
  
  الملل  بين نظيم روابطتاصولي براي 

  ف اسالميعرفان و تصوحكمت در  هديدگا از
  
  

  1بيژن بيدآباد
  
  

  چكيده
. تواند منشاء صدمات اساسي به بشريت گردد الملل در عصر حاضر نسق ناصوابي به خود گرفته كه مي روابط بين

المللي مطرح و ايجاد گردد و قواعد  ها در سطح بين ا و ملّته لذا الزم است كه مباني محكمي براي تنظيم روابط دولت
 مقالهدر اين . تواند مهمترين پايه براي اين بنا باشد در اين ارتباط روح قوانين اسالمي مي. جديدي از نو بنيان گذاشته شود

تا بلكه لطافت و صدق و  الملل در اسالم را در حد اصول برشماريم هدف براين گذاشته شد تا مباني عرفاني روابط بين
حقّانيت عرفان اسالمي كه عصارة تفكّر اولياء بشر طي هزاران سال بوده است انديشه، قلم و بيان محققين را به اين سمت 

ها و  با طرح ديدگاه مقالهاين  .الملل در جهان تعريف و تدوين شود بكشاند تا بناي فكري جديدي براي فرآيند روابط بين
الملل عمومي و سياست  الملل يعني حقوق بين به مباحث اساسي روابط بين ياسالمعرفان و تصوف  حكمت درنگرش 

كاربردي و اجرايي بسياري در  مباحثمبناي  يتواند در مراحل بعد نمايد كه مي ميخارجي و ديپلماسي اصولي را مطرح 
  . اين زمينه باشد

  
  است خارجي، عرفان، تصوف، حكمتالملل عمومي، ديپلماسي، سي حقوق بين: كلمات كليدي

  
  

  مقدمه
اي رسيده و نظم و ترتيبات فعلي توان برقراري ثبات و صلح را در روابط  الملل معاصر به شرايط شكننده روابط بين

و . الملل عمومي نيز نتوانسته با ساز و كارهاي فعلي خود شرايط الزم را مهيا نمايد حقوق بين. نمايد الملل تضمين نمي بين
هاي آن در اين امر ناتوان بوده، دور شدن اين رشته حقوق از فطرت  الملل و ديسيپلين ايد يكي از دالئلي كه حقوق بينش

فقط به منافع  كهبه اين ترتيب اگر ساز و كارهاي جديدي بر مبناي طبع سليم بشر طراحي گردد . و طبيعت بشر بوده است
  . الملل در اين مقطع از تاريخ بشر باشد هبود وضعيت روابط بينيكسويه كشورها ننگرد شايد بتواند قدمي در ب

ها قابليت يكسان بودن  يع اديان استخراج شده به دالئل متنوع باالخص در سطح كشورابسياري از قوانين كه از شر
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ت و نژاد و زيرا تفاوت خصوصيات مختلف اقوام و دول و جغرافيا و سياس. و عمومي بودن يك قانون براي همه را ندارند
ولي روح شرايع كه در همه . دهد ديگر اجازه وضع يك قانون براي همه را نميبسيار  هاي و ويژگي آب و خاك و اقليم

باشد در همة اديان يكسان و واحد است و  اديان هم بوده و هست و مورد احترام و باور همه عقالي كشورهاي مختلف مي
هاست ثابت و اليتغير بوده و  باشد كه هزاره رهاي اخالقي در اديان مختلف ميعرفان و باو ،تصوف ،آن عبارت از طريقت

الملل براساس روح اديان كه در همه اديان  پس اگر روابط بين .كند عقل به آن در همه ازمنه و امكنه حكم كرده و مي
  .برخوردار خواهد بوداز قابليت پذيرش عمومي  كهخواهيم رسيد  يواحد است تعريف و طراحي شود به قانون واحد

   
  شناسي روش

هاي  ديدگاهالملل عمومي بسيار ناچيز بوده و علت آن نيز  ورود و توسعه فقه و شريعت اديان به حوزة حقوق بين
ها  و آن آموزه. هايي استفاده نمود كه اختالف در آن نباشد لذا بايد از آموزه. باشد مغاير فقهي اديان و مذاهب مختلف مي

 علمو حكما در تعاريف  متكلّمين .است كه در همه اديان مشترك و يكسان يستهاي عرفان و تصوف ن وزهچيزي جز آم
و هر دوي آنها در  دانند ميو حكمت تمايز قائلند و علم را به معني درك حقيقت عالم و حكمت را درك سرّ اشياء 

از بارقة حكمت بالغة  هقرار دارد نازلة تنزّل يافت مااستعارة حكمت كه مد نظر . شوند نزديك مي تعالي به يكديگرمراتب 
قاعده كلي اصل . تواند علت تقنين حكم بوده باشد مياديان مختلف شارع است كه در تشريع احكام صوري و فرعي 

در  لذا. آورد بنيان اصلي نگرش ما به حل موضوع است را فراهم مي) به معني قانونگزاري(حكمت كه تالزم عقل و شرع 
مفاد سعي بر اين خواهيم داشت تا شيوة عقلي كه مستنبط از روح واحد همة اديان است جا با مد نظر قرار دادن اين اين

اي از اصول كلي كه بتواند مورد قبول دول جهان باشد را فراهم آوريم تا همانگونه كه اعالمية  الزم براي ارائه مجموعه
ها را در برابر  نيز چارچوب رفتار دولت صولها با افراد طرح نمايد اين ا لتاي را براي تعامل دو حقوق بشر توانست زمينه
  .يكديگر مشخص نمايد

در طرح اين موضوع اصول متنوع و قابل توجه را از مجموعه كتب عرفا و صوفيه استخراج  2)1385( بيدآباد
در سه بخش حقوق  مهمياصول  تابدر آن ك. در زمان فعلي باشد رتيباتاي براي اين ت تواند پايه د كه مينماي مي
شود كه در اين  مطرح مي و تصوف اسالمي در عرفانالملل عمومي، ديپلماسي و سياست خارجي از ديدگاه حكمت  بين

  .پردازيم مقاله به كليات مباحث آن مي
  

  سياسي ستمگري اسينشانرو
باشد باالخص اگر در مقابل امر  ياستكبار در لغت به معني بزرگي كردن است و آن منفورترين پديده در دين م

ها و تجاوزات، استكبار  سرمنشاء تمام فسادها، ضاللت. و مستكبر خود را از صاحب امر الهي باالتر بداندشود الهي واقع 
از لحاظ روانشناسي  4.از درگاه الهي استكبار بود و استكبار فرعون سبب هالكت وي شد 3است و علّت راندن ابليس

                                                 
 . اسي از ديدگاه حكمتحقوق بين الملل عمومي، سياست خارجي و ديپلم ،مباني عرفاني روابط بين الملل در اسالم، )1385(بيدآباد، بيژن  - 2

beynolmelal.pdf-ravabet-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani  
و به فرشتگان گفتيم آدم را سجده .  َو اْسَتكَْبَر َو كانَ ِمَن الْكاِفرِيَن  إِْبِليَس أَىب َو إِذْ قُلْنا ِللَْمالِئكَِة اْسُجُدوا ِلآَدَم فََسَجُدوا إِالَّ، 34سوره بقره، آيه  - 3

 . كنيد همه سجده كردند جز ابليس كه استكبار كرد و سرباز زد و او از كافران بود
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قرآن . شود كه فرد خود را بهتر از ديگران بداند همانگونه كه ابليس نيز دچار همين توهم شد باعث ميفردي استكبار 
آفرينم، چون تمامش كردم و در آن از روح  من بشري را از گل مي: پروردگارت به فرشتگان گفت«: فرمايد كريم مي

. كه خود را بزرگ پنداشت و از كافران شد همة فرشتگان سجده كردند مگر ابليس. اش كنيد خود دميدم، همه سجده
ام منع كرد؟ آيا خود را بزرگ  گفت اي ابليس چه چيز تو را از سجده كردن در برابر آنچه من با دست خود آفريده

گفت از اينجا بيرون رو كه . اي و او را از گل مرا از آتش آفريده. پنداشتي يا بزرگ بودي؟ گفت من از او بهترم
  . ابليس خود را بهتر دانست و اين وهم منجر به تنزّل او گشت 5».روز قيامت لعنت من بر توستمطرودي و تا 

ناسيوناليسم يك نوع . اين پديده در اقوام، ملل و كشورها كامالً قابل رؤيت استنيز از بعد روانشناسي اجتماعي   
با يكديگر به كشتار و قتال پرداخته و همنوع خود دو كشور بر اثر همين توهم . توهم برتري طلبي نسبت به ساير ملل است

هرگونه برتري طلبي قومي، ملّي، . كني و من در اين سو هستم كه تو در آن سوي مرز زيست ميكشند  ميرا به اين علّت 
مام تواند مولد استكبار اجتماعي باشد كه سرچشمه ت نژادي، زباني، فرهنگي، مذهبي، ديني، و حتّي علمي، همه و همه مي

يابيم كه تنها  اگر اندكي تأمل كنيم درمي. ها و كشتارها و فسادها در جهان است ها و ستم ها و ظلم ها و اجحاف جنگ
عاملي كه سبب كرامت است تقوي است و شعبه و قبيله و مليت و نژاد و فرهنگ و حتّي دانش اكتسابي سبب كرامت 

ساخت يك خالقند و آن  هاي عالم همه دست و مخلوقات و انسان 6شود انسان و جامعة وي نسبت به جوامع ديگر نمي
  نگرد پس چه جاي تفاخر و برتري؟ خالق نسبت به همه به يك نگاه مالكيت مي

بينيم كه مسائلي نظير نژاد برتر، قدرت برتر، اقتصاد برتر، مليت برتر، فرهنگ برتر، دانش  در جهان فعلي مي  
م برتر همه و همه سبب كشتار انسانها گشته و بشريت را به درجة حيوانات وحشي بلكه برتر، تجهيزات و تسليحات و علو

آن هم فقط  -در بين معدود حيواناتي رسم همنوع كشي. تر از آن يعني گياهان و جمادات سوق داده است درجات پست
حيواني نوع خود را  وجود دارد و به جز گرگ و كفتار در گرسنگي شديد هيچ -در شرايط اضطرار گرسنگي مفرط

