍ
  .و ال يزِيد الظَّالمني إِالَّ خساراً، 82سورة اسرا، آیۀ  - 225
 . غيرِ الْحقِإِنما السبِيلُ علَى الَّذين يظْلمونَ الناس و يبغونَ في الْأَرضِ بِ، 42سورة شوري آیۀ  - 226
  .فَويلٌ للَّذين ظَلَموا، 65سورة زخرف آیه  - 227
  .و ما للظَّالمني من أَنصارٍ، 270سورة بقره، آیۀ  - 228



  121  از دیدگاه حکمت الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی حقوق بین

 

باشند که دول مختلفی با  هاي نظامی در قرون اخیر مصادیق بارز این مسئله می اتّحادیه  
هاي برخی دول بزرگ به  جاوز نمایند. لشگرکشییکدیگر متّحد شدند تا به حقوق ملل دیگر ت

  گنجند.  کشورهاي مختلف در اوائل قرن جاري و اواخر قرن گذشته همگی در این مقوله می
  

  جویی و بغی  اصل عدم جواز به سلطه - 60
جویی منع شده  جویی مجاز نیست. لذا حتّی پیامبر اکرم ص نیز از سلطه در اسالم، سلطه   

اي نیستی و تو بر  پس تذکّر بده که تو جز تذکّردهنده«فرماید:  فۀ غاشیه میاست. در سورة شری
نیست جز اینکه تو بیم دهنده هستی و براي «فرماید:  و در آیۀ دیگر می 229»آنان فرمانروا نیستی.

این دو آیه مأخذ کشف مطالب بسیاري است. مطلب اصلی در این  230».هر قومی هادي هست
اش جز تذکّر نباشد و وقتی پیامبر خدا ص اجازة  امبر خدا ص وظیفهباب این است که وقتی پی

فرمانروایی بر خلق خدا را نداشته باشد صالحیت دیگر افراد کرة زمین اعم از عالم و فقیه و 
سلطان و پادشاه و... در فرمانروائی بر خلق خدا به طریق اولی منسوخ است. مسلماً بر اساس این 

در زمان غیبت حتّی تحکّمی ساده بر مبناي دین به کسی بنماید. هیچ آیات هیچکس حق ندارد 
احدي به طریق اولی در دوران غیبت حق ندارد مدعی اجراي احکام اسالم و اجراي حدود و 
مجازات اسالمی یا دینی باشد. این نوع والیت استیالئی (اساطیري) تا ظهور و خروج حضرت 

ت و فقط بر عهدة قائم آل محمد ص بوده و از حضرتش قائم عج در عالم بر هیچکس جایز نیس
جایز و قابل قبول است. و هرکس در این مسیر به اختیار خود و من عندي اقدام به اجراي حدود 
و احکام شرع نماید جز وزر و وبال چیزي بر گردن خود نخواهد کشید. در سورة قصص 

یم که نه خواهان برتري جویی و نه فساد بر این خانۀ آخرت را براي کسانی قرار داد«فرماید:  می
  231»روي زمین بودند و سرانجام از آنِ پرهیزگاران است.

الملل دولت اسالم چه در زمان صلح و چه در  بر اساس این اصل در صحنۀ روابط بین  

 

 .فَذَكِّر إِنما أَنت مذَكِّر لَست علَيهِم بِمصيطرٍ، 22و  21سورة غاشیه، آیات  - 229
 .أَنت منذر و لكُلِّ قَومٍ هاد إِنما، 7سورة رعد، آیۀ  - 230
 .نيتلْك الدار الْآخرةُ نجعلُها للَّذين ال يرِيدونَ علُوا في الْأَرضِ و ال فَساداً و الْعاقبةُ للْمتق، 83سورة قصص، آیۀ  - 231
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جویی بر امم مسلم و یا غیرمسلم عالم نیست. در شرح این موضوع  زمان جنگ مجاز به سلطه
روش اسالم در مقابل دشمن مغلوب که  232فتح مکّه جالب است. در این داستانذکر داستان 

سالها با پیامبر اکرم ص و یاران آن حضرت جنگیده و بسیاري از مسلمین و یاران گرامی 
حضرتش را یا در شکنجه یا در پیکار به شرف شهادت نائل نمودند مشخّص است. سعد بن 

خواند که:  ز سپاه اسالم هنگام ورود به مکّه رجز میعباده سردار رسول اکرم ص با ستونی ا
شوند و امروز روزي است که قریش را خدا  امروز روز انتقام است، امروز زنان آنان اسیر ما می«

پیامبر اکرم ص سعد بن عباده را عزل فرمود و فرزند او قیس بن سعد بن عباده را ». ذلیل گردانید
امروز روز رحمت است «ب فرمود و فرمود اعالم کن: به فرمانداري و پرچمداري لشکر نص

پس از این رسول اکرم ص خانۀ ابوسفیان که ». روزي است که خداوند قریش را عزیز قرار داد
منشاء اکثر فتن بر علیه حضرتش بود را مأمن قرار داد و فرمود هر که در خانۀ ابوسفیان پناه گیرد 

   233ایمن خواهد بود.
جویی در آیاتی است که در مورد بغی نازل شده است. در تعریف  همفهوم دیگري از سلط  

مقصود از بغی مطلق بسط ید و حکومت و ریاست است و خداي تعالی آن «بغی آمده است که: 
در این  234».به معنی قدرتمند شدن است بغياً، بغٰياز  بغيرا مقید به غیر حق بودن نموده است و 

ها را چه آشکار باشند و چه پنهان و نیز گناهان  من زشتکاري بگو پروردگار«آیه آمده است که: 
و در سورة یونس  235»و تسلط جستن بر دیگران (بغی) را به غیر حق حرام کرده است.

جویی (بغی) بر خود  کنند، اي مردم این تجاوز و سلطه در زمین به غیر حق بغی می«فرماید:  می
ها و تجاوزات به ضرر خود مردم  جویی نه سلطهعلّت این که آثار این گو 236»شما خواهد بود.

توان  خواهد بود در این است که بر اساس اصول اقتصاد خرد بر مبناي استدالالت ریاضی می
تواند باعث کاهش رفاه جامعه بشري گردد. لذا  اثبات کرد که هرگونه تجاوز یا محدودیت می

 

 .597 – 8ی حکومت اسالمی، صص و جعفر سبحانی، مبان 821-2صص  2نگاه کنید به: مغازي واقدي ج  - 232
 .، انتشارات دارالكتب اإلسالمية قم۱۰۶ص:، ۱۰۸ بأعالم اهلدي، الورى  إعالمامني اإلسالم طربسي،  - 233
 . 280سورة اعراف، ص  33بیان السعاده فی مقامات العباده، جلد پنجم ترجمه، در ذیل آیه  - 234
 . بي الْفَواحش ما ظَهر منها و ما بطَن و الْإِثْم و الْبغي بِغيرِ الْحقِقُلْ إِنما حرم ر، 33سورة اعراف، آیه  - 235
   .أَنفُِسكُم  يبغونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق يا أَيها الناس إِنما بغيكُم على، 23سورة یونس، آیۀ  - 236
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دهد و  ن و بخشش به خویشان فرمان میهمانا خداوند به عدل و احسا«فرماید:  در سورة نحل می
مسؤولیت بر کسانی «فرماید:  در سورة شوري می 237»نماید. از فحشاء و زشتکاري و بغی نهی می

کنند، بر ایشان عذابی  جویی و تجاوز (بغی) می کنند و به غیر حق سلطه است که به مردم ظلم می
   238»دردناك خواهد بود.

  
  اصل اکراه به جنگ  - 61

بر خالف بسیاري از تعابیر دین جنگ نیست و اگر در مقاطعی ملزم به جنگ بوده اسالم   
هاي مختلف اشاره شد. در سورة بقره  به دلیل شرایط خاصی بوده است که به موارد آن در بخش

و آن هنگام که با شما پیمان نهادیم که خون هم مریزید و «فرماید:  در شرح این دیدگاه می
ان آواره مسازید و گردن نهادید و خود بر آن گواه هستید، پس شما چنین یکدیگر را از دیارت

کنید  کشید و گروهی از خودتان را از خان و مانشان آواره می جماعتی هستید که یکدیگر را می
خیزید و اگر به اسارت شما درآیند در  و بر ضد آنها به گناه و تعدي به همدستی یکدیگر برمی

گیرید و حال آنکه بیرون راندنشان بر شما حرام بود. آیا به بعضی از  ه میبرابر آزادیشان فدی
کنید؟ پاداش کسی که چنین کند در دنیا جز  آورید و بعض دیگر را انکار می کتاب ایمان می

کنید  شود و خدا از آنچه می ترین وجهی عذاب می خواري نیست و در روز قیامت به سخت
جنگ را بر شما مقرّر کردیم حال «فرماید:  در همین سورة می باز در جاي دیگر 239»غافل نیست.

آنکه آن را کریه (زشت) دانید شاید چیزي را کریه دانید و خیر شما در آن باشد و شاید چیزي 
دانید. تو را از جنگ  داند و شما نمی را دوست داشته باشید که شرّي براي شما باشد، خدا می

 

 . عنِ الْفَحشاِء و الْمنكَرِ و الْبغيِ  و ينهى  يأْمر بِالْعدلِ و الْإِحسان و إِيتاِء ذي الْقُرىب إِنَّ اللَّه، 90سورة نحل، آیۀ  - 237
هم عذاب إِنما السبِيلُ علَى الَّذين يظْلمونَ الناس و يبغونَ في الْأَرضِ بِغيرِ الْحق أُولئك لَ، 42سورة شوري، آیۀ  -  238

يمأَل .  
و إِذْ أَخذْنا ميثاقَكُم ال تسفكُونَ دماَءكُم و ال تخرِجونَ أَنفُسكُم من ديارِكُم ثُم . 84 – 85سورة بقره، آیات  - 239

جونَ فَرِيقاً منكُم من ديارِهم تظاهرونَ علَيهِم بِالْإِثْمِ و ثُم أَنتم هؤالِء تقْتلُونَ أَنفُسكُم و تخرِ. أَقْررتم و أَنتم تشهدونَ
 تفادوهم و هو محرم علَيكُم إِخراجهم أَ فَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ و تكْفُرونَ بِبعضٍ فَما جزاُء  الْعدوان و إِنْ يأْتوكُم أُسارى

  .أَشد الْعذابِ و ما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ  ذلك منكُم إِالَّ خزي في الْحياة الدنيا و يوم الْقيامة يردونَ إِىل من يفْعلُ
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جنگ کردن در آن ماه گناهی بزرگ است اما بازداشتن  پرسند. بگو کردن در ماه حرام می
مردم از راه حق و کافر شدن به او و مسجد الحرام و بیرون راندن مردمش از آنجا در نزد 

جنگند تا اگر بتوانند  خداوند گناهی بزرگتر است و شرك از قتل بزرگتر است. آنها با شما می
   240»شما را از دینتان بازگردانند.

اهت جنگ لزوم آن در موارد جلوگیري از فساد نیز قابل نفی نیست. در سورة علیرغم کر
 241».شد کرد، زمین تباه می اگر خداوند بعضی را بوسیلۀ بعضی دیگر دفع نمی«فرماید:  بقره می

اند جز آن نبود که  آنها به ناحق از دیارشان رانده شده«فرماید:  در آیۀ دیگري در سورة حج می
رب ماست و اگر خدا بعضی را بوسیلۀ بعضی دفع نکرده بود، دیرها و کلیسیاها و گفتند: اهللا  می

  242».گردید شود ویران می کنشتها و مسجدهائی که نام خدا زیاد در آن برده می
ها در اسالم به چهار بخش جهاد اسالمی، دفاع در برابر متجاوز و  از لحاظ کلّی جنگ 

وند. حکم جهاد در اسالم و پاسخ به استنصار دینی ش یاري مظلوم و استنصار دینی تقسیم می
مختص نبی ص و قائم آل محمد ص است و در اختیار دیگري نیست. اقسام دوم و سوم یعنی 

توان به  دفاع در برابر متجاوز و یاري رساندن مظلوم بر همه واجب است. و در حاالت دیگر نمی
دین و مسلکی نمود. حتّی تکفیر نیز ممنوع  هاي متفاوت اقدام به تجاوز به دیگري با هر بهانه

  است چه رسد به حمله و تجاوز.
  

  اصل عدم جواز به حمله و جواز دفاع  - 62
هایی که در صدر اسالم  دستور قرآن کریم بر اصالح و صلح بین ملل است. بررسی جنگ  

 

هوا شيئاً و هو خير لَكُم و أَنْ تكْر  كُتب علَيكُم الْقتالُ و هو كُره لَكُم و عسى، 216-217سورة بقره، آیات  - 240
يسئَلُونك عنِ الشهرِ الْحرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبِري . أَنْ تحبوا شيئاً و هو شر لَكُم و اللَّه يعلَم و أَنتم ال تعلَمونَ  عسى

يزالُونَ ه و الْمسجِد الْحرامِ و إِخراج أَهله منه أَكْبر عند اللَّه و الْفتنةُ أَكْبر من الْقَتلِ و ال و صد عن سبِيلِ اللَّه و كُفْر بِ
 .يقاتلُونكُم حتى يردوكُم عن دينِكُم إِن استطاعوا

 . ناس بعضهم بِبعضٍ لَفَسدت الْأَرض و لكن اللَّه ذُو فَضلٍ علَى الْعالَمنيو لَو ال دفْع اللَّه ال، 251سورة بقره، آیۀ  - 241
بعضهم  الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم بِغيرِ حق إِالَّ أَنْ يقُولُوا ربنا اللَّه و لَو ال دفْع اللَّه الناس، 40سورة حج، آیۀ  - 242

 . بِبعضٍ لَهدمت صوامع و بِيع و صلَوات و مساجِد يذْكَر فيها اسم اللَّه كَثرياً
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درصدد  هاي متعدد دهد که رسول اکرم ص و یاران آن حضرت در جنگ اتّفاق افتاد نشان می
ها در زمان رسول اکرم ص بدون این وجه  احقاق حقّ خود بودند و هیچکدام از غزوات یا سریه

هایی براي بازستاندن حقوق ناشی از ظلم قبلی به مسلمین بوده است.  باشد و همۀ آنها جنگ نمی
پیکار به آنان اجازه «فرماید:  در اسالم ظلم ستیزي مجاز شناخته شده و بر این اساس قرآن می

  243»تردید خداوند بر پیروزي آنان تواناست. داده شد آنگاه که به آنها ستم کنند و بی

جنگند بجنگید و تعدي  و در راه خدا با کسانی که با شما می«فرماید:  در سورة بقره می  
این آیه دستور دفاع است در مقابل آنان که  244 »نکنید که خدا تعدي کنندگان را دوست ندارد.

یعنی » تعدي از ابتدا«پردازند و همچنین این آیه اجازة تعدي را نیز سلب فرموده چه  نگ میبه ج
جنگ یعنی بیش از آنکه الزم است به دشمن » تعدي در میانه«تجاوز و شروع جنگ و چه 

آسیب زده شود یا ادامه جنگ پس از آنکه ایشان تسلیم گشتند یا به اسیران آنها یا غیرنظامیان 
همچنان که مشرکان همگی به جنگ با «جاوز شود. حکم دفاع در این آیه نیز آمده است: آنها ت

این آیه شریفه نیز جواز به دفاع و مقابله به  245»شما برخاستند، همگی به جنگ با ایشان برخیزید.
ها قصاص است  ماه حرام در مقابل ماه حرام قرار دارد و در برابر (هتک) حرمت«فرماید:  مثل می

کسی که به شما تجاوز کرد بر او همانند آنچه بر شما تجاوز کرده مقابله به مثل کنید و از پس 
شود که اگر مال  از این آیه استنباط می 246»خدا بترسید و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است.

تواند مالش را پس بگیرد یا تعدي به مثل نماید که تقاص نام دارد و  کسی را غضب کردند می
همچنین این آیه بر قصاص به مفهوم تالفی و مقابله به مثل در برابر عمل جانی نیز داللت دارد و 

  247»شود. یابد و مشمول تقاص نیز می بر دفاع در جنگ نیز مصداق می
ل بن قیس ریاحی هنگامی که او را با سه هزار تن در مقدمۀ سپاه    عق حضرت امیر ع به م

 

 .نصرِهم لَقَدير  أُذنَ للَّذين يقاتلُونَ بِأَنهم ظُلموا و إِنَّ اللَّه على، 39سورة حج، آیۀ  243
   .في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقاتلُونكُم و ال تعتدوا إِنَّ اللَّه ال يحب الْمعتدينو قاتلُوا ، 190سورة بقره، آیۀ  - 244
 .و قاتلُوا الْمشرِكني كَافَّةً كَما يقاتلُونكُم كَافَّةً، 36سورة توبه، آیۀ  - 245
علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما   رامِ و الْحرمات قصاص فَمنِ اعتدىالشهر الْحرام بِالشهرِ الْح، 194سورة بقره، آیۀ  - 246

  .علَيكُم و اتقُوا اللَّه و اعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقني  اعتدى
 . 70 – 73 ) آیات االحکام (حقوقی و جزایی) نشر میزان صص1380نگاه کنید به ابوالقاسم گرجی ( - 247
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از خدایی بترس که از دیدار او ناچاري، و جز آستانش پایانی «اید: فرم فرستد می خود به شام می
نداري. جنگ مکن مگر با آن که با تو بجنگد... کینۀ آنان شما را واندارد که جنگ را آغاز 

   248»کنید پیش از آن که به راه راستشان بخوانید و درِ عذر را به رویشان فراز کنید.
کاهد و از این باب رعایت آن در عرصۀ  میها  این اصل از تهور در شروع جنگ  
المللی نیز مورد قبول  المللی بسیار مهم است. اینگونه اصول حتّی اگر به صورت عرف بین بین

  زدائی خواهد داشت. جامعۀ جهانی قرار گیرد اثرات بسیار مطلوبی در تشنج
  

  اصل شدت برخورد با متجاوز محارب  - 63
ها نازل گردیده است. در آیه زیر  ی ص و مؤمنین در جنگآیات زیادي دربارة وظایف نب   

جز این نیست که «فرماید که:  براي انذار و تحذیر محاربین در محاربه با خدا و رسول او ص می
کنند این  خیزند و در زمین سعی به فساد می کیفر کسانی که با خداوند و پیامبرش به ستیزه برمی

ها و پاهایشان به طور مخالف قطع شود یا از  ته شوند یا دستاست که کشته شوند یا به دار آویخ
آن سرزمین تبعید شوند این عذاب آنان در دنیاست و براي ایشان در آخرت عذاب بزرگی 

علیرغم این شدت عمل، مفرّ بسیار راحتی نیز براي این گروه در نظر گرفته است که  249»است.
ه پیش از آنکه شما بر آنها دست یابید توبه کنند. مگر کسانی ک«فرماید:  در آیۀ بعد از آن می

معنی این دو آیه در پشت سر هم حامل این پیام  250»پس بدانید که خدا آمرزنده و مهربان است.
به متجاوزین است که یا اقدام به تجاوز نکنید یا اگر کردید تنها راه حل شما دخول در اسالم 

  است. 
که تو از آنان پیمان گرفتی سپس پیاپی پیمان خویش را کسانی «فرماید:  در سورة انفال می  

شان ساز تا پیروانشان نیز  کنند پس اگر آنها را در جنگ بیابی پراکنده شکنند و هیچ پروا نمی می
 

. 279، ص 1378، ترجمه جعفر شهیدي، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پانزدهم، 12البالغه، نامۀ  نهج - 248
 .12، 92 ،15 ،البالغۀ نهج  شرح

يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو  إِنما جزاُء الَّذين يحارِبونَ اللَّه و رسولَه و يسعونَ في الْأَرضِ فَساداً أَنْ، 33سورة مائده: آیه  - 249
ف ملَه يا وني الدف يزخ ملَه كضِ ذلالْأَر نا مفَوني أَو الفخ نم ملُهجأَر و يهِمدأَي قَطَّعتيمظع ذابع ةري الْآخ.  

  .تقْدروا علَيهِم فَاعلَموا أَنَّ اللَّه غَفُور رحيمإِالَّ الَّذين تابوا من قَبلِ أَنْ ، 34سورة مائده آیه  - 250
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ورزند به  دانی که گروهی در پیمان خیانت می پراکنده شوند، باشد که عبرت گیرند. اگر می
خواهی کرد زیرا خدا خائنان را دوست ندارد. مپندارید  آنان اعالم کن که همانند خودشان عمل

سازند. و در برابر آنها تا  اند، زیرا خدا را ناتوان نمی اند پیشی گرفته که آنان که کافر شده
توانید نیرو و اسبان جنگی فراهم نمائید تا دشمنان خدا و دشمنان خود و جز آنها که  می
کنید به تمامی شما  ید و آنچه را که در راه خدا هزینه میشناسد را بترسان شناسید و خدا می نمی

باز گردانده شود و به شما ستم نشود. و اگر به صلح گرایند تو نیز به صلح گراي و بر خدا توکّل 
کن که اوست شنوا و دانا و اگر خواستند تو را بفریبند خدا براي تو کافی است. اوست که تو را 

تأیید کرده است و دلهایشان را به یکدیگر مهربان ساخته. اگر تو  به یاري خویش و یاري مؤمنان
کردي دلهاي ایشان را به یکدیگر مهربان  همۀ آنچه را که در روي زمین است انفاق می

ساختی ولی خدا دلهایشان را به یکدیگر مهربان ساخت که او پیروزمند و حکیم است. اي  نمی
کنند تو را بسند. اي پیامبر، مؤمنان را به جنگ  می پیامبر، خدا و مؤمنانی که از تو پیروي

برانگیزان که اگر از شما بیست تن باشند و در جنگ پایداري کنند بر دویست تن غلبه خواهند 
شوند. زیرا آنان مردمی عاري از  یافت و اگر صد تن باشند بر هزار تن از کافران پیروز می

تان آگاه است. اگر از شما صد تن باشند  به ناتوانائیفهمند. اکنون خدا بار از دوشتان برداشت و 
شوند و اگر از شما هزار تن باشند به یاري خدا  و در جنگ پاي فشرند بر دویست تن پیروز می

کنند. براي پیامبر شایسته نیست  شوند، و خدا با آنهاست که پایداري می بر دوهزار تن پیروز می
خواهید و خدا آخرت را  ید. شما متاع این دنیا را میتواند کشتار کند اسیر بگیر که تا می

انگاري  خواهد خدا عزیز حکیم است. (اشاره به این است که نباید در جنگ و قتال سهل می
شود تا بلکه دشمنان را اسیر گیرند و بعد با اخذ فدیه آزاد کنند یا به عنوان برده بفروشند بلکه 

همانطور که اسرائی که در جنگ بدر با فدیه آزاد  باید در جنگ با شدت عمل جنگید و کشت.
شدند در سال بعد در جنگ اُحد مؤمنین را کشتند). اگر پیش از این از جانب خدا حکمی نشده 

اید که  رسید. از آنچه غنیمت گرفته بود به سبب آنچه گرفته بودید عذابی بزرگ به شما می
نه خدا آمرزنده مهربان است. اي پیامبر به حالل است و پاکیزه بخورید و از خدا بترسید هرآی

اسیرانی که در دست شما هستند بگو: اگر خدا در دلهایتان نشان ایمان ببیند بهتر از آنچه از شما 
آمرزدتان و خدا آمرزنده و مهربان است و اگر قصد  گرفته شده ارزانیتان خواهد داشت و می
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اند و خدا تو را بر آنها  ل به خدا خیانت ورزیدهخیانت به تو را داشته باشند پس به تحقیق که او
   251»نصرت داده است که خدا دانا و حکیم است.

کنند در راه خدا  با کسانی که با شما جنگ می«فرماید:  در آیات دیگري در سورة بقره می  
د کنندگان را دوست ندارد و هر جا که آنها را بیابید بکشی بجنگید وتعدي مکنید زیرا خدا تعدي

و آنها را بیرون کنید همانگونه که شما را بیرون کردند و فتنه از قتل بدتر است و در 
مسجدالحرام با آنها مجنگید مگر آنکه با شما بجنگند و چون با شما جنگیدند بکشیدشان که 
این پاداش کافران است و اگر باز ایستادند خدا آمرزنده و مهربان است. با آنها بجنگید تا دیگر 

اي نباشد و دین براي خدا باشد ولی اگر از آیین خویش دست برداشتند تجاوز جز بر  هفتن
   252»ستمکاران روا نیست.

سیاست تنبیه متجاوز نه تنها تأدیب اوست بلکه تنبه سایرین نیز هست که اقدام به تجاوز   
 

فَإِما تثْقَفَنهم  .الَّذين عاهدت منهم ثُم ينقُضونَ عهدهم في كُلِّ مرة و هم ال يتقُونَ ،56 – 71سورة انفال، آیات  - 251
خ نم بِهِم دربِ فَشري الْحونَفذَّكَّري ملَّهلَع ملى .لْفَهع هِمبِذْ إِلَيةً فَانيانمٍ خقَو نم خافَنا تإِم و   بحال ي واٍء إِنَّ اللَّهس

نِنيونَ .الْخائجِزعال ي مهقُوا إِنبوا سكَفَر ينالَّذ نبسحال ي و. طَعتا اسم موا لَهدأَع ونَ وبهرلِ تيالْخ رِباط نم و ةقُو نم مت
 نقُوا مفنما ت و مهلَمعي اللَّه مهونلَمعال ت ونِهِمد نم رِينآخ و كُمودع و اللَّه ودع بِهيش  و كُمإِلَي فوي بِيلِ اللَّهي سٍء ف

و إِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ  .إِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها و توكَّلْ علَى اللَّه إِنه هو السميع الْعليم و .أَنتم ال تظْلَمونَ
نِنيمؤبِالْم و رِهصبِن كدي أَيالَّذ وه اللَّه كبسأَ .ح لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّف و و قُلُوبِهِم نيب يعاً ما أَلَّفْتمضِ جي الْأَرما ف فَقْتن

يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلك. نِنيمؤالْم نم كعبنِ اتم و اللَّه كبسح بِيا النهيا أَي.  نِنيمؤضِ الْمرح بِيا النهيا أَي
لْفاً من الَّذين كَفَروا بِأَنهم قَوم ال علَى الْقتالِ إِنْ يكُن منكُم عشرونَ صابِرونَ يغلبوا مائَتينِ و إِنْ يكُن منكُم مائَةٌ يغلبوا أَ

إِنْ يكُن منكُم مائَةٌ صابِرةٌ يغلبوا مائَتينِ و إِنْ يكُن منكُم أَلْف الْآنَ خفَّف اللَّه عنكُم و علم أَنَّ فيكُم ضعفاً فَ .يفْقَهونَ
ابِرِينالص عم اللَّه و اللَّه نِ بِإِذْنوا أَلْفَيبلغرى .يأَس كُونَ لَهأَنْ ي بِينال  ما كانَ ل ضرونَ عرِيدضِ تي الْأَرف نثْخى يتح يا وند

يمكح زِيزع اللَّه ةَ ورالْآخ رِيدي اللَّه. يمظع ذابع مذْتيما أَخف كُمسلَم قبس اللَّه نم تابال ك الالً  .لَوح متا غَنِممفَكُلُوا م
يمحر غَفُور إِنَّ اللَّه قُوا اللَّهات باً وطَي. ا النهرىيا أَيالْأَس نم يكُمدي أَيف نمقُلْ ل بِي   كُمتؤراً ييخ ي قُلُوبِكُمف لَمِ اللَّهعإِنْ ي

يمحر غَفُور اللَّه و لَكُم رفغي و كُمنذَ ما أُخمراً ميخ. لُ فَأَمقَب نم وا اللَّهخان فَقَد كتيانوا خرِيدإِنْ ي و يملع اللَّه و مهنم كَن
يمكح. 

و . و قاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقاتلُونكُم و ال تعتدوا إِنَّ اللَّه ال يحب الْمعتدين، 190 – 193سورة بقره آیات  - 252
أَخرجوكُم و الْفتنةُ أَشد من الْقَتلِ و ال تقاتلُوهم عند الْمسجِد الْحرامِ اقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهم و أَخرِجوهم من حيثُ 

رِينزاُء الْكافج ككَذل ملُوهفَاقْت لُوكُمفَإِنْ قات يهف لُوكُمقاتى يتح .يمحر غَفُور ا فَإِنَّ اللَّهوهتان فَإِن .ملُوهقات ى ال  وتح
نيملَى الظَّالوانَ إِالَّ عدا فَال عوهتان فَإِن لَّهل ينكُونَ الدي ةٌ ونتكُونَ فت.  
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بود. ننمایند. برخوردهاي شدید از این نوع همانند قصاص موجب حیات جامعۀ بشري خواهد 
الملل بر اساس این دستور با متجاوز محارب برخوردي شدید و از این نوع نماید،  اگر جامعۀ بین

  جامعۀ بشریت به صلح خواهد گرائید.
  

  اصل وجوب یاري در نیکی و ممنوعیت یاري در تجاوز  - 64
در نیکوکاري و «فرماید:  اي است در سورة مائده که می مبناي این اصل آیۀ شریفه  

هیزگاري همکاري کنید و در اثم و عدوان یاري نکنید و بترسید از خدا که همانا خداوند پر
اثم بدي کردن است که به غیر : «254فرمایند در تفسیر این آیه می 253»سخت عقوبت دهنده است.

لذا این آیه در مجموع هر  »تعدي نشود و عدوان بدي کردن است که به غیر تعدي شود.
  نماید.  بدي به خود یا دیگري رسد را ممنوع می معاونت که سبب شود

در  256»و بر ظالمان نه ولی است و نه نصیر« 255 »ظالمان را هیچ یاوري نیست.«فرماید:  و می  
ها و زمین براي خداست و شما  دانند که پادشاهی آسمان آیا نمی«معنی ولی و نصیر در ذیل آیۀ 

اذعان بر این دارند که یاوري براي ظالم  این آیات چون 257»را غیر خدا ولی و نصیري نیست
نیست پس خالف این امر نباید رفتار شود یعنی مؤمنین و مسلمین نباید عملی انجام دهند که 

  ناقص حکم کلّی فوق باشد یعنی نباید یار ظالم باشند. 
هاي  این اصل در عملکرد سیاست خارجی کشورها و اتّحادهاي نامیمون برخی قدرت  

وز به کشورهاي ضعیف نمود بارزي دارد. بسیار دیده شده که کشورهاي بسیاري بزرگ در تجا
در یاري رساندن به یکی یا حتّی دو یا بیشتر یا حتّی به همۀ طرفهاي درگیر در جنگ به دلیل 

 

اللَّه شديد و ال تعاونوا علَى الْإِثْمِ و الْعدوان و اتقُوا اللَّه إِنَّ   و تعاونوا علَى الْبِر و التقْوى، 2سورة مائده آیه  -  253
  .الْعقابِ

 .280-281، صص 4، ترجمه، ج  بیان السعاده فی مقامات العباده - 254
و سورة فاطر  71. در سورة حج، آیه و ما للظَّالمني من أَنصارٍ 72و سورة مائده آیه  13سورة آل عمران، آیه  - 255

 .و ما للظَّالمني من نصريٍ 37آیه 
 .و الظَّالمونَ ما لَهم من ولي و ال نصريٍ، 8ي، آیه سورة شور - 256
 .أَ لَم تعلَم أَنَّ اللَّه لَه ملْك السماوات و الْأَرضِ و ما لَكُم من دون اللَّه من ولي و ال نصريٍ، 107سورة بقره، آیه  - 257
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منافع احتمالی فعلی یا آتی خود یا به دلیل ناخوشایندي از ایدئولوژي کشور مظلوم اقدامات 
اي  عده  هاي واقع شده در عالم همواره اند. به هر تقدیر در تمام جنگ نمودهاي  یاورانۀ گسترده

برند. بر اساس تعالیم اسالم سودي که از این  هستند که از بروز آتش بین ملل مختلف سود می
یاوري نصیب گردد نامشروع است و دولت اسالم نه تنها انتفاع از این حمایت را به خود 

بت سخت خداوند در یاري به متجاوز نیز در هراس است و دیگران را نیز پسندد بلکه از عقو نمی
  ترساند.  خوارگی می از این حرام

  
  هاي جنگی بر نظر صاحب اجازه  اصل مبتنی بودن استراتژي و تاکتیک - 65

الملل در  هاي چشمگیري در حقوق بین هاي صنعتی قرون اخیر، موفقییت تا قبل از پیشرفت
هاي سیاسی باالخص غرب در قرن اخیر و فساد  مده بود ولی عملکرد نظامزمان جنگ بدست آ

المللی  هاي حقوقی بین ناشی از قدرت تسلیحات صنعتی از اهمیت بسیاري از موازین و ضابطه
اي نیز به این  کاست. احترام به این قواعد در ازمنۀ قدیم به حدي بود که راهزنان و دزدان حرفه

کردند. براي مثال در میان قبائل عرب باتّفاق به تصویب  ته و رعایت میگذاش اصول احترام می
رسیده بود که در ماههاي ذیقعده و ذیحجه و محرم و رجب که ماههاي حرام نام گرفته بود به 

ماه رفت و آمد، تجارت و روابط بین قبائل آزادانه و در  4یکدیگر تجاوز ننمایند و لذا در این 
فت ولی در غیر این چهارماه با تجاوز و شبیخون به یکدیگر، کاروانها و پذیر امنیت صورت می

پرداختند. این احترام  بردند و حتّی به برده گرفتن زنان و مردان می منازل یکدیگر را به غارت می
المللی در قرون نوزده و بیست و بیست و یکم حتّی به حد  به توافق عمومی در عدم تجاوز بین

  باشد.  اعراب جاهلیت به ماههاي حرام نیز نمیاحترام راهزنان 
باشد. جنگ  در اسالم جنگ منطبق با مفاهیمی است که منبعث از ایدئولوژي اسالمی می  

که تصرّف عدوانی و غصب –و لشگرکشی براي تجاوز به مالکیت و حقوق مسلّم دیگران 
طبق با مفاهیم دفاع و یا در اسالم جائی از اعراب ندارد. در اسالم جنگ من - شود خوانده می

جهاد و یا یاري به ستمدیدگان و یا پاسخ به استنصار دینی است. دفاع، عبارت از مقابله و جنگ 
شود.  الملل معاصر از آن به عنوان دفاع مشروع یاد می در پاسخ به تجاوز است که در حقوق بین

امر او مؤمنین و مسلمین ملزم  جهاد مبتنی بر امر نبی یا ولی یا وصی هر زمان است که بر اساس
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تواند در دفاع باشد و هم در حمله. اختیار جهاد با  به شرکت در جنگ هستند. جهاد هم می
االمر، نبی یا ولی یا وصی زمان  االمر است که اذن او باید معنعن به معصوم ع برسد و اولی اولی

قّ صدور حکم جهاد ندارد. است. در غیر این صورت هیچ فرد دیگري بدون این اذن و اجازه ح
چه که اختیار بندگان خدا در دست نمایندة خدا است نه دیگري. بدین ترتیب رؤساي 

دهند  هاي مختلف افراد مملکت خود یا مملکت حریف را به کشتن می ها که به بهانه حکومت
جوزي از اي و با چه م همه در این امر مسؤول هستند و باید پاسخگو باشند که شما به چه اجازه

خداوند باعث شدید یا خلق را وادار کردید که کشته شوند یا بکشند. آیا خداوند فرموده بود 
که بندگان مرا بکشید یا به کشتن دهید یا از روي خیال خود اقدام به این امر کردید؟ بزرگ 

ن باب وقت در هر زمان با توجه به مصالح بشریت و به اذن خدا اگر صالح دید دستوراتی در ای
فرماید وگرنه استفاده از جهل مسلمین و صدور دستور جهاد براي سایرین حرام و  صادر می

مداخلۀ فضولی در کار خداست. حکم جهاد مانند سایر احکام و حدود الهی در اختیار اولواالمر 
است که از طرف خدا و رسول او ص و ائمۀ هدي ع اذن معنعن دارد و هرکسی حکمی بجز امر 

کسی که به آنچه خداوند حکم کرده «فرماید:  د کافر و ظالم و فاسق است. قرآن کریم میاو ده
فرماید فاسق  و در دنباله می 259فرماید ظالم است و در دنباله می 258»حکم نکند کافر است.

