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  پيشگفتار

تواند منشاء صدمات  ميي به خود گرفته كه وابالملل در عصر حاضر نسق ناص روابط بين  
ها در  ها و ملّت اساسي به بشريت گردد. لذا الزم است كه مباني محكمي براي تنظيم روابط دولت

گردد و قواعد جديدي از نو بنيان گذاشته شود. در اين ارتباط روح و ايجاد المللي مطرح  سطح بين
در اين كتاب هدف براين گذاشته شد تا  تواند مهمترين پايه براي اين بنا باشد. لذا قوانين اسالمي مي

الملل در اسالم را در حد اصول برشماريم تا بلكه لطافت و صدق و حقّانيت  مباني عرفاني روابط بين
قلم و بيان محققين را انديشه، تفكّر اولياء بشر طي هزاران سال بوده است  عصارةكه عرفان اسالمي 

 دوينتتعريف و الملل در جهان  براي فرآيند روابط بين به اين سمت بكشاند تا بناي فكري جديدي
  شود.

ها و نگرش اسالم به مباحث اساسي  به موضوع است و با طرح ديدگاه دخلياين كتاب م  
الملل عمومي و سياست خارجي و ديپلماسي قصد دارد اصولي را  الملل يعني حقوق بين روابط بين

در اين زمينه بسياري اجرايي  و اي تحقيقات كاربرديحل بعد مبناتواند در مر مطرح نمايد كه مي
   .باشد

مقدماتي اي  اين كتاب منشور يا اعالميهمطالب ي از دوستان پيشنهاد نمودند تا بر اساس رخب
در امور را آن هايي براي استفاده از مطالب  با تبادل نظرات و آراء نهايتاً زمينهبتوان  تاتدوين گردد 
. برخي ديگر نيز نوشتن انتقاداتي بر اين كتاب را پيشنهاد نمودند تا اهم نمودفرالمللي  اجرايي بين

حاصل از تقابل اين ديدگاهها  بلكه نتيجةرا به بحث بگذارند تا آن ديدگاههاي مخالف نيز مطالب 
. همه اين نظرات منتج گرددن در عرصه بين المللي آنهايتاً به يك شيوه عملي براي بكارگيري مفاد 

نمايد و حتي در برنامه تنظيمي خود براي  ده است و نگارنده نيز از اين موضوع استقبال ميپسندي
 دينيدر نظر دارم در حاشيه انجام اين فريضه تمتّع و انجام مناسك حج معظّمه ه شرفيابي به مكّ

ت را نظرات و انتقادات برادران اهل سن از نزديك مطالب اين كتاب را با محققين آنجا نيز مطرح تا
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  نيز دريافت نمايم.
را بازخواني و نظرات متن كتاب ارجمندم آقاي عبدالرضا هرسيني كه  برادربدينوسيله از 

نمايد. اميد است در آينده نيز از همكاري ارزندة ايشان  اي ارائه دادند تشكّر و قدرداني مي ارزنده
  برخوردار باشم.

لذا از خوانندگان درخواست دارد  انجامد يبديع بودن نگرش الزاماً به كثرت خطاي نگارنده م
  . صالح گرددا يهاي بعد تا از تذكّر نقائص و اشتباهات خودداري نفرمايند تا در ويرايش

  
  1بيژن بيدآباد

 

1-Email:  bijan@bidabad.com           bidabad@yahoo.com          Web:   http://www.bidabad.com      



 
  كليات

باالخص  باشد ميمنفورترين پديده در دين  آنر لغت به معني بزرگي كردن است و داستكبار   
امر الهي باالتر بداند. سرمنشاء تمام فسادها،  صاحبتكبر خود را از اگر در مقابل امر الهي واقع و مس

و اسـتكبار   بـود از درگـاه الهـي اسـتكبار     2راندن ابليس علّتاستكبار است و  ،ها و تجاوزات اللتض
شـود كـه فـرد خـود را      باعث مـي استكبار از لحاظ روانشناسي فردي  3فرعون سبب هالكت وي شد.

فرمايـد:   م شـد. قـرآن كـريم مـي    انگونـه كـه ابلـيس نيـز دچـار همـين تـوه       هم بدانـد بهتر از ديگران 
از كـردم و در آن  چـون تمـامش    ،آفـرينم  پروردگارت به فرشتگان گفت: من بشري را از گـل مـي  «

اش كنيد. همة فرشتگان سجده كردند مگر ابليس كه خـود را بـزرگ    روح خود دميدم، همه سجده
يس چه چيز تو را از سجده كردن در برابر آنچه من بـا دسـت   پنداشت و از كافران شد. گفت اي ابل

منع كرد؟ آيا خود را بزرگ پنداشتي يا بزرگ بودي؟ گفت مـن از او بهتـرم. مـرا از     ام خود آفريده
و كه مطرودي و تـا روز قيامـت لعنـت مـن بـر      رگفت از اينجا بيرون اي و او را از گل.  آتش آفريده

  گشت. او  تنزّلنست و اين وهم منجر به ابليس خود را بهتر دا 4»توست.
. كامالً قابل رؤيت استروانشناسي اجتماعي اين پديده نيز در اقوام، ملل و كشورها  بعداز   

ر اثر هميم برتري طلبي نسبت به ساير ملل است. دو كشور بناسيوناليسم يك نوع توهام بن توه 
كه تو در آن سوي مرز  علّتكشند به اين  ميو همنوع خود را  پرداختهيكديگر به كشتار و قتال 

ي، نژادي، زباني، فرهنگي، ي، ملّمكني و من در اين سو هستم. هرگونه برتري طلبي قو زيست مي
 

. و به  َو اْسَتْكبَـَر َو كاَن ِمَن اْلكاِفرِينَ   َو ِإْذ قـُْلنا ِلْلَمالِئَكِة اْسُجُدوا ِآلَدَم َفَسَجُدوا ِإالَّ ِإْبِليَس َأىب، 34آيه  سوره بقره، - 2
 فرشتگان گفتيم آدم را سجده كنيد همه سجده كردند جز ابليس كه استكبار كرد و سرباز زد و او از كافران بود. 