داند براي اطفاء اميال رياست طلبي و استكبارش و لذّت حلق و  درد، ولي انساني كه خود را متمدن و متعالي مي نمي
اند تا از روي نعش برادرش با قوميت يا مليت يا نژاد  كند كه وي را ساخته كشد و گمان مي فرجش همنوع خود را مي

  . رد و خوشتر بيĤميزد و سهلتر دفع نمايد و سنگينتر بخوابدديگر بلند شود و خوشتر بخو
تمام جنگها با اين منشاء صورت گرفته و استبعادي نيست كه تا بحال چندين مرتبه بشريت به دليل حماقت   
جنگ دوم جهاني زنگ ديگري از . دست به خودكشي نزده باشد و مجدداً از نو متولّد نشده باشد ي خويشاستكبار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  إِلٍه غَْيرِي فَأَْوِقْد ِلي يا هامانُ َعلَى الطِّنيِ فَاْجَعلْ ِلي َصْرحاً لََعلِّي أَطَِّلُع إِىل َو قالَ ِفْرَعْونُ يا أَيَُّها الَْملَأُ ما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن، 38-39سوره قصص آيات  - 4
فرعون گفت اي مهتران، من براي شما . َجُعونَإِلَْينا ال ُيْر َو إِنِّي لَأَظُنُُّه ِمَن الْكاِذبَِني َو اْسَتكَْبَر ُهَو َو ُجُنوُدُه ِفي الْأَْرضِ بَِغْيرِ الَْحقِّ َو ظَنُّوا أَنَُّهْم  إِلِه ُموسى

او و لشگرهايش . اي هامان براي من آجر بپز و طارمي بلند بساز، مگر خداي موسي را ببينم كه دروغگويش پندارم. شناسم خدايي جز خود نمي
  .شوند به ناحق در زمين سركشي كردند و پنداشتند كه به نزد ما بازگردانيده نمي

فَإِذا َسوَّْيُتُه َو َنفَْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فَقَُعوا لَُه ساجِِديَن فََسَجَد الَْمالِئكَةُ  إِذْ قالَ َربَُّك ِللَْمالِئكَِة إِنِّي خاِلٌق َبَشراً ِمْن ِطنيٍ. 71-78ات سورة ص، آي - 5
ُه إِْبِليُس ما َمَنَعَك أَنْ َتْسُجَد ِلما َخلَقُْت بَِيَديَّ أَْسَتكَْبْرَت أَْم كُْنَت ِمَن الْعاِلَني قالَ أََنا َخْيٌر ِمْن كُلُُّهْم أَْجَمُعونَ إِالَّ إِْبِليَس اْسَتكَْبَر َو كانَ ِمَن الْكاِفرِيَن قالَ يا

 . الدِّينِ َيْومِ  َخلَقَْتنِي ِمْن نارٍ َو َخلَقَْتُه ِمْن ِطنيٍ قالَ فَاْخُرْج ِمْنها فَإِنََّك َرجِيٌم َو إِنَّ َعلَْيَك لَْعَنِتي إِىل
َو َجَعلْناكُْم ُشُعوباً َو قَباِئلَ ِلَتعاَرفُوا إِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاكُْم إِنَّ   يا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَقْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ َو أُْنثى: فرمايد مي 13در سوره حجرات آيه  - 6

تر شما نزد خداوند  ما را از يك زن و مرد آفريديم و در شعب و قبائل قرار داديم تا بشناسيد همانا با كرامتاي مردم همانا ما ش. اللََّه َعِليٌم َخبٌِري
 . پرهيزگارتر شماست
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هاي آتش و ويراني و پلشتي بشريت را  رفت تا بار ديگر با شعله آموزة استكبار نژاد پرستي و قوميت برتر بود و ميهمين 
اند و  خطر حكّام جاهل كه بوئي از انسانيت نبرده. طلباني چون هيتلر به توهم برتري خود دست يازند از بين ببرد كه جاه

اند و براي خوش  اند و اندكي در درون مستراح شكم خود ننگريسته ز ايستادهدر حماقت استكبار و جهل ناشي از آن با
هاي مملو از روح و جان و احساس كودكان و ميان ساالن و پيران از زن و مرد را به خاك و  پركردن اين مستراح، قلب

نساني اقدام به خلق محيطي كنند انسانها بايد طبق توافقات ا. تر است االطفاء كشند از هر چيزي در اين جهان الزم خون مي
  . كه از نور علم و معرفت و انسانيت سرشار گردد و حركت از حيوانيت به انسانيت آغاز شود

در حكومت . هاي حيواني است تر يعني ديدگاه ها تنزّل ديدگاههاي انساني به مرحلة پائين درازي علّت اين دست  
نوع حكومت خود در جنگل قواعد خاصي دارد و قوانين بقاء نوع در آن  البتّه اين. جنگل همواره ضعيف پايمال است

اي نوع خود را بدرد مگر در موارد استثناء كه بقاء نوع منوط به قتل همنوع  شود و كمتر ديده شده كه درنده رعايت مي
كنيم بدتر از حكومت  ار ميمتأسفانه اين نوع حكومت در جوامع انساني كه با طبيعت و معيارهاي حيواني رفت. باشدبوده 

كشد و اين  جنگل است چه كه در جوامع باصطالح انساني، اين حيوان مستقيم القامه گروه گروه همنوع خود را مي
در صورتي كه . كشتار نه براي ارتزاق بلكه براي رفع مزاحم از سر راه حصول اميال فردي يا فرونشاندن آتش كين است

  . شود دنبال نمي -مگر استثناً -ر قتل يكديگر چنين هدفي در بين حيوانات د
  

  تعالي بشر و دين
اعتالي اخالقي . علي االصول جوامع انساني بايد متوجه متعالياتي باشند كه در ديگر جوامع حيواني وجود ندارد  

مبناي آن قدرت، الملل از جملة اين مباحث است، كه چگونه ديپلماسي متعالي بين جوامع برقرار گردد كه  در روابط بين
بشر امروز هنوز مصمم به حصول و برقراري اين ديپلماسي متعالي نشده، . هاي آن اجزاء قدرت نباشد و عناصر و مؤلّفه

ها است كه در حول و حوش اين موضوع تالش ضعيفي نموده ولي راه تا مقصد بسيار طوالني است و شايد  گرچه قرن
شايد اين آرزويي باشد براي زماني كه انسان موفّق . ظ فكري متحول شده باشدبشري به اين هدف نزديك شود كه از لحا

شود با بكارگيري علم و تكنولوژي در فيزيك خود دستكاري نمايد تا بتواند خصائل متعالي را در خود تقويت نمايد و 
  . تواند باشد ار دور ميبه هرحال اين موضوع تحقق آرزويي براي سالهاي بسي. بذر انسان اصالح شده را پرورش دهد

همة اديان الهي براي رسيدن به اين تعالي تأسيس گرديدند و رسوالن براي حصول اين هدف مبعوث شدند و اين 
سلسلة انبياء و اولياء و اوصياء الهي از آدم ع تا خاتم ص و تا انقراض عالم ادامه داشته و دارد و خواهد داشت و بر كمال 

و لذا اديان را در  7.شود ن اولواالمر هستند در هر عصر منطبق با شرايط مكان و زمان افزوده ميآيات الهي كه همان رسوال
در ميان تالشهاي گوناگون بشر براي تدوين قواعد و قوانين اجتماعي تالش . امتداد هم در تعالي و تكامل قرار داده است

ل گرامي اسالم ص تجلي متكامل تمام تفكّرات ديني انبياء و اولياء و اوصياء الهي بيش از همه بوده و هست و رسو
متأسفانه تفسير و تأويل . ستا گذشته و ميراث رشديافتة قواعد و شرايع اديان سلف به عنوان نقطة عطف اين تحول بوده

دستورات گرانماية آن حضرت آنقدر به دست عالم نمايان دين به تحريف كشيده شده كه عارفي خطاب به محضر 

                                                 
اي را منسوخ كنيم بهتر از  هر آيه. ٍء قَديٌر لِّ َشْيكُ  ما َنْنَسْخ ِمْن آَيٍة أَْو ُنْنِسها َنأِْت بَِخْيرٍ ِمْنها أَْو ِمثِْلها أَ لَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َعلى، 106سورة بقره، آية  - 7

  داني خدا بر هر كاري تواناست؟ آيا نمي. آوريم آن يا همانند آن را مي
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  .اند كه چون بازآيي دينت را نشناسي عرضه داشت كه آنقدر بر دين تو پيرايه بسته حضرتش ص
  

  روش استنباط
بسيار منسجم و مستحكم است و احكام واقعي اسالم نزد اهل خرد همانند قوانين به مسائل مختلف اسالم  رويكرد

ضع گرديده است و حداكثر توافق و سازگاري اين قوانين براساس فطرت بشري ابداع و و. باشند علمي ثابت و اليتغير مي
اند و شايد  عب و فرَق مذهبي و فقها اقدام به تفصيل اصول اساسي دين نمودهشُ. را با رفتار و حاالت و فطرت بشر دارد

 ق شيعهرَروش فقهي متداول در بين ف. همين تفصيل علّت بروز آراء مختلف در دين شده و اختالفات را ايجاد كرده باشد
تواند منشاء  و سني و نحوة استدالل فقهاي منسوب به اين مذاهب در حجيت منابع فقه متفاوت است و اين خود مي

به رشتة الهي «: هدف دين وحدت است كه فرمود. اختالف آراء و نظرات گردد كه اصوالً بر خالف هدف دين است
شايد اين آيه كافي باشد كه همگي از جرّ و بحث  8».يدهاي خدا بر شما را ياد آر چنگ بزنيد و پراكنده نشويد و نعمت
هاي استنباط احكام از احاديث و اخبار و قياس و اجماع و استحسان و استصالح و  بر سر حجيت منابع مختلف فقه و روش

العصر امام . هاي تعقّل استفاده كنيم سد ذرايع و غيره خودداري كنيم و فقط از آن منابع جهت بازشدن فكر و آموزه
والزّمان صاحب حجيت مطلقه است و بر اساس تائيد حضرتش قرآن كريم داراي حجيت متعالي است و در حجيت اخير 