و این موضوع را خداوند به دلیل اهمیت آن سه بار در قرآن کریم پشت سر هم تکرار  260است
با شرح و توصیف (استدالالت) زبانیتان به «فرماید:  طور که در سورة نحل میفرموده است. همین

دروغ نگویید که این حالل و آن حرام است تا به خدا دروغ و افترا ببندید همانا کسی که بر 
باشند که:  و این گروه مشمول این آیه می 261».شود خداوند دروغ و افترا بندد رستگار نمی

متأسفانه بر  262»س که به خداوند دروغ بندد یا آیاتش را تکذیب کندتر از آن ک کیست ظالم«
 

  .كُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الْكافرونَو من لَم يح، 44سورة مائده آیه  - 258
 . و من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الظَّالمونَ، 45سورة مائده آیه  - 259
 .و من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الْفاسقُونَ، 47سورة مائده آیه  - 260
و ال تقُولُوا لما تصف أَلِْسنتكُم الْكَذب هذا حاللٌ و هذا حرام لتفْتروا علَى اللَّه الْكَذب إِنَّ . 116سورة نحل، آیۀ  -  261

 .الَّذين يفْترونَ علَى اللَّه الْكَذب ال يفْلحونَ
 . علَى اللَّه كَذباً أَو كَذَّب بِآياته  رىفَمن أَظْلَم ممنِ افْت، 37سورة اعراف آیه  - 262
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خالف عقیدة شیعه که فوقاً ذکر شد برادران اهل سنّت بر این باورند که هرگاه قدرت مسلمانان 
این  263به اندازة کافی زیاد شد بر آنان واجب است که اقدام به جنگ و تبلیغ اسالم نمایند.

ر حتّی باعث شده که بسیاري از کشورهاي مسلمان با این بهانه به هاي اخی عقیدة غلط در زمان
  یکدیگر تجاوز نمایند و اینگونه تجاوزات در اسالم حرام است. 

حمایت از مظلوم یا ملل ستمدیده نیز از وظایف اسالم و مسلمین است. این حمایت به   
دان و زنان و فرزندانی که چرا در راه خدا و ناتوانان از مر «باشد:  موجب این آیۀ شریفه می

   264»جنگید. گویند اي پروردگار ما را از این شهري که مردمانش ظالمند رهائی ده نمی می
پاسخ به پاسخ به استنصار دینی نیز در حیطۀ رفع ظلم از مظلوم یا جهاد مطرح است. 

ري اگر در دین از شما یا«فرماید:  که میاستنصار دینی در اسالم براي همه واجب است 
مشروعیت آن در مراتب ایمان منحصراً منوط به ولی  265».خواستند بر شماست که یاري کنید

اولواالمر است. زیرا دین فقط باید توسط مأمور و مأذون الهی به دیگران عرضه شود و نه غیر، 
که گمراه شد پس هرگز ولی مرشد آنکه خدا هدایتش کند پس هدایت شد و آن«فرماید  که می

ل الهی است، زیرا که استنصار دینی  266»نیافت.را  ب یعنی پاسخ به استنصار دینی افراد وظیفۀ س
ل یا راهنماي الهی است. لذا فرمود:  افراد مجاهده بو آنان که در راه ما «اي براي یافتن این س

مجاهده کنند حتماً و حتماً آنها را به س267»کنیم. ل خویش هدایت میب   
گردد که بسیاري از آنان  ز در ارتباط با حقوق جنگ در اسالم مطرح میمباحث بسیاري نی  

حجیت ندارد و استنباط موثّق از رویۀ رسول اکرم ص نیست. براي مثال مباحث بسیاري در 
مورد وحدت فرماندهی، پایداري و استقامت، عقب نشینی، وجوب کفائی شرکت در جنگ، 

 

 – 104) جنگ و صلح در قانون اسالم، چاپ اقبال، صص 1335در این ارتباط نگاه کنید به مجید خدوري ( -  263
 الملل، چاپ کتابخانه گنج دانش.  ) اسالم و حقوق بین1375به نقل از محمدرضا ضیائی بیگدلی ( 102

و ما لَكُم ال تقاتلُونَ في سبِيلِ اللَّه و الْمستضعفني من الرجالِ و النساِء و الْوِلْدان الَّذين ، 75 سورة نساء، آیه -  264
  .يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية الظَّالمِ أَهلُها

  .لدينِ فَعلَيكُم النصرو إِن استنصروكُم في ا: 72سورة انفال آیۀ  - 265
  .اً مرشداًلَه ولي تجِد فَلَن تد و من يضللْهٱلْمفَهو  ُهللاٱ يمن يهد، 17سورة کهف، آیه  - 266
 .اٰنلَنهدينهم سبلَ ٰناهدوا فياو اَلَّذين جسورة عنکبوت، آیه آخر،  - 267
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سن رعایت مسائل حقوق بشر در جنگ و آمادگی رزمی و بسیج همگانی، رفتار با دش من و ح
اند، حقوق  هاي جنگی و کشتار نظامیان و نظامیانی که مجبور به شرکت در جنگ شده حیله

غیرنظامیان، تسلیم شدگان، فراریان، اسالم آورندگان، مجروحان و اسیران جنگی، هدفهاي 
هاي جنگی و سالحهاي  کغیرنظامی، محاصره اقتصادي، تخریب اموال دشمن، استعمال تاکتی

شیمیایی و میکروبی و تشعشعی و اتمی، امان در جنگ، غنیمت جنگی اعم از منقول و غیر 
الملل در  هاي مکمل و بسیاري موارد دیگر از حقوق بین منقول، ترك مخاصمه، انعقاد پیمان

مورد  ها پذیرفته شده است که بر پایۀ اسالم و در بسیاري از مذاهب اسالمی مطرح و جنگ
 268هاي عملی و اجرایی نیز براي آنها مشخّص و استخراج شده است. پذیرش قرار گرفته و رویه

گونه موضوعات باید گفت که بسیاري از آنها در ارتباط با اصول انسان دوستانۀ اسالم  دربارة این
م است که تابعین نبی یا ولی یا و هستند که در جنگ صی ع نیز ها نیز الزم الرعایه هستند و مسلّ

باشند. براي مثال عدم جواز به حمله به مناطق مسکونی و غیرنظامیان از  ملزم به رعایت آنان می
کند. دیگر  الرعایه هستند و هر عقل سلیمی حکم به انسانی بودن این ممنوعیت می موارد الزم

ها از موارد منوط به  موارد در ارتباط با مسائل واقع در صحنۀ جنگ است و اتّخاذ تصمیم در آن
االمر حق دارد تصمیم بگیرد و این  تصمیم نبی یا ولی یا وصی ع است. به عبارت دیگر اولی

  جتهاد افراد قابل حلّ و فصل نیست. موضوعات به ا
  

  اصل اجبار در پذیرش پیشنهاد صلح  - 66
باشد به عبارت دیگر جواز  ها همواره حداقل برخورد و پیکار می دستور اسالم در جنگ  

جنگ تا حصول حداقل موفقییت در خوابانیدن فتنه و تجاوز است و بیش از آن مجاز شناخته 
در راه خدا به کارزار بپردازید با آنها که «وضوع صراحت دارد که: نشده است. این آیه در این م

کنندگان را  پردازند ولی (بیش از لزوم) تعدي ننمائید که خداوند تعدي با شما به کارزار می
فرماید همانا هرآنچه که خلق کردم را  این آیه مبین این است که خداوند می 269»دوست ندارد.

 

 . 116 – 172الملل، محمد رضا ضیائی بیگدلی، صص  قوق بیننگاه کنید به اسالم و ح - 268
  .و قاتلُوا في سبِيلِ اللَّه الَّذين يقاتلُونكُم و ال تعتدوا إِنَّ اللَّه ال يحب الْمعتدين: 190سورة بقره، آیۀ  - 269
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) حق ندارید بیش از حد الزم به آنها آسیب بزنید. در آیۀ دیگر دوست دارم و شما (مؤمنین
این آیه  270»اگر به صلح گرویدند پس با آنها صلح کن.«خطاب به رسول اکرم ص است که 

رساند که اگر تو بر آنها هم غلبه داشتی در صورت درخواست صلح یا تسلیم شدن به آنان  می
  جنگ همان صلح بوده است.  تعدي و ظلم نکن و صلح کن که مقصود تو از

دستور به  271»اید جملگی در صلح وارد شوید. اي کسانی که ایمان آورده«بطور کلّی آیه:   
قبول پیشنهاد صلح است و لذا ورود در صلح وظیفۀ همۀ مؤمنین (و مسلمین) است. به هرحال 

خاذ نکنند و اگر اگر بیطرفی اتّ«اگر در جنگ صلح را نپذیرفتند مشمول این آیه خواهند شد که: 
خواهان صلح نشدند و اگر دست درازي به شما کردند هر جا که آنها را یافتید با آنها کارزار 

این آیه تهدیدي است بر آنان که صلح نکنند. یعنی اگر کسی اقدام به تجاوز کرد  272»کنید.
طرفی در مداخلۀ در با او جنگید تا درخواست صلح کند یا صلح را بپذیرد و سیاست اعتزال یا بی

فرماید: پس هرگاه کناره گرفتند و با شما  در آیۀ قبل از این آیه می 273امور دیگران پیش گیرد.
نجنگیدند و به شما پیشنهاد صلح کردند خداوند هیچ راهی را براي شما بر ضد آنان مجاز 

پس به  274ه دهید.نماید. یعنی اگر درخواست صلح کردند حق ندارید به کارزار با آنها ادام نمی
طور کلّی باید اذعان داشت که مبناي حکومت اسالم بر صلح جویی استوار است. خداوند متعال 

 

 .لَها و إِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح: 61سورة انفال، آیۀ  - 270
در ذیل   . در بیان السعاده فی مقامات العبادهيا أَيها الَّذين آمنوا ادخلُوا في السلْمِ كَافَّةً، 208سورة بقره، آیه  - 271

است به معنی دخول در جمیع سلْمِ یا حال از ادخلُوا یعنی جمیعاً و آن حال است از فاعل  كَافَّةًآمده:  كَافَّةًکلمه 
تب سلم. ممکن است اسم فاعل از کف باشد به معنی منع و تاء آن براي مبالغه است و در این صورت، حال از مرا

کند، یا از زشتی  شود، یعنی داخل شوید در سلم در حالی که دخول در سلم شما را از خروج منع می سلم می
 کند.  نقص منع می

 . م و يلْقُوا إِلَيكُم السلَم و يكُفُّوا أَيديهم فَخذُوهم و اقْتلُوهم حيثُ ثَقفْتموهمفَإِنْ لَم يعتزِلُوكُ، 91سورة نساء، آیه  - 272
فرماید: مبادا سستی نمایند و به صلح فرا خوانید و شما برترید و خدا با شماست.  ، می35در سوره محمد، آیۀ  - 273

وا إِلَى السعدت وا وهِنفَال تكُمعم اللَّه نَ ولَوالْأَع متأَن در این آیه اشاره به این است که مؤمنین از روي سستی  . لْمِ و
 درخواست صلح ننمایند. بلکه باید غالب شوند تا دشمن درخواست صلح نماید پس بپذیرند. 

  .لْقَوا إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللَّه لَكُم علَيهِم سبِيالًفَإِن اعتزلُوكُم فَلَم يقاتلُوكُم و أَ، 90سورة نساء، آیه  - 274
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گرچه این آیه در روابط بین زن و شوهر  275»و صلح بهترین است.«فرماید:  در سورة نساء می
  ت.الملل نیز قابل تسري اس اي است که تا سطوح روابط بین نازل شده است ولی شبه جمله

فرماید: اي مالک، صلحی را که دشمن، تو را به آن  علی ع در فرمان به مالک اشتر می
کند رد نکن، آن صلحی که رضاي خدا در آن باشد... بعد از این که صلح نمودي،  دعوت می

باید مراقب و مواظب باشی. که چه بسا دشمن بخواهد با پیشنهاد صلح تو را غافلگیر کند و به 
یا بخواهد با این حربه خود را آماده نماید، تا در فرصت مناسب دیگري جنگ را دام اندازد. 

شوي، باید هوشیار  می  شروع کند تا تو را شکست دهد. پس ضمن این که به قبول صلح توصیه
نگري را در پیش بگیر، و با  و آگاه باشی تا فریب نخوري. دوراندیشی و دقّت و آینده

کن و نتایج ناشی از قبول صلح را به دقّت ارزیابی کن و در موضوعات جنگ ساده برخورد م
همین استثناء و تذکّر در  276»بینی را کنار بگذار، زیرا که دشمن، دشمن است... این باب خوش

کسانی که تو از آنان پیمان گرفتی سپس پیاپی «فرماید:  قرآن آمده است و در سورة انفال می
شان  کنند پس اگر آنها را در جنگ بیابی پراکنده نمی شکنند و هیچ پروا پیمان خویش را می

دانی که گروهی در پیمان  ساز تا پیروانشان نیز پراکنده شوند، باشد که عبرت گیرند. اگر می
ورزند به آنان اعالم کن که همانند خودشان عمل خواهی کرد زیرا خدا خائنان را  خیانت می

سازند.  اند، زیرا خدا را ناتوان نمی اند پیشی گرفته هدوست ندارد. مپندارید که آنان که کافر شد
توانید نیرو و اسبان جنگی فراهم نمائید تا دشمنان خدا و دشمنان خود و جز  و در برابر آنها تا می

کنید به  شناسد را بترسانید و آنچه را که در راه خدا هزینه می شناسید و خدا می آنها که نمی
و به شما ستم نشود. و اگر به صلح گرایند تو نیز به صلح گراي و بر  تمامی شما باز گردانده شود

  277»خدا توکّل کن که اوست شنوا و دانا و اگر خواستند تو را بفریبند خدا براي تو کافی است.
 

  .و الصلْح خير. 128سورة نساء آیۀ  - 275
- ۱۲۳۸۷باب جواز إعطاء األمان  -18 ،43 ،11، الوسائل مستدركالبالغه.  نهج 53فرمان به مالک اشتر، نامۀ  -  276
۱. 

فَإِما تثْقَفَنهم في  .لَّذين عاهدت منهم ثُم ينقُضونَ عهدهم في كُلِّ مرة و هم ال يتقُونَا ،56-62سورة انفال، آیات  - 277
سواٍء إِنَّ اللَّه ال يحب   على و إِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم .الْحربِ فَشرد بِهِم من خلْفَهم لَعلَّهم يذَّكَّرونَ

نِنيونَ .الْخائجِزعال ي مهقُوا إِنبوا سكَفَر ينالَّذ نبسحال ي ونَ  .وبهرلِ تيالْخ رِباط نم و ةقُو نم متطَعتا اسم موا لَهدأَع و
 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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همانطور که ذکر آن رفت جنگ در اسالم هدف نیست. گرچه براي بسیاري از قدرتهاي   
مدت است. اسالم  مدت و میان هاي تولید منافع در کوتاه سیلهبزرگ یا دالالن آنها از بزرگترین و

مگر به الزم و براي اعتالي بشریت و اهداف انسانی یا احقاق حق یا دفاع از خود و مظلومین 
داند. و این برعکس رویۀ سوداگرانی است که از جنگها و طوالنی شدن آن  جنگ را الزم نمی

شوند. براساس این اصل هرگاه متجاوز  ختتام آن منتفع میچه در هنگام کارزار و چه بعد از ا
درخواست صلح بدون نیت فریب داشته باشد پذیرش آن توسط دولت اسالم فرض خواهد بود 

  278».آیا دین به جز دوستی است«چه که اسالم براي ایجاد و توسعۀ دوستی آمده که فرمود: 
  

  گ اصل عدم جواز به اسارت دشمن پس از خاتمه جن - 67
در جنگ قواعد جنگ باید رعایت شود و در صلح قواعد صلح. با نیروي دشمن هنگام   

تجاوز باید به شدت تمام مقابله کرد ولی وقتی که متجاوز سرکوب شد و نیروي دشمن به 
اسارت درآمد دیگر جوازي براي نگهداري اسرا نیست و باید آنها را یا رها نموده یا پس از 

ورزند در جنگ  پس چون با کسانی که کفر می«فرماید:  ود. قرآن کریم میدریافت فدا آزاد نم
درگیر شدید گردن آنان را بزنید تا به خون آغشته شوند پس اسیرشان کنید و محکم ببندید تا 

به هرحال شیوه پادشاهان در  279»جنگ پایان یابد بعد از آن یا به منّت آزاد کنید یا به فدیه.
اي را فتح  پادشاهان وقتی قریه«فرماید:  نماید. می قرآن مذمت می تصرّف و فتح کشورها را

 از کلمات قصار 280».کنند سازند و این چنین می سازند و اهلش را خوار می کنند تباهش می می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

آخ و كُمودع و اللَّه ودع بِهيش نقُوا مفنما ت و مهلَمعي اللَّه مهونلَمعال ت ونِهِمد نم رِين  و كُمإِلَي فوي بِيلِ اللَّهي سٍء ف
و إِنْ يرِيدوا أَنْ يخدعوك فَإِنَّ  .ليمو إِنْ جنحوا للسلْمِ فَاجنح لَها و توكَّلْ علَى اللَّه إِنه هو السميع الْع .أَنتم ال تظْلَمونَ

اللَّه كبسح. 
 .٣٥، وصية النيب صلى اهللا عليه و آله ألمي ،79، 8، الکافی - 278
فَإِما منا بعد و إِما  فَإِذا لَقيتم الَّذين كَفَروا فَضرب الرقابِ حتى إِذا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثاق .4سورة محمد، آیۀ  - 279
 .فداًء

 .إِنَّ الْملُوك إِذا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها و جعلُوا أَعزةَ أَهلها أَذلَّةً و كَذلك يفْعلُونَ: 34سورة نمل، آیۀ  - 280
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اگر بر دشمنت دست یافتی بخشیدن او را سپاس دست یافتن بر  «فرماید:  امیر مؤمنان است که می
  281».وي ساز

هاي اسالمی  ست که جهاد در اسالم متفاوت از جنگهائی است که حکومتالزم به ذکر ا  
شوند. در  (که نام اسالم را دارند و تحت انقیاد نبی یا ولی یا وصی ع نیستند) در آن درگیر می

جهاد اسالمی دولت اسالم به فرماندهی نبی یا ولی یا وصی ع قرار دارد و این دولت در صدر 
خدا ص بود و در ازمنۀ دیگر به اختیار قائم آل محمد ص است. و اسالم در فرماندهی رسول 

فرد دیگري غیر از حضرتش در مقام صدور امر جهاد نیست. بواسطۀ همین است که در اسالم 
اند. در صدر اسالم در جهاد اسالمی  جهاد را فقط مختص به زمان ظهور حضرت قائم ع کرده

ص اجتماعی داشت که در مبحث عدم مصداق گرفتند که دالیل خا اسرا را به بردگی می
  بردگی در این زمان به آن پرداخته شد. 

  
  اصل عدم جواز به شکنجه و آزار اسراي دشمن  - 68

شود که دربارة  بطور کلّی آزار اسراي دشمن و حتّی سایر مجرمین به مثابه تعدي تلقی می  
و در راه خدا با کسانی «رماید: ف ممنوعیت آن در مباحث مختلف صحبت شد. در سورة بقره می

 282 »جنگند بجنگید و تعدي نکنید که خدا تعدي کنندگان را دوست ندارد. که با شما می

و از کافران و منافقان اطاعت مکن و آزارشان را «فرماید:  خطاب به رسول اکرم ص است که می
   283 »واگذار و بر خدا توکّل کن و وکیل بودن خدا کافی است.

جزائی اسالم مجازات وجود دارد ولی شکنجه و آزار دشمن به هیچ وجه مجاز  در قواعد
نشده است. بلکه شکنجه دهنده یا آزار دهندگان همه خود مستحقّ مجازات خواهند بود. مراد از 
قوانین جزائی اسالم آن گروه مجازاتی است که در شرع اندازة آن بیان شده و تعزیر به آن 

حبس از مجازات ثانوي  284که در شرع اندازه آن مشخّص نشده است.شود  مجازاتی اطالق می
 

 .362نهج البالغه، ترجمه شهیدي، ص  - 281
   .ي سبِيلِ اللَّه الَّذين يقاتلُونكُم و ال تعتدوا إِنَّ اللَّه ال يحب الْمعتدينو قاتلُوا ف، 190سورة بقره، آیۀ  - 282
 .بِاللَّه وكيالً  و توكَّلْ علَى اللَّه و كَفى و ال تطعِ الْكافرِين و الْمنافقني و دع أَذاهم، 48سورة احزاب، آیه  - 283
 ، انتشارات توحید، قم. 430) مبانی حکومت اسالمی، جلد دوم، ص 1362انی (جعفر سبح - 284
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است. حبس شرعی به تعبیري جلوگیري از آزادي عمل و رفت و آمد و توقّف فرد یا محدود 
   285نمودن او در امور و کارها است و واجب است از هر نوع اذیت به دور باشد.

نحوه برخورد علی ع با قاتل خود از لحاظ اسالم بزرگترین جرائم قتل اولیاء الهی است. 
این اسیر را زندانی «آموزد. حضرتش دستور فرمود:  روش برخورد با مجرم و اسیر را به ما می

موارد حبس به عنوان تعزیر در شریعت  286»نمائید و به او غذا بدهید و با او خوشرفتاري نمائید.
همانا کسانی »  فرماید: ة بروج میدر سور 287کند. اسالم از حدود سیزده یا کمی بیشتر تجاوز نمی

که مؤمنین و مؤمنات را اذیت (شکنجه) کردند سپس توبه نکردند عذاب جهنّم و آتش براي 
خورید به  فرماید که از همان غذایی که خود می به هرحال قرآن کریم تشویق می 288»آنهاست.

و طعام را در حالی که «مایند: فر اسیران نیز از همان طعام بدهید. در سورة انسان دربارة نیکان می
معنی آن این است  289»خورانند. اند و) به آن میل دارند به مسکین و یتیم و اسیر می خود (گرسنه

دهند و حتّی خوراك مورد عالقۀ خود  که در حفظ و نگهداري اسیر، اسرا را به خود ترجیح می
  دهند.  را به آنها می

، پیش از دیدار دشمن در جنگ صفین حضرت امیر ع در سفارش به سپاهیان خود  
با آنان مجنگید، مگر به جنگ دست یازند. چرا که به حمداهللا حجت با شماست، و «فرماید:  می

رها کردنشان تا دست به پیکار گشایند حجتی دیگر براي شما بر آنهاست. اگر به خواست خدا 
که دفاع از خود نتواند شکست خوردند و گریختند، آن را که پشت کرده مکشید و کسی را 

یارید. زنان را با زدن برمیانگیزانید هر چند آبروي  آسیب مرسانید، و زخم خورده را از پا درم
شما را بریزند یا امیرانتان را دشنام گویند، که توان زنان اندك است و جانشان ناتوان و خردشان 

بودیم دست از آنان بازداریم،  بردند مأمور دستخوش نقصان. آنگاه که زنان در شرك به سر می
برد، او و فرزندانی را که از پس  و در جاهلیت اگر مردي با سنگ یا چوبدستی بر زنی حمله می

 

 االحکام السلطانیه و الوالیات الدینیه، ماوردي.  - 285
 .۱-۱۲۴۶۷ -30 ،78 ،11، الوسائل مستدرك - 286
 . 431جعفر سبحانی، همان، ص  - 287
  .الْمؤمنات ثُم لَم يتوبوا فَلَهم عذاب جهنم و لَهم عذاب الْحرِيقِ إِنَّ الَّذين فَتنوا الْمؤمنِني و، 10سورة بروج، آیه  - 288
  .حبه مسكيناً و يتيماً و أَسرياً  و يطْعمونَ الطَّعام على، 8سورة انسان، آیه  - 289
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و وسائل  291در کتب روائی منجمله اصول کافی 290»کردند. او آیند بدین کار سرزنش می
اسیر وجود دارد بابی در استحباب اطعام زندانی و مرافقت با  293و مستدرك الوسائل 292الشیعه

  باشند. که مملو از اخبار در این زمینه می
شود که براي تحت فشار قراردادن نیروهاي مقابل درگیر در جنگ، دولتها  بسیار دیده می  

نمایند. مثالً با آنها بدرفتاري کرده  از اسرا به عنوان ابزاري براي فشار به طرف مقابل استفاده می
ند. همانگونه که بر اساس این اصل آزار اسیر ممنوع است، به کش کنند و یا می یا شکنجه می

باشد. یعنی  طریق اولی قتل یا قصاص اسیر به جرم حمالت جدید یا اخیر دشمن نیز ممنوع می
ها و یا پیکارهاي قبلی به  توان براي تالفی حملۀ دشمن اسرایی از دشمن که در تک و پاتک نمی

شت و یا شکنجه نمود. به عبارت دیگر از اسیر  اسارت گرفته شده را قصاص کرد و یا کُ
توان در حین جنگ استفاده نمود چون او نیز انسانی است که مقهور دولت اسالم است و  نمی

اي است که مسلمین از قاهر عالم یعنی خداوند متعال  رویۀ دولت اسالم با مقهور خود همان رویه
  انتظار دارد که با آنها رفتار نماید.  

  
  اصل عدم جواز در تجارت و اقدامات ضد بشریت و ضد محیط زیست  -69

این اصل یکی از اصول پر اهمیت سیاست خارجی اسالم است. هدف اسالم اعتالي   
 ت مدت است. این اعتال هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیدرجات انسانی ت و علوبشری

این هدف یعنی اعتالي بشریت علی القاعده باید  نظر شارع مقدس اسالم قرار دارد. براي حصول
اکوسیستمی که بشر عضوي از آن است حفظ گردد. لذا شارع مقدس توجه خود را به حفظ 
حیوانات و نباتات نیز معطوف کرده است. با کمی دقّت و موشکافی در احکام اسالمی حتّی 

 

 ج، [ج البالغة]  -674 -28باب  ،458 ،33، بحاراألنوار، 280، ص 14نهج البالغه، ترجمه شهیدي، نامۀ  - 290
 .باب الرفْقِ بِالْأَسريِ و إِطْعامه، ٣٥ص:  ٥الكايف ج:  - 291
 باب استحبابِ الرفْقِ بِالْأَسريِ و إِطْعامه و سقْيِه و إِنْ كَانَ كَافراً يراد قَتلُه من الْغد -٣٢٩١ص:  ١٥الشيعة ج:  وسائل - 292

 ٢٠٠٥٠: و أَنَّ إِطْعامه علَى من أَسره و يطْعم من في السجنِ من بيت الْمالِ
باب استحبابِ الرفْقِ بِالْأَسريِ و إِطْعامه و سقْيِه و إِنْ كَانَ كَافراً يراد قَتلُه و أَنَّ  -٣٠ ٧٨ص:  ١١الوسائل ج:  مستدرك -  293

 ١ -١٢٤٦٧ :طْعامه علَى من أَسره و يطْعم من في السجنِ من بيت الْمالِإِ
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به از احکام شارع مقدس حفظ توان دریافت که یک جن دربارة مسائل بسیار جزئی و فرعی می
حقوقی است که افراد در ارتباط با یکدیگر دارند. به عبارت دیگر هر فرد منبع تشکیل دهندة 
حق براي دیگري است. مثالً مرد منبع تلذّذات جنسی براي زن است و بلعکس. لذا مرد از لحاظ 

کند. این موضوع  یک عضو اکوسیستم محق نیست با امساك از ازدواج حق زنان را پایمال
اگرچه امر و نهی شرعی به معناي اجبار ندارد ولی اشارات ظریف احکام شرع استحباب آن را 

حضرت صادق ع پرسیدند که چرا حد در زنا از : «294نویسند کند. می کمتر از وجوب بیان نمی
ع نطفه و صد تازیانه است و در شراب هشتاد تازیانه و چگونه زنا بدتر شد؟ فرمود: به جهت تضیی

الرضا است که  گذاشتن او را در غیر موضعی که خدا فرمود که حرث شما است. و در فقه
حضرت رسول ص فرمود که لواط حرام شده به جهت آنچه که در اوست از فساد و بطالن حق 
زنها که خداوند ترغیب بر آنها کرده. و معلوم است که حکمت در حرمت لواط فساد حق زنان 

طی در دبر زن  ست و ضایع شدن نطفه و به این سبب استمناء را حرام کردهو فساد نسل ا اند و و
طی بهیمه را حرام کرده را حرام کرده اند که اگر مرد به  اند و مساحقۀ زنان را حرام کرده اند و و

از بررسی این احکام فقهی ». رود مرد اکتفاء کند و زن به زن امر نسل و تناسل از میان می
ان نتیجۀ مورد نظر در فوق را استنباط نمود که از لحاظ اکوسیستم حیات هر موجودي منبع تو می

 تواند خودخواهانه حقوق دیگران را ضایع نماید.  حق براي دیگري است و لذا نمی

یابد. لذا حفظ محیط زیست یکی از  این موضوع به کشتزارها و دامها نیز تعمیم می
چون از نزد تو باز «فرماید:  شود. در سورة بقره می تلقّی میهاي سیاست خارجی اسالم  سرفصل

 295»گردد در زمین فساد کند و کشتزارها و دامها را نابود سازد و خدا فساد را دوست ندارد.
شود و خداوند این اعمال را دوست  زارها و دامها فساد محسوب می یعنی از بین بردن کشت

دامها چه مستقیم و چه از طریق تخریب اکوسیستم و ندارد. تخریب کشتزارها و از بین بردن 
 

حضرت حاج مالّ علی گنابادي، ذوالفقار، در حرمت کشیدن تریاك، چاپ چهارم، انتشارات حقیقت،  - 294
 .75-76، تهران، صص 1382

. الْأَرضِ ليفِْسد فيها و يهلك الْحرثَ و النسلَ و اللَّه ال يحب الْفَساد في  و إِذا تولَّى سعى ،205 سورة بقره، آیۀ  - 295
و ال تبغِ فرماید: در زمین از پی فساد مرو که خدا فسادکنندگان را دوست ندارد.  سورة قصص می 77در آیه 

فِْسدالْم بحال ي ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف الْفَسادسورة مائده. 64. همچنین در آیه ين 
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سازي محیط و ایجاد عدم تعادل در اکوسیستم در هرحالت  عناصر محیط زیست یعنی با آلوده
گردد. در آیه فوق تعلّق کشتزارها یا دامها به مسلمین یا مؤمنین تخصیص نیافته و با  فساد تلقی می

دهد. این نگرش، احکام بسیاري را  ان مد نظر قرار میاستفاده از کلمۀ زمین، کل آنها را در جه
  دهد مبنی بر اینکه حق فساد در سیارة زمین ندارد.  فراروي دولت اسالم قرار می

شود که  هایی می اي از فعالیت فساد در زمین از لحاظ آیۀ شریفۀ فوق شامل مجموعه  
ند. تعمیم این موضوع به گرد موجب تخریب محیط زیست، اعم از گیاه، حیوان و انسان می

هایی که سبب  شود که به ذکر آن خواهیم پرداخت. فعالیت انسان مسائل دیگري را نیز شامل می
گردند از جمله تولید و تجارت مواد مضر و سموم شیمیایی به منظور از بین  فساد در زمین می

ات براي حمله و بردن انسانها و تخریب مزارع و دامها براي ضربه زدن به دیگران، تسلیح
اي در کشورهاي ضعیف و تبانی با مأموران و  هاي هسته سالحهاي کشتار جمعی، دفن زباله

اي مصرفی که  رهبران آنها، تولید، مصرف، صادرات و واردات هر نوع مادة اولیه یا واسطه
ه همگی باعث فساد در نبات و دام و انسان گردد و مضر به سالمتی آنها باشد و سایر موارد مشاب

  گیرند.  در این مبحث قرار می
وقتی پادشاهان «فرماید:  همچنین در قرآن فساد به پادشاهان نسبت داده شده است. می 

خواهید در  اگر به حکومت رسیدید می«فرماید:  و می 296»کنند. شوند فساد می وارد شهري می
گویند ما  ین فساد نکنید میگوئیم در زم چون به آنها می«فرماید:  و باز می 297»زمین فساد کنید.

و آنان که پیمان  «فرماید:  و در آیۀ دیگر می 298»دانند. مصلحانیم بدانید آنها خود مفسدند و نمی
گسلند و در زمین  شکنند و آنچه را که خدا به بستن آن فرمان داده می خدا را پس از بستن می

   299»کنند لعنت بر آنهاست و بدیهاي آن جهان نصیبشان. فساد می
 

  .إِنَّ الْملُوك إِذا دخلُوا قَريةً أَفْسدوها، 34سورة نمل، آیه  - 296
 . فَهلْ عسيتم إِنْ تولَّيتم أَنْ تفِْسدوا في الْأَرضِ: 22سورة محمد، آیه  - 297
أَال إِنهم هم الْمفِْسدونَ و  فِْسدوا في الْأَرضِ قالُوا إِنما نحن مصلحونو إِذا قيلَ لَهم ال ت، 11 – 12سورة بقره، آیۀ  -  298

   .لكن ال يشعرونَ
يفِْسدونَ في و الَّذين ينقُضونَ عهد اللَّه من بعد ميثاقه و يقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَنْ يوصلَ و : 25سورة رعد، آیه  - 299

  .الْأَرضِ أُولئك لَهم اللَّعنةُ و لَهم سوُء الدارِ
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گیرد. براي مثال بر اساس  در آیات متعددي تخلّفات زیاد دیگري در زمرة فساد قرار می
خونریزي  300»آفرینی که در آنجا فساد کند و خونها بریزد. فرشتگان گفتند آیا کسی را می«آیه: 

دانید  گفتند به خدا سوگند که شما خود می«فرماید:  از جمله موارد فساد است. در آیه دیگر می
یعنی سرقت از موارد فساد  301»ه ما براي فساد کردن در این سرزمین نیامدیم و سارق نبودیمک

کردي و از مفسدین  تو پیش از این عصیان می«فرماید:  است. و در آیۀ دیگر دربارة عصیان می
یعنی عصیان از اوامر الهی از زمرة موارد فساد است. کم فروشی نیز از موارد فساد  302»بودي

اي قوم من، پیمانه و ترازو را از روي عدل کامل ادا کنید و به مردم «فرماید:  میاست که 
ظلم و قتل و تجاوز نیز از موارد  303»چیزهایشان را کم مدهیدو چون مفسدین در زمین نباشید.

همانا فرعون در آن سرزمین برتري جست و مردمش را فرقه فرقه  «فرماید:  فساد است و می
گذاشت که او  کشت و زنانشان را زنده می داشت و پسرانشان را می زبون میاي را  ساخت طایفه

   304»از مفسدین بود.
در اسالم تولید و خرید و فروش شراب و مسکرات به قصد نهایی سکر ممنوع است زیرا 

اندازد و معنی آن این است که فضیلت انسان که شعور  شراب قوة عاقله را براي مدتی از کار می
نماید. و بر این اساس شارع مقدس  ت خود است را براي مدتی تضعیف یا تعطیل میدر ادراکا

آن را منع فرمود. این منع به طریق اولی انواع گوناگون مواد مخدر که در جهان امروز شایع و 
گیرد. تجارت مواد مخدر و بزرگترین تجارت غیرقانونی در جهان را  رایج است را در برمی

وري که درآمد خرید و فروش این مواد در برخی از سالها از درآمد فروش دهد بط تشکیل می
نفت در جهان پیشی گرفته است. دولت اسالم جوازي براي اقدام به خرید و فروش مواد مخدر 

 

 .قالُوا أَ تجعلُ فيها من يفِْسد فيها و يسفك الدماَء: 30سورة بقره، آیه  - 300
  .أَرضِ و ما كُنا سارِقنيقالُوا تاللَّه لَقَد علمتم ما جِئْنا لنفِْسد في الْ: 73سورة یوسف، آیۀ  - 301
  .د عصيت قَبلُ و كُنت من الْمفِْسدينو قَ ،91سورة یونس، آیه  - 302
ضِ يا قَومِ أَوفُوا الْمكْيالَ و الْميزانَ بِالْقسط و ال تبخسوا الناس أَشياَءهم و ال تعثَوا في الْأَر، 85سورة هود، آیه  - 303

ينفِْسدسورة شوري.  183و همچنین آیه  م 
حيِي إِنَّ فرعونَ عال في الْأَرضِ و جعلَ أَهلَها شيعاً يستضعف طائفَةً منهم يذَبح أَبناَءهم و يست، 4سورة قصص، آیۀ  - 304

ينفِْسدالْم نكانَ م هإِن منِساَءه. 
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در نیکی و تقوي همکاري  «فرماید:  یا حتّی همکاري در توزیع این مواد ندارد. قرآن کریم می
واژة اثم در آیۀ تحریم شراب هم آمده  305»تجاوز همکاري نکنید. کنید و در گناه (یا اثم) و

شود. یعنی هرگونه تعاون و  یا گناه بزرگ نام برده می» اثم کبیر«است و در آنجا از آن به 
یعنی خرید و فروش مسکرات که به طریق اولی مواد مخدر را شامل » اثم کبیر«معاونتی در این 

پرسند، بگو در این دو  از تو از شراب و قمار می«فرماید:  می شود ممنوع است. در قرآن کریم می
تفسیر شریف بیان  306»گناه بزرگی (اثم کبیر) است و گناه (اثم) آنها بزرگتر از نفع آنهاست.

براي اولین بار استعمال مواد مخدر و افیون را در شرح ذیل این آیه    السعاده فی مقامات العباده
  307کند. حرام اعالم می

ها حتّی مسائل اخالقی نیز قابل تسري و  اد این اصل بر اساس شرح فوق به کلّیه اثممف
نمائیم ولی فقط باید گفت که یکی از  تعمیم است که از ذکر بیشتر در مورد آن خودداري می

هاي غیراخالقی است که حجم عظیمی از کلّ تجارت جهان را  معضالت جهان کنونی تجارت
شوند و براي  ه بنابر تعبیرات فوق از موارد افساد در زمین تلقی میبه خود اختصاص داده ک

دولت اسالم قابل انجام نیستند و سیاست خارجی دولت اسالم این اصول را از مبانی 
  ایدئولوژیک خود اخذ نموده و ملزم به رعایت آنان است.

  
  اصل عدم جواز به از بین بردن مواد غذایی در جهت کسب منافع مادي  - 70

همانطور که ذکر شد مباحث فساد در زمین به این موضوع اشاره دارد که اصوالً از بین   
بردن کشتزارها و دامها و نسل انسان ممنوع است و حفظ محیط زیست از موارد پر اهمیت 

شود که  باشد. تعمیم این موضوع به این مبحث کشیده می سیاست خارجی و داخلی اسالم می
د براي افزایش قیمت مواد غذایی بخشی از آن را از بین ببرد. در برخی دولت اسالم حق ندار

سالها مشاهده شد برخی از کشورها نظیر آمریکا براي جلوگیري از افت قیمت گندم قسمتی از 

 

  .و ال تعاونوا علَى الْإِثْمِ و الْعدوان  و تعاونوا علَى الْبِر و التقْوى، 2ه آیه سورة مائد - 305
 .ماعهِيسئَلُونك عنِ الْخمرِ و الْميِسرِ قُلْ فيهِما إِثْم كَبِري و منافع للناسِ و إِثْمهما أَكْبر من نفْ، 219سورة بقره، آیه  - 306
 . 450 – 460. جلد دوم ترجمه، صص  بیان السعاده فی مقامات العباده - 307
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کردند. در صورتی که در  محصول گندم خود را با کشتی به دریا حمل و در اقیانوس تخلیه می
شدند. حتّی ایجاد ممنوعیت در تولید و کشت غالت براي  می آفریقا بسیاري از گرسنگی تلف

جلوگیري از افت قیمت ناشی از عرضۀ زیاد محصول، از لحاظ اسالم شبهات زیادي دارد؛ و 
توان در مورد ارزاق عموم مردم جهان این نتیجه را ابراز نمود که اسالم جواز محدود  الاقل می

دهد. و با توجه به این  ذایی کلّیۀ افراد روي سیارة زمین نمیکردن تولید ارزاق را تا تأمین نیاز غ
چون از نزد تو بازگردد در زمین فساد کند و کشتزارها و دامها را نابود سازد  «فرماید:  آیه که می

حتّی فسادي که در زمین باعث کسري بازده تولید کشتزارها و  308 »و خدا فساد را دوست ندارد
ست. در تاریخ قرن اخیر به شکل ترفندهاي پیشرفته و در قرون قبل به دامها شود نیز ممنوع ا

ها و آفات  اشکال سنّتی مالحظه شده است که بسیاري از دول با پخش و صدور مخفیانۀ انگل
نباتی و دامی، اقدام به ضربه زدن به محصوالت و تولیدات زراعی و دامی کشورهاي دیگر 

ساقه خوار برنج، کرم ساقه خوار درختان میوه، کرم  کردند. براي مثال عامل شیوع کرم می
ها و طیور  هایی که دام ها یا باکتري ها و شته جات و زنگ گندم و انواع قارچ زمینی و صیفی سیب

نمایند توسط برخی از کشورها در کشورهاي دیگر مخفیانه توزیع شد و جملۀ این  را بیمار می
   309گیرند. حث قرار میموارد به انحاء مختلف در حیطۀ این مب

شمارد. در اموال دولت اسالم  المللی ممنوع می اسالم کلّیۀ این اقدامات را در سطح بین  
سهمی براي نیازمندان مشخّص شده که این نیازمندان در اشل دولت اسالم شامل محرومین 

ایان و در اموال ایشان سهمی براي بینو«فرماید:  شود. در قرآن کریم می کشورهاي دیگر می
و این سهم که در اموال مؤمنین معلوم است به طریق اولی در  310»نیازمندان معلوم است.

 

. في الْأَرضِ ليفِْسد فيها و يهلك الْحرثَ و النسلَ و اللَّه ال يحب الْفَساد  و إِذا تولَّى سعى ،205 سورة بقره، آیۀ  - 308
و ال تبغِ الْفَساد في د مرو که خدا فسادکنندگان را دوست ندارد. در زمین از پی فسا :سورة قصص 77در آیه 

ينفِْسدالْم بحال ي ضِ إِنَّ اللَّهسورة مائده. 64آیه  :. همچنینالْأَر 
میالدي در دوران پس از جنگ دوم جهانی  1940دارند که در اواخر دهۀ  شاهدان عینی به تواتر ابراز می - 309

هاي کوچکی را میان  کردند و بسته ریکایی برفراز شالیزارهاي گیالن و مازندران پرواز میهواپیماهاي آم
 خوار برنج بود. هایی توري و محتوي کرم ساقه ها کیسه ریختند که این بسته شالیزارهاي برنج می

و فرماید:  می 24 – 25ة معارج آیات در سور. و في أَموالهِم حق للسائلِ و الْمحرومِ، 19سورة ذاریات، آیۀ  - 310
 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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المال اسالم نیز معلوم است و بینوا و نیازمند هرکه و هرکجا باشد بینوا و نیازمند است و  بیت
 حقّ خویشاوند و مسکین و «فرماید:  مستوجب نوازش. در سورة اسراء خداوند دربارة تبذیر می

کاران با شیاطین برادرند و شیطان نسبت به  مانده را اداکن و هیچ اسراف مکن. اسراف راه
   311»پروردگارش ناسپاس بود.

الملل و در مواجهه  تواند مستند این اصل در روابط بین با این تفصیل تبذیر به یک معنا می  
دیگر را نادیده گرفت و  توان حقّ ضعفا و ناتوانان از ملل با ملل ضعیف عالم باشد. یعنی نمی

هرطور که منافع ملّی اقتضاء کرد به کسب منافع پرداخت و حقّی که خداوند براي سائل و 
  محروم در اموال ملّت اسالم معلوم کرده را به ملل محروم اعطاء ننمود.

  
رسانی به گرسنگان  المللی ارزاق و الزام خوراك اصل ممنوعیت احتکار بین - 71

  جهان 
المللی است و در جهان میزان  هاي بارز قرون اخیر در سطح بین یکی از پدیدهگرسنگی   

تلفات ناشی از گرسنگی از تلفات ناشی از حوادث بسیار بیشتر است. احتکار ارزاق عمومی و یا 
هایی چون از بین بردن  هاي متداول در جلوگیري از کاهش قیمت ارزاق مثالً با روش شیوه

سطح زیر کشت جهت کاهش عرضه و نتیجتاً افزایش قیمت در اسالم محصول یا با کاستن از 
جایز نیست و در صورتی که مردم گرسنه باشند حاکم شرع مجاز است که فرمان دهد انبارها را 
باز کنند و قوت مردم را به آنها دهند. با توجه به چنین موضوعی به طریق اولی خود دولت 

مردم چه داخلی و چه خارجی را احتکار نماید و آنها از  اسالم حق ندارد آذوقه و ارزاق عموم
  قحطی و گرسنگی تلف شوند. 

دستور «خوانیم که یوسف ع  در باب این موضوع در قرآن کریم در سورة یوسف می
خورید با خوشه انبار  دروید جز اندکی که می فرمود تا هفت سال پی در پی بکارید و هرچه می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

  .الَّذين في أَموالهِم حق معلُوم للسائلِ و الْمحرومِ
ا إِنَّ الْمبذِّرِين كانو. حقَّه و الْمسكني و ابن السبِيلِ و ال تبذِّر تبذيراً  و آت ذَا الْقُرىب، 26- 27سورة اسرا، آیات  - 311

  .إِخوانَ الشياطنيِ و كانَ الشيطانُ لربه كَفُوراً
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اید بخورند  آید و در آن هفت سال آنچه برایشان اندوخته می کنید از آن پس هفت سال سخت
برادران یوسف آمدند و بر او داخل شدند آنها را «... و چون  312»دارید. مگر اندکی که نگه می

شناخت و آنها نشناختندش چون بارهایشان را مهیا ساخت، گفت برادر پدریتان را نیز نزد من 
و به مردان خود « ...313کنم و بهترین میزبانم. را کامل ادا می بینید که پیمانه بیاورید آیا نمی
شان را در بارهایشان بنهید، باشد که چون نزد کسانشان باز گردند و آن را بیابند  گفت: سرمایه
این آیات داللت بر این دارد که حضرت یوسف رزق کسانی را که بیشترین  314»شاید باز آیند.

لّق به سرزمین دیگري بودند در زمان قحطی به پیمانۀ کامل داد. ظلم را به او کرده بودند و متع
در آن زمان یوسف عزیز مصر بود و واردشدگان از سرزمین دیگري یعنی کنعان به مصر آمده 

دانست که رزق آنها را بدهد و این رزق را بر  بودند. به عبارت دیگر یوسف ع بر خود فرض می
ي رفع نیاز ارزاق آنها، چون در آیات بعد که برادران اساس هر فرد پرداخت فرمود یعنی برا

براي کسان خود غله «آورند که  کنند تا بنیامین را نیز همراه خود ببرند دلیل می درخواست می
از  315»بیاوریم و برادرمان را حفظ کنیم و بار شتري افزون گیریم که آنچه داریم اندك است.

نمود و جمله آخر که  زاء فرد رزق تقسیم میشود که حضرت یوسف با این آیات معلوم می
معلوم است که سهم هر فرد فقط کفاف حداقل معیشت کسان و اهل » آنچه داریم اندك است«

کنند که غله دریافتی  کرده و چون برادران یوسف بنیامین را نبرده بودند ابراز می خودش را می
چون بار خود گشودند «ماید: فر اندك و کمتر از معیشت همگی آنهاست. از طرف دیگر می

یعنی هزینۀ دریافت غله به آنها بازگردانده شده بود. از  316»ند شان را پس داده دیدند که سرمایه

 

ثُم . قالَ تزرعونَ سبع سنِني دأَباً فَما حصدتم فَذَروه في سنبله إِالَّ قَليالً مما تأْكُلُونَ، 47 – 48سورة یوسف آیات  -  312
 دادش عبس كذل دعب ني مأْتونَينصحا تميالً مإِالَّ قَل نلَه متمما قَد أْكُلْني.  

و لَما جهزهم . و جاَء إِخوةُ يوسف فَدخلُوا علَيه فَعرفَهم و هم لَه منكرونَ، 58 – 59سورة یوسف آیات  - 313
  .يكُم أَ ال ترونَ أَني أُوفي الْكَيلَ و أَنا خير الْمنزِلنيبِجهازِهم قالَ ائْتونِي بِأَخٍ لَكُم من أَبِ

أَهلهِم لَعلَّهم   و قالَ لفتيانِه اجعلُوا بِضاعتهم في رِحالهِم لَعلَّهم يعرِفُونها إِذَا انقَلَبوا إِىل، 62سورة یوسف آیه  -  314
  .يرجِعونَ

 .و نمري أَهلَنا و نحفَظُ أَخانا و نزداد كَيلَ بعريٍ ذلك كَيلٌ يِسري، 65وسف آیه سورة ی - 315
 .  و لَما فَتحوا متاعهم وجدوا بِضاعتهم ردت إِلَيهِم، 65سورة یوسف آیه  - 316
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شود استنباط نمود که چنانچه مردم در هر جاي جهان دچار تنگی رزق  مجموع این آیات می
به قدر معیشت آنان و  باشند وظیفۀ دولت اسالم است که بدون توجه به ملیت و دین و مذهب

  بدون دریافت پول یا عوض اقدام به اعطاي خوراك به آنان نماید. 
کنند و مالی را که خداوند به  ورزند و مردم را به بخل امر می آنان که بخل می«فرماید:  می

کنند (بدانند که) ما براي کافران عذابی خوارکننده مهیا  فضل خویش به آنها داده است پنهان می
آنان که در نعمتی که خدا به آنها عطا کرده «فرماید:  در سورة آل عمران می   317»ایم. اختهس

ورزند مپندارند که در بخل ورزیدن براي انسان خیري وجود دارد، بلکه براي آنها  است بخل می
ورزیدند چون طوقی به  شر وجود دارد، در روز قیامت آنچه را که در بخشیدنش بخل می

آگاه «فرماید:  و می 318»ند آویخت و از آنِ خداست میراث آسمانها و زمین.گردنشان خواه
ورزند، و  باشید که هرگاه شما را دعوت کنند تا در راه خدا انفاق کنید، بعضی از شما بخل می

هرکس که بخل ورزد در حقّ خود بخل ورزیده است زیرا خدا غنی و شما درویشید و اگر 
فرماید:  و در سورة تغابن می 319»می دیگر آرد که مثل شما نباشند.روي برتابید، به جاي شما مرد

توانید از خدا بترسید و گوش فرا دارید و اطاعت کنید و به سود خود از مالتان  پس تا آنچه می«
   320»اند رستگارانند. انفاق کنید و آنان که از یوق بخل نفس خویش در امان مانده

بخل نورزد و انفاق نماید به نفع خویش عمل آیات فوق همگی تأکید دارند که هرکس 
هاي عامیانه و از لحاظ نظریات تخصصی اقتصاد  کرده است. از لحاظ اقتصادي بر خالف نظریه

 

لناس بِالْبخلِ و يكْتمونَ ما آتاهم اللَّه من فَضله و أَعتدنا للْكافرِين الَّذين يبخلُونَ و يأْمرونَ ا ،37سورة نساء آیه  - 317
گردان شود  کنند و آن که روي ورزند و مردم را به بخل امر می : آنان که بخل می24سورة حدید آیه . عذاباً مهِيناً

 ً.خلُونَ و يأْمرونَ الناس بِالْبخلِ و من يتولَّ فَإِنَّ اللَّه هو الْغنِي الْحميد الَّذين يبنیاز و ستودنی است.  (بدانند) که خدا بی
و ال يحسبن الَّذين يبخلُونَ بِما آتاهم اللَّه من فَضله هو خيراً لَهم بلْ هو شر لَهم ، 180سورة آل عمران، آیۀ  - 318
ضِسالْأَر و ماواترياثُ السم لَّهل و ةيامالْق موي لُوا بِهخقُونَ ما بطَوي.  

عن ها أَنتم هؤالِء تدعونَ لتنفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنكُم من يبخلُ و من يبخلْ فَإِنما يبخلُ ، 38سورة محمد، آیه  -  319
فِْسهثالَ نوا أَمكُونال ي ثُم كُمرماً غَيلْ قَودبتسا يلَّووتإِنْ ت الْفُقَراُء و متأَن و نِيالْغ اللَّه وكُم. 

و من يوق شح نفِْسه  فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم و اسمعوا و أَطيعوا و أَنفقُوا خيراً لأَنفُِسكُم، 16سورة تغابن، آیه  - 320
 .فَأُولئك هم الْمفْلحونَ
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توان با توسل به ریاضیات ثابت نمود که نفع انسانها در تعالی  الملل می خُرد و تجارت بین
  جملگی بشریت است. 

انسان است و استثناء این موضوع را قرآن به  به هرحال بخل از جمله خصوصیات  
فرماید. در سورة  اند یعنی پیوسته به یاد خدا مشغولند منتسب می نمازگزارانی که در نماز دائم

اند  و آنکه جمع کرد و اندوخت، هرآینه انسان را حریص و ناشکیبا آفریده«فرماید:  معارج می
ورزد مگر نمازگزاران،  دستش افتد بخل می چون شري بدو رسد بیقراري کند و چون مالی به

   321»اند و آنان که در اموالشان حقّی است معین براي سائل و محروم. آنان که در نماز دائم
مواردي که در مورد انفاق فردي و بخل ذکر شد علیرغم اینکه فردي است از لحاظ   

آن غنیمتی که «فرماید:  می حکومتی نیز در اعمال نسبت به اقوام یا کشورهاي دیگر صادق است.
ها نصیب پیامبرش کرده است از آنِ خداست و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان  خدا از مردم قریه
ماندگان، تا میان توانگرانتان دست به دست نشود. هرچه پیامبر به شما داد  و مسکینان و راه

د که خدا سخت عقوبت است. بستانید و از هرچه شما را منع کرد اجتناب کنید و از خدا بترسی
اند و آنها در طلب فضل و  نیز غنایم از آنِ مهاجران فقیري است که از سرزمینشان رانده شده

کنند، اینان راستگویانند و کسانی که پیش از  خشنودي خدایند و خدا و پیامبرش را یاري می
ه به سویشان مهاجرت اند، آنهایی را ک اند و ایمان آورده آمدن مهاجران در دیار خود بوده

کنند و  شود در دل احساس حسد نمی دارند و از آنچه مهاجران را داده می اند دوست می کرده
دهند هرچند خود نیازمند باشند و آنان که از یوق شح خویش  دیگران را بر خویش ترجیح می

 

إِذا مسه الشر جزوعاً و إِذا مسه الْخير  إِنَّ الْإِنسانَ خلق هلُوعاً  و جمع فَأَوعى، 18 – 25سورة معارج، آیات  - 321
در سورة لیل  .التهِم دائمونَ و الَّذين في أَموالهِم حق معلُوم للسائلِ و الْمحرومِص  منوعاً إِالَّ الْمصلِّني الَّذين هم على

همانا حاصل کوششهاي شما متفاوت است، اما کسی بخشایش و پرهیزگاري کرد و آن بهترین را « 4 – 11آیات 
ورزید و آن بهترین را تکذیب کرد  نیازي می یکنیم. اما آن کس که بخل و ب تصدیق کرد پس برایش آسان می

إِنَّ  .»اش سود نبخشد همانا برماست که راهنمایی کنیم گیریم و چون هالکش دررسد دارایی بر او سخت می
  و كَذَّب بِالْحسىن  بخلَ و استغىن و أَما من  فَسنيسره للْيسرى  و صدق بِالْحسىن  و اتقى  سعيكُم لَشتى فَأَما من أَعطى

  . و ما يغنِي عنه مالُه إِذا تردى إِنَّ علَينا لَلْهدى  فَسنيسره للْعسرى
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نه «فرماید:  ه میالبتّه در بخشش امر به اعتدال شده است ک 322»در امان مانده باشند رستگارانند.
و به رسول  323»دست خویش به گردنت ببند و نه کامالً باز نما که مالمت و حسرت خوري.

ورزند بلکه میان  کنند و خست نمی و آنان که چون انفاق کنند اسراف نمی«فرماید:  اکرم ص می
  324»گیرند. این دو قرار می

  
 
 
  

 

و   الْيتامى و  الْقُرىبفَللَّه و للرسولِ و لذي   رسوله من أَهلِ الْقُرى  ما أَفاَء اللَّه على، 7-9سورة حشر، آیات  - 322
بِيلِ كَينِ الساب نيِ وساكالْم ات وا وهتفَان هنع هاكُمما ن و ذُوهولُ فَخسالر ما آتاكُم و كُمنالْأَغْنِياِء م نيولَةً بكُونَ دقُوا ال ي

اجِرِين الَّذين أُخرِجوا من ديارِهم و أَموالهِم يبتغونَ فَضالً من اللَّه و رِضواناً و للْفُقَراِء الْمه. اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقابِ
ر إِلَيهِم و ال يجِدونَ و الَّذين تبوؤا الدار و الْإِميانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاج. ينصرونَ اللَّه و رسولَه أُولئك هم الصادقُونَ

 .أَنفُِسهِم و لَوكانَ بِهِم خصاصةٌ ومن يوق شح نفِْسه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ  في صدورِهم حاجةً مما أُوتوا و يؤثرونَ على
 .نقك و ال تبسطْها كُلَّ الْبسط فَتقْعد ملُوماً محسوراًع  و ال تجعلْ يدك مغلُولَةً إِىل، 29سورة اسراء، آیۀ  - 323
   .و الَّذين إِذا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا و لَم يقْتروا و كانَ بين ذلك قَواماً، 69سورة فرقان، آیه  - 324
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  دیپلماسی در اسالم





 

  

  مقدمه
مشی یا  شود. معنی اول دیپلماسی به معنی خط به دو معنی کلّی اطالق میدیپلماسی 

المللی اعم از کشورهاي خارجی یا مناطق  هاي یک کشور در قبال مسائل سیاسی بین سیاست
شود. معنی دوم به مفهوم  اي بکار برده می المللی اعم از جهانی یا منطقه مختلف یا پیمانهاي بین
باشد. به هر تقدیر  المللی می ت رسیدن به تفاهم مشترك در عرصۀ بینهنر یا فن مذاکره جه

در این بخش به هر دو  325کند. دیپلماسی در هر دو معنی در برقراري ارتباط مفهوم پیدا می
    326المللی خواهیم پرداخت. مفهوم از دیدگاه مفاهیم اسالمی در برقراري ارتباطات بین

ي دیپلماسی ناشی از عوامل متشکلۀ قدرت نظیر هاي سیاسی متداول جهان مبنا در نظام
جغرافیا، نیروي نظامی، توان اقتصادي و خصائص اجتماعی و انسانی، ثبات سیاسی و محبوبیت 
میان کشورها است که هرکدام به نوبۀ خود بر نحوه تداخل یک کشور در نظام جهانی 

ع طبیعی از لحاظ جغرافیایی تأثیرگذار است. براي مثال وسعت، موقعیت، عوامل اقلیمی و اوضا
تواند سبب اقتدار و سلطه یک کشور بر منطقه گردد یا نیروي هوائی، دریایی، زمینی و یا  می

یا  - معروف کرده است 327که عصر حاضر را به عصر فشار تکمه-هاي تحرك قوا  سیستم
ها و دهند. بنگاه سالحهاي استراتژیک و برد آنها مؤلّفۀ نظامی در قدرت را تشکیل می

اي مؤلّفۀ  المللی یا منطقه تکنولوژي تولید و اقتصاد پرتوان و سهم یک کشور در تجارت بین
دهد و خصائص ملّی و روحیۀ افراد جامعه، همسانی و یکپارچگی  اقتصادي قدرت را شکل می

نژادي و تعصبات ملّی و میهن دوستی و بسیاري موارد دیگر از جمله  - هاي قومی افراد و ویژگی
باشند. ثبات سیاسی و سایر  امل تشکیل دهندة مؤلّفۀ اجتماعی و انسانی قدرت یک کشور میعو

المللی یک  شود و وجهۀ بین هایی که منجر به ثبات سیاسی و حکومت یک کشور می ویژگی
 

دو «د. گرچه معنی لغوي آن شامل شو معانی دیپلماسی در منابع خارجی مشتمل بر این دو تعریف نیز می -  325
  نیز هست. » چهره داشتن

• A Guide to Diplomatic Practice by Sir Ernest Satow, (Longmans, Green & Co. London & New 
York, 1917). Now in its fifth edition (1998). 
• The Rise of the Great Powers: 1648-1815 Derek McKay and H.M. Scott (1983).  

امور  ) دیپلمات و دیپلماسی، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت1372آالدپوش، علی و علیرضا توتوتچیان ( - 326
  معنی بیان نموده که غالباً در دو مفهوم فوق قابل دسته بندي هستند.  46خارجه، دیپلماسی را در 

327 - Push button age. 



 اسالم  در ملل ال روابط بینمبانی عرفانی     154

  

هاي دیگر قدرت یک کشور تلقی  ها نیز از مؤلّفه کشور نزد افکار عمومی جهان و دولت
المللی وجود  بشري نشان داده است که هرگاه توازن قوا در سطح بینشوند. تاریخ جوامع  می

المللی (به مفهوم  داشته تجاوز به حقوق دولتها و ملّتها کمتر اتّفاق افتاده و قرارداد اجتماعی بین
ولی در اندازة جهانی آن) بیشتر رعایت شده ولی هرگاه کشوري به  - مد نظر ژان ژاك رسو
ها و دولتها آغاز  ظ قدرت دست یافته تجاوز خود را به حقوق دیگر ملّتموقعیت ممتازي از لحا

نموده است. شاهد این مدعی آنقدر در تاریخ مشاهده شده که ذکر آن نیازمند کتب عدیده 
  است و تاریخ بشریت مملو از این پدیده است. 

مت اسالم بررسی قواعد کلّی دیپلماسی اسالمی و نحوة رفتار حکو فصلهدف ما در این   
ها است. البتّه همانطور که قبالً نیز به آن اشاره شد حکومت اسالمی در  ها و دولت با دیگر ملّت

المؤمنین  طول تاریخ اسالم فقط چند سالی در صدر اسالم و چند سال آخر دوران حیات امیر
سایر ازمنه که  عباس و چه در امیه و بنی هاي بنی ها چه زمان حکومت علی ع بوده و در باقی دوره

هاي مسکونی مسلمین بر اریکۀ قدرت مستقر بودند  پادشاهانی به اسم اسالم در بالد و سرزمین
واقعی   ها با حکومت همه به نام اسالم است ولی تفاوت زیادي در باطن و صورت این حکومت

  اسالم وجود دارد. 
به عبارت دیگر  نمایند. در روابط کشورها با یکدیگر مسائل مختلفی جلب نظر می  

الملل و رهبري دیپلماسی و  دیپلماسی عملی بر اصولی استوار است که نحوه برقراري روابط بین
هاي تحصیل هدف همه  ها و تاکتیک مبناي انگیزشی یا عقیدتی دیپلماسی و هدف آن و روش

در مبانی هایی  باشند که دیپلماسی متداول و دیپلماسی اسالم تفاوت از عوامل مهم دیپلماسی می
  ها دارند که به بعضی از موارد مهم آن خواهیم پرداخت.  و ویژگی

هدف و انگیزه دیپلماسی در اصل چرائی ایجاد و برقراري رابطه با دنیاي خارج است. این   
هاي سیاسی جهانی مختلف متفاوت بوده است. براي مثال در انواع  انگیزه در زمانها و نظام

المللی،  المللی، توازن قواي دو یا چند قطبی بین ت یک قطبی بینالمللی، قدر هاي بین نظام
المللی و انواع دیگر، هدف  الطّوایفی بین الملل، سیستم ملوك حکومت قانون در روابط بین

تواند متفاوت باشد. ولی هدف اصلی و مشترك بین تمام اشکال دیپلماسی کسب  دیپلماسی می
  امنیت و منفعت بوده و هست. 
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اظ نظریات علوم سیاسی، امنیت به مفهوم خودبقایی یا حفظ وجود خود تلقی از لح  
تواند در حفظ وضع فعلی در برابر دیگران، آینده نگري براي سبقت از  گردد. این امنیت می می

دیگران در آینده، ترس از دست دادن متصرّفات، و ترس از تجاوز و بسیار موارد دیگر خالصه 
در حصول منافع ناشی از برقراري ارتباطات و روابط سیاسی و اقتصادي و شود. کسب منافع نیز 

المللی و ثبات سیاسی یا اقتصادي  یا وسوسه به تجاوز به تصرّفات دیگران و یا باال بردن اعتبار بین
المللی خود سرفصل  شود. کسب منافع منتج از روابط تجاري و اقتصادي بین خود خالصه می

  پردازیم.  باشد که در اینجا به آن نمی الملل می اد بینبزرگی در مباحث اقتص
امنیت در تاریخ با تقویت قدرت نظامی، استقرار و اسکان جمعیت در مناطق امن و وضع   

شده است. پس از رشد تکنولوژي و گسترش ارتباطات و دسترسی به  موانع استحفاظی ایجاد می
رگون گردید. انعقاد قراردادهاي چند جانبه، افزارهاي دوربرد، شرایط حصول امنیت دگ جنگ

اندازي و ماکیاولیسم در مورد سایر کشورها، تالش براي خودکفائی  هاي تفرقه بکارگیري روش
اي و  و استقالل نسبی تکنولوژیکی ملّی و پایش و مراقبت از تحوالت سیاسی و اقتصادي منطقه

ر قرن گذشته بوده است، گرچه بسیاري از هاي کسب امنیت د المللی همه از روشها و ویژگی بین
رفته است. بسیاري  ها در قرون و اعصار قدیم نیز به نحوي روش تأمین امنیت بشمار می این شیوه

گردند که با برقراري روابط  هاي دیپلماتیک در کسب امنیت تلقی می از موارد فوق مبانی روش
  . گردند الملل به شکل دیپلماسی عملی متبلور می بین

شود و علیرغم توجه  هدف دیپلماسی در اسالم تنها در کسب امنیت و منفعت خالصه نمی  
هاي مورد نیاز براي ایجاد امنیت و کسب منفعت براي دولت و ملّت،  به حصول جمیع مؤلفه

نماید. در  الملل می لماسی و برقراري روابط بیناسالم به دنبال هدف باالتري اقدام به طراحی دیپ
اي خلق کردیم و شما را در شعب و قبائلی قرار  مادهاي مردم همانا شما را از نر و «شریفۀ:  آیۀ

و هدف خلقت را بندگی  328»دادیم تا بشناسید. همانا اکرم شما نزد خدا خوددارترین شماست.
خلق نکردم جن و انسان را مگر براي « فرماید: فرماید. در جاي دیگر می می معینعرفان 

 

نَّ أَكْرمكُم و جعلْناكُم شعوباً و قَبائلَ لتعارفُوا إِ  يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ و أُنثى. 13سورة حجرات، آیه  - 328
قاكُمأَت اللَّه دنع . 
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نیز معنی شده است. یعنی هدف خلقت، شناخت و عرفان و ليعرفون به  ليعبدونکه  329»عبادت
اند یعنی شناختن یکدیگر در  دانسته لَبائوباً و قَعشرا ظرف  لتعارفُواآگاهی و بندگی است. برخی 

گري شعب و قبائل هدف خلقت بوده است. این آیه به هر تقدیر همسانی ابناء بشر و شناخت دی
  کند.  و به عبارت دیگر روابط اقوام و شعب و ملل را وسیلۀ رسیدن به اهداف خلقت ترسیم می

هاي خلقت است و برخی اعتراض کردند که چرا خداوند همۀ  م و امم از ویژگیتعدد اقوا  
براي هر گروهی از شما شریعت و «فرماید:  و قوم نیافرید. در قرآن می ملّتدر یک  انسانها را

ساخت ولی خواست در آنچه به  می امتخواست همه شما را یک  ی نهادیم و اگر خدا میروش
شما ارزانی داشته است بیازمایدتان پس در خیرات بر یکدیگر پیشی گیرید همگی بازگشتتان به 

   330»کردید آگاهتان سازد. خداست تا از آنچه در آن اختالف می
آئینی نهادیم تا بر آن آیین باشد پس با تو در امر براي هر امتی «فرماید:  در آیۀ دیگري می  

 331»با تو منازعه نکنند. تو به پروردگار خودت دعوت کن که همانا تو بر هدایت مستقیم هستی.