سعي شد تا حد امكان از استناد به احاديث و  اصولاين تدوين براين اساس در . القولند همة فرَق و مذاهب اسالمي متّفق
پرهيز شود، زيرا آنقدر  10نمايد نياز نمي هستند و ظنّ از حقيقت چيزي را بي 9داللهال الصدور و ظنّي اخبار و روايت كه ظنّي

توان نمود و اين تفاسير نه تنها  احاديث مختلف المعني و حتّي متضاد وجود دارد كه با استناد به هركدام تفسير متفاوتي مي
انگيز  انگيز كه نيست سهل، بلكه نفاق وحدتگردند كه  نمايند بلكه سبب آراء مختلف و متناقض هم مي رفع مشكل نمي

 11.كنيم از طرفي مفسر كالم معصوم ع شرايط خاصي دارد كه از ذكر آن در اينجا خودداري مي. تواند باشد هم مي
همچنين تمييز فرمايشات حضرات معصومين ع در هنگامي كه در مقام بشريت هستند و در هنگامي كه به آنها وحي 

يار و مصاحب شما گمراه نشد و از سر هواي نفس سخن نگفت و « :فرمايد ميگرچه  13.اي نيست هكار ساد 12شود مي
ولي درك و تمييز آن سخنان مستلزم طي مراحل عديدة سلوك آن بزرگواران است وگرنه  14».سخن او جز وحي نيست

                                                 
 . َو اْعَتِصُموا بَِحْبلِ اللَِّه َجِميعاً َو ال َتفَرَّقُوا َو اذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه َعلَْيكُْم. 103سوره آل عمران، آيه  - 8
اند و يا در خور حلق شنونده فرمايش  مشهور بر قطعي الدالله بودن احاديث و اخبار است ولي با توجه به اينكه معصوم در تقيه بوده قول - 9

 .اند لذا فرمايشاتشان ظنّي الدالله است فرموده
 .إِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي ِمَن الَْحقِّ َشْيئاً، 36سوره يونس، آيه  - 10
و كاستيهاي فقه متداول در كشف  گذاري و سرمايه مصرفي هايدر وام اقتصادي ربا -تحليل فقهي) 1382(بيدآباد و هرسيني : هنگاه كنيد ب - 11

  :و  http://www.bidabad.com/doc/reba9.htmlاحكام 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-english-4.html  

  .رسد كه به من وحي ميهستم من بشري مثل شما . يلّوحي ِام ُيثلكُِم نا بشٌرا اََمنَّإل قُ .110سورة كهف، آية  - 12
   .1380تابنده، انتشارات حقيقت،  حاج دكترنورعلي ، حضرتاجتماعي -مجموعه مقاالت فقهي: نگاه كنيد به - 13
  .يوَحُي حٌيا َولِّا َون ُهي ِاَواهلَ نَِع ُقنِطا َيَم ي َوَوا غََم م َوكُُباِحَص لَّا َضَم. 2-4جم، آيات ن سوره - 14
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 ظّني الّداللة يا ي الّداللة والّسندظّن«: فرمايند در كتاب شريف صالحيه مي 15.باشد تشخيص لفظ از محتوا بسيار مشكل مي
بعلم نكشاند ظنّ آورد، آن كس كه راه تكليف داند و در موضوع آن يا شبهات آن شبهه نمايد و نتواند بعلم رسد بظنّ 
معذور است، اما حكم ظنّي را قطعي شمردن و حكم خدا در حقّ خود و مقلّد گفتن و حكم خدا را معلّق و منوط به رأي 

ال ُيْغنِي مقياس و مقياس هواي خود گرفتن مضادت با خدا نمودن و برخالف او وكيل او شدن است و  و قياس بيناصحيح 
اخبار آتيه و ماضيه و اخبار «: نويسند و در جاي ديگر در همين كتاب مي 17.»باشد قلَخُيْغنِي ِمَن الْ است اگرچه 16ِمَن الَْحقِّ

هاي او هريك تنها مطلبي تمام  است و باطنش فسيح، كلمات او با مرام و كالمغيبيه در قرآن مندرج است ظاهرش فصيح 
  18.»و با ديگري علمي تام و همه با هم نيز با فرجام است

لذا سعي شد حتّي المقدور فقط به آيات قرآن كريم استناد گردد و در موارد خاص به فرمايشات رسول گرامي ص 
شخصيت بزرگوار مورد قبول و احترام همة مذاهب و فرَق اسالمي بوده و هستند و و اميرمؤمنان ع ارجاع شود كه اين دو 

قرآن را ظاهري و : الرحمه فرمود همانگونه كه مولوي عليه. نهند فرمايشات ايشان را همة مسلمين بر جان و دل و ديده مي
كند تفاسير  ي كه فهم ما اقتضاء ميبطني است و بطن آن بطني دارد و آن بطن نيز بطن ديگري و همينطور برحسب درجات

و معاني مختلف از قرآن قابل درك و استنباط است ولي بطور كلّي آنچه كه با ظاهر عبارت قرآن مخالف نباشد به عنوان 
به عبارت ديگر مفسر فهم خود را از عبارت قرآن ابراز داشته و اينطور معني آن را فهميده . تفسير قرآن قابل استفاده است

هاي متنوعي شده است كه بعضي قرآن را تأويل و برخي مشهور به باطنيه تأكيد خود  گرچه از اين منطوق استفاده. است
پس از اينكه ادارة جامعة اسالمي برعهدة رسول اكرم ص قرار گرفت، در وقايع مختلف  19.اند را بر باطن قرآن قرار داده

در . گرديد شد احكامي بر پيامبر ص نازل مي مي احساس ميگيري بر جر وقتي نياز به حكم جديدي يا لزوم سخت
مواردي كه حكم جديدي در موضوعي نازل نشده بود خداوند به پيامبر ص فرمود كه به احكامي كه در تورات است 

ضرورت داشت آيات ديگري نازل  و هروقت 21التَّْوراةَ ِفيها ُهدًى َو ُنوٌر َيْحكُُم بَِهاو  20َالتَّْوراةُ ِفيها ُحكُْم اللَِّهعمل نمايد كه 
ولي به هر حال گرچه آيات قرآن به مناسبت وقايع خاصي نازل . شد قابل اجرا بود شد و احكام تورات نيز تا نسخ نمي مي

اي كلّي گفته شده كه براي ساير موارد نيز قابل استفاده  شد و مربوط به همان زمان است ولي به مناسبت هر واقعه قاعده
توان گفت كه برخي از آيات قرآن مربوط به آن زمانند بلكه بايد گفت كه همة آيات قرآن مربوط به همة  نميلذا . است

  .اي از قرآن نيست كه امروز به كار بشر نيايد زمانهاست كه به مناسبت خاصي نازل شده و آيه

                                                 
: شود ا اين مقدمه شروع ميحديث در اين موضوع است كه ب 116در بحار االنوار بابي مستقل با . اخبار زيادي در اين باب رسيده - 15

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

 .36سوره يونس، آيه  - 16
 . 256، ص 374حقيقت . 1346ران، حضرت نورعليشاه ثاني، صالحيه، چاپ دوم، چاپخانة دانشگاه ته - 17
 . 252، ص 363حقيقت . 1346حضرت نورعليشاه ثاني، صالحيه، چاپ دوم، چاپخانة دانشگاه تهران،  - 18
براي شرح اين مبحث به كتاب رهنماي سعادت، ترجمة مقدمة تفسير بيان السعاده في مقامات العباده با هفت سوره، ترجمة حضرت حاج  - 19

  . ، مراجعه نمائيد1342ده گنابادي، انتشارات حقيقت، سلطانحسين تابن
  .تورات در آن حكم خداست. 43سورة مائده، آية  - 20
  .كردند تورات در آن هدايت و نور است كه به آن حكم . 44سورة مائده، آية  - 21
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حكَمي  -كه اهم تفاسير عرفاني 22دهدر تفسير آيات قرآن كريم بيشتر از تفسير شريف بيان السعاده في مقامات العبا
خداوند در . باشد در اسالم است استفاده كرديم كه مورد قبول جملة اعاظم دانشمندان شيعه در داخل و خارج ايران مي

اوست كه كتاب را بر تو نازل كرد، بعضي آيات محكمات ام الكتابند و برخي متشابهات، پس «: فرمايد قرآن كريم مي
كنند، در حالي كه تأويل  لشان ميل به باطل است به سبب فتنه جوئي و ميل به تأويل از متشابهات پيروي ميآنها كه در د

گويند به همه چيز از نزد پروردگار خود ايمان داريم و جز خردمندان  و استواران در علم مي. داند آن را جز خدا نمي
ليكن كساني از آنها كه در علم قدمي ثابت و نظري «: فرمايد ميو دربارة استواران در علم در جاي ديگر  23».يابند درنمي

عميق دارند و مؤمناني كه ايمان دارند به آن چيزي كه بر تو نازل شد و چيزي كه قبل از تو نازل شد و برپادارندگان نماز 
علمي است كه  25علم و اين 24».و دهندگان زكات و مؤمنين به خدا و روز آخر آنها را به زودي اجر بزرگي خواهيم داد

   26».تقوا پيش بگيريد تا خداوند به شما علم بياموزد«: آيد و نه در مدرسه، كه فرمود در اثر تقوا پديد مي
  

  الملل حكمت شرايع و روابط بين
اي است كه اين  معذالك چند دهه. الملل از ديرباز بين اقوام بشر وجود داشته و پديدة جديدي نيست روابط بين   

با توجه . المللي است هدف اين رشته مطالعة شيوة زندگي بين. شود ها تدريس مي اي مستقل در دانشگاه وان رشتهبحث بعن
توان برداشت نمود كه  الملل قابل استنباط است تعبيرات گوناگوني را از اين مبحث مي به معاني متنوعي كه از كلمة بين

طرح در  27.پردازيم بندي هستند كه به آن نمي الملل قابل طبقه بين هائي از علوم سياسي و حقوق همگي در قلمرو شاخه
الملل عمومي و سياست  حقوق بين. دهيم الملل را مد نظر قرار مي سه مبحث عمده و ملموس در روابط بين اصولاين 

سعي كرديم . باشند ها در ارتباط با ساير كشورها و ملل مي خارجي و ديپلماسي، سه مبحث اساسي مقابل روي دولت
الملل را از اين سه منظر بررسي نمائيم، لذا در اين ارتباط به  اصول مهم نگرش دولت اسالم به اهم موضوعات روابط بين