یعنی اي پیامبر منهاج و شریعت هر قومی براي خودشان محترم است و آنها به آئین خود و تو به 
  تر است.  یگر راهی مستقیم و کوتاهآئین خود باش گرچه شریعت تو بین شرایع د

شاید دور از صحت نباشد اگر تأویل شود که علّت ایجاد اقوام مختلف و قرار گرفتن   
مشیت الهی بر شعوب و امم مختلف همانا اختالف و عدم تبعیت آنها بوده است زیرا که 

 آیۀ شریفۀن همچنیو  332»نبودند پس میانشان اختالف افتاد. امتیک  زمردم ج«اید: فرم می
کتاب بر با بودند پس خدا پیامبران بشارت ده و ترساننده را  امتمردم یک «: فرماید دیگر می

  333»نچه که اختالف کرده بودند حکم کند.آحق بفرستاد تا بین مردم در 
 

 . و ما خلَقْت الْجِن و الْإِنس إِالَّ ليعبدون .56سورة ذاریات، آیه  - 329
لكن ليبلُوكُم في ما لكُلٍّ جعلْنا منكُم شرعةً و منهاجاً و لَو شاَء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحدةً و : 48سورة مائده آیه  - 330

 مشابه این آیه در قرآن زیاد است. .  آتاكُم فَاستبِقُوا الْخيرات إِلَى اللَّه مرجِعكُم جميعاً فَينبئُكُم بِما كُنتم فيه تختلفُونَ
هدى   ربك إِنك لَعلى   ينازِعنك في الْأَمرِ و ادع إِىللكُلِّ أُمة جعلْنا منسكاً هم ناسكُوه فَال. 67سورة حج آیه  - 331

 سورة حج.  34همینطور نگاه کنید به آیه  .مستقيمٍ
  .و ما كانَ الناس إِالَّ أُمةً واحدةً فَاختلَفُوا. 19سورة یونس آیه  - 332
حدةً فَبعثَ اللَّه النبِيني مبشرِين و منذرِين و أَنزلَ معهم الْكتاب بِالْحق كانَ الناس أُمةً وا، 213سورة بقره، آیۀ  -  333

 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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هرگاه «فرماید:  هدف دیپلماسی اسالم اشاعۀ تعالی انسانی توسط تعالیم الهی است. می  
ه تو پناه آورد پناهش ده تا کالم خدا را بشنود سپس به مکان امنش برسان یکی از مشرکان ب

این آیه خطاب به رسول گرامی اسالم است که براي  334»دانند. زیرا ایشان قومی هستند که نمی
اینکه کالم خدا را به گوش مشرکان برسانی به آنها پناه هم بده و آنها را تا مأمن امن نیز بدرقه 

دانند کالم خدا را (از بیانات تو) بشنوند بلکه  زحمت را قبول نما تا ایشان که نمیکن و این بارِ 
از این استماع تغییر روش دهند و به راه خدا نزدیک شوند. این روش برخورد، مبین هدف 

آموزد که روش برقراري ارتباط در اسالم چگونه باید باشد. به  دیپلماسی اسالم است و می
گونه است که پیامبر  خداوند در نزدیک ساختن خلق به راهش بدین عبارت دیگر یک روش

کند تا مشرکین کالم خدا را که از دهان مبارك رسولش بیرون  اکرم ص را متحمل مشقت می
م است و نه امر و نه نهی، بلکه گفتگوئی است همانند  می آید بشنوند. و این کالم نه تحکّ

با «فرماید:  وت به ظرافت آورده شده است، میمذاکرات متعارف. در سورة نحل همین دع
حکمت و موعظۀ نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و به روش نیکویی با آنها صحبت کن، 

ترین است به هدایت  ترین است به کسی که از راه گمراه است و آگاه پروردگار تو آگاه
   335 »شدگان.

گردد.  حکومت اسالمی برمی هاي مبحث رهبري دیپلماسی به موضوع و تعریف و ویژگی  
در اصل حکومت اسالمی حکومتی است که تحت حاکمیت نبی یا ولی یا وصی ع باشد و در 
غیر این صورت حکومت به نام اسالم است. تبعیت دینی در حکومت اسالمی واجب است و در 

اي جور باشند وجوب شرعی ندارد. براي مثال تبعیت از خلف هایی که به نام اسالم می حکومت
تواند  عباس و سایرین الزام شرعی ندارد بلکه همکاري با آنها می امیه و بنی هاي بنی حکومت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 :دنبالۀ زیرنویس از صفحۀ قبل

يهلَفُوا فتا اخيماسِ فالن نيب كُمحيل. 
كَالم اللَّه ثُم أَبلغه مأْمنه ذلك بِأَنهم قَوم  و إِنْ أَحد من الْمشرِكني استجارك فَأَجِره حتى يسمع: 6سورة توبه، آیۀ  -  334

  .ال يعلَمونَ
سبِيلِ ربك بِالْحكْمة و الْموعظَة الْحسنة و جادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو   ادع إِىل. 125سورة نحل، آیۀ  - 335

  .عن سبِيله و هو أَعلَم بِالْمهتدين أَعلَم بِمن ضلَّ
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سبب ضعیف شدن معصوم ع نیز باشد. همانطور که در داستان صفوان جمال حضرت جعفر 
فرمایند که شرح آن در کتب روائی  صادق ع صفوان را از اجاره دادن شتر به خلیفه تحذیر می

است. و ایراد حضرت بر صفوان بر این است که چون تو میل داري شترهایت سالم  مفصل
  برگردند قلباً میل داري که خلیفه نیز سالم باز آید و همین میزان تمایل قلبی تو جایز نیست. 

به هرحال چنانچه در مصادر حکومتی اذن از انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی منضم باشد   
یعنی به نحوي حاکمیت در اختیار مأذونین و صاحبان امر الهی باشد، که حکومت اسالمی است 

در غیر  336»اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول و صاحبان امر از میان خودتان را«فرمود: 
یابد  این صورت اطاعت شرعی مصداق ندارد و اطاعت قانونی و مشروعیت قانونی مصداق می

بین افراد جامعه است که خود قابل احترام و در حیطۀ قانون الزم  که منبعث از قرارداد اجتماعی
  االتباع است. 

هاي سیاسی با ریاست قوة مجریه و تشکیالت اجرایی وي است  رهبري دیپلماسی درنظام  
هاي خاص خود را داراست. در حکومت اسالمی  هاي مختلف تفاوت و این موضوع در نظام

یا وصی ع است یا به طور کلّی صاحبان امر، رهبري دیپلماسی را رهبري دیپلماسی با نبی یا ولی 
  337باشند. دار می به عهده دارند همانطور که رهبري جامعه را عهده

هاي سیاسی تقریباً مشابه و خصوصاً از طریق مذاکره است.  روشهاي دیپلماسی در نظام  
ادله امتیازات صورت زنی و مب المللی بر این اساس تحت شرایط چانه برقراري روابط بین

دهند روابط میان  ها از طریق معاوضۀ امتیازاتی که به یکدیگر می گیرد. به طوري که دولت می
  کنند.  هاي خود را تعریف می خود و طرف

روش دیپلماتیک در اسالم باالتر از جریان مادي مبادلۀ امتیازات قرار دارد. اصوالً   
نگرد بلکه به عنوان برادر یا  ان منبع انتفاع نمیحکومت اسالمی به کشورهاي دیگر به عنو

نماید. وظیفۀ برادري یا همسایگی متفاوت از تعاریف تفاهم  همسایه اقدام به برقراري روابط می
المللی جهان فعلی است که همگی برمبناي مادیات استوار است. مبنا  هاي ملّی و بین و دوستی

 

 . يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولي الْأَمرِ منكُم، 59سورة نساء، آیۀ  - 336
 شیوة حکومت اسالمی. اقتصادي انواع بیمه و  - ) تحلیل فقهی1382بیدآباد، بیژن و عبدالرضا هرسینی ( - 337
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ظر اسالم منتفی نشده، بلکه هدف نیست. به عبارت بودن مادیات و اقتصاد در این بحث از ن
خواهد و  دیگر اسالم مادیات و اقتصاد را به عنوان ابزاري براي تعالی روحی و اخالقی جامعه می

الملل در نظام جهانی آنقدر  نه فقط براي رفاه و تلذّذ جسمانی. در صورتی که در روابط بین
معنویات همه در زیر پاي اقتصادیات لگد مال  توجه به کسب مادیات است که اخالقیات و

شوند. لذا دیپلماسی اسالمی با هدف اعتالي معنویات و اخالقیات جامعه سعی بر ایجاد و  می
دهد  گذاري اصول مهمی را مد نظر قرار می برقراري روابط با سایر کشورها دارد و در این هدف

  پردازیم.  که به شمارش برخی از آنها می

  ه زل مأموریت بر مبناي اجااص - 72
در اسالم، احراز مناصب دینی، قضائی، سیاسی و اجرائی بر مبناي اجازه است و هیچکس    

از پیش خود محق نیست تا حتّی در امور جزئیۀ فرعیۀ نیز دخالت یا حکم کند. در قرآن کریم 
نزد او شفاعت  کیست که«فرماید:  نماید و می در آیت الکرسی شفاعت را منحصر به اذن می

بر اساس این آیه شفاعت و نتیجتاً بیعت و اتصال به خداوند و بطور کلّی  338»کند مگر به اذن او.
اي شریح در «فرماید:  نماید. امیر مؤمنان علی ع به شُریح می دین را منحصر به صاحبان اجازه می

سند قضاء و فتوا در یعنی م 339».نشیند اي فقط نبی یا وصی نبی یا شقی می جایی که تو نشسته
فروع دین و مسائل جزئیۀ دینی منحصر به انبیاء یا اوصیاء آن بزرگواران ع است و حقیقت آن 
در انحصار صاحبان اجازه قرار دارد لذا در این زمان نیز علماء اصیل مراعی اجازة روایت هستند 

ازة روایت نداشته رسانند و کسی که اج و اذن روایت خود را به طرق صحیحه به معصوم ع می
باشد معذور از حتّی نقل و بیان اخبار و احادیث است. در غیر این صورت حکم ایشان در کلّیۀ 

شود. چرا که در قرآن  امور حتّی امور جزئیۀ فرعیه سبب فسق و ظلم و کفر صاحبان فتوا می

 

  من ذَا الَّذي يشفَع عنده إِالَّ بِإِذْنِه، 255سورة بقره، آیه  - 338
محمد بن يحيى عن محمد بنِ أَحمد عن يعقُوب بنِ يزِيد  -۲باب أن احلكومة إمنا هي لإلمام ع  ،۴۰۶ ،۷، الكايف - 339

نِ الْمى بيحي نع قَالَع اللَّه دبأَبِي ع نارٍ عمنِ عب اقحإِس نيلَةَ عمأَبِي ج نلَةَ عبنِ جب اللَّه دبع نع كارب  ريقَالَ أَم
 بِين يصو أَو بِيإِلَّا ن هسلجساً لَا يلجم تلَسج قَد حيرا شحٍ ييرشع ل نِنيمؤالْميقش أَو.  
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در دنباله  و 340»کسی که به آنچه خداوند حکم کرده حکم نکند کافر است.«فرماید:  کریم می
و این موضوع را خداوند به دلیل  342فرماید فاسق است و در دنباله می 341فرماید ظالم است می

  اهمیت آن سه بار در قرآن کریم پشت سر هم تکرار فرموده است. 
شد و این موضوع به  در صدر اسالم نیز تمام انتصابات توسط رسول خدا ص انجام می  

مگی از صاحب فرمان است که خداوند تبعیت را منحصر به خود دلیل اهمیت اجازه و تبعیت ه
و این اطاعت الزمۀ رشد در ارشاد باطنی و نظم در  343و رسول خود و صاحبان اجازه فرموده

هاي سیاسی دیگر فقط شق دوم مطرح است ولی در  حکومت سیاسی اسالم است. در حکومت
مد نظر قرار دارد و این تعالی و تکامل اتّفاق  اسالم رشد معنوي و تعالی اخالقی انسانی افراد نیز

آنکه «افتد مگر با ارشاد توسط کسانی که مأمور رشد و تربیت خلق هستند، که فرمود:  نمی
  344»خداوند هدایتش کرد پس او هدایت شده و آنکه گمراه شد ولّیِ مرشد نداشت.

صدور احکام مذهبی هاي اخذ بیعت و ارشاد و راهنمایی و هدایت یا روایت و  پس سمت  
چه در زمان غیبت و چه در زمان ظهور به قائم آل محمد ص و نواب آن حضرت اختصاص 

هاي قضاء و سیاسی و سفارت در زمان خروج آن حضرت و در اختیار گرفتن  دارد و سمت
حکومت باز مختص به حضرتش و نواب آن حضرت است که خود منصوب فرماید. بلکه باید 

باشد ولی در  ی که حکمرانی بر خلق خداست نیز متعلّق به آن حضرت میهاي فعل گفت سمت
غصب و تصرّف پادشاهان و سالطین قرار گرفته و آنان بدون اذن خداوند بر خلق او حکم 

هیچکس شفیع (و واسطه) جز به رخصت او نخواهد «فرماید:  قرآن کریم می  رانند.  می
   345».بود

شود. نمایندة رسمی و آکردیته از  ه اینگونه موارد دیده میالمللی نیز مشاب در دیپلماسی بین  
 

 و من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الْكافرونَ ، 44سورة مائده آیه  - 340
  و من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الظَّالمونَ، 45سورة مائده آیه  - 341
 .ما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الْفاسقُونَو من لَم يحكُم بِ، 47سورة مائده آیه  - 342
 . يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولي الْأَمرِ منكُم، 59سورة نساء، آیه  - 343
  .لَن تجِد لَه وليا مرشداًمن يهد اللَّه فَهو الْمهتد و من يضللْ فَ، 17سورة کهف آیه  - 344
 . ما من شفيعٍ إِالَّ من بعد إِذْنِه ،3سورة یونس، آیۀ  - 345
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کند. عناوین و سلسله مراتب  سوي رئیس یک دولت به عنوان واسطۀ اصلی خدمت می
منطبق با شرایط آن زمان نیز  1818در  346و ایکس الشاپل 1815دیپلماتیک در کنگرة وین 
دول متعاهد  1961آوریل  18وب دربارة روابط دیپلماتیک مص 347مطرح بودند. کنوانسیون وین

نماید. و  را ملزم به رعایت تشریفاتی در مورد تقدیم استوارنامۀ سفرا به مقامات کشور میزبان می
اگر به دلیلی یکی از طرفین (فرستنده سفیر یا میزبان سفیر) مشروعیت قانونی خود را از دست 

ز تعویض پادشاه یا رئیس جمهور یابد. براي مثال پس ا بدهند مأموریت سفیر نیز خاتمه می
مجدداً سفرا بایست استوارنامۀ خود را به پادشاه جدید ارائه دهند. یا اگر رتبۀ دیپلمات تغییر یابد 
ض وي نیز باید  ت شود و اگر سفیر مأموریتش به اتمام رسد معوداً باید تجدید صالحیوي مجد

هاست.  حالت دیگر در تعویض دولت 348دهد.مجدداً استوارنامۀ خود را به حاکم میزبان ارائه 
شوند و این تعویض چه قانونی باشد و چه  ها در کشوري تعویض می ها یا حکومت وقتی دولت

هاي دیگر با کلّیۀ نمایندگان و سفراي دولت  قهري نیازمند تجدید میثاق دولت یا حکومت
است که بعد از رحلت  جدید است. این رسم و آئین مشابه مراسم تجدید عهد بیعت در اسالم

خلیفۀ اهللا در هر زمان همۀ مؤمنین باید با خلیفۀ جدید یا با نمایندگان او مجدداً تجدید بیعت 
نمایند. ماجراي غدیر خم و چادر زدن حضرت امیر ع و بیعت همۀ مؤمنین با ایشان حتّی قبل از 

. قرآن کریم رحلت رسول گرامی اسالم ص به دلیل اهمیت موضوع در تاریخ ثبت است
اند. آنچه کرده بودند از آنِ آنهاست و  اند که اکنون درگذشته آنها امتهایی بوده«فرماید:  می

این موضوع  349»پرسند. اند نمی آنچه شما کنید از آنِ شماست و شما را از اعمالی که آنها کرده
بات و معاهدات هاي بعدي باید موارد احکام، انتصا ها و حکومت داللت بر این دارد که دولت

  گذشته را تنفیذ و تصدیق مجدد نمایند. 

 

346- Aix la Chapelle  
347 - American Journal of international law (1961) pp 1062 – 1082. 

عصر  ) دیپلماسی نوین در1365صغر (براي شرح این موضوعات و موارد مشابه نگاه کنید به: کاظمی، علی ا - 348
  المللی، وابسته به وزارت امور خارجه. تهران.  الملل، دفتر مطالعات سیاسی و بین روابط بین دگرگونی در

  .ملُونَتلْك أُمةٌ قَد خلَت لَها ما كَسبت و لَكُم ما كَسبتم و ال تسئَلُونَ عما كانوا يع، 134سورة بقره، آیه  - 349
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  اصل اطاعت از صاحبان اجازه  - 73
ناصب دینی در اسالم و سایر مناصب اجتماعی در حکومت    همانطور که گفته شد م

ذن فضولی در  اسالمی همگی بر مبناي اجازه تحقق می یابند و هر اقدامی بدون اجازة صاحبان ا
ردد. بر این اساس اطاعت فقط از خدا و رسول و صاحبان اجازه دستور داده گ امر خدا تلقی می

اید  اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  شود و این اطاعت واجب است. در قرآن کریم می می
اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول و صاحبان اجازه از میان خودتان را و چون در چیزي 

و رسول مراجعه کنید اگر ایمان به خدا و روز آخر دارید. این خوب  به نزاع رسیدید پس به خدا
   350».است و بهترین معنی را دارد

تواند منبع  این اصل از اصول بازدارندة دیپلماسی سرخود یا اجتهاد به رأي است که می 
المللی باشد. لذا در اسالم این اختیارات از عموم سلب و  فسادهاي دیپلماتیک در عرصۀ بین

حت اختیار اولواالمر قرار گرفته که شایستگی آن را در پیاده سازي احکام اسالم در سراسر ت
  عالم دارد.

  دیپلماتیک لیت اصل مسئوو - 74
 3المللی و همچنین به موجب مادة  ها در عرف دیپلماسی بین مأمورین سیاسی و دیپلمات  

شوند که این وظایف شامل  عزام میاي از وظایف ا کنوانسیون دیپلماتیک وین براي انجام دسته
   موارد زیر است:

  نمایندگی دولت متبوع  §
 حفظ منافع دولت متبوع  §

 مذاکره با دولت میزبان  §

 گزارش اوضاع و وقایع دولت میزبان به دولت متبوع  §

 گسترش روابط سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و علمی بین دولت متبوع و دولت میزبان  §
 

ٍء  شييا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و أُولي الْأَمرِ منكُم فَإِنْ تنازعتم في ، 59سورة نساء، آیه  - 350
 .لْآخرِ ذلك خير و أَحسن تأْوِيالًفَردوه إِلَى اللَّه و الرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه و الْيومِ ا
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تر از  حتواي مسئوولیت مأمور سیاسی دولت اسالم گستردهدر هرکدام از وظایف فوق م
باشد. بطور کلّی مأمور در اسالم معذور نیست بلکه  چیزي است که مد نظر دول دیگر می

یعنی وي موظّف است وظایف خود را به نحوي انجام دهد که سبب تحقق  351مسئوول است
مأموریت مأمور سیاسی در  حق گردد و نه سبب تحقق مأموریت اسمی وي. به عبارت دیگر

اسالم استیالي حق بر ظلم به مفهوم گستردة حق و ظلم است که در جاي خود شرح داده شد و 
باشد. وظیفۀ  گی به معناي متداول آن در ریاضی و اقتصاد می ها و ظلم نابهینه حق بهینۀ فعالیت

که او را براي نمایندگی مأمور سیاسی اسالم حفظ منافع ملّی یا قومی یا فردي نیست و هنگامی 
نمایند در اصل براي حصول منافع بشریت  دهی یا گسترش روابط اعزام می یا مذاکره یا گزارش

نمایند و نه براي حصول منافع دولت متبوع یا آمر او یا فرد وي. زیرا در این مأموریت  اعزام می
ت و خدمت و التفات نماید زیرا او وظیفه دارد که کلیۀ مملوکات حق را به میزان شأن آنها مراقب

خداوند عاشق تمام مخلوقات خود بوده و آنها را آفریده و همۀ مخلوق نزد او عزیزند و مأمور 
گردد. در این  او نیز باید همه را عزیز بدارد وگرنه مقهور ارباب خود که خداي تعالی است می

ما را بیهوده آفریدیم و شما به گمان کردید که ما ش«فرماید:  ارتباط کالم خداوند است که می
آور است  و در این راه اعمال فرد دیپلمات یا مأمور برایش مسئوولیت 352»گردید! سوي ما بازنمی

و در قبال کلیۀ اعمال و رفتار خود و آثار آن در بارگاه الهی چه در دنیا و چه در آخرت مسئول 
در  353»گرو کار خویشتن است. هرکسی در«فرماید:  است. در یک قاعدة کلّی قرآن کریم می

اي مالک) هر آن امر که از مافوق «(فرماید:  فرمان به مالک اشتر، امیر مؤمنان علی ع می
کند، زنهار فرمان خالق  شنوي، با امر خداي بسنج چنانچه خداوند، تو را از آن عمل نهی می می

هرگز مگو که به من  را در راه هوس مخلوق قربانی مکن. هرگز مگو که من مأمورم و معذور،
اند و باید کورکورانه اطاعت کنم، هرگز طمع مدار که تو را کورکورانه اطاعت  دستور داده

  354»کنند. هرگز به پشتیبانی مقام خالفت، سروري خود را بر دیگران تحمیل مکن
 

  اإلنصاف و العدل.... - ٣٥باب  ،٣٨ ،٧٢، حباراألنوار - 351
  .أَ فَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثاً و أَنكُم إِلَينا ال ترجعونَ، 115سورة مؤمنون، آیۀ  - 352
 . رهنيكُلُّ امرِئٍ بِما كَسب  ،21سورة طور، آیۀ  - 353
 .14ص  1371فرمان حضرت علی ع به مالک اشتر، چاپ وزارت امور اقتصادي و دارایی،  - 354
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  اصل مصونیت سیاسی و عدم مصونیت اجتماعی و شخصی دیپلمات  - 75
ز مسائل مهم دیپلماسی عملی از گذشتۀ دور تا به حال هاي دیپلماتیک یکی ا مصونیت  

بوده است و همواره تحوالت و نشیب و فرازهاي شدید و متنوعی داشته است. در زمانی براي 
بریدند و براي پادشاه یا حاکم گسیل دارندة سفیر  ها سفراي اعزامی آنها را سر می تأدیب دولت

هاي غیرسیاسی دول خاص را از  کاپیتوالسیون وابستهفرستادند و در زمانی با تحمیل قوانین  می
مصونیت سیاسی سفیر را  355داشتند. در روم قدیم سیرون قید محاکمه در دولت محلّی معاف می

دانست. منتسکیو سفیر را زبان حاکم اعزام کنندة سفیر  منبعث از حقوق الهی و حقوق انسانی می
ها شامل  مصونیت دیپلمات 356»ن باید آزاد باشد.زبان حاکم یا سلطا«گوید  کند و می معرّفی می

 دو بخش عمدة مصونیت سیاسی و مصونیت فردي است. 

گردند که بر اساس ماده  ها به نحوي مصون معرّفی می در بخش مصونیت سیاسی، دیپلمات
سه کنوانسیون دیپلماتیک وین هیچ یک از مقرّرات آن کنوانسیون نباید به نحوي تفسیر گردد 

مأمور دیپلماتیک  29از انجام وظایف کنسولی یک دیپلمات گردد. و بر اساس ماده  که مانع
  توان او را به هیچ عنوان توقیف یا بازداشت کرد.  مصون است و نمی

از لحاظ اسالم نیز مصونیت سیاسی مورد احترام و قابل قبول است و توافقات قبلی یا   
هاي  د. مصونیت سیاسی شامل کلّیۀ فعالیتگردن آور تلقی می جدید در این ارتباط الزام

باشد. و همانطور که ذکر شد وظایف  دیپلماتیک کشور دیگر در کشور میزبان و بالعکس می
ها در حدود موارد شمرده شده در کنوانسیون وین و با این استثناء که دیپلمات اسالم  دیپلمات

ع ظلم و تعالی بشریت نیز هست، موظّف به حفظ منافع ملل دیگر و موظّف به اعتالي حق و رف
شود.  مورد قبول و احترام اسالم است. در این باب تناقض اساسی با کنوانسیون وین دیده نمی

ها نظیر توقیف و تفتیش مراسالت و  سایر موارد مصونیت نظیر مصونیت شخصی و دیپلمات
رد آنها نیز ممنوع منازل و لوازم آنها همانگونه که در مورد سایر افراد ممنوع است در مو

س از مباحث مهمی است که در جاي دیگر به آن خواهیم پرداخت.  می باشد. مبحث تجس
 

355 - Marcus Tullius Cicero. 
الملل، دفتر  ) دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین1365نگاه کنید به علی اصغر کاظمی ( - 356

 المللی، وزارت امور خارجه.  مطالعات سیاسی و بین
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براساس کنوانسیون وین اگر دیپلماتی اقدام به رفتار نامشروع و غیرقانونی نماید دولت میزبان 
محق است تا خواهان عودت او به کشور اعزام کننده گردد. و دیپلمات خاطی مصون از 

گردد. گرچه این مصونیت تا حدودي افراط در مصون نمودن  جازات به کشورش بازمیم
هاي دول متخاصم وضع شده و از لحاظ  ورزي هاست ولی به دلیل جلوگیري از غرض دیپلمات

تواند  گیرد می ها و موافقت جوامع صورت می اسالم نیز به دلیل اینکه در چارچوب توافقنامه
اینکه در مغایرت و تناقض با حدود احکام اسالم قرار نگیرد. براي مثال مورد قبول باشد به شرط 

توانند  چنانچه دیپلماتی در کشور اسالم اقدام به قتل بدون دلیل و عمد نماید اولیاء دم می
درخواست قصاص نمایند و تقاضاي اجراي حد الهی را نمایند و دولت اسالم موظّف به حفظ 

دین ترتیب باید گفت که چنانچه دیپلماتی تجاوز به حقوق دیگران حقوق اولیاء دم است. لذا ب
نماید که مستوجب جاري شدن حد براساس موازین شریعت اسالم باشد از جزاء معاف نیست 
ولی اگر شاکی فردي یا خصوصی نداشته باشد و جرم وي در زمره جرائم حقوق خصوصی 

اظ عفو یا اخراج با وي برخورد خواهد شد. بندي نشود طبق مصالح دولت اسالم از لح افراد طبقه
شود بایست بر سبیل عفو  المللی غالباً متقابالً پاسخ داده می و چون این برخورد طبق عرف بین

  باشد تا سبب نزاع در بین امم و ملل و دول نگردد. 
هاي اعزامی دولت اسالم مورد توقع دولت اسالم است  همین شیوة برخورد نیز با دیپلمات  

نی اگر دیپلمات اسالم در زمینۀ مسائل شخصی درکشور میزبان تخطّی نمود با وي برخورد یع
قانونی هم شأن مقرّرات اسالمی گردد. باید ذکر کرد که این موضوع براساس عرف حقوقی 

المللی منوط به توافق طرفین است و در این باب علیرغم برداشتهایی که در فقه سیاسی اسالم  بین
الملل  ولی متیقّن نیست و از مباحثات سیاسی است که بر توافق بین 357شده استدر مورد آن 

باید استوار گردد به شرطی که متناقض حقوق اسالمی نگردد و احکام خداوند را نقض نکند. 
المللی بر این است که مأمور سیاسی  کنوانسیون وین توافق بین 31در حال حاضر بر اساس ماده 

هاي مدنی و اداري نیز  صونیت تعقیب جزائی برخوردار است و از مصونیتدر دولت میزبان از م

 

) جنگ و صلح در اسالم، ترجمۀ غالمرضا 1335براي بحث در این باره نگاه کنید به خدوري مجید ( - 357
 الملل عمومی، ترجمه حسین سیدي. ) اسالم و حقوق بین1353سعیدي، انتشارات اقبال. و احمد رشید (
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مند خواهد بود. و تأسیسات ساختمانهاي دولت میهمان در کشور میزبان نیز معاف از  بهره
هاي متعارف کشور میزبان است و مأموران سیاسی هنگام ورود به کشور میزبان از  مالیات

روي در  رود بسیاري از این موارد زیاده گمان میپرداخت عوارض گمرکی نیز معافند که 
اعطاي حقوق اضافی به مأمورین سیاسی است ولی با توجه به اینکه توافق مبناي قبول و اعطاي 
این حقوق به صورت متقابل است و به صورت حقوق موضوعه مقبول طرفین است، قابل ایراد 

  شرعی نیست. 
د از اسالم بسیار مرسوم بود که براي تنبیه دول همانطور که ذکر شد در دوران قبل و بع  

کشتند. در قرآن به صراحت به قبح این عمل اشاره شده است. در سورة  دیگر سفراي آنها را می
آورند و پیامبران را به ناحق  کسانی را که به آیات خدا ایمان نمی «فرماید:  آل عمران می

رسانند به عذابی دردناك  کنند را به قتل می کشند و کسانی از مردم که امر به عدالت می می
آور دولتی براي  گرچه این آیه در مورد پیامبران است ولی سفیر به نحوي پیغام 358»بشارت ده

توان در مورد عدم جواز به عمل قبیح کشتن سفیر  دولت دیگر است و از تأویل این آیه می
شود که اگر کشتن او به حق  معلوم می قغَيرِ حاستنباط کافی نمود. از طرف دیگر از عبارت به 

رود.  باشد یعنی مرتکب خالفی شود که الزمۀ آن قصاص باشد این مصونیت براي وي از بین می
گردد که سفیر مصونیت سیاسی دارد ولی مصونیت  خالصۀ این آیه در این موضوع جمع می

هاي  زة فعالیتشخصی ندارد یعنی در حوزه فعالیت سیاسی خود مصون است ولی در حو
  شخصی مصون نیست. 

  امر و نهی بیانیدیت اصل تبلیغ به عمل و محدو - 76
الملل نیز  این اصل یکی از مباحث ظریف روانشناسی تربیتی است که در سطح روابط بین  

شود که بین کشورهاي مختلف این  موضوعیت دارد. در قرون گذشته و حال بسیار دیده می
ده که رهبري مسیحیت یا اسالم در دست کدام کشور باشد. براساس اختالف همواره مطرح بو

 

قْتلُونَ النبِيني بِغيرِ حق و يقْتلُونَ الَّذين يأْمرونَ بِالْقسط إِنَّ الَّذين يكْفُرونَ بِآيات اللَّه و ي. 21سورة آل عمران، آیه  - 358
  .من الناسِ فَبشرهم بِعذابٍ أَليمٍ
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کردند که به طرق مختلف از اعزام میسیونرهاي مذهبی  این رقابت کشورها همواره تالش می
اي اقدام به اعطاي دین یا مذهب به ملل مختلف عالم نمایند. این عمل  گرفته تا تبلیغات رسانه

ست و در برخی از کتب فقهی نیز در این باب تذکّر داده شده تبلیغ در شرع اسالم مورد قبول نی
که تبلیغ و تقلید به این شکل در فقه اسالم دچار اشکال است. زیرا اساس دین بر تقلید صحیح 

د  اي توسط طلبه استوار است و این تقلید صحیح جدا از این است که رساله اي اهداء شود و مقلِّ
ید. تقلید صحیح یافتن اولواالمر و قالدة بندگی وي به گردن از نویسندة آن کتاب تقلید نما

  359انداختن است که شرح مفصل آن در کتب عرفانی درج است.
رهاند و نه تنها  چنانچه این موضوع رعایت نشود گفتار ناقص ما ملل دیگر را از اسالم می  

ها و هم به  به دیپلمات سودي به حال اسالم ندارد بلکه زیان هم دارد. لذا باید براي تربیت هم
مردم کشور اسالم این مسئله دقیقاً تفهیم گرددکه تبلیغ ایشان باید بر مبناي صالح و صحت عمل 
ایشان باشد و تبلیغ زبانی فقط مختص افرادي است که از این بابت اجازاتی دارند که معنعن به 

اهللا  نکر زبانی ندارند. آیترسد. در غیر این صورت حقّ امر به معروف و نهی از م معصوم ع می
که  360نماید حسین نوري امر به معروف و نهی از منکر و منبري را منوط به هفتاد و دو شرط می

کند که بگوئیم  شرط اجازه و شرط اثر و اجتهاد آمر و ناهی مذکور در آن کتاب کفایت می
و تازه روش آن به همان فقط معدودي حق دارند که با زبان امر به معروف و نهی از منکر نمایند 

با حکمت و اندرز نیکو به راه «اي است که در آیۀ شریفه به پیامبر اکرم ص امر شده است:  گونه
پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه با آنان گفتگو کن همانا پروردگار تو به کسانی که از راه 

  361.»تر است تر است و او به هدایت شدگان آگاه اند آگاه او منحرف شده

آنها «فرماید:  این حال این بیان باید به شرط اثر باشد که خداوند به رسولش ص میبا   
 

نگاه کنید به کتب زیر از حضرت حاج مالّسلطانمحمد سلطانعلیشاه: بشارت المؤمنین، انتشارات حقیقت،  -  359
، تهران. 1379تصحیح و تعلیقات حسینعلی کاشانی بیدختی، انتشارات حقیقت، ، تهران. سعادتنامه، 1360

 ، تهران. 1378، تهران. مجمع السعادات، انتشارات حقیقت، 1379والیتنامه، انتشارات حقیقت، 
 نماید. اهللا حاج شیخ حسین نوري صاحب مستدرك الوسائل در لؤلؤ و مرجان این شروط را به بیان می آیت - 360
سبِيلِ ربك بِالْحكْمة و الْموعظَة الْحسنة و جادلْهم بِالَّتي هي أَحسن إِنَّ ربك هو   ادع إِىل. 125رة نحل، آیۀ سو - 361

يندتهبِالْم لَمأَع وه و هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع.  
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کسانی هستند که خدا از درون دلهاي آنها آگاه است پس از آنها اعراض کن، به سخنی 
سن قول نیز از ملزومات شرط اثر است.  362»اندرزشان ده که در وجودشان مؤثر افتد. ح

به «و فرمود:  363»ن من بگو که با یکدیگر به بهترین وجه سخن بگویندبه بندگا«فرماید:  می
سن قول و گفتار معذالک امر به  364».مردمان سخن نیک گوئید علیرغم این تأکیدات بر ح

چه کسی را سخن نیکوتر از «فرماید:  معروف و نهی از منکر و تبلیغ اسالم باید به عمل باشد. می
 365»گوید من از مسلمین هستم. کند و می کارهاي صالح میخواند و  کسی که به سوي خدا می

  کند. یعنی با عمل صالح خویش و با اعالم اسالم خویش مردم را به سوي خدا دعوت می
به هرحال مجادله چیزي است که رسول اکرم ص نیز از آن نهی شده است. در قرآن   

باشد. پس در این کار با تو مجادله براي هر امتی آئینی نهادیم تا بر آن آئین «فرماید:  کریم می
نهی و اگر  نکنند و مردم را به پروردگار خود دعوت کن زیرا تو به راستی بر راه راست گام می

تر است، در آنچه مورد اختالف  کنید آگاه با تو مجادله کردند بگو: خدا به هر کاري که می
با اهل «فرماید:  وت میو در سورة عنکب 366»شماست خدا در روز قیامت حکم خواهد کرد.

اي مجادله مکنید مگر با آنها که ستم پیشه کردند و بگوئید به آنچه  کتاب جز به نیکوترین شیوه
بر ما نازل شده و آنچه بر شما نازل شده ایمان داریم و خداي ما و خداي شما یکی است ما به او 

ران من چیزي را که شما بگو اي کاف«فرماید:  در مورد کافران هم می 367»مسلمانان هستیم.
پرستید و من پرستندة چیزي که  پرستم نمی پرستم و شما نیز چیزي را که من می پرستید نمی می

پرستم نیستید دین شما براي شما و دین  پرستید نیستم و شما پرستندة چیزي که من می شما می
 

  .ين يعلَم اللَّه ما في قُلُوبِهِم فَأَعرِض عنهم و عظْهم و قُلْ لَهم في أَنفُِسهِم قَوالً بليغاًأُولئك الَّذ، 63سورة نساء، آیۀ  - 362
 . و قُلْ لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسن، 53سورة اسراء، آیۀ  - 363
 .و قُولُوا للناسِ حسناً، 83سورة بقره، آیۀ  - 364
 .و من أَحسن قَوالً ممن دعا إِلَى اللَّه و عملَ صالحاً و قالَ إِننِي من الْمسلمني، 33سورة فصلت، آیۀ  - 365
  ك إِنك لَعلىرب  لكُلِّ أُمة جعلْنا منسكاً هم ناسكُوه فَال ينازِعنك في الْأَمرِ و ادع إِىل، 67 – 69آیات  سورة حج، - 366

  . تختلفُونَو إِنْ جادلُوك فَقُلِ اللَّه أَعلَم بِما تعملُونَ اللَّه يحكُم بينكُم يوم الْقيامة فيما كُنتم فيه هدى مستقيمٍ
هي أَحسن إِالَّ الَّذين ظَلَموا منهم و قُولُوا آمنا بِالَّذي  و ال تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِالَّ بِالَّتي، 46سورة عنکبوت، آیۀ  - 367

 .أُنزِلَ إِلَينا و أُنزِلَ إِلَيكُم و إِهلُنا و إِهلُكُم واحد و نحن لَه مسلمونَ
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   369»خّص است.در دین اجباري نیست همانا هدایت از گمراهی مش«زیرا  368»من براي خودم.

  اصل عدم جواز به تحمیل عقیده  - 77
تحمیل عقیده در اسالم جایز نیست بلکه اصل بر آزادي کامل عقیده است. اصوالً ایمان   

موهبتی الهی است و چیزي نیست که با تحمیل و زور به دیگران القاء شود. قرآن کریم 
آورند. آیا تو  ن هستند ایمان میاگر پروردگار تو بخواهد همۀ کسانی که روي زمی«فرماید:  می

پاسخ مستأنفه این سئوال این است که خیر تو  370»داري که ایمان بیاورند؟ مردم را به اجبار وا می
فرماید:  آورد. در آیۀ دیگر می کردي کسی نیز به تو ایمان نمی نباید اجبار کنی و اگر اجبار می

) هدایت از گمراهی مشخّص شده اجبار و اکراهی در اختیار نمودن دین نیست (گر چه«
بگو این سخن حق از جانب «فرماید:  و خطاب به رسول اکرم ص است که می 371»است.

در آیۀ دیگري  372».پروردگار شماست: هر که بخواهد ایمان بیاورد و هر که بخواهد کافر شود
هم به بلکه دستور به دعوت است آن  373».بر شما در دین تنگی قرار نداده است«فرماید:  می

مردم «فرماید:  حکمت و موعظۀ حسنه و مجادله به شیوة اَحسن که خطاب به رسول اکرم ص می
 374»را با حکمت و موعظۀ نیکو به راه پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه با آنها مجادله کن.

همواره به نیکوترین وجهی پاسخ ده تا کسی که میان تو و او دشمن «فرماید:  در آیۀ دیگر می
و با اهل کتاب مجادله نکنید «فرماید:  در آیۀ دیگر می 375»است چون دوست مهربان تو گردد.

 

بدونَ و ال أَنتم عابِدونَ ما أَعبد و ال أَنا عابِد ما ال أَعبد ما تع قُلْ يا أَيها الْكافرونَ، 1 -6سورة کافران، آیات  - 368
  .عبدتم و ال أَنتم عابِدونَ ما أَعبد لَكُم دينكُم و لي دينِ

  .ال إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغي، 256سورة بقره، آیۀ  - 369
  و لَو شاَء ربك لَآمن من في الْأَرضِ كُلُّهم جميعاً أَ فَأَنت تكْرِه الناس حتى يكُونوا مؤمنِني. 99 سورة یونس، آیۀ - 370
 . ال إِكْراه في الدينِ قَد تبين الرشد من الْغيِ. 256سورة بقره آیۀ  - 371
 .من ربكُم فَمن شاَء فَلْيؤمن و من شاَء فَلْيكْفُر و قُلِ الْحق. 29سورة کهف، آیۀ  - 372
 . و ما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ، 78سورة حج، آیۀ  - 373
 . تي هي أَحسنسبِيلِ ربك بِالْحكْمة و الْموعظَة الْحسنة و جادلْهم بِالَّ  ادع إِىل، 125سورة نحل، آیۀ  - 374
  .ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك و بينه عداوةٌ كَأَنه ولي حميم. 34سورة فصلت، آیۀ  - 375
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بگو خدا را مخلصانه «در عین حال  376»ها البتّه به جز ستمکاران ایشان. مگر به احسن شیوه
یعنی  377».خواهید بپرستید پرستم و از براي اوست دین من و شما هر چیز دیگري غیر او را می می

بر خداست که راه راست «انتخاب دین خود آزادید و هر که را دوست دارید بپرستید. و  شما در
و  378»کرد. خواست همه شما را هدایت می را نشان دهد و از راهها برخی منحرفند اگر خدا می

پس آیا پیامبران را جز تبلیغ روشنگرانه وظیفۀ دیگري «وظیفۀ انبیاء فقط ابالغ است که فرمود: 
تو جز «فرماید:  اسخ این آیه در آیۀ دیگري است که خطاب به رسول اکرم ص میپ 379»است؟

یعنی رسول اکرم ص موظّف به انذار  380»اي نیستی و براي هر قومی هادي هست. بیم دهنده
فرماید فرمایش  است و حتّی موظّف به هدایت هم نیست. زیرا همانطور که قرآن کریم می

تو «فرماید:  . می381عندیه رد چه رسد نصایح مبلغین منحضرتش هم بر گوش بسیاري اثر ندا
گردانند  توانی مردگان را شنوا سازي و آواز خود را به گوش کرانی که از تو روي برمی نمی

توانی کوران را از گمراهیشان هدایت نمایی، آواز خود را تنها به گوش کسانی  برسانی، تو نمی
   382»اند پس مسلمان هستند. توانی رساند که به آیات ما ایمان آورده

گیریم به هیچ وجه تحمیل عقیده در اعتقادیات اسالم وجود ندارد بلکه آزادي و  نتیجه می  
انتخاب آزاد عقیده مبناي پذیرفته شدة اسالم است. آیات متعدد دیگري نیز وجود دارد که 

مبر جز رساندن پیام بر پیا«فرماید:  توان از آنها استنباط را دریافت. در سورة مائده می می

 

 . لَموا منهمو ال تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِالَّ بِالَّتي هي أَحسن إِالَّ الَّذين ظَ، 46سورة عنکبوت آیۀ  - 376
 . فَاعبدوا ما شئْتم من دونِه قُلِ اللَّه أَعبد مخلصاً لَه دينِي: 15و  14سورة زمر، آیات  - 377
  .و علَى اللَّه قَصد السبِيلِ و منها جائر و لَو شاَء لَهداكُم أَجمعني، 9سورة نحل آیۀ  - 378
   .فَهلْ علَى الرسلِ إِالَّ الْبالغُ الْمبِني، 35 سورة نحل آیۀ - 379
  .إِنما أَنت منذر و لكُلِّ قَومٍ هاد، 7سورة رعد، آیه  - 380
ن عندیه به کسانی گفته می - 381 ذن از جانب انبیاء یا اولیاء یا اوصیاء الهی ع  م شود که از نزد خود و بدون داشتن ا

 نمایند. ام دین و دخالت در امور عباد میافدام به تبلیغ احک
و ال تسمع الصم الدعاَء إِذا ولَّوا مدبِرِين و ما أَنت بِهادي   إِنك ال تسمع الْموتى، 81و  80سورة نمل آیات  -  382

منا فَهبِآيات نمؤي نإِالَّ م عمسإِنْ ت هِماللَتض نيِ عمونَ الْعملسم. 
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هدایت ایشان بر تو نیست و خدا هرکه را «فرماید:  و در سورة بقره می 383».اي نیست وظیفه
اطاعت کنید خدا را و «فرماید:  و در آیه دیگر در سورة مائده می 384»کند. بخواهد هدایت می

چیزي جز  اطاعت کنید رسول را و بترسید، پس اگر روي برتابید پس بدانید که بر پیامبر ما
   385»اي نیست. رساندن پیام آشکار وظیفه

 اعتقادات دینی کامالً... : «386فرمایند در این ارتباط در پیام به کنفرانس صلح ادیان می  
باشد بدیهی است متدین به هر دینی، اعتقادات خود  شخصی است و قابل تحمیل به دیگري نمی

مام ادیان همان دین را انتخاب کرده است. داند و به همین جهت است که از میان ت را برتر می
است یعنی قبول عقاید و تعالیمی معنوي و تقید و تسلیم به نظام » تدین« وجه مشترك همه آنها

یم، آن را دین صلح و صفا و ا همعنوي اجتماعی خاصی. ما مسلمانان که اسالم را انتخاب کرد
) انس و تعامل معنوي داریم و چون معتقدیم دمآشدگان (بنی  ایم و با همه تکریم آزادي دانسته

را قائلیم که به جستجوي  - و بلکه وظیفه - لذا براي همگان این حق،  387 ال إِكْراه في الدينِ که:
نظام برتر معنوي بپردازند و الزمه وجود امکانات آزاد چنین جستجویی را استقرار صلح در 

بشر بخصوص دینداران عالم، حفظ و استقرار چنین  دانیم و از نظر ما وظیفه همه افراد جهان می
دانیم. عرفان  ادیان الزم میهمۀ الخصوص سلوك عرفانی را براي متدینین به  صلحی است. علی

 

و ما علَى : 18و عنکبوت آیۀ  54. و همچنین در سورة نور آیه ما علَى الرسولِ إِالَّ الْبالغُ، 99سورة مائده، آیه  -  383
بِنيالغُ الْمولِ إِالَّ الْبس17و در سورة یس آیه . الر ،بِنيالغُ الْمنا إِالَّ الْبلَيما ع و سورة  2ن آیه . و در سورة آل عمراو

  . إِنْ علَيك إِالَّ الْبالغُسوره شوري  48و همچنین آیه .  و إِنْ تولَّوا فَإِنما علَيك الْبالغُ، 82نحل، آیۀ 
  .لَيس علَيك هداهم و لكن اللَّه يهدي من يشاُء، 272سورة بقره آیه  - 384
 .رسولنا الْبالغُ الْمبِني  يعوا اللَّه و أَطيعوا الرسولَ و احذَروا فَإِنْ تولَّيتم فَاعلَموا أَنما علىو أَط :92سورة مائده آیه  - 385
متن پیام افتتاحیه حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه به کنفرانس صلح ادیان، بنیاد هماهنگی  -  386

، 1384فروردین  31- 29، (Foundation for Religious Harmony and Universal Peace)ادیان و صلح جهانی 
است. صلح  Maharishi Kapil Adwait)، هندوستان، دهلی نو. این نامه خطاب به آقاي 2005آپریل  18 -20(

 ، انتشارات22ادیان، عرفان ایران، مجموعه مقاالت، گردآوري و تدوین دکتر سید مصطفی آزمایش، شمارة 
. مختصر شرح این کنفرانس در همان شماره در مقالۀ: کنفرانس بنیاد هماهنگی ادیان 5 -9، صص 1384حقیقت، 

 آمده است.  125 -136و صلح جهانی، حسینعلی کاشانی، صص 
  . 256سورة بقره، آیه  - 387
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ارتباط و وجه مشترك آنان  ۀادیان الهی است، وسیل ۀکه در واقع معناي واقعی و روح هم
  ». ...باشد می

گیرد و عدم تقید به احکام فردي  رة ایمان قرار میالبتّه باید ذکر کرد اعتقادات در زم
شریعت اسالم نیز تا زمانی که به حقوق دیگران تجاوز ننماید قابل اعتراض نیست. ولی احکام 

باشد و علی القاعده  اجتماعی اسالم چون مستلزم مالحظۀ حقوق دیگران است قابل اغماض نمی
فت که آزادي عقیده و فکر و مذهب در اسالم رعایت آن بر شهروندان تکلیف است. لذا باید گ

ها تقریباً همان چیزي است که در اصول  هایی روبرو است و مرز این محدودیت با محدودیت
آید. یعنی آزادي فرد تا جائی گسترش  هاي امروزي از آن صحبت به میان می دموکراسی

اجازه آزادي فردي در اي وارد نسازد. در اسالم نیز  یابد که به آزادي دیگران لطمه می
  اي وارد نسازد.  گستردگی تا جایی خواهد بود که به آزادي و دین دیگران لطمه

  اصل احترام به عقیده دیگران و منع تفتیش عقیده  - 78
در اسالم هرکس آزاد است عقیده خود را داشته باشد و در این باب هیچ اجبار و اکراهی   

 اتّخاذري در جوامع انسانی عقاید دینی و مذهبی است و هاي فک نیست. بزرگترین عقاید و رویه
خطاب رسول اکرم ص به  388لَكُم دينكُم و لي دينِاین عقیده براي هرکس آزاد است. آیۀ 

ی به تعرّضکافران است و اعالم اینکه شما به دین خود باشید و من هم به دین خود هستم و 
به آن دسته از «فرماید:  ه نیز در سورة زمر می. در باب پذیرش عقیدباشدعقیدة یکدیگر ن

  389.»کنند شنوند و نیکوترین آنها را پیروي می بندگانی بشارت ده که گفتار را می
ها در جهان بسیار پراهمیت است زیرا تنوع کشورها و  احترام به عقیده در سطوح ملّت  

جهان شده است. اسالم عقیدة اقوام و ملل باعث تنوع شدید عقاید در میان اقوام و ملل مختلف 
داند و همانطور که در اصل عدم جواز به توهین یا استهزاء  هرکس را براي خودش محترم می

  اي مورد استهزاء قرار گیرد.  دیگران ذکر شد در اسالم اجازه داده نشده که کسی با هر عقیده
 

 ، شما به دین خود و من به دین خود. 6سورة کافرون، آیۀ  - 388
 . فَبشر عباد الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه، 17 – 18سورة زمر آیات  - 389
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ودن عقاید استثناء این اصل در عقیدة شرك است که براي تحریض مشرکین از رها نم
متحجرشان مبنی بر پرستیدن اجسام به عنوان خدا در اسالم برخورد تحقیرآمیزي با این طرز فکر 

شود. در غیر این صورت عقیدة همۀ مردم و ملل عالم اعم از فردي یا اجتماعی محترم است.  می
  تیم. به این مباحث در اصلِ بیزاري از مشرکین و اصلِ عدم جواز به تحمیل عقیده پرداخ

  اصل انطباق گفتار با کردار -79
سازد که در  این اصل پراگماتیسم خاصی را در وحدت علم و عمل در اسالم مطرح می

نماید و به آنچه که  یابد. اسالم به هرچه اعتقاد دارد عمل می هاي عملی مصداق می همۀ زمینه
براي دولت اسالم و مؤمنین نماید همان چیزي است که به آن اقرار دارد. مواعظ اسالم  عمل می

و مسلیمن در درجۀ اول است و نه آنکه تکلیف براي ملل دیگر باشد. اگر سیاستی یا عملی براي 
ملّتی یا گروهی از آن ملّت یا هیئت حاکمه آن صحیح تجویز شود براي خود دولت اسالم نیز به 

، مردم را به نیکی فرمان خوانید کتاب را می«فرماید:  گردد. در سورة بقره می صحت تجویز می
این وحدت علم و عمل یکپارچگی شدیدي در  390»کنید؟ دهید و خودتان را فراموش می می

نماید و از الزامات حکومت اسالم است. براي مثال اگر تروریسم از  المللی ایجاد می سطح بین
  لحاظ اسالم مردود است اعمال آن در همه جا پنهان یا آشکار ممنوع است. 

اي کسانی که ایمان «فرماید:  ایرت گفتار و عمل خداوند سبحان در قرآن کریم میدر مغ
آید که  بندید. خداوند سخت به خشم می گوئید که به کارشان نمی اید چرا سخنانی می آورده

دارد که گفتار هم  حتّی در آیات دیگر بر این امر تصریح می 391»چیزي بگوئید ولی عمل نکنید.
به زبان چیزي  »  فرماید: نشین می راه باشد. درسورة فتح در ذم برخی اعراب بادیهباید با اعتقاد هم

آنان به کفر «فرماید:  کنند می و در ذم کسانی که نفاق می 392»گویند که در دلشان نیست. می

 

  . أَ تأْمرونَ الناس بِالْبِر و تنسونَ أَنفُسكُم و أَنتم تتلُونَ الْكتاب، 44آیۀ  سورة بقره، - 390
  .كَبر مقْتاً عند اللَّه أَنْ تقُولُوا ما ال تفْعلُونَ. م تقُولُونَ ما ال تفْعلُونَيا أَيها الَّذين آمنوا ل، 2- 3سورة صف، آیات  - 391
  .يقُولُونَ بِأَلِْسنتهِم ما لَيس في قُلُوبِهِم، 11سورة فتح، آیۀ  - 392
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   393»گویند که به دل اعتقاد ندارند. ترند تا به ایمان به زبان چیزهایی می نزدیک

  و نیرنگ سیاسی و اقتصادي  دیاصل ناپسندیدگی ک - 80
(نجات در راستی است) یکی از امهات و اصول مبنایی در اسالم  قديف الص ةُجالناَشعار   

راستی  394است. همانطور که اشاره شد اصطالحاً اصل چیزي است که چیز دیگر بر آن بنا شود.
ل استوارند. این احکام از شوند و احکام بسیاري بر این اصو و درستی نیز در اسالم اصل تلقی می

  المللی به سادگی قابل تعمیم هستند.  زندگی فردي، خانوادگی، شغلی، اجتماعی تا بین
در قرآن کریم آیات بسیاري دربارة مکر و کیفر مکرکنندگان آمده است که این عمل را   

ر ارتباط شمرد. مفهوم کید و نیرنگ یا حیله د کند و جزاي سختی نیز براي آن برمی نکوهش می
مستقیم با ضایع کردن حق یا حقوق دیگران به نفع خود از طریق اعمال روشهایی است که به 
نحوي صاحب حق آگاهانه یا ناآگاهانه، به اختیار یا بدون اختیار به رضایت یا عدم رضایت حقّ 

  خود را بدون دریافت عوض عادالنه به نفع فرد متقابل از دست دهد. 
مکر مخفی کردن مقصود و اظهار غیر آن در جهت عجز از «رمایند: ف در تعریف مکر می  

باشد و به این معنی اطالق مکر بر خدا جایز نیست مگر از  حصول مقصود به صورت آشکار می
بر اساس تعریف فوق شاید اعمال و رفتار اکثر قریب به اتّفاق افراد روي زمین  395»باب مشاکله.

به راستی تبدیل گردد صحت نفس افزون خواهد شد ولی به مملو از مکر باشد. هرچه این مکر 
هرحال این تکلیف ماالیطاق خواهد بود و بشر معمولی توان گذر از خم این تکلیف را ندارد 

هاي نفس خویش را به صدق کشاند. در هر دو بعد اجتماعی و  که بتواند ظرائف مکر و حیله
هاي ظاهر شده با دیگران براي جلب  یلههاي فرد و اجتماع خودشان مکر و ح سیاسی وجدان

دهند. دور از شأن حکومت اسالم است که در جهت  منافع فردي و یا اجتماعی را تشخیص می
 

 . ان يقُولُونَ بِأَفْواههِم ما لَيس في قُلُوبِهِمهم للْكُفْرِ يومئذ أَقْرب منهم للْإِمي، 167سورة آل عمران، آیۀ  - 393
 . 1377، انتشارات دارالفکر، قم، 62. شرح امثله، جامع المقدمات ص االصل مايبين عليه شئٌٌ غريه - 394
كَر اللَّه و مكَروا و مسورة آل عمران.  54ذیل آیه  265. جلد سوم ترجمه، ص  بیان السعاده فی مقامات العباده - 395

رِينالْماك ريخ اللَّه و. 
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حفظ منافع خود با تصرّف حقّ دیگران به حیله روي آورد و منافع و حقوق دیگران را از آنِ 
م اولیاء بشریت را دارند خود نماید. اسالم و حکومت اسالم و نبی و ولی و وصی ع همگی حک

و اعتالي بشریت را مد نظر دارند و نه منافع شخصی یا گروهی یا قومی یا ملّی خویش را. بلکه 
شناسد در مقام ابوت نیز نسبت به همۀ خلق خدا  المللی مرز نمی همانگونه که اسالم در صحنۀ بین

کند  جلب منافع از فرزندان نمیجنبۀ پدري دارد. و پدر یک خانواده با حیله و خدعه و مکر 
  کوشد تا همۀ فرزندان به نوا و نعمت رسند.  بلکه می

که  396»دانند. کنند مگر به خودشان و نمی و مکر نمی«فرماید:  به هرحال در قرآن کریم می  
شوند مگر  هاي بد می آیا آنان که مرتکب حیله«فرماید:  رسد. و می زیان مکر به خود ایشان می

دانند بر سرشان فرود  اینکه زمین به فرمان خدا آنها را فرو برد یا عذاب از جایی که نمیایمنند از 
کنند عذاب سختی است و  و براي آنان که از بدي حیله می«فرماید:  و در سورة فاطر می 397»آید.

هاي  گردن کشی در زمین و حیله«فرماید:  و در همین سوره باز می 398»مکرشان نیز از میان برود.
هاي  کشی این آیه همچنین به مفهوم گردن 399»گران را برنگیرد. هاي بد جز حیله ، و حیلهبد
م آنان قابل تأویل است به عبارت  بین المللی بر علیه ملل ضعیف و حیله در تصرّف حقوق مسلّ

شود که این  دیگر بکار بردن حیلۀ بد در جهت استکبار و خودیت و مائیت ملّی خود سبب می
مکر و حیله جز صاحبش را هالك «ود باز گردد. در تفسیر این آیه آمده است: آسیب به خ

گیرد و  نخواهد کرد، چون مکرکننده در هنگام مکر مورد سخریۀ شیطان و محاط به او قرار می
گردد و داخل شدن در تحت حکومت شیطان عذاب عاجل براي انسانیت انسان  محکوم او می

رف مورد مکر برسد و پس از رسیدن مکر به طرف مقابل درجۀ است قبل از آنکه مکر او به ط
رود یا در دنیا و آخرت یا فقط در آخرت و مکرکننده در دنیا و  شخص مورد مکر باال می

 

 .و ما يمكُرونَ إِالَّ بِأَنفُِسهِم و ما يشعرونَ. 123سورة انعام، آیۀ  - 396
ذاب من حيثُ ال أَ فَأَمن الَّذين مكَروا السيئات أَنْ يخِسف اللَّه بِهِم الْأَرض أَو يأْتيهم الْع. 45سورة نحل، آیۀ  - 397

  .يشعرونَ
  .و الَّذين يمكُرونَ السيئات لَهم عذاب شديد و مكْر أُولئك هو يبور. 10سورة فاطر، آیۀ  - 398
  .إِالَّ بِأَهله استكْباراً في الْأَرضِ و مكْر السيئ و ال يحيق الْمكْر السيئُ، 43سورة فاطر، آیۀ  - 399
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  400»یابد. آخرت و یا فقط در آخرت تنزّل می
بکار بردن کید در امور تجاري از مسائل مشابه فوق است. هرگونه اقدامی مبنی بر پنهان   
واقعیت در جهت انتفاع ملّی از جملۀ مسائل ممنوعه در اسالم است. در قرآن کریم  کردن
اموال یکدیگر را به ناشایست مخورید و آن را به رشوت به حاکمان مدهید تا بدان  «فرماید:  می

اي کسانی که «فرماید:  و در آیۀ دیگر می 401»سبب اموال گروهی دیگر را به ناحق بخورید.
ید، اموال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی باشد که هر دو طرف ا ایمان آورده

که آن را - این دو آیه از لحاظ اینکه مال متعلّق به چه کسی باشد  402»بدان رضایت داده باشید.
الملل عمومی تفسیر این آیه بر این وجه  تخصیصی نخورده است. از بعد حقوق بین -نباید خورد

م حق ندارد اموال دول یا ملل دیگر را چه به صورت گروهی و چه فردي است که دولت اسال
از طریق نیرنگ و کید با حق و ناحق کردن و یا رشوت و تطمیع دیگران غصباً تصرّف نماید. 

تواند اقدام به تصرّف کند که تجارت مرضی الطرفین برقرار بوده باشد. و  فقط در صورتی می
فرماید:  یل عمل کند حتّی باید ترازویش سنگین باشد که میدر این تجارت باید منطبق با ک

آنان که ترازویشان سنگین باشد خود رستگارانند و آنان که ترازویشان سبک باشد به خود  «
م خواهند ماند. زیان رسانیده پیمانه و ترازو را از «و امر خدا بر این است که  403»اند و در جهنّ

فروشی نکنید و با ترازوي  پیمانه را تمام بپردازید و کم«د: فرمای و می 404»روي عدل تمام کنید.
و در سورة مطففین  405»باکانه در زمین فساد مکنید. درست وزن کنید، به مردم کم مدهید و بی

 

 .157 –158، صص 12، ترجمه، جلد  بیان السعاده فی مقامات العباده - 400
لناسِ و ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ و تدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقاً من أَموالِ ا، 188سورة بقره، آیۀ  - 401

  .بِالْإِثْمِ
  .كُميا أَيها الَّذين آمنوا ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِالَّ أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ من، 29سورة نساء آیۀ  - 402
خفَّت موازِينه فَأُولئك الَّذين  و من فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولئك هم الْمفْلحونَ، 102 – 103سورة مؤمنون، آیات  - 403

و من  فَمن ثَقُلَت موازِينه فَأُولئك هم الْمفْلحونَسورة اعراف:  8 -9. همچنین آیات خِسروا أَنفُسهم في جهنم خالدونَ
بِما كان مهفُسوا أَنِسرخ ينالَّذ كفَأُولئ هوازِينم فَّتونَخمظْلنا يوا بِآيات. 

 .و أَوفُوا الْكَيلَ و الْميزانَ بِالْقسط، 152سورة انعام، آیۀ  - 404
أَوفُوا الْكَيلَ و ال تكُونوا من الْمخِسرِين و زِنوا بِالْقسطاسِ الْمستقيمِ و ال ، 181 – 183سورة شعرا، آیات  - 405

أَش اسوا النسخبتينفِْسدضِ مي الْأَرا فثَوعال ت و مياَءه. 
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فروشان، آنان که چون از  واي بر کم«فرماید:  فروشان نازل شده است که می براي کم ويلآیۀ 
کاهند.  کشند از آن می پیمایند یا می نند و چون براي مردم میک ستانند آن را پر می مردم کیل می
در پیمانه و ترازو «فرماید:  و باز می 406»شوند. دانند که در آن روز بزرگ زنده می آیا اینان نمی

بینیم و از روزي که عذابش شما را فراگیرد بیمناکم.  نقصان مکنید، اینک شما را در نعمت می
را از روي عدل کامل ادا کنید و به مردم چیزهایشان را کم مدهید و اي قوم، پیمانه و ترازو 

تمام این آیات داللت بر وجوب رعایت صحت  407»کاران در زمین فساد مکنید. چون تبه
  المللی توسط حکومت اسالمی دارد.  معامالت بین

شد در تکمیل این بحث باید عنوان نمود که مکر و خدعه در آیاتی که دربارة آنها ذکر 
مکر بد یا حیلۀ بد مد نظر است ولی بسیاري از مکرها نیز هستند که مکر و حیلۀ خوب تلقی 

آنان مکر کردند و خدا هم  «فرماید که:  شوند و خداوند از مکر خودش در این باب ذکر می می
یا در جهت تنبیه و تنبه و هدایت  مکر خداوند 408»مکر کرد و خدا بهترین مکرکنندگان است.

شود که بخواهد مشیت  هاست و مکر خداوند زمانی واقع می است یا پاداش عمل انسانخلق 
الهی با سرعتی بیش از سیر و سباحت تکوین از قوه به فعل درآید و یکی از این موارد، پاسخ به 
مکر مکاران متکبر یا ظالم است و در این مقام مکر خدا براي از بین بردن مکر مکاران است که 

دانند پس ببین چگونه بود  و مکر کردند مکري، و مکر کردیم مکري، و آنها نمی «فرمود: 
آنان مکر کردند و خدا نیز مکر کرد و خدا بهترین  «فرماید:  و می 409»عاقبت مکر آنها.

 

ويلٌ للْمطَفِّفني الَّذين إِذَا اكْتالُوا علَى الناسِ يستوفُونَ و إِذا كالُوهم أَو وزنوهم ، 1 -5آیات  سورة مطفقین، -  406
 .ومٍ عظيمٍلي يخِسرونَ أَ ال يظُن أُولئك أَنهم مبعوثُونَ

و ال تنقُصوا الْمكْيالَ و الْميزانَ إِني أَراكُم بِخيرٍ و إِني أَخاف علَيكُم عذاب يومٍ . 84 – 85سورة هود، آیات  - 407
ياَءهأَش اسوا النسخبال ت و طسيزانَ بِالْقالْم كْيالَ وفُوا الْممِ أَويا قَو و يطحمينفِْسدضِ مي الْأَرا فثَوعال ت و همچنین  م .

كُم فَأَوفُوا الْكَيلَ و الْميزانَ و ال تبخسوا الناس أَشياَءهم و ال تفِْسدوا في الْأَرضِ بعد إِصالحها ذلسورة اعراف،  85آیه 
نِنيمؤم متإِنْ كُن لَكُم ريخ.  

  .و مكَروا و مكَر اللَّه و اللَّه خير الْماكرِين. 54ل عمران، آیۀ سورة آ - 408
 . و مكَروا مكْراً و مكَرنا مكْراً و هم ال يشعرونَ فَانظُر كَيف كانَ عاقبةُ مكْرِهم، 50 – 51آیات  سورة نمل، - 409
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پس  411»بگو که مکر خدا سریعترین است.«فرماید:  و خداوند می 410»مکرکنندگان است.
ر را هنگام مکر ستمکاران دانست و از این طریق مکاران توان جواز مک براساس این آیات می

بزودي به مجرمان به کیفر «فرماید:  مجرم را به جزاي اعمالشان رسانید. آیۀ زیر تصریح می
و  «فرماید:  و باز می 412»اند از جانب خدا خواري و عذاب شدید خواهد رسید. مکري که کرده

دازند عذابی است سخت و مکرشان نیز از میان پر براي آنان که از روي مکر به تبهکاري می
  و همۀ این آیات داللت بر این دارند که جزاي مکر باید داده شود حتّی به مکر. 413 »برود.