كنند كه چيز ديگر  از لحاظ لغوي علماي كالم اصل را به چيزي تعريف مي. شرح اصول مهم در اين موضوع پرداختيم
شود و حالت  چندين معني از جمله دليل، قاعده، استصحاب و راجح اطالق مي و در اصطالح اصوليين بر 28برآن بنا شود

هاي  ارائه بنيان -يعني پرداختن به اصول -هدف ما در بكارگيري اين شيوه. سابقة هرچيزي و حكمي را اصل گويند
                                                 

 .رسيده است طبعچاپخانة دانشگاه تهران به شمسي در  1344در سال قطع رقعي چاپ دوم بيان السعادة في مقامات العبادة در چهار مجلد  - 22
  .اين تفسير به زبان عربي است

ونَ ما يَن ِفي قُلُوبِهِْم َزْيغٌ فََيتَّبُِعُهَو الَِّذي أَْنَزلَ َعلَْيَك الِْكتاَب ِمْنُه آياٌت ُمْحكَماٌت ُهنَّ أُمُّ الِْكتابِ َو أَُخُر ُمَتشابِهاٌت فَأَمَّا الَِّذ، 7سورة آل عمران، آية  - 23
 . الِْعلْمِ َيقُولُونَ آَمنَّا بِِه كُلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َو ما َيذَّكَُّر إِالَّ أُولُوا الْأَلْبابِ َتشاَبَه ِمْنُه اْبِتغاَء الِْفْتَنِة َو اْبِتغاَء َتأْوِيِلِه َو ما َيْعلَُم َتأْوِيلَُه إِالَّ اللَُّه َو الرَّاِسُخونَ ِفي

َو الُْمِقيِمَني الصَّالةَ َو الُْمْؤُتونَ الزَّكاةَ لِكنِ الرَّاِسُخونَ ِفي الِْعلْمِ ِمْنُهْم َو الُْمْؤِمُنونَ ُيْؤِمُنونَ بِما أُْنزِلَ إِلَْيَك َو ما أُْنزِلَ ِمْن قَْبِلَك  ،162ية سورة نساء، آ - 24
  .ْم أَْجراً َعِظيماًَو الُْمْؤِمُنونَ بِاللَِّه َو الَْيْومِ الْآِخرِ أُولِئَك َسُنْؤِتيهِ

حسينعلي : سعادتنامه، تأليف حضرت حاج مالّسلطانمحمد سلطانعليشاه گنابادي، تصحيح و تعليقات: براي شرح اين موضوع مراجعه كنيد به - 25
 . ، تهران1379كاشاني بيدختي، انتشارات حقيقت، 

 . لَُّهَو اتَّقُوا اللََّه َو ُيَعلُِّمكُُم ال، 282سورة بقره، آية  - 26
 .الملل ، ترجمة عباس آگاهي، درآمدي بر روابط بين)1376(نگاه كنيد به هونتزينگر، ژاك  - 27
كتاب شرح االمثله، جامع المقدمات، تصحيح محمد محمدي  .االصل مايبنی علی شیء غريه: اصل در لغت بيخ چيزي را گويند و در اصطالح - 28

 .62، ص 1377قايني انتشارات دارالفكر، چاپ پنجم، 
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كنيم كه روح  يهايي را مطرح م الملل اسالمي است و در اين جهت با ذكر اصول متعدد سرفصل فكري در روابط بين
مسلّم است تبديل اين اصول به قواعد حقوقي و متون اجرايي كار فراواني . الملل اسالمي را قابل استنباط بنمايد روابط بين

  . فتح بابي در اين زمينه باشد تالشطلبد، و اميد است كه اين  مي
اصل حكمت در . باشد ميبه احكام اسالمي در سه زمينة فوق، اصل حكمت  اصولمبناي اصلي نگرش اين   

اصول فقه بر اين تعبير استوار است كه شارع مقدس در تشريع هر حكمي حكمتي را در نظر داشته و درك آن حكمت 
حكمت عبارت « 29:اند در تحقيق معني حكمت فرموده. تواند منجر به تعميم حكم به ساير قلمروهاي همسايه گردد مي

و همچنين . كند انسان در ادراك دقايق امور و خفاياي مصنوع قدرت پيدا مياست از قدرت و نيرويي كه به سبب آن 
پس حكمت به اعتبار متعلّقش مركب از دو جزء است، . تواند مصنوعاتي را بيافريند كه مشتمل بر دقايق صنع باشد مي

ر زبان فارسي شود، و د شود و يك جزء عملي كه حكمت عملي ناميده مي يك جزء علمي كه حكمت نظري ناميده مي
تا اشاره به يكي از . شود گاهي از حكمت به اتقان در عمل تعبير مي. شود كاري تعبير مي بيني و خرده از آن دو، به خرده

شود و آن اشاره به جزء ديگر است، و گاهي به اتقان در  دو جزء حكمت باشد، و گاهي به كمال و اتقان در علم تعبير مي
شود عبارت از آن است كه  ه اشاره به هردو جزء دارد و حكمت كه در مقابل جربزه ذكر ميشود ك علم و عمل تفسير مي

و اين حكمت از نتايج مرتبة واليت . در تدبير معيشت از جهت علم و عمل قوام و اساس باشد و جربزه افراط آن است
ماند، و  شناسد چيزي از او پوشيده نميتواند دقايق اشياء را بشناسد، و اگر بخواهد ب است، زيرا كه ولي با تجرّدش مي

تواند دقايق مصنوعات را خودش بسازد و خلق كند، زيرا چيزي از او ممتنع نيست و از ايجاد آن خودداري  همچنين مي
و حكيم مطلق نخست خداي تعالي است، سپس انبياء و رسوالن از جهت واليتشان، سپس خلفا و جانشينان آنها . كند نمي

و اولين مرتبة حكمت اين است كه دقايق صنع خدا را در خودت و . ه به آن بزرگواران شباهت دارندو سپس آنها ك
اي و اينكه نفس تو جهت تصرّف در هر دو ملكوت  بدنت درك كني كه تو در برزخ بين عالم سفلي و عليا آفريده شده

رد، و اينكه تصرّف در ملكوت سفلي نفس را داراي قابليت محض آفريده شده است و نفس ابائي از تصرّف بر آن دو ندا
همة اينها بر سبيل معرفت است و نه بر طريق . كشاند به سوي سجن و سجين، و تصرّف عليا، آن را به نزديكي مأل اعلي مي

كنند، در حالي كه از نفوس جزئي خود غافل  علم و گمان كه طريق حكماي اخالق است كه اينان به علم كلّي قناعت مي
يابند تا راههاي تصرّف ملكوت سفلي  اما اهل معرفت، بر دقايق عمل قدرت مي. برند اي نمي ند، پس از علمشان بهرههست

و راههاي تصرّف ملكوت عليا را باز كنند، مانند قدرت علي ع در جنگ، بر ترك حمله به دشمن، در حيني . را ببندند
كرد، و دشمن بر روي علي ع آب دهن انداخت، كه علي ع  كه به دشمن ظفر يافت و شمشير را بر روي دشمن بلند

پس انسان وقتي آنچه را كه ذكر شد . شمشير زدن را رها كرد، زيرا كه نفس او براي شمشير زدن به هيجان آمده بود
پس س. كند، و آن مقام فنا و مقام واليت است شناخت و قدرت پيدا كرد و عمل نمود، حتماً به عبوديت ارتقا پيدا مي

گرداند و به او خلعت نبوت  وقتي كه خداوند دانست كه در او استعداد اصالح ديگران وجود دارد او را به بشريتش برمي
سازد، و او را بر دقايق تصرّف در اشياء  دهد، و او را به دقايق صنع در ملك و ملكوت آگاه مي و رسالت يا خالفت مي

مقصود از حكمت در . دهد و آن آخرين مرتبة حكمت است ت او قرار ميسازد و جميع موجودات را در خدم قادر مي

                                                 
 فَقَد آَتينا آلَ ِاْبراهيَم الِكتاَب َو اِحلكَْمةَ،سورة نساء،  54، در ذيل آية 102-104م ترجمه، صص چهار ه، جلدفي مقامات العباد هبيان السعاد - 29

 .پس به تحقيق ما كتاب و حكمت را به آل ابراهيم داديم
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اينجا، واليت است چون واليت از نتايج حكمت است و اين بيان حكمت و تحقيق آن است، و تفسيرات مختلف كه در 
چنان كه حكمت شناختن حقايق اشياء است آن: مانند اينكه گفته شود. گردد سخنان آنها آمده است به همين معني برمي
اي دارد، يا  ها و عمل صالح است، يا انجام دادن فعلي است كه سرانجام پسنديده هست، يا حكمت عبارت از علم به نيكي

  » .اقتدا كردن به خالق است به قدر طاقت بشر، يا تشبه به اله است در علم و عمل به قدر طاقت بشري
در سورة لقمان به لقمان پيشنهاد خالفت الهيه و . ه استتعابير زيادي از حكمت در كتب و فرمايشات عرفاء آمد

كنم ولي اگر به اختيار خودم قرار داده شده  كند كه اگر امر است اطاعت مي نمايند و او عرض مي حكم بين النّاس مي
اهدة اشياء در اين ارتباط حكمت را به معني مش. فرمايد لذا خداوند به او حكمت را عنايت مي. پسندم است راه عافيت مي

شود كه از ذكر آن پرهيز  بندي مي حكمت در انواع متعددي طبقه 30.نمايند آن طوري كه حقيقتشان است تفسير مي
حكماء «: اند كنيم كه فرموده كنيم و فقط به وجوه تمايز علم و حكمت و معرفت از رسالة شريف صالحيه اكتفا مي مي

فكر و برهان كه طريق اهل ظاهر است، ديگر به كشف و عيان كه طريق گويند معرفت به دو قسم شود، يكي به نظر و 
: به احمد حنبل گفتند كه. اهل باطن است، لكن اول را معرفت نگويند بلكه علم نامند اگر به معلوم رساند و االّ ظنّ نامند