هاست، و همانطور که در بخش جنگ  یکی از موارد این بحث بکار بردن مکر در جنگ  
گیرد و در این  ورت میو احکام آن درج شد در اسالم جنگ به نیات مقدسی از جمله دفاع ص

راستا در پاسخ به مکر متجاوز اعمال مکر نه تنها جایز بلکه واجب است. این وضعیت را در 
خوانیم که وي فردي قوي هیکل و تنومند بود و  رویارویی حضرت امیر ع با عمر بن عبدود می

تن به تن در  رفت و حضرت امیر ع کوتاه قد و در جنگ از جنگجویان نامی اعراب به شمار می
تر بود. حضرتش در میدان نبرد به او فرمود که تو که اینقدر الف شجاعت  ظاهر قضیه ضعیف

اي. وي از غرور به پشتش نگاه کرد و در این هنگام  زنی چرا با خود این همه لشگر آورده می
د حضرت با شمشیر پاهاي وي را قلم کردند که بر زمین افتاد. وقتی حضرت بر سینۀ وي فرو

آمدند خدوئی بر روي مبارك حضرتش انداخت و حضرت از روي سینۀ او پا شدند و او را 
م مرا  ل فرمودند تا غضب حضرتش فرو نشست. عبدود عرض کرد چرا در دنکشتند و تأم
نکشتی؟ فرمود در آن موقع که خدو انداختی غضب در من بجنبید و اگر در آن حال تو را 

د کشته بودم لذا تأمل کردم تا غضب فرو نشیند که من بنده امر کشتم براي ارضاء نفس خو می
   414زنم نه براي ارضاء نفس خود...  حقم و براي حق شمشیر می

 

  .يمكُر اللَّه و اللَّه خير الْماكرِين و يمكُرونَ و، 30سورة انفال، آیۀ  - 410
 .قُلِ اللَّه أَسرع مكْراً، 21سورة یونس، آیۀ  - 411
  .سيصيب الَّذين أَجرموا صغار عند اللَّه و عذاب شديد بِما كانوا يمكُرونَ: 124سورة انعام، آیۀ  - 412
  .ذين يمكُرونَ السيئات لَهم عذاب شديد و مكْر أُولئك هو يبورو الَّ، 10آیۀ  سورة فاطر، - 413
شرح این حکایت در دفتر اول مثنوي موالنا جالل الدین مولوي در حکایت خدو انداختن خصم بر روي  -  414

 از آن آمده است. امیرالمومنین علی علیه السالم و انداختن آن حضرت شمشیر از دست و دو حکایت بعد 
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  اصل صداقت در مذاکرات  - 81
ها و  هاي مختلف و با کید همواره در طول تاریخ، نمایندگان دول مقتدر به شیوه  
مانده موادي  دد با کشورهاي ضعیف و عقبهاي دیپلماتیک در خالل قراردادهاي متع نیرنگ

اندکه به ضرر ملل محروم آن کشورها بوده و منافع ملّی کشورهاي ضعیف را به نفع  گنجانده
آمیز و دوستانه بوده  اند. بسیاري از این قراردادها در ظاهر مودت کشور متبوع خود به تاراج برده

گی ملّت طرف قرارداد گردیده است. این افتاد ولی در عمل باعث سوءاستفاده از ضعف و عقب
گونه امور در سیاست خارجی و دیپلماسی دولت اسالم ممنوع است. وظیفۀ دولت اسالم جلب 
منافع مادي براي خود نیست. دولت اسالم به دنبال هدف بزرگتري است که آن اعتالي بشریت 

د را بر همۀ ملل عالم رود و سایۀ بزرگی و لطف خو است که از مرزهاي موضوعه فراتر می
  گستراند.  باالخص مظلومین می

در مذاکرات اصل صداقت و عدالت از مواردي است که باید توسط حکومت اسالم   
و هرگاه سخن «فرماید:  شود. می رعایت شود. این وظیفه بر اساس آیات متعددي واجب می

حق را «فرماید:  رة بقره میدر سو 415»گوئید پس عادالنه گوئید هر چند به زیان خویشان باشد.
در آیۀ دیگر  416»دانید حق را کتمان نکنید. ملبس به باطل نکنید و با آنکه حقیقت را می

کنید و  اي اهل کتاب با آنکه از حقیقت آگاهید چرا حق را به باطل مشتبه می«فرماید:  می
اب به مسلمین این خطاب به اهل کتاب در این آیه مشمول خط 417»نمائید. حقیقت را کتمان می

باشد زیرا مسلمین این زمان همانند اهل کتاب در صدر اسالم نبی یا ولی یا  این زمان نیز می
کنند و از نگاه ایشان حضرتش در غیبت است. همان  شناسند و انکار می وصی آخر زمان را نمی

آنها کتاب و خدا از کسانی که به «عمل آنها نیز بر مسلمین این زمان مصداق دارد که فرمود: 
داده شد میثاق گرفت که براي مردم آشکارش سازند و کتمانش نکنند ولی آنها به پشتشان 

 

  . و إِذا قُلْتم فَاعدلُوا و لَو كانَ ذا قُرىب. 152سورة انعام، آیۀ  - 415
 .و ال تلْبِسوا الْحق بِالْباطلِ و تكْتموا الْحق و أَنتم تعلَمونَ، 42سورة بقره، آیۀ  - 416
  .تلْبِسونَ الْحق بِالْباطلِ و تكْتمونَ الْحق و أَنتم تعلَمونَ يا أَهلَ الْكتابِ لمسورة آل عمران.  71آیۀ  - 417
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و مسلمین در این زمان نیز  418»اي کردند. افکندند و در مقابل بهاي اندکی گرفتند چه بد معامله
  از گروه کتاب داده شدگانند. 

د کن. او درست وعده و و در این کتاب از اسماعیل یا«فرماید:  درسورة مریم می  
بکار رفته شده که مفهوم صداقت در » صادق الْوعد«در این آیه واژه  419»اي پیامبر بود. فرستاده
به دیگران را دارد. مذاکرات دیپلماتیک در عرصۀ جهان گذشته و حال همگی بر مبناي   وعده

کوشند تا با اعطاي امتیازات  ل میها نیز بر این اص منافع و بده بستان قرار داشته و دارد. دیپلمات
زنی براي کسب منافع از سنن و  کم امتیازات بیشتري دریافت دارند. این گونه مذاکرات و چانه

رسوم دیپلماسی معاصر است. در اسالم این مذاکرات نه براي جلب منفعت است بلکه براي 
اء گردد نه اینکه با احقاق حق است و اگر حق متعلّق به طرف مقابل باشد باید به وي اعط

ناصداقتی آن را به تصرّف خود یا دولت خود درآورد زیرا در این صورت تصرّف در مال 
کل اموال غیر مجاز شناخته نشده است. لذا اصل  غصبی نموده که در اسالم تصرّف در غصب و اَ

و مسؤول  صداقت در مذاکرات در اسالم بر این مبنا قرار دارد و وظیفۀ دیپلمات که مأمور است
این است که حقّ محق را به وي بازگرداند حتّی اگر به زیان ملّت خویش باشد. در قرآن کریم 

به مال یتیم نزدیک مشوید مگر به نیکوترین وجهی که به صالح او باشد تا به «فرماید:  می
توانش نیروهاي خویش برسد و پیمانه و وزن را از روي عدل تمام کنید. ما به کسی جز به اندازة 

کنیم و هرگاه سخن گوئید عادالنه گوئید هرچند به زیان خویشاوندان باشد و به  تکلیف نمی
همانطور  420»کند باشد که یاد دارید. عهد خدا وفا کنید اینهاست آنچه شما را بدان سفارش می

قابل الملل، خویشان به ملّت اسالم، و یتیم به ملل غیرمسلم  که در تأویل این آیه در روابط بین
تأویل است و دستور وفاي به عهد و تکلیف در اندازة توان اشاره به مسؤولیت مأمور یا دیپلمات 

  تواند معنی و تأویل گردد. در اسالم می
 

و إِذْ أَخذَ اللَّه ميثاق الَّذين أُوتوا الْكتاب لَتبيننه للناسِ و ال تكْتمونه فَنبذُوه وراَء سورة آل عمران،  187آیۀ - 418
رتاش و مورِهونَظُهرتشما ي يالً فَبِئْسناً قَلثَم ا بِهو.  

  .و اذْكُر في الْكتابِ إِسماعيلَ إِنه كانَ صادق الْوعد و كانَ رسوالً نبِيا. 54سورة مریم، آیۀ  - 419
ن حتى يبلُغَ أَشده و أَوفُوا الْكَيلَ و الْميزانَ بِالْقسط و ال تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِالَّ بِالَّتي هي أَحس. 152سورة انعام آیۀ  - 420

  .و بِعهد اللَّه أَوفُوا ذلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ  ال نكَلِّف نفْساً إِالَّ وسعها و إِذا قُلْتم فَاعدلُوا و لَو كانَ ذا قُرىب



  181  از دیدگاه حکمت الملل عمومی، سیاست خارجی، دیپلماسی حقوق بین

 

فرماید:  در مذاکرات چندجانبه نیز طرفداري و معیت باید از صادقین باشد. قرآن کریم می  
از این آیه معیت و  421»و با راستگویان باشد.اید از خدا بترسید  اي کسانی که ایمان آورده«

  المللی قابل استنباط است. هاي فردي، اجتماعی، ملّی و بین همراهی با صادقین در تمام عرصه

  جعل کالم، دروغ و بهتان سیاسی عیت اصل ممنو - 82
هاي دیپلماتیک و سیاست خارجی جهان امروز بدون توجه به  متأسفانه صحنۀ فعالیت  
اخالقی بشر از پرداختن به دروغ و بهتان نسبت به دول مختلف خالی نیست؛ بلکه حتّی  حیثیت

هاي  الملل و فعالیت شود که بهتان و دروغ عمالً روال متداول جریان روابط بین دیده می
باشد. این عرف  المللی را در مسیري قرار داده که ترك آن بدون هزینه نمی دیپلماتیک بین

یان دول مختلف براساس پایبندي دولتمردان آنها به اصول صداقت و راستی کم المللی در م بین
و بیش متفاوت است این تفاوت ناشی از این اصل است که: همواره سیاستمداران در خدمت 

داران عالم بوده و هستند و تالش آنها و تصمیماتشان در جهت حفظ و تأمین منافع ایشان  سرمایه
خواهند که با صداقت به این مسئله اعتراف نمایند لذا بناي دروغ از  یتوانند و نم بوده و نمی

شود. انتخاب و حتّی انتصاب سیاستمداران عالم مبتنی بر وعده و وعیدهاي به  جا آغاز می همین
شود  ها به صاحبان ثروت و قدرت است. کمتر مواردي مشاهده می عامه و تعهدات و دلگرمی
ه دلیل صالحیت و کفایت و شایستگی علمی، اخالقی و عملی به این که منتخبین و یا منتصبین ب

ها برگزیده شوند. این مقدمه داللت بر نفع پرستی و ریاست طلبی غالب قریب به اتّفاق  سمت
حکّام ملل عالم در گذشته و حال و آینده است و لذا باید در عمل انتظار داشت که در برخورد 

  به جعل کالم، دروغ، بهتان، ناصداقتی و... بنمایند. با واقعیات عندالزوم اقدام 
اي در رفتار بشر نیست و همواره بوده و هست و خواهد بود؛  این موضوع مبحث تازه

منتهی شدت و ضعف آن در میان اقوام و تابعین ادیان و در ازمنه و امکنۀ مختلف متفاوت 
اره شده است. در سور مختلف با شبه باشد. در قرآن کریم نیز به جعل کالم و تحریف آن اش می

 

 .يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه و كُونوا مع الصادقني، 119توبه، آیۀ سورة  - 421
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شود. کالم  به این جعل اشاره می 423»تبدیل کالم«یا  422»تحریف کالم از موضع خودش«جملۀ 
دروغ و انتساب آن به دیگران و تشییع خالف به بهتان یا افک یا افترا همه در اسالم ممنوع و 

خداوند آن که دروغگو «مود: و فر 424»پرداز گناهکار واي بر هر دروغ«فرماید:  مردود است. می
بندند) به  بافند (افترا می کسانی که دروغ می«فرماید:  و می 425»کند و ناسپاس باشد را هدایت نمی

و هرکه خود خطائی یا «فرماید:  و می 426.»آیات خدا ایمان ندارند و آنها خود دروغگویند
و گناهی آشکار را بر دوش گناهی را بدان متهم سازد، هرآینه بار تهمت  گناهی کند آنگاه بی

عده از کوچکترین جوامع انسانی یعنی خانواده و روابط زن و این قا 427»خود کشیده است.
اگر خواستید زنی به جاي زنی دیگر بگیرید و «فرماید:  الملل مصداق دارد. می شوهر تا سطح بین

زنید تا باز پس گیرید؟ و این  اید، نباید چیزي از او بازستانید. آیا تهمت می او را قنطاري مال داده
  428».گناهی آشکار است

خالصۀ کالم در این است که نباید براي حصول اهداف سیاسی متوسل به دروغ و جعل   
المللی شد. بسیار مشاهده شده که در طول تاریخ  کالم و بهتان و افک و افترا در عرصۀ بین

اند. اینگونه  هاي دیگر انداخته ها یا ملّت ها اقدامات ناصوابی نموده و آن را به گردن دولت دولت
  نماید. اعمال در اسالم ممنوع است همانگونه که وجدان حکم به تخلّف آنها می

 

، 41. و در سورة مائده آیه 5و همچنین سورة مائده، آیۀ   يحرفُونَ الْكَلم عن مواضعه، 46سورة نساء، آیه  - 422
هعواضم دعب نم مفُونَ الْكَلرحي .  

و ال مبدلَ ، 27و سورة کهف آیه  15و  35و در سورة انعام، آیات   يرِيدونَ أَنْ يبدلُوا كَالم: 15سورة فتح، آیۀ  - 423
اللَّه ماتكَل64اي نیست. و در سورة یونس، آیۀ  یعنی سخنان خدا را تغییردهنده .ل ،اللَّه ماتكَليلَ لدبال ت . 

 .ويلٌ لكُلِّ أَفَّاك أَثيمٍ. 7آیۀ سورة جاثیه،  - 424
خداوند کسی که «سورة مؤمن:  28و همچنین در آیه إِنَّ اللَّه ال يهدي من هو كاذب كَفَّار . 3سورة زمر، آیۀ  - 425

  . إِنَّ اللَّه ال يهدي من هو مسرِف كَذَّاب».: کند اسراف کنندة دروغگو است را هدایت نمی
  .إِنما يفْترِي الْكَذب الَّذين ال يؤمنونَ بِآيات اللَّه و أُولئك هم الْكاذبونَ، 105سورة نحل، آیۀ  - 426
 . يناًو من يكِْسب خطيئَةً أَو إِثْماً ثُم يرمِ بِه برِيئاً فَقَد احتملَ بهتاناً و إِثْماً مبِ، 112سورة نساء: آیۀ  - 427
خذُونه و إِنْ أَردتم استبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ و آتيتم إِحداهن قنطاراً فَال تأْخذُوا منه شيئاً أَ تأْ، 20سورة نساء آیۀ  -  428

  .بهتاناً و إِثْماً مبِيناً
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  اصل عدم جواز به توهین یا استهزاء  - 83
توهین یا استهزاء در شأن اسالم و دیپلمات اسالم و فرد مسلمان نیست و در قرآن سب،    

و دشنام مدهید کسانی را که غیر خدا را «فرماید:  ر سورة انعام میکریم شدیداً نهی شده است. د
واي بر کسانی که به تمسخر عیوب دیگران را به «فرماید:  و در جاي دیگر می 429 »خوانند. می

بر،  باد، مرگ دهند که هرگونه اهانت، مرده این آیات نشان می 430 »گذارند. نمایش می
اي مختلف را آتش زدن، شکلک درآوردن، پرچم کاریکاتور کشیدن، مجسمه رؤساي کشوره

کشوري را آتش زدن یا بر زمین انداختن یا تصویر پرچم کشوري را بر زمین زیر پاي مردم 
ها یا  براي تخفیف و خوارکردن آن کشیدن و نمایش تلویزیونی دلقکی نشان دادن یا لطیفه

دیو پخش کردن و بسیاري سرودهاي نامحترمانه و مستهزي دربارة یک کشور ساختن و از را
شود بلکه  موارد دیگر همه و همه خالف دستور اسالم است و نه تنها باعث شوکت اسالم نمی

اید مبادا که  اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  انجامد. در سورة حجرات می به خواري آن می
نها باشند و مبادا گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره کند شاید آن مسخره شدگان بهتر از آ

که گروهی از زنان گروه دیگر را مسخره کنند شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند و از 
هم عیبجویی مکنید و یکدیگر را به القاب زشت مخوانید. بد است عنوان فسق پس از ایمان 

قره بلکه بطور کلّی در سورة ب 431»کنند خود ستمکارانند. آوردن و کسانی که توبه نمی
و آیات الهی شامل کلّیه موجودات  432»آیات خدا را به ریشخند و استهزاء مگیرید.«فرماید:  می

  گردند.  اي از او تلقی می شوند که به عنوان نشانه عالم می
خدا بلند کردن صدا را به بدي دوست ندارد، مگر براي کسی «فرماید:  در سورة نساء می  

 

 .  من دون اللَّه و ال تسبوا الَّذين يدعونَ. 108سورة انعام، آیۀ  - 429
  نمایند: واي بر هر عیبجوي هرزه زبان. برخی ترجمه می .ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزة. 1سورة همزه، آیۀ  - 430
ال نِساٌء من نِساٍء  أَنْ يكُونوا خيراً منهم و  يا أَيها الَّذين آمنوا ال يسخر قَوم من قَومٍ عسىحجرات،   سورة 11آیۀ  - 431

الْإِميان و من لَم يتب  أَنْ يكُن خيراً منهن و ال تلْمزوا أَنفُسكُم و ال تنابزوا بِالْأَلْقابِ بِئْس االسم الْفُسوق بعد  عسى
 .فَأُولئك هم الظَّالمونَ

   .ا آيات اللَّه هزواًو ال تتخذُوسورة بقره:  231آیۀ  - 432
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ارت دیگر کسی حق ندارد به شخص دیگري به بدگویی، و به عب 433»که به او ظلم شده باشد.
استهزاء، تحقیر، تمسخر به هر صورت و شکلی بپردازد. ولی ستمدیده حق دارد که دادخواهی 

  کند و تا رفع ستم آوازش را به اعتراض بلند کند. 

  و جزاء احسن به حسن و دفع  تحیتاصل  - 84
سخ خوب و پاداش بهتر از عمل طرف یکی از اصول اخالق اسالمی برخورد نیکو و پا  

اجتماعی بسیار مهم است که متأسفانه ما مسلمین  - مقابل است. این اصل یکی از اصول اخالقی
پردازیم در صورتی که آیات زیادي در قرآن راجع به آن نازل شده است و عدم  کمتر به آن می

سایر ادیان گرایش زیادي به توجه ما مسلمین به آن باعث گردیده که ملل و اقوام و صاحبان 
اسالم نشان ندهند. چه که از لحاظ روانشناسی فردي و اجتماعی، ابناء بشر با خوش خلقی جذب 

شوند و کم کسانی هستند که به خُلق نگاه نکنند و به حق و حقّانیت دعوي  و با بد خلقی دفع می
و به سبب «ت که: یا موضوع بپردازند. در قرآن کریم خطاب به رسول اکرم ص آمده اس

رحمت خداست که تو با آنها اینچنین خوشخوي و مهربان هستی. اگر تندخو و سختدل 
شدند. پس بر آنها ببخش و بر ایشان آمرزش بخواه و در کارها  بودي از گرد تو پراکنده می می

کنندگان را  با ایشان مشورت کن و چون قصد کاري کنی بر خدا توکّل کن که خدا توکّل
دوست دارند تا تو مداهنه کنی تا آنان «فرماید:  در سورة قلم به حضرتش می 434»دارد. دوست

مداهنه و ادهان اظهار خالف آن چیزي است که «فرمایند:  در تفسیر این آیه می 435»مداهنه کنند.
در ضمیر است و به معناي غش است. آنان غش تو یا نفاق تو یا مدارا کردن تو را که خالف ما 

به  436»ر خود را اظهار کنی دوست دارند تا بتوانند بعد از تو مستمرّاً مداهنه کنند.فی الضمی

 

   .ال يحب اللَّه الْجهر بِالسوِء من الْقَولِ إِالَّ من ظُلم، 148سورة نساء آیۀ  - 433
ولك فَاعف فَبِما رحمة من اللَّه لنت لَهم و لَو كُنت فَظا غَليظَ الْقَلْبِ الَنفَضوا من ح، 159سورة آل عمران، آیۀ  - 434

  .متوكِّلنيعنهم و استغفر لَهم و شاوِرهم في الْأَمرِ فَإِذا عزمت فَتوكَّلْ علَى اللَّه إِنَّ اللَّه يحب الْ
  .ودوا لَو تدهن فَيدهنونَ، 9سورة قلم، آیۀ  - 435
 . 267ترجمه، ص  14د ، جل بیان السعاده فی مقامات العباده - 436
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کند. بر این اساس است که به رسول  عبارت دیگر شرح روانشناسی افراد متخاصم را بیان می
به بندگان من بگو که با یکدیگر به بهترین وجه سخن بگویند که  »  شود که: گرامی ص امر می

   437»گري است. آنها به فتنه شیطان در میان
فرماید ولی علو درجات  قرآن گرچه قصاص و جزاي هر بدي را بدي مثل آن مقرّر می

جزاي هر بدي بدیی است «فرماید:  دهد. می احسان و نیکی را برتر از این مقابله به مثل قرار می
ان را دوست همانند آن پس کسی که عفو کند و آشتی ورزد مزدش با خداست زیرا او ستمکار

خوبی و بدي یکسان نیستند همواره به بهترین وجهی  «فرماید:  و در سورة فصلت می 438»ندارد.
فرماید:  و می 439»تا کسی که میان تو و او دشمن است چون دوست مهربان تو گردد. دفع کن

پناه بر آورم و  هاي شیطان به تو پناه می بدي آنان را به هرچه نیکوتر پاسخ ده و بگو از وسوسه «
   440»تو پروردگارا از این که نزد من حاضر شوند.

آیات فوق داللت بر پاسخ به عمل بد بود و نه عمل نیک. در سورة قصص خطاب به 
فرماید:  و می 441»همچنان که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن«اش ص است که:  رسول گرامی

ه نیکی کنند نیکی است و فرماید پاداش آنان ک و می 442»آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟«
چون شما را به درودي نواختند به «فرماید:  مقرّر می و در سورة نساء 443 »چیزي افزون بر آن.

  444 »درودي بهتر از آن یا همانند آن پاسخ گوئید.

 

 . و قُلْ لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسن إِنَّ الشيطانَ ينزغُ بينهم، 53سورة اسراء، آیۀ  - 437
  .يحب الظَّالمنيو جزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفا و أَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنه ال ، 40آیه  سورة شوري، - 438
كَأَنه  و ال تستوِي الْحسنةُ و الَ السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك و بينه عداوةٌ، 34سورة فصلت، آیۀ  - 439

يممح يلو. 
و قُلْ رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطنيِ و أَعوذُ بِك  ن السيئَةَادفَع بِالَّتي هي أَحس، 96-98سورة مؤمنون آیه  - 440

ونرضحأَنْ ي بر. 
 . و أَحِسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك. 77سورة قصص، آیۀ  - 441
 .هلْ جزاُء الْإِحسان إِالَّ الْإِحسانُ. 60سورة الرحمن، آیۀ  - 442
 .و زِيادةٌ  للَّذين أَحسنوا الْحسىن. 26ونس، آیۀ سورة ی - 443
  .و إِذا حييتم بِتحية فَحيوا بِأَحسن منها أَو ردوها. 86سورة نساء، آیۀ  - 444
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اگر نیکی کنید به «فرماید:  در پایان این بحث بایست به این موضوع اشاره شود که می
هرکس که «فرماید:  و در سورة فصلت می 445 »کنید. ید به خود میکنید و اگر بدي کن خود می

کاري شایسته کند به خود کرده و هر که بد کند به زیان اوست و پروردگار تو به بندگان ستم 
یعنی اگر رفتار ما مسلمین باعث ذلّت جوامع اسالمی در جهان شده است  446».دارد روا نمی

زیرا خدا نعمتی را که به «نیست و خداوند فرموده:  معلول اعمال ماست و نتیجۀ ظلم خداوند
و در سورة رعد  447»قومی ارزانی داشته است تغییر ندهد تا آن قوم خودشان را تغییر ندهند.

  448»دهد مگر آنکه خود را تغییر دهند. خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی«فرماید:  می

  لاصل عدم حمایت از خائن و جواز اقدام به مث - 85
خیانت از صفات منهیه و رذیله است که خداوند آن را بر مؤمنین منع فرموده است. در    

اید به خدا و رسول خیانت نکنید و در امانت  اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  سورة انفال می
در آیۀ دیگري در همین سوره مجدداً خیانت به رسول را خیانت به خدا  449»خیانت نورزید.

اگر قصد خیانت به تو را داشته باشند به تحقیق اول به خدا خیانت «فرماید:  و میشمرده 
  451 »همانا خدا خیانتکاران ناسپاس را دوست ندارد.«فرماید:  و می 450»اند. کرده

در آیات شریفه زیر رسول اکرم ص در داوري میان مردم از جانبداري خائنان ممنوع   
نازل کردیم تا بدان سان که خدا به تو نشان داده است میان  ما کتاب را به راستی بر تو«شود:  می

 

 .إِنْ أَحسنتم أَحسنتم لأَنفُِسكُم و إِنْ أَسأْتم فَلَها ،7سورة اسراء، آیۀ  - 445
 15. در سورة جاثیه آیۀ من عملَ صالحاً فَلنفِْسه و من أَساَء فَعلَيها و ما ربك بِظَالَّمٍ للْعبِيد، 46سورة فصلت، آیۀ  - 446
من عملَ صالحاً ». هر که کار صالحی کند به خود کرده و کسی که بدي کند بر اوست آن بدي«فرماید:  می

نم و فِْسهنها فَللَيأَساَء فَع. 
 . قَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِم  ذلك بِأَنَّ اللَّه لَم يك مغيراً نِعمةً أَنعمها على، 53سورة انفال، آیۀ  - 447
  . إِنَّ اللَّه ال يغير ما بِقَومٍ حتى يغيروا ما بِأَنفُِسهِم، 11آیۀ  سورة رعد، - 448
 يا أَيها الَّذين آمنوا ال تخونوا اللَّه و الرسولَ و تخونوا أَماناتكُم . 27سورة انفال، آیۀ  - 449
 . و إِنْ يرِيدوا خيانتك فَقَد خانوا اللَّه من قَبلُ. 71سورة انفال، آیۀ  - 450
  .لَّ خوان كَفُورٍإِنَّ اللَّه ال يحب كُ. 38سورة حج، آیۀ  - 451
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مردم داوري کنی و به نفع خائنان به مخاصمت برنخیز و از خدا آمرزش بخواه که او آمرزنده 
ورزند مجادله مکن که خدا خائنان بدکار  مهربان است و به خاطر کسانی که به خود خیانت می

ند و از خدا مخفی نیست او با آنهاست که شب هنگام دار را دوست ندارد. از مردم مخفی می
گفتند و خدا بر آنها دانا و محیط بود. هان این شمائید که در این جهان از  سخنانی ناخوشایند می

آنان سخت جانبداري کردید کیست که در روز قیامت از آنان در برابر خدا جانبداري کند یا 
  452»چه کسی وکیل آنها خواهد بود.

فرماید تا از خائنین دفاع ننماید بلکه  آن کریم نه تنها به رسول اکرم ص دستور میدر قر  
دستور مقابله به مثل هم به حضرتش داده شده است. در سورة انفال به رسول اکرم ص دستور 

ورزند، به آنان اعالم کن که همانند  دانی که گروهی خیانت می اگر می«شود که:  داده می
و در آیات بعد دستورات الزم  453»کرد زیرا خدا خائنان را دوست ندارد.خودشان عمل خواهی 

  شود.  براي تجهیز قوا و نیرو به حضرتش داده می
توان به عملیات جاسوسان  المللی و مباحث دیپلماسی می از مصادیق خیانت در امور بین  

نجام وظایف محوله اند یا مأموران و فرستادگان دولتی که در ا که در وظایف خود خیانت نموده
اند و مسائلی از این دست  اند و دول خارجی که به تعهدات خود عمل ننموده دچار تقصیر شده

  اشاره کرد. 
شود زیرا  خیانت جاسوسان و مأموران دولتی یکی از مهمترین مباحث خیانت تلقی می  

د با اجحاف به مردم توانن هایی از امور می ایشان به دلیل داشتن قواي سیاسی و اجرایی در حیطه
چه داخلی و چه خارجی حقوق ایشان را زیر پا گذاشته و در رسالت خود که خدمت به اسالم و 
اعتالي دین و دولت اسالم و بشریت است خیانت ورزند. سابقۀ تاریخی نشان داده است که 

امع بشري ها و بشریت از سمت این گروه به جو ها و دولت ها به ملّت همواره بیشترین خیانت
 

إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكتاب بِالْحق لتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه و ال تكُن للْخائنِني ، 105 – 109سورة نساء، آیات  - 452
جادلْ عنِ الَّذين يختانونَ أَنفُسهم إِنَّ اللَّه ال يحب من كانَ و ال ت. و استغفرِ اللَّه إِنَّ اللَّه كانَ غَفُوراً رحيماً. خصيماً

من الْقَولِ و كانَ اللَّه بِما   يستخفُونَ من الناسِ و ال يستخفُونَ من اللَّه و هو معهم إِذْ يبيتونَ ما ال يرضى. خواناً أَثيماً
 .يكُونُ علَيهِم وكيالً ها أَنتم هؤالِء جادلْتم عنهم في الْحياة الدنيا فَمن يجادلُ اللَّه عنهم يوم الْقيامة أَم من.ونَ محيطاًيعملُ

 .سواٍء إِنَّ اللَّه ال يحب الْخائنِني  لىو إِما تخافَن من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم ع. 58سورة انفال، آیۀ  - 453
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  وارد شده است. 

  رشوه  ناصل عدم جواز به دادن یا ستاند - 86
رشوه دادن و گرفتن در اسالم منع شده و فقط استثنائی در پرداخت آن جهت اعادة حق   

مد نظر قرار گرفته است. این ممنوعیت با توجه به اینکه در اسالم مرز سیاسی و امت ملّی 
امت اسالمی منطبق بر امت انسانی است لذا غالب قواعد و کمرنگ و محدودة اسالم جهان و 

  الملل قابل تعمیمند.  قوانینی که بر جامعۀ کوچک و فرد نفوذ دارند به جوامع ماوراء کشور و بین
بینی بسیاري از ایشان را که  می»  فرماید: رشوه می 454در قرآن کریم در ذم حرام خوارگی  

کردند. از چه روي روحانیون و  شتابند. چه بدکارهاي می به گناه و تجاوز و حرامخوارگی می
لذا از  455»کردند. دارند چه بد کارهایی می علماء آنان را از گفتار بد و حرامخوارگی باز نمی

المللی یا  هاي بین الملل اسالمی پرداخت هرگونه وجهی به سازمان لحاظ دیدگاه حقوق بین
آنها جهت کتمان یا تحریف حقیقت به نفع کشور کشورهاي دیگر یا مأمورین یا نمایندگان 

  باشد. خود و یا کشور دیگر ممنوع می

  غصب و اکل اموال دول و ملل دیگر به باطل عیت اصل ممنو - 87
هایی به  شود این است که به بهانه یکی از مواردي که در بین دول مختلف مشاهده می  

هاي منقول و  بانکی و سایر داراییهاي  دهند که اموال، مستغالت، حساب خود اجازه می
غیرمنقول کشورهاي دیگر یا تابعین آنها را تصرّف، مصادره یا حبس نمایند یا اقدام به 

الملل اسالمی پذیرفته  گروکشی کنند. این اعمال نه در حقوق داخلی اسالم و نه در حقوق بین
یط خاص نیست مگر در شرایط جنگ و حرب گرم و نه جنگ سرد و آن هم تحت شرا

 

خواري است. معجم مفردات الفاظ القرآن، راغب  ترجمۀ کلمۀ سحت است که یکی از معانی آن رشوه - 454
 اصفهانی، انتشارات دارالفکر.

عدوان و أَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كانوا كَثرياً منهم يسارِعونَ في الْإِثْمِ و الْ  و ترى. 62 – 63سورة مائده آیات  - 455
 .نعونَلَو ال ينهاهم الربانِيونَ و الْأَحبار عن قَولهِم الْإِثْم و أَكْلهِم السحت لَبِئْس ما كانوا يص. يعملُونَ
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جلوگیري از کمک به محارب. در غیر این صورت هیچگونه جوازي براي اینگونه تجاوزات 
  داده نشده است. 

اموال یکدیگر «در ممنوعیت اکل اموال دیگران به باطل در قرآن تصریح شده است که:   
را به را به باطل مخورید و آن را به رشوت به حاکمان مدهید تا بدان سبب اموال گروهی دیگر 

معناي لغوي اکل به مفهوم خوردن و فرو دادن لقمه  456»دانید. ناحق بخورید و شما خود می
بلکه این تصرّف تنها اشاره به تصرّف  457منظور این آیه نیست بلکه مقصود مطلق تصرّف است.

در  458شود. حقیقی ندارد بلکه شامل تصرّفات اعتباري یا حقوقی یعنی تملّک و تصاحب هم می
اي اهل ایمان اموال یکدیگر را به ناحق مخورید مگر آنکه تجارتی از «فرماید:  اء میسورة نس

  459»روي رضا و رغبت کرده و خودتان را نکشید همانا که خداوند به شما بخشنده است.

غصب نیز تصرّف عدوانی در مال یا متعلّق یا حقّ غیر است و بر اساس دستور اسالم   
سترد نماید و چنانچه مال مغصوب تلف شود غاصب ضامن مثل یا غاصب باید مال را به مالک م

ماه حرام در مقابل ماه « 460بهاي آن است. حکم ممنوعیت غصب از آیه زیر قابل استنباط است:
حرام قرار دارد و در برابر (هتک) حرمتها قصاص است. پس هرکس که به شما تجاوز کرد بر 

ه به مثل کنید و از خداوند بترسید و بدانید خداوند با او همانند آنچه بر شما تجاوز کرده مقابل
جزاي بدي، «فرماید:  در آیات دیگري نیز حکم غصب آمده است. می 461»پرهیزگاران است.

بدي است مانند آن، پس هرکه ببخشد و صلح کند پاداش او بر خداوند است همانا او ظالمان را 

 

نكُم بِالْباطلِ و تدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لتأْكُلُوا فَرِيقاً من أَموالِ الناسِ و ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بي، 188سورة بقره، آیۀ - 456
  .بِالْإِثْمِ و أَنتم تعلَمونَ

 . مكتبة املرتضويه، چاپ 427البیان، ص  ةو زبد 33، ص 2تفسیر کنزالعرفان، جلد  - 457
 . 24حقوقی و جزائی) نشر میزان، ص ) آیات االحکام (1380گرجی، ابوالقاسم ( - 458
كُم و ال يا أَيها الَّذين آمنوا ال تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِالَّ أَنْ تكُونَ تجارةً عن تراضٍ من، 29سورة نساء، آیۀ  -  459

 .تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كانَ بِكُم رحيماً
 . 70–73نگاه کنید به گرجی، ابوالقاسم، آیات االحکام (حقوقی و چزائی)، نشر میزان، صص  - 460
علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما   الشهر الْحرام بِالشهرِ الْحرامِ و الْحرمات قصاص فَمنِ اعتدى، 194سورة بقره، آیۀ  - 461

 .قُوا اللَّه و اعلَموا أَنَّ اللَّه مع الْمتقنيعلَيكُم و ات  اعتدى
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ست یعنی بدي اول غصب است و بدي در آیه اخیر عمل مبتدا غصب ا 462»دارد. دوست نمی
  دوم جزاي آن است.

ملل و دول  463ملموس و غیرملموس هاي این اصل بطور کلّی اکل اموال و حقوق و دارائی  
  داند مگر در چند مورد استثناء که به آن اشاره گردید. دیگر را ممنوع می

  ترور عیت اصل ممنو - 88
بیل که هر دو پسران آدم ع بودند یک قاعدة هابیل توسط قا  قرآن کریم پس از شرح قتل   

همانا کسی که کس دیگر را نه به قصاص قتل دیگري یا ارتکاب فساد «فرماید که:  کلّی بیان می
بر روي زمین بکشد چنان است که همۀ مردم را کشته باشد و هرکس که به او حیات بخشد 

یل در قتل بردار خود مخفیانه عمل قاب 464».چون کسی است که همۀ مردم را حیات بخشیده باشد
و به صورت یک عمل تروریستی و بدون مجوز قصاص یا مجوز مقابله با فساد بود. در سورة 

نفسی را که خداوند محترم قرار داده جز به حق نکشید و کسی که مظلوم کشته «فرماید:  اسرا می
م او حقّ قصاص قرار دادیم پس در قتل اسراف نکن د 465»د.شده ما براي ولی   

این آیات اشاره به قتل عمد یا ترور دارند و قتل عمد قتلی است که جانی قصد خود قتل   
و «را داشته باشد و قتل هم محقق شود. و مجازات قتل عمد را در این آیه مشخّص فرموده که: 

م مادام است و خداوند بر او خشم گیرد و  هرکس که مؤمنی را عمداً بکشد پس جزاي او جهنّ
   466»را لعنت کند و براي او عذاب بزرگی آماده کند.او 

توان  همانطور که در مبحث مربوطه آمده قصاص در اسالم مقرّر شده و در این مورد می  
 

  .و جزاُء سيئَة سيئَةٌ مثْلُها فَمن عفا و أَصلَح فَأَجره علَى اللَّه إِنه ال يحب الظَّالمني، 40سورة شوري، آیۀ  - 462
463   - Tangible and intangible assets. 

 .أَنه من قَتلَ نفْساً بِغيرِ نفْسٍ أَو فَساد في الْأَرضِ فَكَأَنما قَتلَ الناس جميعاً. 32ده، آیۀ سورة مائ - 464
وليه سلْطاناً فَال و ال تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِالَّ بِالْحق و من قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا ل. 33آیۀ   سورة اسرا، - 465

  .يسرِف في الْقَتلِ
لَه عذاباً و من يقْتلْ مؤمناً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداً فيها و غَضب اللَّه علَيه و لَعنه و أَعد ، 93سورة نساء آیۀ  - 466

  .عظيماً
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به حق قاتل را کشت و این قتل براي بقاء حیات جامعه نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم است. 
ري را بکشد و کیفر عملش قصاص ولی این قصاص در زمانی است که کسی به عمد فرد دیگ

باشد و نه اینکه بدون این دلیل به صرف رأي شخصی اقدام به کشتن یا ترور دیگري نماید. 
هاي خود فردي را ظالم به انسانها  براي مثال گروهی بر سر رأي و خیال و هوي و افکار و بررسی

مشاهده نشده است. حال  کنند. مجوزي براي این عمل دهند و اقدام به ترور وي می تشخیص می
چه این گروه اسالمی باشد یا غیراسالمی، دین داشته باشند یا نداشته باشند حق ندارند ترور 
نمایند. در قصاص هم شرایط خاصی مطرح است و حقِّ قصاص با اولیاء دم است و اولیاء دم 

  شوند.  اول تحریض به بخشودن و عفو کردن قاتل خود می
ام یک مملکتی تخلّف و ظلم نمود. در درجۀ اول سئوال این است: از طرفی به فرض مق  

چه کسی باید جرم او را تشخیص دهد که حکم قتل براي او صادر شود؟ دوم آیا وي از خود 
توان براي قصاص وي دیگران را نیز (مثالً توسط انفجار همراه) با او  دفاع نموده؟ سوم آیا می

رت زدن به وي یا مملکت وي انسانهاي متبوع دولت وي توان براي خسا کشت؟ چهارم آیا می
را کشت یا به غیرنظامیان آنها حمله نمود؟ و سئوالهاي پیاپی دیگري از این دست همه جواب 
منفی دارند و خداوند فقط کشتن قاتل را اجازه فرموده و آن هم در شرایط قصاص با 

نش را حرام کرده است مگر به حق کسی را که خدا کشت«فرماید:  هاي خاص خود و می ویژگی
کسانی که ایمان اي «فرماید:  از طرفی دربارة همین قاتل هم لفظ برادر استفاده می 467»مکشید.
اید، دربارة کشتگان بر شما قصاص مقرّر شد آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن  آورده

باید که با خشنودي از پی اداي  در برابر زن، پس هرکس که از جانب برادر خود عفو گردد
خونبها رود و آن را به وجهی نیکو بدو بپردازد. این حکم، تخفیف و رحمتی است از جانب 

 

تلُوا أَوالدكُم من إِمالقٍ نحن نرزقُكُم و إِياهم و ال تقْربوا الْفَواحش ما ظَهر منها و ما و ال تقْ، 151آیۀ  سورة انعام، -  467
ه إِهلاً آخر و ال يقْتلُونَ و الَّذين ال يدعونَ مع اللَّ، 68و سورة فرقان، آیه  . بطَن و ال تقْتلُوا النفْس الَّتي حرم اللَّه إِالَّ بِالْحقِ

و آنان که با خداي یکتا خداي دیگري  .النفْس الَّتي حرم اللَّه إِالَّ بِالْحق و ال يزنونَ و من يفْعلْ ذلك يلْق أَثاماً
هر که این کارها کنند و  کشند و زنا نمی گیرند و کسی را که خدا کشتنش را حرام کرده مگر به حق نمی نمی

 کند گناهکار است. 
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   468»پروردگارتان و هرکه از آن سرباز زند بهرة او عذابی دردآور است.

  اصل اکرام بر ضیف  -89
داشتن میهمان در طول  دهد که گرامی حقوقی اقوام پیشین نشان می - بررسی ابعاد تاریخی   

بینی افراد جوامع متفاوت بوده است. هرگاه  تاریخ همواره با دانش اجتماعی و آگاهی و جهان
ها بیشتر بوده توجه به حقوق  بینی و طرز تفکّر آحاد جامعه و حکومت هاي وحدت در جهان جنبه

ها در  یتی که خارجیشود که وضع بیگانگان افزایش یافته است. با مراجعه به تاریخ معلوم می
اند در بین مللی که اساس تشکیالت آنها متکی به دین بوده به مراتب  ممالک قدیم داشته

تر از وضعیت آنها در مللی بوده که اصول سیاست آنها مبتنی بر اقتصاد و تجارت بوده  سخت
ارجی اند، اصل کلّی بر این بود که خ است. در جوامعی که صرفاً عقاید خشک مذهبی داشته

ناپاك و خارج از مذهب و بنابراین محروم از حقوق افراد داخلی است. در هندوستان قانون 
گذاشت. چه برهمن فاتح و صاحب اختیار بود در  فرق کلّی می 471و سوترا 470بین برهمن 469مانو

توانست با طبقه برهمن رابطه خانوادگی یا حقوقی پیدا  حالیکه سوترا مغلوب و اسیر بود و نمی
وجود داشت که افراد آن حق  472تر از طبقۀ سوترا به نام طبقه پاریا طبقۀ دیگري پست کند.

  نداشتند حتّی به سمت غالمی به طبقه برهمن وارد شوند. 
در مصر، مادام که  - نمایان دین نوح ع یعنی حکومت عالم - در زمان حکومت فراعنه   

بودند و با آنها به بدي رفتار قدرت در دست رؤساي مذهبی و فراعنه بود، خارجیها مبغوض 
کردند که بایستی احکام غضب الهی را نسبت به خارجیها  شد. رؤساي مذهبی مصر گمان می می

یعنی نسبت به موجودات نجس و خارج از مذهب اجرا نمایند. قوم یهود نیز که خود را قوم 
 

  الْحر بِالْحر و الْعبد بِالْعبد و الْأُنثى يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلى: 178سورة بقره، آیۀ  - 468
بعد   لْمعروف و أَداٌء إِلَيه بِإِحسان ذلك تخفيف من ربكُم و رحمةٌ فَمنِ اعتدىٌء فَاتباع بِا فَمن عفي لَه من أَخيه شي  بِالْأُنثى

يمأَل ذابع فَلَه كذل.  
 Manou - ٤٦٩   

 Brahmane -٤٧٠  
 Soutra-٤٧١  

 Paria-٤٧٢  
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نمایان در  ه یهودينمود مجاز به مراوده با اجانب نبود. قتل عامی ک برگزیده خدا محسوب می
اند در تاریخ ضبط است. البتّه در  فلسطین در قرون گذشته براي اجتناب از تماس با اجانب نموده

آمیز نسبت به اجانب موجود است و حتّی در مجازات بین یهود و  قوانین موسی ع احکام رأفت
اسرائیل  ري بنیشد. معذلک برت خارجی فرقی نبوده و درب معابد براي تحصن اجانب بسته نمی

  اند.  نمایان یهود همواره بر آن تأکید داشته و پستی اجانب امري سیاسی بود که عالم
هایی سلطه  هاي ایران چه در زمان هخامنشی و چه در زمان ساسانی دولت غالب دولت  

 کردند. در آئین اردشیر بابکان که به منزلۀ قانون طلب بودند و از طرفی هم تجارت را تشویق می
نوازي ببینند و عدالت  اساسی ایران ساسانی است صراحت دارد که چون بیگانگان از ما مهمان

یابند این نکوئی و دادگري به دیگر مردمان رسانند و جهانیان با خواسته و متاع خود رو به 
شود که  ها و اسناد تاریخی نیز مشاهده می مملکت ما نهند و کشور آبادان گردد. در کتیبه

که وي را ذوالقرنین که شرح آن در سورة کهف آمده است -یان باالخص کورشهخامنش
کرامت انسانی را بسیار مورد  - اند و دالیلی نیز در اثبات پیامبري وي ارائه فرموده 473اند دانسته

نمایان سلف در رم اجانب عیسوي مذهب را  اند. پس از ظهور مسیح ع، عالم توجه قرار داده
کردند و در ایران نیز متظاهرین به رسوم بیگانگان از اذیت و آزار در  یطعمۀ حیوانات سبع م

امان نبودند. بعد از اسالم نیز در ممالک مسیحی مذهب مخصوصاً در اسپانیا افراد مسلمان دچار 
تري بودند  شکنجه و سختی بودند و در ممالک اسالمی نیز افراد غیرمسلمان تابع قوانین سخت

ز غیرمسلمان حالل و از مسلمان حرام و غیرمسلم ملزم به پرداخت جزیه مثل آنکه اخذ ربا ا
  474بود.

بر این  475اند. ابري و رو هاي مختلفی در باب اتباع بیگانه داده علماء حقوق نیز نظریه  
باورند که در هر مملکت اتباع خارجه باید داراي کلّیه حقوقی باشند که معموالً ملل متمدن آن 

نمایند و  عی نوع بشر دانسته و یا عمالً آن را قوانین ملل مزبور قبول میرا نتیجۀ حقوق طبی
 

، 1365فانی، چاپ سوم، حضرت حاج سلطانحسین تابنده گنابادي، قرآن مجید و سه داستان اسرارآمیز عر -  473
 تهران، انتشارات حقیقت.

 .77 -80، تهران. صص 1362الملل خصوصی، انتشارات آگاه،  نگاه کنید به عامري، جواد، حقوق بین - 474
 Aubry and Rau-٤٧٥  
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برعکس حقوقی که مخصوص یک یا چند ملّت بخصوص بوده و تعمیم آن به اتباع خارجی از 
باشد، نباید براي  باشد یا حقوقی که استقرار آن از ابتکارات یک ملّت خاصی می بدیهیات نمی

آورند این است که تشخیص بین  ایرادي که به این نظریه وارد میاتباع بیگانه شناخته شود. 
حقوق طبیعی و حقوقی که الزمۀ حقوق طبیعی نیستند کار آسانی نیست. به عقیده دمانژا و 

اتباع بیگانه باید از حیث دارا بودن حقوق خصوصی مانند اتباع داخله بوده و کلّیه  476والت
اند، دارا باشند زیرا سلب  ز داشتن آن محروم نشدهحقوقی را که به موجب نص صریح قانون ا

حقّ از تبعه خارجه مخالف عدل و انصاف است، مخصوصاً وقتی که به موجب هیچ قانون 
   477صریحی چنین محرومیتی مقرّر نشده باشد.

شود نه تنها از بسیاري  بر اساس اصل اکرام بر ضیف هرکس که به کشور اسالم وارد می  
آورد بلکه از  گردد و حقوق مکتسب قبلی خود را نیز به همراه می ردار میاز حقوق فردي برخو

گردد. بر اساس اصل اکرام بر ضیف میهمانی که به کشور  حقوق ویژة میهمان نیز برخوردار می
شود که حکومت اسالم مسئول  شود گرامی خواهد بود و این موضوع سبب می اسالم وارد می

ماندگان  السبیل یا راه باشد. براي مثال بر اساس آیات زیادي ابن تأمین برخی از نیازهاي وي نیز
ماندگان خارجیان یا افراد شهرها یا قراء دیگر  از مستحقین دریافت انواع صدقات هستند. راه

اند و از عهدة  اند و یا از شهري به شهر دیگر مسافرت کرده هستند که به کشور اسالم وارد شده
کند  هائی تعریف می سورة بقره نیکی را با ویژگی 177آیند. آیۀ  رنمیهاي مسافرت خود ب هزینه

پرسند که چه انفاق  می« در آیۀ دیگري 478که از آن جمله اعطاي مال به واماندگان در راه است.
 

 Demangeat and Valette-٤٧٦  
  . 89 – 93) صص 1363نگاه کنید به عامري، جواد ( - 477
 س الْبِر أَنْ تولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشرِقِ و الْمغرِبِ و لكن الْبِر من آمن بِاللَّه و الْيومِلَي ،177سورة بقره، آیۀ  -  478

 و ابن السبِيلِ و السائلني و الْمساكني  و الْيتامى  حبه ذَوِي الْقُرىب  الْآخرِ و الْمالئكَة و الْكتابِ و النبِيني و آتى الْمالَ على
ساِء و الضراِء و حني الْبأْسِ و في الرقابِ و أَقام الصالةَ و آتى الزكاةَ و الْموفُونَ بِعهدهم إِذا عاهدوا و الصابِرِين في الْبأْ

تالْم مه كأُولئ قُوا ودص ينالَّذ كنیکی آن نیست که روي به جانب مشرق و مغرب کنید. بلکه نیکی آن  .قُونَأُولئ
است که به خدا و روز آخر و مالئکه و کتاب و پیامبران ایمان آورید و مال خود را با آنکه دوستش دارد به 

و زکات  خویشاوندان و یتیمان و درماندگان و مسافران و گدایان و (آزاد سازي) بردگان ببخشد و نماز بگزارد
بدهد و چون عهدي ببندند به آن وفا کنند و در بینوایی و بیماري و هنگام جنگ صبر کنند اینان راستگویان و 
 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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خوب است انفاق کنید براي والدین و نزدیکان و ایتام و مساکین و هرچه  کنیم بگو از
سورة توبه صدقات به  60در آیۀ  479»آن داناست.  س خدا بهماندگان و هرچه خوبی کنید پ راه

سورة  41. همینطور در آیۀ 480ماندگان است هشت گروه تخصیص داده شده که یکی از آنها راه
انفال یکی از موارد مصرف خمس غنیمت که غنیمت به درآمد نیز معنی شده است پرداخت به 

واماندگی در راه یکی از  482مسلمین نیستند.ماندگان منحصر به  و این راه 481ماندگان است. راه
هاي خاص مسافر است اگر مسافر در کشور اسالم نیاز به خدمات دیگري داشت  ویژگی

تواند در شأن خود برخوردار شود و در این باب قرآن کریم  همچنان همانند سایر افراد جامعه می
و میزان این موضوع را  483»بیش و نه کممانده را ادا کن و نه  حقّ خویشاوند و در راه «فرماید:  می

فرماید که هرچه حضرتش فرمود بگیرید و  در سورة حشر منوط به نظر رسول اکرم ص می
  484هرچه منع فرمود اجتناب کنید.
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 پرهیزگارانند.
و الْمساكنيِ و   ىيسئَلُونك ما ذا ينفقُونَ قُلْ ما أَنفَقْتم من خيرٍ فَللْوالدينِ و الْأَقْربِني و الْيتام ،215سورة بقره، آیۀ  - 479

يملع بِه رٍ فَإِنَّ اللَّهيخ نلُوا مفْعما ت بِيلِ ونِ الساب . 
إِنما الصدقات للْفُقَراِء و الْمساكنيِ و الْعاملني علَيها و الْمؤلَّفَة قُلُوبهم و في الرقابِ و  ،60سورة توبه، آیۀ  - 480

الْغارِميمكح يملع اللَّه و اللَّه نةً مبِيلِ فَرِيضنِ الساب و بِيلِ اللَّهي سف و نیست جز اینکه صدقات براي فقراء و . ني
ماندگان از جانب خدا  مساکین و عاملین بر آنها و تألیف قلوب ایشان و آزاد نمودن بردگان و در راه خدا و راه

 و حکیم است.  واجب شده است و خدا دانا
و الْمساكنيِ   و الْيتامى  ٍء فَأَنَّ للَّه خمسه و للرسولِ و لذي الْقُرىب و اعلَموا أَنما غَنِمتم من شي، 41سورة انفال، آیۀ  - 481

اي رسول و براي خویشاوندان و برید یک پنجم آن براي خدا و بر و بدانید که آنچه را به غنیمت می . و ابنِ السبِيلِ
 ماندگان است. یتیمان و درماندگان و راه

  . 174 ،2، القرآن متشابه - 482
حقّ خویشاوند و مسکین و  . حقَّه و الْمسكني و ابن السبِيلِ و ال تبذِّر تبذيراً  و آت ذَا الْقُرىب، 26سورة اسرا، آیۀ  - 483

فَآت فرماید.  مجدد تأکید می 38کاري مکن. همین موضوع را در سورة روم آیۀ  هیچ اسرافراه مانده را اداکن و 
حقّ خویشاوند و . حقَّه و الْمسكني و ابن السبيلِ ذلك خير للَّذين يريدونَ وجه اللَّه و أُولئك هم الْمفْلحون  ذَا الْقُرىب

 جویند و ایشان رستگارانند. داکن و این بهتر است براي کسانی که خشنودي خدا را میمسکین و راه مانده را ا
و الْمساكنيِ و   و الْيتامى  فَللَّه و للرسولِ و لذي الْقُرىب  رسوله من أَهلِ الْقُرى  ما أَفاَء اللَّه على، 7سورة حشر، آیۀ  - 484

 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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من «حضرت یوسف ع هنگامی که بار شتر برادرانش را مهیا ساخت به برادرش فرمود که   
والیت نبی یا ولی یا وصی ع باشد همانند آیۀ لذا حکومت اسالم که تحت  485»بهترین میزبانم

م است همان صفت  فوق وظیفۀ بهترین میزبان را بایست نسبت به واردین مرعی دارد. مسلّ
  یوسف ع بایست به نحو اکمل در انبیاء و اولیاء بعد نیز وجود داشته باشد. 

اسالم مالحظات فوق در مورد واردینی است که حتّی به صورت مهمان وارد حکومت   
شده باشند اگر قصد تحصیل تابعیت یا پناهندگی داشته باشند نیز همچنان اعطاي پناهندگی یا 

اگر بگوئیم که همۀ افراد بشر به نحوي  -تابعیت براي آنها از طرف حکومت اسالم الزامی است
متبوع حکومت اسالم هستند و همه در پناه حکومت اسالم هستند هنوز از حدود وظایف 

در پناه این کلمۀ طیبه از مصونیت جان و  ال اله اال اهللایم که گویندة  اسالم خارج نشده حکومت
مال و عرض و ناموس برخوردار است و هیچکس حق ندارد به چنین کسی تعرّضی کند. باز 

ایم. البتّه این بحث  اگر بگوئیم که تمام ابناء بشر تحت این کلمۀ طیبه قرار دارند بیهوده نگفته
486ل است و در مقاالت دیگر به آن اشاراتی شده است.مفص   

پناهندگی به حکومت اسالم حتّی براي مشرکین هم در حکومت اسالم الزم القبول است.   
هرگاه یکی از مشرکان به تو پناه آورد پناهش ده تا کالم خدا «فرماید:  سورة توبه می 6در آیۀ 

این آیه نه تنها  487»دانند. قومی هستند که نمیرا بشنود سپس به مکان امنش برسان زیرا ایشان 
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آن غنیمتی که . يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياِء منكُم و ما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه و ما نهاكُم عنه فَانتهواابنِ السبِيلِ كَي ال 
ها نصیب پیامبرش کرده است از آنِ خداست و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و  خدا از مردم قریه

تان دست به دست نشود. هرچه پیامبر به شما داد بستانید و از هرچه شما را منع کرد ماندگان، تا میان توانگران راه
 اجتناب کنید. 

  . أَنا خير الْمنزِلني: 59سورة یوسف آیۀ  - 485
شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهیت ربوي و غیرربوي ) 1382نگاه کنید به بیدآباد و هرسینی ( - 486

نظریۀ اقتصاد اسالمی و «مجموعه مقاالت سومین همایش دوساالنۀ اقتصاد اسالمی اول. عملیات بانکی متد
  . ، تهران193-224، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، صص 1382دي  3- 4، »عملکرد اقتصاد ایران

http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf  
أَنهم قَوم ال و إِنْ أَحد من الْمشرِكني استجارك فَأَجِره حتى يسمع كَالم اللَّه ثُم أَبلغه مأْمنه ذلك بِ: 6سورة توبه آیۀ  -  487

 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:

http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf
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اهمیت تلقی  پیغمبر اکرم ص را موظّف به اعطاي پناهندگی نموده بلکه دین متقاضی را نیز بی
  ند. کرده و از طرفی حضرتش را موظّف کرده تا وي را ایمن به مأمن مورد نظرش برسا

هر دو سبب اعطاي حقوق تابعیت اکتسابی ناشی از پناهندگی یا ناشی از استدعا   
پذیرنده است و این فرد علی االصول نباید از حقوق اجتماعی  شهروندي مسلمین به فرد تابعیت

عموم مسلمین چیزي کمتر دریافت کند. موارد استثناء بسیار معدود است که در صورت 
ر مربوط به افتد. این مبحث بیشت حکومت با حاکمیت نبی یا ولی یا وصی ع به سادگی اتّفاق نمی

هاي مخفیانه در لباس پناهندگی  هاي احتیاط از خصومت یا دشمنی اعطاي حقوق سیاسی و جنبه
شود. بلکه بر اساس قاعدة احترام  یا تابعیت است و در اعطاي حقوق خصوصی مانعی دیده نمی

را (تحصیل شده) نیز حقوق مکتسب پناهنده یا تابعیت پذیرنده  488المللی به حقوق مکتسب بین
  نیز بایست مورد احترام و قبول قرار داد. 

  بلد و نفی تابعیتعیت نفی اصل ممنو -90
توان استدالل کرد که دولت اسالم بطور کلّی (مگر در موارد  به استناد دو آیۀ زیر می  

المللی نیست  شود) مجاز به نفی بلد افراد چه در حیطۀ ملّی و چه در حیطۀ بین خاصی که ذکر می
و آن «فرماید:  باشد. در قرآن کریم می ر این اساس مجاز به نفی تابعیت افراد نیز نمیو لذا ب

هنگام که با شما عهد کردیم که خون هم مریزید و یکدیگر را از دیارتان آواره مسازید و شما 
کشید  به پیمان گردن نهادید و خود بر آن گواهید، سپس شما اینهایی هستید که یکدیگر را می

کنید و بر ضد آنها به گناه و تعدي به همدستی  ی از خود را از دیارشان آواره میو گروه
گیرید و حال آنکه  خیزید و اگر به اسارت شما درآیند در برابر آزادیشان فدیه می یکدیگر برمی

آورید و بعض دیگر را انکار  بیرون راندنشان بر شما حرام بود. آیا به بعضی از کتاب ایمان می
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  .يعلَمونَ
الملل خصوصی، مؤسسه انتشارات آگاه،  واد، حقوق بیندربارة حقوق مکتسب نگاه کنید به: عامري، ج - 488

 ، تهران. 1362 
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تر  ید؟ پاداش کسی که چنین کند در دنیا جز خواري نیست و در روز قیامت به سختکن می
   489»کنید غافل نیست. شود و خدا از آنچه می وجهی عذاب می

استثناء این حکم محاربان با خدا و رسول اوست ص و یا کسانی است که در زمین فساد   
خیزند و در روي زمین  او به جنگ برمی همانا کیفر آنان که با خدا و رسول«فرماید:  کنند. می می

کوشند جز این نباشد که آنها را کشته یا به دار مجازات آویخته و یا دست و پایشان  به فساد می
را به خالف ببرند یا نفی بلد کنند این خواري عذاب دنیوي آنها است و در آخرت در عذاب 

ست یابید توبه کنند پس بدانید که بزرگی خواهند بود. مگر آنان که پیش از آنکه به آنها د
  شرح آیات فوق در بخش برخورد با محارب ذکر شد. 490»خداوند بخشنده و مهربان است.

  اصل آزادي جابجایی افراد و حذف روادید  -91
بگو در زمین سیر کنید پس «فرماید:  امر خداوند به گردشگري بر روي زمین است. می  

در سورة نمل همین امر را براي دیدن و  491»بوده است. کنندگان چگونه ببینید عاقبت تکذیب
در سورة عنکبوت دستور گردش بر روي زمین را براي دیدن  492فرماید. عاقبت مجرمین می

بگو در زمین سیر کنید و بنگرید که چگونه خدا «فرماید:  بدایت خلقت و غایت آخرت امر می
و در سورة روم همین امر براي  493»آورد. پدید می آفرینش آخر را سپسموجودات را آفریده 

 

و إِذْ أَخذْنا ميثاقَكُم ال تسفكُونَ دماَءكُم و ال تخرِجونَ أَنفُسكُم من ديارِكُم ثُم ، 84 – 85سورة بقره، آیات  - 489
ِء تقْتلُونَ أَنفُسكُم و تخرِجونَ فَرِيقاً منكُم من ديارِهم تظاهرونَ علَيهِم بِالْإِثْمِ و أَقْررتم و أَنتم تشهدونَ ثُم أَنتم هؤال

ونَ بِبعضٍ فَما جزاُء تفادوهم و هو محرم علَيكُم إِخراجهم أَ فَتؤمنونَ بِبعضِ الْكتابِ و تكْفُر  الْعدوان و إِنْ يأْتوكُم أُسارى
  .أَشد الْعذابِ و ما اللَّه بِغافلٍ عما تعملُونَ  من يفْعلُ ذلك منكُم إِالَّ خزي في الْحياة الدنيا و يوم الْقيامة يردونَ إِىل

بونَ اللَّه و رسولَه و يسعونَ في الْأَرضِ فَساداً أَنْ يقَتلُوا أَو إِنما جزاُء الَّذين يحارِ، 33 – 34آیات  سورة مائده، - 490
ي الدف يزخ ملَه كضِ ذلالْأَر نا مفَوني أَو الفخ نم ملُهجأَر و يهِمدأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي ذابع ةري الْآخف ملَه يا ون

 يمظعيمحر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع هِملَيوا عرقْدلِ أَنْ تقَب نوا متاب ينإِالَّ الَّذ.  
و  137آیه  و سورة آل عمران، .قُلْ سريوا في الْأَرضِ ثُم انظُروا كَيف كانَ عاقبةُ الْمكَذِّبِني، 11سورة انعام، آیۀ  -  491

  .36سورة نحل، آیه 
  .قُلْ سريوا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كانَ عاقبةُ الْمجرِمني، 69سورة نمل، آیۀ  - 492
بگو در  .قُلْ سريوا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف بدأَ الْخلْق ثُم اللَّه ينشئُ النشأَةَ الْآخرةَ، 20سورة عنکبوت، آیۀ  -  493

 دنبالۀ زیرنویس در صفحۀ بعد:
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در سورة یوسف این موضوع به صورت  494عبرت از عاقبت مشرکین قبلی نازل شده است.

آیا در زمین سیر «فرماید:  در سورة حج می 495سئوال براي بررسی عاقبت گذشتگان آمده است.
ند پس همانا کنند تا صاحب دلهایی گردند که بدان تعقّل کنند یا گوشهایی که بدان بشنو نمی

در سورة سبا  496»ها هستند کورند. هایی که در سینه بینند لکن قلب چشمها نیستند که نمی
هایی ظاهر داشتیم و در بین آنها  هایی که برکت داده بودیم، قریه میان آنان و قریه«فرماید:  می

   497»معبر قرار دادیم. در آنها شبها و روزها امن سیر کنید.
آید دستور سفر و گردشگري از اوامر الهی است و نباید  فوق برمی همانطور که از آیات  

جلوي این امر خدا با ایجاد موانع روادید و غیره گرفته شود. دولت اسالم بایست شرایط الزم 
براي اجراي این امر خدا را نیز فراهم آورده و در مقابل هم خود اخذ روادید را از سر راه 

از دول دیگر بخواهد که موانع روادید خود را از میان بردارند. گردشگران خارجی بردارد و هم 
در آیات فوق داللت بر تمام کشورهاي کرة زمین دارد و خطاب به همۀ افراد ساکن  ضراَواژة 

  بر این کره است و تخصیص به مسلمین و مؤمنین ندارد. 
یسم و نگرانی متأسفانه مسائل سیاسی روز کشورهاي جهان، چون رعب و وحشت از ترور  

هاي اطالعاتی و امنیتی در درون  از مسائل جاسوسی و امنیتی مستمسکی براي تقویت نظام
کشورها شده و در اصل باعث گردش آب در آسیاب این گروه از افراد جامعه گشته و این 

تشکیالتی خود همواره بر رعب ناشی  - اداري -افراد نیز براي حفظ و تقویت جایگاه اجتماعی
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 آورد. و بنگرید که چگونه خدا موجودات را آفریده سپس آفرینش آخر را پدید می زمین سیر کنید
  .قُلْ سريوا في الْأَرضِ فَانظُروا كَيف كانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلُ كانَ أَكْثَرهم مشرِكني، 42سورة روم، آیۀ  - 494
و سورة مؤمن، آیۀ  .الْأَرضِ فَينظُروا كَيف كانَ عاقبةُ الَّذين من قَبلهِم أَ فَلَم يِسريوا في، 109سورة یوسف، آیۀ  - 495
 اَوَلَمکه همین آیه را با  21و سورة مؤمن آیه  44و سورة فاطر آیۀ  9و سورة روم آیه  10و سورة محمد آیه  82

 اند.  شروع کرده
لْأَرضِ فَتكُونَ لَهم قُلُوب يعقلُونَ بِها أَو آذانٌ يسمعونَ بِها فَإِنها ال تعمى أَ فَلَم يِسريوا في ا، 46سورة حج، آیۀ  - 496

  .الْأَبصار و لكن تعمى الْقُلُوب الَّتي في الصدورِ
ظاهرةً و قَدرنا فيها السير سريوا فيها لَيالي و  و جعلْنا بينهم و بين الْقُرى الَّتي باركْنا فيها قُرى، 18سورة سبا، آیۀ  -  497

نِنياماً آمأَي. 
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هاي جامعه افزوده شود تا  نمایند که بر ناامنی عدم امنیت افزوده و یا حتّی اقدام به عملیاتی میاز 
همواره نیاز به گروههاي نظامی و انتظامی و اطالعاتی و امنیتی بیشتر گردد. یک بازتاب این 

 - هاي امنیتی الملل مسائل ورود و خروج از کشورها است و کنترل موضوع در روابط بین
اطالعاتی در این زمینه است که پدیدة روادید و ویزا را در روابط بین کشورها بسیار مهم جلوه 
داده است. پر واضح است که در جهان فعلی، برقراري ارتباطات نیازمند جابجائی افراد نیست و 

تواند در دهکدة جهانی از  وسائل ارتباطی آنقدر گسترده است که هرکسی از هر جایی می
هاي رفت و  بادل اطالعات جابجا شود و نیاز به انتقال خود فرد نیست، لذا محدودیتلحاظ ت

  آیند تا حقیقی.  آمد بیشتر ایذائی به نظر می
باشد که دلیل کشورها در صدور ویزا شده است. این  مهاجرت نیز از دیگر مسائلی می  

در دولت اسالم  گردد که موضوع البتّه جاي بحث زیادي دارد ولی در جاي خود ذکر می
هر دو از حقوق افراد ملّت است و جز در موارد نادر این  499و مهاجرفرستی 498مهاجرپذیري
  توان از افراد خارجی یا داخلی سلب نمود.  حقوق را نمی

  ه افراد روي زمین کلّیاصل جواز مهاجرت و اقامت دلخواه براي  -92
باشد. هرکس محق است در هر  می کرة ارض متعلّق به خالق انسانهاست و وطن ابناء بشر  

اي است که خداوند به  هاجازکشوري سکنی گزیند یا به آن یا از آن مهاجرت نماید. هجرت 
 500»؟آیا زمین خدا گسترده نبود تا در آن مهاجرت کنید«فرماید:  بندگان خود داده است. می

ا هستند هرکجا براي هاي خد شهرها بالد خداست و بندگان بنده«فرماید:  رسول اکرم ص نیز می
چنانکه در دوران خالفت « 502فرمایند: در این باب می 501»تو خوش بگذرد آنجا اقامت کن.