داراي . من علوم را به از او دانم شناسد اگرچه او خدا را به از من مي: تو اعلمي از بشر حافي چرا به زيارت او روي؟ گفت
علم ظاهري نقلي كسي است كه رنگ شراب را ديده يا وصف آن را شنيده باشد، و داراي علم عقلي مثل كسي كه بوي 

اي يا  اي يا پياله او را شميده، و داراي حكمت چنان است كه لمس كرده و معرفت آنراست كه چشيده يا سركشيده، قطره
  31».خمي يا غرق آن شده عين آن گرديدهقدحي يا سبوئي يا 

يعني (سبب در حرمت قتل نفس در خبر رسيده كه فساد خَلق است «: 32فرمايند همينطور در رسالة ذوالفقار مي  
و تدبير و قصاص به جهت حفظ حيات و حرمت زنا به ) باشد مخالف با نظام اجتماع و موجب فساد جامعه و خلق مي

مال يتيم خوردن در خبري رسيده كه اعانت بر قتل آن طفل است كه او متحمل خود جهت فساد است و علّت حرمت 
نتواند شد بي مال، و رسيده كه سبب آن است كه بزرگ كه شود آن يتيم باعث نزاع و فساد است و حرمت فرار از 

ال و انفس و يك وجهش فساد است و هكذا علّت حرمت ربا بر افتادن قرض دادن و معروف است و تلف امو 33زحف
ظلم و بسياري از مستحبات و مكروهات مؤكّده هست كه در اخبار معلّل شده به آنكه مورث فقر است يا مضرّ جسد 

يعني هر حرامي به جهت ضرر  34... اْعلَْم: و از امام رضا ع است كه. است يا باعث ضرر به اوالد يا نسل است و امثال ذلك
م است و هر نافعي حالل و هر حاللي نافع است پس ميته كه حرام شده است به داشتن آن حرام شده و هر مضرّي حرا

كند و  آورد، و حرمت خون به جهت آنكه قلب را قسي مي و آكله مي ةجهت آن است كه مرض كلب و موت فجأ
حرام است كه ضرر دارد و سم حرام است كه كشنده است و خمر حرام است كه  36است و جري 35مورث مرض دبيله

                                                 
 .144-154سلطانحسين تابنده، صص  هاي حضرت حاج چهل گوهر تابنده، منتخبي از سخنراني - 30
 . 258، ص 384حقيقت . 1346حضرت نورعليشاه ثاني، صالحيه، چاپ دوم، چاپخانة دانشگاه تهران،  - 31
، تهران، باب ششم از 1382حضرت حاج مالّ علي بيدختي گنابادي، ذوالفقار، در حرمت كشيدن ترياك، چاپ چهارم، انتشارات حقيقت،  - 32

 .69 -73 فقرة چهارم، صص
  .2، 276: ص ،باب الكبائر ،276 ،2، الكافي. مراد از زحف جنگ كردن و روبرو شدن با دشمن است - 33
 .ِفقُْه الرَِّضا -5 -19471... باب حترمي امليتة و الدم و حلم-1 ،165 ،16 ،الوسائل مستدرك - 34
د رنگ پوست بدن است و ذرات و اجسام غريبه مانند ناخن و مو و شكل آن غالباً گرد و رنگ آن مانن .دبيله ورمي است بزرگتر از دمل - 35
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يعني  37...فََرَض اللَُّه: و در خبر است كه. كند الخ كند دندان را، و دهان را بدبو مي شود و سياه مي ورث فساد قلب ميم
شدن در روزي و روزه را براي  خداوند نماز را واجب قرار داده براي دور كردن كبر و نخوت، و زكات را براي وسيله

جهاد را براي عزيز كردن اسالم و امر به معروف را براي مصلحت مردم و آزمايش بندگان و حج را براي تقويت دين و 
نهي از منكر را براي منزجر كردن سفيهان و صلة رحم را براي زيادي در عدد و قصاص را براي حفظ كردن خونها و بر 

ادن عقل و پاداشتن حدود خدايي را براي بزرگ قرار دادن محرّمات و ترك خوردن شراب را براي محفوظ قرار د
داشتن نَسب و ترك لواط را براي زياد كردن نسل و  دوري از دزدي را براي تأييد عفّت و ترك زنا را براي محفوظ نگه

كردن و اهميت راستي و سالم را براي ايمني از مواضع  ها و ترك دروغ را براي بزرگ شهادت را براي پشتيباني انكارشده
العدل تنسكا  :و در روايت است. ماع و فرمانبرداري را براي تعظيم امامت و پيشواييخوف و پيشوايي را براي نظام اجت

داشتن از غضب خدايي و وفاي به نذر را  يعني و عدل را براي آرامش دلها و نيكي به پدر و مادر را براي نگاه 38...للقلوب
ري از فرزند غيرمشروع و حكم براي عرضه داشتن خويش براي آمرزش و حكم قذف زنان شوهردار را براي جلوگي
َحرََّم اللَُّه قَْتلَ : و از رضا ع است. سرقت را براي ايجاب عفّت و حكم خوردن مال يتيم را براي نگاهداري از ظلم الخ

شود و  يعني خداوند قتل نفس را حرام قرار داده براي اينكه نظام اجتماع فاسد شده و منجر به فناي جامعه مي 39...النَّفْسِ
وق پدر و مادر را حرام كرده براي اينكه سبب خروج از تعظيم خدا و والدين و سبب كفران نعمت و باطل كردن شكر عق

شود و زنا را براي اينكه فسادهاي قتل نفوس و از بين رفتن انساب و فساد مواريث و ترك تربيت  و مقطوع شدن نسل مي
كند زيرا او از مال دنيا  ل يتيم را براي اينكه كمك به قتل او ميشود و خوردن ما اطفال و از بين رفتن معارف حقّه مي

دار مخارج او شود و به عالوه   تواند متحمل امور خود گردد و ديگري هم نيست كه عهده نياز نيست و خودش هم نمي بي
شود  ن رفتن طرفين ميكند و منجر به نزاع و از بي داراي عقوبت است و باضافه خود يتيم پس از رشد مطالبه حق خود مي

و فرار از جنگ را براي اينكه توهين دين و پيغمبران و پيشوايان دين و جرأت دشمنان بر مسلمين است و دورشدن از شهر 
طور  اسالم پس از توطّن در آن براي اينكه سبب رجوع از دين و ترك روية انبياء است و رباء را براي فساد اموال همان

ل به سفيه و علّت حرمت رباي نسيه از بين رفتن كارهاي نيك و حس مساعدت و ترك قرض دادن كه حرام شده دادن ما
  ».و تلف شدن اموال و بروز فساد و ظلم است

  
   عمومي الملل بين اصول حقوق
المللـي   هـا در سـطح بـين    هـا و دولـت   اي از حقوق است كه به تنظيم روابط بين افراد و ملّـت  الملل شاخه حقوق بين

هاي حقوق عمومي و خصوصي در داخـل يـك كشـور بـا روابـط افـراد بـا         در مقابل حقوق داخلي، در زمينه و ردازدپ مي
. الملل نيز مصاديق مشابهي در زمينة مسائل حقوق خصوصي و عمـومي دارد  حقوق بين. يكديگر و با دولت سروكار دارد

حقـوق خصوصـي از آئـين    . جزائي را دربـردارد  در حقوق داخلي، حقوق عمومي بيشتر مباحث حقوق اساسي و اداري و
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 .شود گل و ذغال و امثال آنها در آن يافت مي
 .بر وزن ذمي يك نوع ماهي است - 36
  .249 ،86 ،19 ،البالغة هنج شرح  - 37
 .۴۴۹: ص... ، فاطمة ع ۴۸۰، ۱الغمة،  كشف  - 38
  .۴۹۳۴و جل،  بائر اليت أوعد اهللا عّزباب معرفة الك ،۵۶۵ ،۳ ،الفقيه الحيضره من - 39
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الملل عمـومي سـعي بـر     حقوق بين. دهد دادرسي تا موارد مربوط به قضا و مناسبات و روابط افراد را در جامعه پوشش مي
هـا و نهادهـا و    هـا بـا سـازمان    هـا بـا يكـديگر و مناسـبات دولـت      تنظيم و اعمال حق بر روابط ديپلماسي و كنسولي دولـت 

ها بـا يكـديگر و    الملل خصوصي شامل قواعد مرتبط با مناسبات و روابط افراد ملّت المللي دارد و حقوق بين بينمؤسسات 
ها و تناقضات قوانين كشورهاي مختلف و روش رفع اختالفات و تعارض بين آنها و احكام و قواعد مربـوط بـه آن    تفاوت

  . شود مي
الملل عمومي اسالمي است و سعي نموديم  بط با حقوق بيندر اين بخش هدف ما بيشتر بررسي موضوعات مرت  

اي را  الملل خصوصي اسالمي نشويم چه كه خود اين موضوع سرفصل جداگانه المقدور وارد مباحث حقوق بين حتّي
الملل  اسالمي به حيطه حقوق بين -نگاه ما به قواعد حقوقي مندرج در اين بخش تعميم حكَمي احكام فقهي. طلبد مي

از ديدگاه حكمت، علّت و سرّ هر حكمي مبناي اصلي وضع حكم است لذا با دريافتن علّت احكام و روح قوانين . است
  :شمريم لذا اصول زير را برمي الملل خواهيم بود سطح حقوق بينشرعي در صدد تعميم قواعد و احكام به 

    حقوقي كلّي اصول پذيرش در عمومي جواز اصل -1 
    شرع با موافقت حد در الملل بين موضوعه وقحق مقبوليت اصل -2
    عرفي الملل بين حقوق مقبوليت اصل -3
    قلوب تأليف و نيكي و عفو به اولويت اصل -4
    معاهدات به وفاي اصل -5
    قراردادها تشريفات رعايت به الزام اصل -6
    عدل به رفتار اصل -7
    جرم قطعيت بر جزا بودن مبتني اصل -8
    قانون برابر در تمساوا اصل -9

    دولت دوام اصل -10
    حق از سوءاستفاده منع اصل -11
    اضرار منع اصل -12
    است برائت بر اصل -13
    المللي بين ذرايع سد اصل -14
    اجازه و امر صاحب به استحسان انحصار اصل -15
    الملل بين استصالح اصل -16
    حق حليت به مشروط الملل بين استصحاب اصل -17
    قانون نشدن ماسبق به عطف اصل -18
    بالمعارض تصرّف دوام اصل -19
    باطل وكيل كيفر و محق وكيل پاداش اصل -20
    فطري حكم به جهل در آن رفع عدم و تشريعي حكم به جهل در تكليف رفع اصل -21
    مكتسبه حقوق به احترام اصل -22
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    مختومه امر اعتبار اصل -23
    ليالمل بين مسؤوليت اصل -24
    ناروا خسارت جبران اصل -25
    قصاص در حيات وجود اصل -26
    قصاص در تعدي به جواز عدم اصل -27
    )حرج و عسر( ماژور فورس در تسهيل اصل -28
    الملل بين تجارت حقوق در تجارت آزادي اصل -29
    جو و درياها آزادي اصل -30
    دولت نه و انسان كرامت مبناي بر شناسايي اصل -31
    ها دولت حاكميت ناقص شناسائي و افراد مالكيت حقوق كامل شناسائي اصل -32
    متقاضي به تابعيت اهداء اصل -33
    زور شهادت و حق كتمان ممنوعيت و خطا به اقرار و صحت به شهادت الزام اصل -34
    المللي بين اختالفات آميز مسالمت حل در تحقيق قبول اصل -35
    المللي بين دعاوي در داوري پذيرش و اختالفات فصل و حل در مذاكره اصل -36
    )اختياري ميانجيگري( اصالح و ميانجيگري وجوب اصل -37
    )اجباري ميانجيگري( المللي بين هاي جنگ در دخالت و دادن آشتي اصل -38

ي كشورهاي هاي حقوق برخي از اين اصول منبعث از اصول كلّي حقوقي است كه مورد قبول و پذيرش همة سيستم
الملل بر حقوق داخلي، تقدم  تقدم حقوق بين: اصولي نظير 40.باشد متمدن بوده و در ميان همة كشورها مشترك مي

المللي، اصل عدم جواز به  المللي بر قانون داخلي، مراجعه به محاكم داخلي قبل از مراجعه به محاكم بين معاهدات بين
ها، اصل عدم توسل به زور، اصل  يار است، اصل تساوي حاكميت دولتواگذاري حقوقي بيش از آنچه كه در اخت

آور بودن تعهدات، اصل بيطرفانه بودن قضاوت، اصل پرداخت هزينه توسط طرف  آميز، اصل الزام همزيستي مسالمت
اصل دوام محكوم، اصل عدم صالحيت به رسيدگي به دعواي مطرح در دادگاه ديگر، اصل آزادي تردد در درياي آزاد، 

تصرّف بالمعارض در ايجاد حقّ حاكميت، اصل عدم تبعيض و مساوات اتباع كشور در برابر قانون و برخي موارد مشابه 
برخي از اين اصول كلّي حقوقي كه در ارتباط با روابط بين . تواند از اصول كلّي حقوقي محسوب گردد ديگر، مي

از اين موارد . شود المللي به آنها اشاره مي هاي مراجع بين و قطعنامهكشورهاست، غالباً در قراردادهاي بين كشورها 
المللي، اصل تقدم عهدنامه  اصل مراجعه به محاكم داخلي قبل از مراجعه به دادگاههاي بين: توان بطور مثال به مي
داخلي و حقوق  ، اصل استقالل كشورها كه مشترك بين حقوق)كشور(المللي بر قانون داخلي، اصل دوام دولت  بين
  . شود باشند اشاره كرد كه در جريان طرح و اقامة دعاوي در مراجع استناد به اين اصول كلّي ديده مي المللي مي بين
  

                                                 
عني از اجزاي ي-آمده است كه اصول كلّي حقوقي كه از طرف ملل متمدن به رسميت شناخته شده است  1907قرارداد الهه  38در مادة  -  40
  .الملل است از منابع مشخّص و مستقل حقوق بين -اند هاي حقوقي معتبر است كه ملل متمدن آن را به اجرا گذاشته نظام
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   خارجي اصول سياست
در جهان . كند سياست خارجي هر دولتي چگونگي نگرش و برخورد يك كشور را با دول ديگر مشخّص مي

هدف اسالم . در اسالم نگرش متفاوت از اين است. كشورها اقتضاي منافع آنان استامروز، اساس سياستگزاري خارجي 
اساساً اسالم براي اقوام عرب يا فارس يا شرق وسطي نازل نشده . اعتالي بشريت است و نه اعتالي كشور اسالم به تنهائي

از طرف ديگر منافع ناشي از . اسالم آمده است تا همچون پدري تمام ابناء بشر را تحت رحمت خود قرار دهد. است
اعتالي بشريت آنقدر زياد است كه باعث انتفاع كشور اسالم نيز خواهد شد و اين نفع بيش از منفعت زماني است كه 

به آن  جااين ديدگاه بحث بسيار دقيق و مبتني بر استدالالت رياضي است كه در اين. سود كشور اسالم حداكثر شود
حداكثر  كنيم كه و فقط اشاره مي. اي اين موضوع را تشريح نمائيم در آتيه در كتاب جداگانه اميد است. بپردازيم نمي

اين . كمتر از حداكثر كردن سود يك كشور ناشي از حداكثر كردن سود بشريت است ،كردن سود يك كشور به تنهايي
شور يا حزب و گروه و دستة خود به تنهائي مهم اشتباه اكثر قريب به اتّفاق سياستمداران عالم است كه به دنبال منافع ك

قبلي و بعدي  اصولكه در ارتباط با ساير  كنيم مياشاره از اصول سياست خارجي اسالم  اصوليبه ذيالً به هرحال، . هستند
  :نمايد روح نگرش اسالم را به ملل و دول ديگر قابل استنباط مي

    بشريت مصلحت بر اسالم مصلحت انطباق اصل -39
    بشريت به اسالم تعلّق اصل -40
    انساني كرامت اصل -41
    وحدت اصل -42
    نژادي تبعيض عدم اصل -43
    مشركين از بيزاري اصل -44
    ها دولت ناسيوناليسم مقابل در اسالمي انترناسيوناليسم اصل -45
    ملّي جويي برتري و تفاخر ممنوعيت اصل -46
    آميز مسالمت همزيستي اصل -47
    اقوام و ملل با ستيدو اصل -48
    غياب يا حضور در دول و ملل همة منافع حفظ اصل -49
    داري امانت اصل -50
    خير منع ممنوعيت اصل -51
    سياسي ناكامل بيطرفي اصل -52
    حمايت جواز و الحمايگي تحت نفي اصل -53
    كشورها امور در مداخله عدم اصل -54
    ديدگان ستم آزادسازي وجوب اصل -55
    ها اقليت از المللي بين حمايت اصل -56
    زمان اين در فروشي برده و بردگي مصداق عدم اصل -57
    حق بر اتّحاد اصل -58
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    ظلم در ياري به جواز عدم و ظلم ممنوعيت اصل -59
    بغي و جويي سلطه به جواز عدم اصل -60
    جنگ به اكراه اصل -61
    دفاع جواز و حمله به جواز عدم اصل -62
    محارب متجاوز با برخورد شدت اصل -63
    تجاوز در ياري ممنوعيت و نيكي در ياري وجوب اصل -64
    اجازه صاحب نظر بر جنگي هاي تاكتيك و استراتژي بودن مبتني اصل -65
   صلح پيشنهاد پذيرش در اجبار اصل -66
    جنگ خاتمه از پس دشمن اسارت به جواز عدم اصل -67
    دشمن اسراي آزار و نجهشك به جواز عدم اصل -68
    زيست محيط ضد و بشريت ضد اقدامات و تجارت در جواز عدم اصل -69
    مادي منافع كسب جهت در غذايي مواد بردن بين از به جواز عدم اصل -70
    جهان گرسنگان به رساني خوراك الزام و ارزاق المللي بين احتكار ممنوعيت اصل -71

  
   اصول ديپلماسي

هاي يك كشور در قبال  مشي يا سياست معني اول ديپلماسي به معني خط. شود به دو معني كلّي اطالق مي ديپلماسي
اي بكار  المللي اعم از جهاني يا منطقه المللي اعم از كشورهاي خارجي يا مناطق مختلف يا پيمانهاي بين مسائل سياسي بين

به هر . باشد المللي مي هت رسيدن به تفاهم مشترك در عرصة بينمعني دوم به مفهوم هنر يا فن مذاكره ج. شود برده مي
در اين بخش به هر دو مفهوم از ديدگاه مفاهيم  41.كند تقدير ديپلماسي در هر دو معني در برقراري ارتباط مفهوم پيدا مي

    42.المللي خواهيم پرداخت اسالمي در برقراري ارتباطات بين
ها  ها و دولت ديپلماسي اسالمي و نحوة رفتار حكومت اسالم با ديگر ملّت بررسي قواعد كلّي جاهدف ما در اين  

حكومت اسالمي در طول تاريخ اسالم فقط چند سالي در صدر اسالم و  43هشد به تفصيل گفتهالبتّه همانطور كه . است
عباس و چه  اميه و بني يهاي بن ها چه زمان حكومت المؤمنين علي ع بوده و در باقي دوره چند سال آخر دوران حيات امير

هاي مسكوني مسلمين بر اريكة قدرت مستقر بودند همه به نام  در ساير ازمنه كه پادشاهاني به اسم اسالم در بالد و سرزمين

                                                 
منابع زير . نيز هست» دو چهره داشتن«گرچه معني لغوي آن شامل . شود معاني ديپلماسي در منابع خارجي مشتمل بر اين دو تعريف نيز مي - 41

  :باشند از منابع كالسيك درباره ديپلماسي مي
 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) .  