طرف معاویه رفتند هرچه به ه ظاهریه امیرالمومنین علی ع بعضی از پیروان حضرت به شام ب
 

498   - Immigration. 
499   - Emigration. 

 .أَ لَم تكُن أَرض اللَّه واسعةً فَتهاجِروا فيها، 97سورة نساء آیۀ  - 500
 ث ما احببت خريا فاقمالبالد بالد اهللا و العباد عباداهللا فحينهج الفصاحه:  - 501
 .58حضرت حاج سلطانحسین تابنده، نظر مذهبی به اعالمیۀ حقوق بشر، ص  - 502
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شود حضرت قبول  کردند که از رفتن آنها جلوگیري کند ایجاد فتنه می حضرت عرض می
ه و فرمود آنها آزادند چنانکه سهل بن حنیف که از طرف حضرت والی مدینه بود به آن ننمود

ترك پیروي تو و تشویق مهاجرت به شام ه حضرت نوشت که طرفداران معاویه مردم را وادار ب
کنند و اجازه خواست که جلوگیري کند حضرت فرمود آنها را آزاد بگذارد. همچنین عامل  می

ي از معاریف و سران شهر و ا عده رحی به همین مضمون نوشت کهآن حضرت در بصره ش
طرف شام دارند آیا اجازه بدهم یا جلوگیري کنم حضرت در جواب ه قبایل قصد مهاجرت ب

علي مايفوتك من عددهم فامنا هم اهل الدنيا مقبلون عليها مسرعون اليها و  تأسفالمرقوم فرمود: 
مباش که  تأسفیعنی بگذار بروند و از کم شدن عدد آنها م واءسق عندنا يف احل الناسعلموا ان 

دانند که مردم نزد ما در اجراي حکم عدالت بر  آنها اهل دنیا و طالب شهوات دنیا هستند و می
  »باشند. آنها یکسان می

المللی ورود و مهاجرت به کشورها نیازمند صدور روادید و اجازة اقامت  در نظام فعلی بین  
باشد که در دولت اسالم این موضوع قابل قبول نیست. حکومت اسالم باید  ا دائم میموقت و ی

به هرکس که مایل به مهاجرت به کشور اسالم باشد اجازه ورود و اقامت بدهد و چون در بدو 
ورود میهمان است وظیفۀ اکرام بر ضیف نیز برایش مصداق دارد و باید بسیاري از نیازهاي 

ده شود. و اگر مهاجرین تابع دین دیگري بودند، طبق آئین و فقه خود در مشروع وي نیز برآور
انجام اعمال مذهبی آزادند. حتّی از نظر قضایی نیز آزادند که به دادگاههاي خود مراجعه نمایند 

تواند در برابر قاضی مسلمانان از باالترین شخصیت حکومت  و در فقه اسالم یک فرد ذمی می
ناگفته نماند که سکونت اهل ذمه در قلمرو اسالم مشمول پرداخت  503اسالمی شکایت کند.

جزیه است. اهل ذمه با انعقاد پیمانی که نسبت به مسلمین اقدام به جنگ ننمایند و احکام جزائی 
اسالم را در مورد خود بپذیرند و مبلغی به عنوان جزیه پرداخت نمایند مورد حمایت دولت 

فراد ناتوان، دیوانگان، کودکان و زنان از پرداخت جزیه معافند و اسالم قرار خواهند گرفت. ا
گردد. یعنی هر مرد بالغ و سالم باید  رقم جزیه توسط دولت اسالم مشخّص و سرانه وضع می
جزیه تا آنکه با دست خود : «فرماید ساالنه مبلغی به عنوان جزیه و به دست خود بپردازد. می

 

 .595، ص 2بحاراالنوار ج - 503
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دهندگان از  آنها به پیمان ذکر شده است. به هرحال جزیهعیت تاب ابرازو این براي  504»بپردازند
ند و مشمول خدمت هایی که مسلمین ملزم به پرداخت آن هستند معاف پرداخت سایر مالیات

شوند. اهل ذمه فقط به سادگی با اقرار شهادتین از پرداخت جزیه معاف  سربازي و جنگ نیز نمی
شته باشد در قلمرو اسالم زندگی کند آزاد است و از شوند. به هرحال هرکس که میل دا می

ار خواهد بود. در نظر مذهبی به اعالمیۀ کلّیۀ حقوق اجتماعی و تأمینی مسلمین نیز برخورد
رساند از مطالب سابقه  را میعیت پانزدهم نیز که آزاد بودن تاب مادة«فرمایند:  حقوق بشر می

جویی آنان در داخل شهر  شدن خوارج و فتنه پیدا معلوم گردید چنانکه پس از قضیۀ تحکیم و
کوفه خدمت علی ع عرض کردند که از آنها جلوگیري کنند یا در کوفه نباشند حضرت فرمود 
آنها آزادند و مادامی که مخالفت آنها شخصی و مربوط به شخص من است آزادي عمل دارند 

باشد لذا پس از تجمع آنها  نیتاممگر اعمالی را بجا آورند که مخالف مصالح عمومی و مخل 
  505»در خارج و شروع به طغیان و قتل و غارت درصدد دفع آنها برآمد.

  اصل الزام به کتمان اسرار -93
اید،  اي کسانی که ایمان آورده«فرمایند:  در قرآن کریم صراحتاً به کتمان سرّ دستور می  

ساد در حقّ شما کوتاهی دوست همرازي جز از همکیشان خود مگیرید، که دیگران از ف
توزي از گفتارشان آشکار است و آن کینه که  کنند و خواستار رنج و مشقت شمایند و کینه نمی

و چون خبري، «فرماید:  در سورة نساء می 506»آورند. در دل دارند بیشتر است از آنچه به زبان می
ل آنکه اگر در آن به کنند و حا چه ایمنی و چه ترس به آنها رسد، آن را در همه جا فاش می

   507»یافتند. کردند حقیقت امر را درمی پیامبر و به صاحب امر از میان خودشان رجوع می
 

   .حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد و هم صاغرونَ، 29سورة توبه آیه  - 504
 . 59 – 60، صص حضرت حاج سلطانحسین تابنده، نظر مذهبی به اعالمیۀ حقوق بشر - 505
يا أَيها الَّذين آمنوا ال تتخذُوا بِطانةً من دونِكُم ال يأْلُونكُم خباالً ودوا ما عنِتم قَد ، 118سورة آل عمران، آیۀ  - 506

هِمأَفْواه نضاُء مغالْب تدب رأَكْب مهوردي صفخما ت و. 
أُولي الْأَمرِ منهم   و إِذا جاَءهم أَمر من الْأَمنِ أَوِ الْخوف أَذاعوا بِه و لَو ردوه إِلَى الرسولِ و إِىل. 83سورة نساء، آیۀ  - 507

مهنم هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَع. 
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  در امور خصوصی افراد  عیت تجسساصل ممنو -94
گردد و  اصوالً تجسس در اسالم پسندیده نیست چون در اثر تجسس عیوب افراد ظاهر می  

کننده به دلیل  شود که خود تجسس ار نگیرد باعث میچنانچه در معرض اطالع دیگران نیز قر
ورود به حریم دیگران از لحاظ روحی نسبت به فرد مزبور یا افراد مشابه در قلب خود سؤ نظر 
یابد و خود به خود پایه اخوت و برادري در نظام اجتماعی و نتیجتاً سیاسی سست گردد. لذا 

س را از انواع قرآن کریم تجسس عیوب را نهی فرموده و اطال عات کسب شده بر اساس تجس
اي از یک واقعه براي متجسس کشف شود و او را  داند و نه یقین. زیرا ممکن است نیمه ظن می

س ممکن است کشف کند که دو نفر مرتکب زنا می شوند در  به تهمت اندازد. براي مثال متجس
است. در این باب قران کریم صورتی که از نیمۀ اول که ازدواج آن دو بوده خبر نداشته 

اید از گمان دربارة دیگران بپرهیزید به درستی که برخی  اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  می
ها گناه است و بعضی از شما بدي برخی دیگر را در غیبتشان ذکر نکند. آیا شما دوست  ظن
آن دارید. از خدا بترسید و دارید گوشت برادر مرده خود را بخورید البتّه کراهت و نفرت از  می

   508»پذیر و مهربان است. همان خداوند همواره توبه
س محسوب می عمل تجسس به هرگونه شود خواه با وسائل و تجهیزات  اي که باشد تجس

س نباید در حریم خصوصی افراد وارد شود. ورود به  جاسوسی و خواه بدون وسیله و متجس
اي ممنوع  قدم یا نگاه یا استراق سمع است بلکه با هر وسیله حریم خصوصی افراد نه تنها ورود با

اي غیر از خانۀ خود بی  اید، به خانه اي کسانی که ایمان آورده«فرماید:  است. در سورة نور می
آنکه اجازت طلبیده و بر ساکنانش سالم کرده باشید داخل مشوید. این براي شما بهتر است، 

نه کسی را نیافتید داخل مشوید تا شما را رخصت دهند و اگر باشد که پند گیرید و اگر در خا
کنید آگاه  تر است و خدا به هر کاري که می گویند باز گردید، بازگردید. این براي شما پاکیزه

هاي غیرمسکونی که متاعی در آن دارید داخل شوید و  است. بر شما گناهی نیست اگر به خانه

 

ثرياً من الظَّن إِنَّ بعض الظَّن إِثْم و ال تجسسوا و ال يغتب يا أَيها الَّذين آمنوا اجتنِبوا كَ. 12سورة حجرات، آیه  - 508
 .ه تواب رحيمبعضكُم بعضاً أَ يحب أَحدكُم أَنْ يأْكُلَ لَحم أَخيه ميتاً فَكَرِهتموه و اتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّ
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توان دریافت که ورود به  از مفاد این آیه می 509»سازید. ار میداند هرچه را پنهان یا آشک خدا می
حیطۀ شخصی افراد به هر طریقی بدون اجازة فرد ممنوع است. مثالً حتّی نباید با دوربین یا 
میکروفن یا هر وسیلۀ استخباري دیگر وارد حریم خصوصی دیگران شد. استفاده از این ابزار به 

پسندیده «فرمایند:  ها. در قرآن کریم می ست و نه از درب خانهها وارد شدن ا معنی از پشت خانه
کنند  ها به آنها داخل شوید ولی روش کسانی پسندیده است که پروا می نیست که از پشت خانه

گیري کرد  توان نتیجه از تفصیل این آیات می 510»شوند. ها وارد می ها به خانه و از درهاي خانه
  در اسالم ممنوع و حرام است. که ورود به حریم خصوصی افراد 

اگر کسی نیز به نحوي از عیوب دیگران آگاه شد و میل به پخش و انتشار آن داشته باشد 
همانا آنان که «اند:  مرتکب عمل منهیۀ دیگري شده است که در قرآن کریم از آن نهی فرموده

ا عذاب دردناکی در اند شایع شود براي آنه دوست دارند زشتیی درباره کسانی که ایمان آورده
یک معنی آیه این است که اگر  511»دانید. داند و شما نمی دنیا و آخرت مهیا است و خدا می

خطائی از مؤمنی مشاهده شد حقّ بازگویی آن در جائی نیست. لذا بر اساس همین استنباط است 
انی که ایمان اي کس «فرماید:  که خداوند رحیم خبرآورنده را با کلمۀ فاسق خطاب فرموده و می

اید اگر فاسقی برایتان خبري آورد تحقیق کنید مبادا که به مردمی از روي نادانی آسیب  آورده
   512»برسانید و چون آشکار شد از کاري که کردید پشیمان شوید.

این تحذیرات همه بر مبناي این بود که خبر راست را برساند. اگر خبر را با دروغ بیامیزید 
ا تبدیل کنید که باعث تحریف واقعیت شود جرم دیگري بر آن اضافه و یا به شکلی آن ر

 

أَهلها   يا أَيها الَّذين آمنوا ال تدخلُوا بيوتاً غَير بيوتكُم حتى تستأْنِسوا و تسلِّموا على ،27 – 29سورة نور آیات  - 509
 و ذَنَ لَكُمؤى يتلُوها حخدداً فَال تيها أَحوا فجِدت ونَ فَإِنْ لَمذَكَّرت لَّكُملَع لَكُم ريخ كُمذلإِنْ ق ووا هجِعوا فَارجِعار يلَ لَكُم

لَكُم و اللَّه يعلَم ما تبدونَ لَكُم و اللَّه بِما تعملُونَ عليم لَيس علَيكُم جناح أَنْ تدخلُوا بيوتاً غَير مسكُونة فيها متاع   أَزكى
  .و ما تكْتمونَ

 .و أْتوا الْبيوت من أَبوابِها  و لَيس الْبِر بِأَنْ تأْتوا الْبيوت من ظُهورِها و لكن الْبِر منِ اتقى. 189سورة بقره، آیه  - 510
نيا و الْآخرة و اللَّه إِنَّ الَّذين يحبونَ أَنْ تشيع الْفاحشةُ في الَّذين آمنوا لَهم عذاب أَليم في الد، 19سورة نور، آیه  - 511

  .يعلَم و أَنتم ال تعلَمونَ
ما   يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاَءكُم فاسق بِنبإٍ فَتبينوا أَنْ تصيبوا قَوماً بِجهالَة فَتصبِحوا على. 6سورة حجرات، آیه  - 512

نيمناد ملْتفَع. 
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پس هرکس بعد از آنکه چیزي بشنود آن را تبدیل کند پس بر کسی که آن «شود که فرمود:  می
در جاي دیگر اشاره به این گروه و  513»را تبدیل کند گناه است همانا خداوند شنواي دانا است.

شتابند چه آنهایی  بر کردار آنان تو را غمگین نکند که به کفر میاي پیام«فرماید:  این تبدیل می
اند و چه آن یهودان که گوش  که به زبان گفتند که ایمان آوردیم و به دل ایمان نیاورده

کنند و سخن  آیند سخن چینی می سپارند تا دروغ ببندند و براي گروهی دیگر که نزد تو نمی می
ویند اگر شما را اینچنین گفت بپذیرید و گرنه از وي دوري گ نمایند و می خدا را تحریف می

توانی  اي براي او بخواهد تو از جانب خدا براي او چیزي نمی گزینید و هرکس را که خدا فتنه
بکنی اینان کسانی هستند که خدا نخواسته است که دلهایشان را پاك گرداند آنان را در دنیا 

و مقصود از « 515اند: در تفسیر این آیه فرموده 514»خواري و در آخرت عذابی بزرگ است.
تحریف کالم یا تغییر آن در لفظ است به زیاد و کم کردن، چنانکه دربارة بسیاري از آیات 
روایت شده یا برگرداندن از مفهومش است یا برگرداندن از مصداقی است که خداوند یا رسول 

این است که کالم را بعد از  م من بعد مواضعهيحرفُونَ الْكَل اند و معنی ص براي آن وضع کرده
بر اساس سورة مؤمنون اینگونه اشخاص را خداوند  ».دهند... ثبوت در موضع خودش تغییر می

برم به  و بگو پناه می«فرماید:  فرماید و خطاب به رسول اکرم ص می در قرآن شیاطین معرّفی می
عیبجویی «فرماید:  و در سورة قلم در ادامه می 516».نجویی شیاطی تو اي پروردگار من از عیب

 ويلو در سورة همزه براي مرتکبین این عمل آیۀ  517»رود. چینی اینجا و آنجا می که براي سخن

 

 .فَمن بدلَه بعد ما سمعه فَإِنما إِثْمه علَى الَّذين يبدلُونه إِنَّ اللَّه سميع عليم. 181ره، آیۀ سورة بق - 513
بِأَفْواههِم و لَم تؤمن  يا أَيها الرسولُ ال يحزنك الَّذين يسارِعونَ في الْكُفْرِ من الَّذين قالُوا آمنا. 41سورة مائده، آیۀ  - 514

فُونَ الْكَلرحي وكأْتي لَم رِينمٍ آخقَوونَ لاعمبِ سلْكَذونَ لاعموا سهاد ينالَّذ نم و مهقُولُونَ إِنْ قُلُوبي هعواضم دعب نم م
روا و من يرِد اللَّه فتنته فَلَن تملك لَه من اللَّه شيئاً أُولئك الَّذين لَم يرِد اللَّه أَنْ أُوتيتم هذا فَخذُوه و إِنْ لَم تؤتوه فَاحذَ

يمظع ذابع ةري الْآخف ملَه و يزيا خني الدف ملَه مهقُلُوب رطَهي. 
 . 331د چهارم ترجمه، ص ، جل بیان السعاده فی مقامات العباده - 515
  .و قُلْ رب أَعوذُ بِك من همزات الشياطنيِ: 97سورة مؤمنون آیۀ  - 516
 .همازٍ مشاٍء بِنميمٍ: 11سورة قلم، آیۀ  - 517
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   518»واي بر هر غیبت کنندة عیبجویی.«فرماید:  نازل شده است که می
س در زندگی خص با توجه به این موارد به صراحت می وصی افراد در توان گفت که تجس

کند که دولت اسالم  الملل به این وجه سرایت می اسالم حرام است. این موضوع در سطح بین
هاي دیگر عالم به  حق ندارد در حریم زندگی خصوصی افراد سیاسی و غیرسیاسی حکومت

س بپردازد. البتّه نظارت بر تحرکات دشمن و بیگانگان شامل این موضوع نمی شود که در  تجس
گیرد و همانطور که اشاره شد فقط در موارد معدودي چون  خود مورد بحث قرار میجاي 

تجسس از مظنون به همکاري با دشمن در زمان جنگ یا فردي که براي دشمن جاسوسی 
  نماید مجاز شناخته شده است.  می

س در امور مأموران دولتی و بیگانگان و دشمن و کشف جرایم  - 95 اصل وجوب تجس  

س در امور خصوصی افراد حرام است ولی در اسالم پنج نوع  همانطور   که ذکر شد تجس
  تجسس مجاز شناخته شده است: 

  تجسس در اعمال و فعالیت مأموران و شاغلین بخش دولتی جهت جلوگیري از تخلّف آنها.  - 1
 تجسس مرزي در ورود کاالي مضر به حال جامعه یا ورود دشمن.  - 2

س در فعالیت - 3 از دشمنان یا غیره براي  ها و نقل تجس و انتقاالت و تحرکات بیگانگان اعم
ض دیگران.   ایجاد شرایط امن و حفظ جان تابعین از تعرّ

 تجسس براي کشف جرم و تنبیه مجرم و بازگرداندن حق به صاحبان آنها.  - 4

 شود).  تجسس در اعمال و فعالیت متجسسین (که امروز حفاظت اطالعات نامیده می - 5

   520توان یافت در موارد فوق مبتنی بر احادیث و اخبار می 519مختلفی توضیحات

  

 

  .ويلٌ لكُلِّ همزة لُمزةآیۀ یک سورة همزه:  - 518
 مبانی حکومت اسالمی، جعفر سبحانی. 7ي، و فصل تجسس، اطالعات و استخبارات، حسینعلی منتظر - 519
 . 154 -163، صص 1380نامه، حضرت حاج مالّ سلطانمحمد گنابادي، انتشارات حقیقت،  والیت - 520



 

  

 
  

  

  ضمیمه
  
  

  منابع و مآخذ





 

  

   منابع فارسی

، انتشارات حقیقت، اجتماعی –مجموعه مقاالت فقهینورعلی تابنده،  حضرت حاج دکتر §
  http://www.sufism.ir تهران.، 1380

، عرفان ایران» ین شاه نعمت اهللا ولینورالدسید  حضرت«حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده،  §
، انتشارات 5- 20 ص، ص15شماره  گردآوري و تدوین دکتر سید مصطفی آزمایش،

 http://www.sufism.ir ، تهران.1382حقیقت، 

داري در اسالم، عرفان ایران، گردآوري و تدوین  بردهحاج دکتر نورعلی تابنده، حضرت  §
. ، تهران1383 ،نتشارات حقیقتا 19مصطفی آزمایش، شمارة سید  دکتر

http://www.sufism.ir 
حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه، صلح ادیان، متن پیام افتتاحیه به کنفرانس  §

 Foundation for Religious Harmony)صلح ادیان، بنیاد هماهنگی ادیان و صلح جهانی 

and Universal Peace) ،31 -29  هندوستان، 2005آپریل  18- 20، (1384فروردین ،(
دهلی نو. عرفان ایران، مجموعه مقاالت، گردآوري و تدوین دکتر سید مصطفی آزمایش، 

 http://www.sufism.ir. ، تهران1384، 5 - 9، انتشارات حقیقت، صص 22شمارة 
، گردآوري و ایران فرهنگی، ایران سیاسی، عرفان ایران، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده §

، 1379انتشارات حقیقت،  ،8 - 14صص  ،3شمارة  کتر سید مصطفی آزمایش،تدوین د
 http://www.sufism.irتهران. 

، 1356، حضرت حاج دکتر نورعلی تابنده، حقوق تطبیقی، مدرسه عالی قضایی و اداري قم §
 http://www.sufism.ir. قم

ن السعاده فی حضرت حاج سلطانحسین تابنده، رهنماي سعادت، ترجمۀ مقدمۀ تفسیر بیا §
 http://www.sufism.ir .1342مقامات العباده با هفت سوره، انتشارات حقیقت، 

حضرت حاج سلطانحسین تابنده، نظر مذهبی به اعالمیه حقوق بشر، انتشارات صالح، چاپ  §
 http://www.sufism.ir .، تهران1354، دوم

 یز عرفانی، چاپ سوم،حضرت حاج سلطانحسین تابنده، قرآن مجید و سه داستان اسرارآم §

http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
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 http://www.sufism.ir .، تهران1365، انتشارات حقیقت

حاج مالّ حضرت حاج سلطانحسین تابنده، نابغۀ علم و عرفان، شرح حال حضرت  §
 .، تهران1350، انتشارات حقیقت ، چاپ دوم،بیدختی گنابادي سلطانعلیشاه محمدسلطان

http://www.sufism.ir 
هاي حضرت حاج  ابنده، چهل گوهر تابنده، منتخبی از سخنرانیحضرت حاج سلطانحسین ت §

 http://www.sufism.ir .، تهران1383، سلطانحسین تابنده گنابادي، انتشارات آشنا

§ 1346، چاپ دوم، چاپخانۀ دانشگاه تهران، هحضرت حاج مالّ علی بیدختی گنابادي، صالحی .
 http://www.sufism.ir .، تهران1351چاپ سوم 

رت حاج مالّ علی بیدختی گنابادي، ذوالفقار، در حرمت کشیدن تریاك، چاپ چهارم، حض §
 http://www.sufism.ir ، تهران.1382انتشارات حقیقت، 

، 1360بشارت المؤمنین، انتشارات حقیقت،  ،بیدختی گنابادي محمدسلطان حضرت حاج مالّ §
  http://www.sufism.ir تهران.

دکتر ترجمه  .بيان السعادة يف مقامات العبادة ،بیدختی گنابادي محمدحاج مالّ سلطانحضرت  §
آقا رضاخانی، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد محمداهللا ریاضی و  حشمت

  http://www.sufism.ir تهران.، 1377اسالمی، 
سعادتنامه، تصحیح و تعلیقات حسینعلی  ،بیدختی گنابادي محمدسلطان حضرت حاج مالّ §

  http://www.sufism.ir، تهران. 1379کاشانی بیدختی، انتشارات حقیقت، 
، 1378مجمع السعادات، انتشارات حقیقت،  ،بیدختی گنابادي محمدسلطان حضرت حاج مالّ §

 http://www.sufism.ir تهران.
. 1380والیت نامه، انتشارات حقیقت،  ،بیدختی گنابادي محمدسلطان حضرت حاج مالّ §

http://www.sufism.ir 
تفریه هوفه § ، 1383، درباره عدالت، برداشتهاي فلسفی. ترجمه امیر طبري، نشر اختران ،اُ

 . تهران

 .1353، الملل عمومی، ترجمه حسین سیدي اسالم و حقوق بین ،احمد رشید §

 تهران. ،1342، حاکمیت دولتها، چاپ جیبی ،ارسنجانی، حسن §

قدمۀ قیصري بر فصوص الحکم شیخ اکبر شرح م ،الدین استاد سید جالل، آشتیانی §

http://www.sufism.ir
http://www.sufism.ir
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  .، تهران1370الدین ابن عربی، انتشارات امیرکبیر،  محیی
دیپلمات و دیپلماسی، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت  ،آالدپوش، علی، علیرضا توتوتچیان §

 .، تهران1372، امور خارجه

 ، تهران. 1361 چاپ سوم، تخواه، انتشارات مروارید،ساوستا، جلیل دو §

س، اطالعات و استخبارات، چاپ کمیته انقالب اسالمی. § آیت اهللا حسینعلی منتظري،تجس 

م از دیدگاه شهید ثانی و امام خمینی، سید  آیت § اهللا سید روح اهللا موسوي خمینی، تعلیم و تعلّ
 ، تهران.1367احمد فهري، مرکز نشر فرهنگی رجاء، 

، ترجمه سید احمد داية ايل اخلالفة و الواليةمصباح اهل اهللا سید روح اهللا موسوي خمینی، آیت §
  ، تهران. 1360فهري، چاپ پیام آزادي، 

و  مصرفی هايدر وام اقتصادي ربا - تحلیل فقهی« ،هرسینیعبدالرضا و  ، بیژنبیدآباد §
 .1382 ،»و کاستیهاي فقه متداول در کشف احکام شارع گذاري سرمایه

http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf  
شرکت سهامی بانک غیرربوي و بازبینی ماهیت ربوي و  ،هرسینیعبدالرضا و بیژن، بیدآباد  §

مجموعه مقاالت سومین همایش دوساالنۀ اقتصاد اسالمی غیرربوي عملیات بانکی متداول. 
، پژوهشکدة اقتصاد، دانشگاه 1382دي  3- 4، »نظریۀ اقتصاد اسالمی و عملکرد اقتصاد ایران«

 تهران.  ،193- 224ص تربیت مدرس، ص

http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf 
هزینه در مالیۀ عمومی اسالمی، پژوهشکدة پولی و بانکی، بانک مرکزي  ،بیدآباد، بیژن §

 /http://www.bidabad.com .1384، ایران

، یهاي شیوه حکومت اسالم اقتصادي انواع بیمه و ویژگی –تحلیل فقهی ،بیژنبیدآباد،  §
 /http://www.bidabad.com  .1382، پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزي ایران

، صول فقه پویاي امامیهنرخ و پایه مالیاتی در مالیه اسالم و بناي حکمت در ا ،بیدآباد، بیژن §
  /http://www.bidabad.com. ، تهران1382

، 1383عشریه در مالیه اسالم. پژوهشکدة پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران،  ،بیدآباد، بیژن §
 /http://www.bidabad.comتهران. 

بیدآباد، بیژن، مبانی عرفانی اقتصاد اسالمی، پول، بانک، بیمه و مالیه از دیدگاه حکمت.  §

http://www.bidabad.com/doc/reba-fa.pdf
http://www.bidabad.com/doc/sherkat-sahami-bank.pdf
http://www.bidabad.com/
http://www.bidabad.com
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 .1383پژوهشکدة پولی و بانکی، بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، 
 http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf   

الملل عمومی، سیاست  الملل در اسالم، حقوق بین مبانی عرفانی روابط بینبیدآباد، بیژن،  §
 .1384خارجی، دیپلماسی از دیدگاه حکمت. 

 http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf  
مبانی عرفانی علوم سیاسی در اسالم، سیاست، حکومت، والیت از دیدگاه بیدآباد، بیژن،  §

 .   1388حکمت، 
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 

هاي حقوقی، حقوق جزا از  مبانی عرفانی حقوق در اسالم، حقوق تطبیقی، نظامبیدآباد، بیژن،  §
  oqooq.pdfh-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani. 1388دیدگاه حکمت، 

مبانی عرفانی حقوق اساسی در اسالم، فلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق بیدآباد، بیژن،  §
erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani-. 1388عمومی از دیدگاه حکمت، 

asasi.pdf-hoquqe 
 . ، قم1377مقدمات، انتشارات دارالفکر، تصحیح محمد محمدي قاینی، جامع ال §

، 1335، جنگ و صلح در اسالم، ترجمۀ غالمرضا سعیدي، انتشارات اقبال ،خدوري مجید §
  . تهران

الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی، دفتر مطالعات سیاسی  حقوق بین ،رابین چرچیل و آلن لو §
 . ، تهران1367، ارجهالمللی، وزارت امور خ و بین

المللی اقتصادي، ترجمه قاسم زمانی، مؤسسه  زایدل، هوهن فلدرن، آیگناتس، حقوق بین §
  .، تهران1378، مطالعات و پژوهشهاي حقوقی، شهر دانش

 قم. ، 1362مبانی حکومت اسالمی، جلد دوم، انتشارات توحید،  ،سبحانی، جعفر §

 تهران. ، 1371الملل، نشر سفید، چاپ دوم،  بین توسعه، جهان سوم و نظام ،القلم محمود سریع §

، ادوار فقه، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،شهابی، محمود §
 . ، تهران1369

 .، تهران1340، الملل عمومی، انتشارات دانشگاه تهران حقوق بین ،صفدري محمد §

، 1375، پ کتابخانه گنج دانشالملل، چا اسالم و حقوق بین ،ضیائی بیگدلی، محمدرضا §
 . تهران

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf
http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-ravabet-beynolmelal.pdf
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 ، تهران. 1362 الملل خصوصی، مؤسسه انتشارات آگاه،  عامري، جواد، حقوق بین §

 عالمۀ طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان. §

 .، تهران1371فرمان حضرت علی ع به مالک اشتر، چاپ وزارت امور اقتصادي و دارایی،  §

 .تهران ، انتشارات امیرکبیر،فرهنگ عمیدعمید،  §

، 1367الملل، ملّی کردن...، انتشارات پاژنگ،  حقوق بین ،قائم مقام فراهانی، عبدالمجید §
 تهران.

  تهران. ، 1381الملل. سازمان سمت،  اصول سیاست خارجی و سیاست بین ،قوام، عبدالعلی §
الملل، دفتر مطالعات  دیپلماسی نوین در عصر دگرگونی در روابط بین ،کاظمی، علی اصغر §

 . ، تهران1365، المللی وزارت امور خارجه اسی و بینسی

 . ، تهران1380، آیات االحکام (حقوقی و جزایی)، نشر میزان ،گرجی، ابوالقاسم §

، 1379، محقق داماد، مصطفی، اصول فقه، دفتر دوم، چاپ نهم. مرکز نشر علوم اسالمی §
 .تهران

 . ، تهران1356، ه تهرانمبانی استنباط حقوق اسالمی، دانشگا ،محمدي، ابوالمحسن §

 . ، تهران1374، الملل الملل عمومی و اصول روابط بین حقوق بین ،الدین مدنب، جالل §

 منتسکیو، روح القوانین ترجمۀ علی اکبر مشهدي، تهران.  §

  . ، تهران1378البالغه، ترجمه جعفر شهیدي، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ پانزدهم،  نهج §
 .، تهران1337مات قصار رسول اکرم ص، ابوالقاسم پاینده. الفصاحه، مجموعه کل نهج §

الملل، انتشارات آستان قدس  هونتزینگر، ژاك، ترجمۀ عباس آگاهی، درآمدي بر روابط بین §
 مشهد.، 1376رضوي، 

  منابع عربی

چاپ دوم، در  بيان السعادة يف مقامات العبادة،بيدخيت گنابادي،  حمدحضرت حاج مالّ سلطامن §
هجري مشسي، چاپخانة دانشگاه ران.  ۱۳۴۴لد رقعي به زبان عريب، چهار جم

http://www.sufism.ir 
، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم ۲، جامع االحاديث، نور هالبالغ ج  شرحابن ايب احلديد معتزيل،  §

http://www.sufism.ir
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 . CDاسالمي، لوح فشرده 
يقات كامپيوتري علوم ، مركز حتق۲إربل، علي بن عيسي، كشف الغمة، جامع االحاديث، نور  §

 .CDاسالمي، لوح فشرده 
 تفسري كنزالعرفان، چاپ مكتبه املرتضويه. §
 معجم مفردات الفاظ القران، دارالفكر الطباعة و النشر و التوزيع، بريوت، لبنان.   راغب اصفهاين، §
 زبده البيان، چاپ مكتبه املرتضويه.  §
§ ب اهللا العزيز احملكم. مؤسسة الطباعة و النشر، د حيدر آملي، تفسري احمليط االعظم يف تأويل كتاسي

 ه.ق طهران.  ۱۴۱۴وزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي، الطبعة االويل، 
، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، ٢، جامع االحاديث نور الشيعة وسائلشيخ حر آملي،  §

  .CDلوح فشرده 
، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح ۲جامع االحاديث، نور ثقة االسالم كليين، الكايف،  §

 .CDفشرده 
، االحكام السلطانيه و الواليات الدينيه، مكتبه دار ابن قتيبه، الكويت، الطبعة حممداملاوردي، علي بن  §

  .. چاپ ديگر در قم، دفتر تبليغات اسالمي١٤٠٩االويل، 
ز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح ، مرك۲جامع االحاديث نور ، حباراألنوارباقر جملسي، حممد §

 .CDفشرده 
، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، ۲جامع االحاديث نور ، الوسائل مستدركحمدث نوري،  §

 .CDلوح فشرده 
، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، ۲شيخ صدوق، من الحيضره الفقيه، جامع االحاديث نور  §

 .CDلوح فشرده 

  سیمنابع انگلی
§ American Journal of international law (1961) pp 1062 – 1082. 
§ Bidabad (2004), Economic-juristic analysis of usury in consumption and 

investment loans and contemporary jurisprudence shortages in exploring 
legislator commandments. Proceeding of the 2nd International Islamic 
Banking Conference. Monash University of Malaysia. 9-10 September. 
http://www.bidabad.com/doc/reba-en.pdf      
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