 46ديپلمات و ديپلماسي، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ديپلماسي را در ) 1372(آالدپوش، علي و عليرضا توتوتچيان  - 42
  . معني بيان نموده كه غالباً در دو مفهوم فوق قابل دسته بندي هستند

 .   1388علوم سياسي در اسالم، سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت،  مباني عرفانيبيدآباد، بيژن،   43 -

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf  
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  . واقعي اسالم وجود دارد  ها با حكومت اسالم است و تفاوت زيادي در باطن و صورت اين حكومت
به عبارت ديگر ديپلماسي عملي بر اصولي . نمايند مختلفي جلب نظر ميدر روابط كشورها با يكديگر مسائل   

الملل و رهبري ديپلماسي و مبناي انگيزشي يا عقيدتي ديپلماسي و هدف آن و  استوار است كه نحوه برقراري روابط بين
يپلماسي اسالم باشند كه ديپلماسي متداول و د هاي تحصيل هدف همه از عوامل مهم ديپلماسي مي ها و تاكتيك روش
  . ها دارند كه به بعضي از موارد مهم آن خواهيم پرداخت هايي در مباني و ويژگي تفاوت

اين انگيزه در زمانها و . هدف و انگيزه ديپلماسي در اصل چرائي ايجاد و برقراري رابطه با دنياي خارج است  
المللي،  المللي، قدرت يك قطبي بين هاي بين نظام براي مثال در انواع. هاي سياسي جهاني مختلف متفاوت بوده است نظام

المللي و انواع  الطّوايفي بين الملل، سيستم ملوك المللي، حكومت قانون در روابط بين توازن قواي دو يا چند قطبي بين
ولي هدف اصلي و مشترك بين تمام اشكال ديپلماسي كسب امنيت و . تواند متفاوت باشد ديگر، هدف ديپلماسي مي

  . منفعت بوده و هست
اين امنيت . گردد از لحاظ نظريات علوم سياسي، امنيت به مفهوم خودبقايي يا حفظ وجود خود تلقي مي  

تواند در حفظ وضع فعلي در برابر ديگران، آينده نگري براي سبقت از ديگران در آينده، ترس از دست دادن  مي
كسب منافع نيز در حصول منافع ناشي از برقراري ارتباطات . خالصه شودمتصرّفات، و ترس از تجاوز و بسيار موارد ديگر 

المللي و ثبات سياسي يا  و روابط سياسي و اقتصادي و يا وسوسه به تجاوز به تصرّفات ديگران و يا باال بردن اعتبار بين
سرفصل بزرگي در مباحث المللي خود  كسب منافع منتج از روابط تجاري و اقتصادي بين. شود اقتصادي خود خالصه مي

  . پردازيم باشد كه در اينجا به آن نمي الملل مي اقتصاد بين
شود و عليرغم توجه به حصول جميع  هدف ديپلماسي در اسالم تنها در كسب امنيت و منفعت خالصه نمي  

باالتري اقدام به طراحي  هاي مورد نياز براي ايجاد امنيت و كسب منفعت براي دولت و ملّت، اسالم به دنبال هدف مؤلفه
اي خلق كرديم و شما را  اي مردم همانا شما را از نر و ماده«: در آية شريفة. نمايد الملل مي ديپلماسي و برقراري روابط بين

هدف خلقت را بندگي و  44».همانا اكرم شما نزد خدا خوددارترين شماست. در شعب و قبائلي قرار داديم تا بشناسيد
ِلَيْعُرفون به  ِلَيْعُبُدوِنكه  45»خلق نكردم جن و انسان را مگر براي عبادت« :فرمايد در جاي ديگر مي. فرمايد يعرفان معين م

 ُشُعوباً و قَباِئلَرا ظرف  ِلَتعاَرفُوابرخي . يعني هدف خلقت، شناخت و عرفان و آگاهي و بندگي است. نيز معني شده است
اين آيه به هر تقدير همساني ابناء بشر و . و قبائل هدف خلقت بوده است اند يعني شناختن يكديگر در شعب دانسته

  . كند شناخت ديگري و به عبارت ديگر روابط اقوام و شعب و ملل را وسيلة رسيدن به اهداف خلقت ترسيم مي
يك هاي خلقت است و برخي اعتراض كردند كه چرا خداوند همة انسانها را در  تعدد اقوام و امم از ويژگي  

خواست همه شما  براي هر گروهي از شما شريعت و روشي نهاديم و اگر خدا مي«: فرمايد در قرآن مي. ملّت و قوم نيافريد
ساخت ولي خواست در آنچه به شما ارزاني داشته است بيازمايدتان پس در خيرات بر يكديگر پيشي  را يك امت مي

 47:اند در شرح اين آيه فرموده 46».كرديد آگاهتان سازد ن اختالف ميگيريد همگي بازگشتتان به خداست تا از آنچه در آ
                                                 

 . َو َجَعلْناكُْم ُشُعوباً َو قَباِئلَ ِلَتعاَرفُوا إِنَّ أَكَْرَمكُْم ِعْنَد اللَِّه أَْتقاكُْم  قْناكُْم ِمْن ذَكَرٍ َو أُْنثىيا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَ. 13سورة حجرات، آيه  - 44
 . َو ما َخلَقُْت الْجِنَّ َو الْإِْنَس إِالَّ ِلَيْعُبُدوِن .56سورة ذاريات، آيه  - 45
بِقُوا الَْخْيراِت إِلَى اللَِّه ْنكُْم ِشْرَعةً َو ِمْنهاجاً َو لَْو شاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم أُمَّةً واِحَدةً َو لِكْن ِلَيْبلَُوكُْم ِفي ما آتاكُْم فَاْسَتِلكُلٍّ َجَعلْنا ِم: 48سورة مائده آيه  - 46

 . ياد استمشابه اين آيه در قرآن ز.  َمْرجُِعكُْم َجِميعاً فَُيَنبِّئُكُْم بِما كُْنُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَ
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براي اشاره به  ِمْنكُْميعني براي هر فرقه و امتي از شما شريعتي برحسب قالب قرار داديم، و تأخير ِلكُلٍّ َجَعلْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً «
يعني راه واضح است به  َو ِمْنهاجاً. استاين است كه شريعت مخصوص هر امتي از اختالف استعداد آنها ناشي شده 

شوند و احكام قالبي در هر امت و شريعت  راه آب است كه جميع خلق به طور مساوي وارد آن مي ِشْرَعةًحسب قلب و 
االمر وقتي كه واضح باشد، و مراد طريق واضح  از نهج َو ِمْنهاجراه به آب حيات است و جميع امت در آن مساوي هستند 

لب به حق است و آن به منزلة تعليل سابق است يعني از شريعت مخصوص خودت به واسطة شرايع آنان تجاوز نكن، از ق
كه َو لَْو شاَء اللَُّه لََجَعلَكُْم أُمَّةً واِحَدةً . زيرا شرايع آنان مخصوص خود آنها بود و براي تو شريعت مخصوص خودت است

بر يك طريق واحد و بدون اينكه شريعتي نسخ و شريعتي تجديد شود قرار خواست يك امت متّفق مبتني  اگر خدا مي
تا بدانچه از شرايع جديد به شما داده است ِلَيْبلَُوكُْم ِفي ما آتاكُْم هاي مختلف قرار داد  شما را امتَو لِكْن داد  مي

سانتر است و به سبب آن صدق ايمان بيازمايدتان، زيرا كه قبول آنچه كه عادت و الفت به او پيدا شده است براي نفس آ
شود مگر از صدق  پس قبول آن نمي. شود به خالف آنچه كه غيرمألوف است و عادت به آن پيدا نشده است ظاهر نمي

ها براي امتحان شماست پس به  يعني وقتي دانستيد كه اختالف امتفَاْسَتبِقُوا الَْخْيراِت . ايمان كه به كسي داده شده باشد
هائي كه از  خير يعني در آنچه كه خداوند بر زبان پيامبرش به آنها امر كرده است سبقت بگيريد نه عادتكارهاي 

گيريد انجام دهيد، زيرا نفسهايتان شما را به  گذشتگانتان گرفتيد، يعني كارهاي خير را در حالي كه بر نفوستان سبقت مي
كه بازگشت  َجِميعاً إِلَى اللَِّه َمْرجُِعكُْم. تا گوي سبقت را ببريدكند، يا بر همجوارانتان سبقت بگيريد  ها امر مي عادت

اين عبارت تعليل . جملگي شما به اوست چه پيشينيان و چه آيندگان، به امر خدا گرفته و چه به عادت اخذ كرده باشد
پس شما را به آنچه كه از   ُتْم ِفيِه َتْخَتِلفُونَفَُيَنبِّئُكُْم بِما كُْن .وعد و وعيد براي هر دو گروه استفَاْسَتبِقُوا قول خداست كه 

كند، و اين نيز كنايه از واليت و اختالف آنها بعد از رسول ص  حق و باطل و امر و عادت در آن اختالف داشتيد آگاه مي
  ».است

تو . تو منازعه نكنند براي هر امتي آئيني نهاديم تا بر آن آيين باشد پس با تو در امر با«: فرمايد در آية ديگري مي  
يعني اي پيامبر منهاج و شريعت هر قومي براي  48».به پروردگار خودت دعوت كن كه همانا تو بر هدايت مستقيم هستي

خودشان محترم است و آنها به آئين خود و تو به آئين خود باش گرچه شريعت تو بين شرايع ديگر راهي مستقيم و 
  . تر است كوتاه

نباشد اگر تأويل شود كه علّت ايجاد اقوام مختلف و قرار گرفتن مشيت الهي بر شعوب و شايد دور از صحت   
مردم جز يك امت نبودند پس ميانشان «: فرمايد امم مختلف همانا اختالف و عدم تبعيت آنها بوده است زيرا كه مي

خدا پيامبران بشارت ده و ترساننده را  مردم يك امت بودند پس«: فرمايد و همچنين آية شريفة ديگر مي 49».اختالف افتاد
  50».با كتاب بر حق بفرستاد تا بين مردم در آنچه كه اختالف كرده بودند حكم كند

هرگاه يكي از مشركان به تو پناه «: فرمايد مي. هدف ديپلماسي اسالم اشاعة تعالي انساني توسط تعاليم الهي است  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 . 342-344ترجمه، صص  4، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 47
آيه همينطور نگاه كنيد به  .ُهدًى ُمْسَتِقيمٍ  َربَِّك إِنََّك لََعلى  ِلكُلِّ أُمٍَّة َجَعلْنا َمْنَسكاً ُهْم ناِسكُوُه فَال ُينازُِعنََّك ِفي الْأَْمرِ َو اْدُع إِىل. 67سورة حج آيه  - 48

 . سورة حج 34
  .َو ما كانَ النَّاُس إِالَّ أُمَّةً واِحَدةً فَاْخَتلَفُوا. 19سورة يونس آيه  - 49
 .َيْحكَُم َبْيَن النَّاسِ ِفيَما اْخَتلَفُوا ِفيِهَحقِّ ِلكانَ النَّاُس أُمَّةً واِحَدةً فََبَعثَ اللَُّه النَّبِيَِّني ُمَبشِّرِيَن َو ُمْنِذرِيَن َو أَْنَزلَ َمَعُهُم الِْكتاَب بِالْ، 213سورة بقره، آية  - 50
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اين آيه خطاب  51».دانند ه مكان امنش برسان زيرا ايشان قومي هستند كه نميآورد پناهش ده تا كالم خدا را بشنود سپس ب
به رسول گرامي اسالم است كه براي اينكه كالم خدا را به گوش مشركان برساني به آنها پناه هم بده و آنها را تا مأمن 

بشنوند بلكه از اين ) از بيانات تو( دانند كالم خدا را امن نيز بدرقه كن و اين بارِ زحمت را قبول نما تا ايشان كه نمي
آموزد كه  اين روش برخورد، مبين هدف ديپلماسي اسالم است و مي. استماع تغيير روش دهند و به راه خدا نزديك شوند
به عبارت ديگر يك روش خداوند در نزديك ساختن خلق به راهش . روش برقراري ارتباط در اسالم چگونه بايد باشد

كند تا مشركين كالم خدا را كه از دهان مبارك رسولش بيرون  ه پيامبر اكرم ص را متحمل مشقت ميگونه است ك بدين
در سورة . و اين كالم نه تحكّم است و نه امر و نه نهي، بلكه گفتگوئي است همانند مذاكرات متعارف. آيد بشنوند مي

وعظة نيكو به راه پروردگارت دعوت كن و به با حكمت و م«: فرمايد نحل همين دعوت به ظرافت آورده شده است، مي
ترين است به  ترين است به كسي كه از راه گمراه است و آگاه روش نيكويي با آنها صحبت كن، پروردگار تو آگاه

   52 ».هدايت شدگان
للي بر الم برقراري روابط بين. اً از طريق مذاكره استغالبهاي سياسي تقريباً مشابه و  روشهاي ديپلماسي در نظام  

ها از طريق معاوضة امتيازاتي كه  به طوري كه دولت. گيرد زني و مبادله امتيازات صورت مي اين اساس تحت شرايط چانه
ديپلماسي اسالمي با هدف اعتالي ولي . كنند هاي خود را تعريف مي دهند روابط ميان خود و طرف به يكديگر مي

گذاري اصول مهمي را  راري روابط با ساير كشورها دارد و در اين هدفمعنويات و اخالقيات جامعه سعي بر ايجاد و برق
   :پردازيم دهد كه به شمارش برخي از آنها مي مد نظر قرار مي

    اجازه مبناي بر مأموريت اصل -72
    اجازه صاحبان از اطاعت اصل -73
    ديپلماتيك مسئووليت اصل -74
    ديپلمات شخصي و اجتماعي مصونيت عدم و سياسي مصونيت اصل -75
    بياني نهي و امر محدوديت و عمل به تبليغ اصل -76
    عقيده تحميل به جواز عدم اصل -77
    عقيده تفتيش منع و ديگران عقيده به احترام اصل -78
    كردار با گفتار انطباق اصل -79
    اقتصادي و سياسي نيرنگ و كيد ناپسنديدگي اصل -80
    مذاكرات در صداقت اصل -81
    سياسي بهتان و دروغ كالم، جعل ممنوعيت اصل -82
    استهزاء يا توهين به جواز عدم اصل -83
    احسن جزاء و حسن دفع و تحيت اصل -84
    مثل به اقدام جواز و خائن از حمايت عدم اصل -85

                                                 
  .أَنَُّهْم قَْوٌم ال َيْعلَُمونََو إِنْ أََحٌد ِمَن الُْمْشرِِكَني اْسَتجاَرَك فَأَجِْرُه َحتَّى َيْسَمَع كَالَم اللَِّه ثُمَّ أَْبِلْغُه َمأَْمَنُه ذِلَك بِ: 6سورة توبه، آية  - 51
بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه َو ُهَو َسبِيلِ َربَِّك بِالِْحكَْمِة َو الَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة َو جاِدلُْهْم بِالَِّتي ِهَي أَْحَسُن إِنَّ َربََّك ُهَو أَْعلَُم   اْدُع إِىل. 125سورة نحل، آية  - 52

  .أَْعلَُم بِالُْمْهَتِديَن
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    رشوه ستاندن يا دادن به جواز عدم اصل -86
    باطل هب ديگر ملل و دول اموال اكل و غصب ممنوعيت اصل -87
    ترور ممنوعيت اصل -88
    ضيف بر اكرام اصل -89
    تابعيت نفي و بلد نفي ممنوعيت اصل -90
    رواديد حذف و افراد جابجايي آزادي اصل -91
    زمين روي افراد كلّيه براي دلخواه اقامت و مهاجرت جواز اصل -92
    اسرار كتمان به الزام اصل -93
    افراد خصوصي امور در تجسس ممنوعيت اصل -94
    جرايم كشف و دشمن و بيگانگان و دولتي مأموران امور در تجسس وجوب اصل -95

  
   براي ادامه مطالعات توصيهگيري و  نتيجه

اين موارد گرچه در قالب اصطالحات جديد . گيرد الملل مورد استناد و اجرا قرار مي اصول متعددي در حقوق بين
توان دريافت  رسد كه از موارد مستحدثه در فقه اسالمي است ولي با تعمق در آنان مي يشوند و به نظر م حقوقي مطرح مي

هاي اين  ها و ظرافت بيني كه اكثر قريب به اتّفاق اصول كلّي حقوقي در نظام حقوقي اسالم وجود داشته، و اسالم در خرده
عمومي در كشورهاي اسالمي كمتر از  الملل و حقوق مسلماً چون مفاد حقوق بين. اصول موضع خاص خود را دارد

گذاري در  بطور كلّي روح قانون. حقوق داخلي و حقوق خصوصي مورد استناد و استفاده بوده لذا كمتر بسط يافته است
اسالم منبعث از تكامل اخالقي حقوق طبيعي است و به راحتي توسط وجدان و عقل قابل استنباط است؛ زيرا در اسالم 

و ه خودپرستي هدف نيست، بلكه نفع فرد به منزلة جزئي از هستي مطرح است و در تعمق در اين اوراق نفع فرد به منزل
بايد اظهار كرد كه اين  و توان پي برد نيز به همين موضوع كه عصارة ارزشي در حقوق اسالمي است مي 53متون مرتبط

  . ستترين وجه تمايز حقوق موضوعة جهان فعلي با حقوق اسالم ا نگرش اساسي
كنند كه در تقابل با منافع دول ديگر  هاي خارجي خود را به نحوي اتّخاذ مي دول متعارف جهان همواره سياست

در اسالم مليت و قوميت و به تبع منافع ملّي و قومي به شكل متعارف آن تعريف . منافع ملّي خود را حداكثر كنند

                                                 
 :بيني اجتماعي عرفان اسالمي مجموعه جهان  53 -

 1383. مباني عرفاني اقتصاد اسالمي، پول، بانك، بيمه و ماليه از ديدگاه حكمتژن، بيدآباد، بي . 

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-eqtesade-islami.pdf   

  ،1384. الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي از ديدگاه حكمت اسالم، حقوق بيندر الملل  مباني عرفاني روابط بينبيدآباد، بيژن .
 beynolmelal.pdf-ravabet-erfani-http://www.bidabad.com/doc/mabani 
  ،1388ي علوم سياسي در اسالم، سياست، حكومت، واليت از ديدگاه حكمت، مباني عرفانبيدآباد، بيژن   . 

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-oloome-siasi.pdf 

  ،1388هاي حقوقي، حقوق جزا از ديدگاه حكمت،  نظاممباني عرفاني حقوق در اسالم، حقوق تطبيقي، بيدآباد، بيژن . 

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

  ،1388ديدگاه حكمت، مباني عرفاني حقوق اساسي در اسالم، فلسفه حقوق، حقوق فردي، حقوق عمومي از بيدآباد، بيژن. 

http://www.bidabad.com/doc/mabani-erfani-hoquqe-asasi.pdf  
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ح و منافع بشريت را تأمين كند و اسالم متعلّق به بشريت است و نه اسالم به دنبال اتّخاذ روشي است كه مصال. شود نمي
  .حتّي متعلّق به مسلمين

اصوالً حكومت اسالمي به كشورهاي . روش ديپلماتيك در اسالم باالتر از جريان مادي مبادلة امتيازات قرار دارد
وظيفة برادري يا . نمايد قدام به برقراري روابط مينگرد بلكه به عنوان برادر يا همسايه ا ديگر به عنوان منبع انتفاع نمي

المللي جهان فعلي است كه همگي برمبناي ماديات استوار  هاي ملّي و بين همسايگي متفاوت از تعاريف تفاهم و دوستي
ماديات  به عبارت ديگر اسالم. مبنا بودن ماديات و اقتصاد در اين بحث از نظر اسالم منتفي نشده، بلكه هدف نيست. است

در . خواهد و نه فقط براي رفاه و تلذّذ جسماني و اقتصاد را به عنوان ابزاري براي تعالي روحي و اخالقي جامعه مي
الملل در نظام جهاني آنقدر توجه به كسب ماديات است كه اخالقيات و معنويات همه در زير  صورتي كه در روابط بين

  .شوند پاي اقتصاديات لگد مال مي
افزون گردد نتايج آن قابليت  تحقيقاتهرچه وسعت اين بسط اين نگرش نياز به مطالعات زيادي دارد و اً مسلم

كه  الملل عمومي براي تحقيق و تدوين اعالميه حقوق بيناي  مؤسسهتأسيس . تري در سطح جهان خواهد داشت عام
 ،افراد صاحب نظر ،المللي معتبر بيني علوم سياسي علما ،حقوقدانان ،مشاورين ،المللي متون بين ،ها دسترسي به كتابخانه

موضوع داشته باشد براي طرح و تبادل نظر دربارة  يبرگزاري سمينارهايو تخصص به زبانهاي مختلف ممترجمين 
  .خواهد بودنوين الملل  بين روابطنظام ترتيبات و هاي خوبي در جهت تدوين و توسعة  قدم
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