ْل َو قاَل ِفْرَعْوُن  َأيـَُّها اْلَمَألُ ما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإلٍه َغْريِي فََأْوِقْد ِيل  هاماُن َعَلى الطِِّني فَاْجعَ ، 38-39ات سوره قصص آي - 3
وُدُه ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َو ظَنُّوا َأنـَُّهْم ِإَلْينا ال َو ِإّينِ َألَظُنُُّه ِمَن اْلكاِذِبَني َو اْسَتْكبَـَر ُهَو َو ُجنُ   ِإلِه ُموسى  ِيل َصْرحًا َلَعلِّي َأطَِّلُع ِإىل

شناسم. اي هامان براي من آجر بپز و طارمي بلند  فرعون گفت اي مهتران، من براي شما خدايي جز خود نمي. يـُْرَجُعونَ 
ن سركشي كردند و پنداشتند بساز، مگر خداي موسي را ببينم كه دروغگويش پندارم. او و لشگرهايش به ناحق در زمي

  شوند. كه به نزد ما بازگردانيده نمي
ُتُه َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي فـََقُعوا َلُه  ِإْذ قاَل رَبَُّك ِلْلَمالِئَكِة ِإّينِ خاِلٌق َبَشرًا ِمْن ِطنيٍ . 71-78سورة ص، آيات  - 4 فَِإذا َسوَّيـْ

َأْمجَُعوَن ِإالَّ ِإْبِليَس اْسَتْكبَـَر َو كاَن ِمَن اْلكاِفرِيَن قاَل  ِإْبِليُس ما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلما َخَلْقُت ساِجِديَن َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم 
ٍر َو َخَلْقَتُه ِمْن ِطٍني  ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن  َ َخيـْ اْخُرْج ِمْنها فَِإنََّك رَِجيٌم َو ِإنَّ َعَلْيَك قاَل فَ بَِيَديَّ َأْسَتْكبَـْرَت َأْم ُكْنَت ِمَن اْلعاِلَني قاَل َأ

 . يـَْوِم الدِّينِ   َلْعَنِيت ِإىل
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كه سرچشمه تمام  باشداستكبار اجتماعي تواند مولد  ميهمه و همه  ،ي علميمذهبي، ديني، و حتّ
كنيم  تأملو فسادها در جهان است. اگر اندكي  ها و كشتارها و ستم ها ها و ظلم ها و اجحاف جنگ

و نژاد و فرهنگ  مليتشعبه و قبيله و كه سبب كرامت است تقوي است و  عامليكه تنها  يابيم ميدر
و مخلوقات  5شود ت به جوامع ديگر نميبي دانش اكتسابي سبب كرامت انسان و جامعة وي نسو حتّ

 مالكيتد و آن خالق نسبت به همه به يك نگاه ساخت يك خالقن هاي عالم همه دست و انسان
  ؟نگرد پس چه جاي تفاخر و برتري مي

برتر، ليت م، قدرت برتر، اقتصاد برتر، بينيم كه مسائلي نظير نژاد برتر در جهان فعلي مي  
كشتار انسانها گشته  مسببات و علوم برتر همه و همه يحفرهنگ برتر، دانش برتر، تجهيزات و تسل

آن يعني گياهان و جمادات سوق از تر  را به درجة حيوانات وحشي بلكه درجات پست بشريتو 
طرار ضآن هم فقط در شرايط ا -داده است. در بين معدود حيواناتي است كه رسم همنوع كشي

وجود دارد و به جز گرگ و كفتار در گرسنگي شديد هيچ حيواني نوع خود را  -مفرط يگرسنگ
داند براي اطفاء اميال رياست طلبي و  و متعالي مي تمدنخود را م ولي انساني كه ،درد نمي

اند تا از  كند كه وي را ساخته كشد و گمان مي ت حلق و فرجش همنوع خود را مياستكبارش و لذّ
يا نژاد ديگر بلند شود و خوشتر بخورد و خوشتر بيĤميزد و ليت ميا  قوميتش برادرش با عنروي 
  ر بخوابد. گينتسندفع نمايد و  سهلتر
به  بشريت تبهصورت گرفته و استبعادي نيست كه تا بحال چندين مرتمام جنگها با اين منشاء   

جنگ دوم باشد.  شدهد ناً از نو متولّمجددكشي نزده باشد و ددليل حماقت استكبار دست به خو
رفت تا بار ديگر با  يم برتر بود و قوميتجهاني زنگ ديگري از همين آموزة استكبار نژاد پرستي و 

م برتري چون هيتلر به توه طلباني جاهرا از بين ببرد كه  بشريت پلشتيهاي آتش و ويراني و  شعله
اند و در حماقت استكبار و جهل  نبرده انسانيتجاهل كه بوئي از حكّام  خود دست يازند. خطر
اند و براي خوش پركردن  گريستهاند و اندكي در درون مستراح شكم خود نن ناشي از آن باز ايستاده

هاي مملو از روح و جان و احساس كودكان و ميان ساالن و پيران از زن و مرد را  قلب ،اين مستراح
انسانها بايد طبق توافقات تر است.  االطفاء كشند از هر چيزي در اين جهان الزم به خاك و خون مي

 

َّ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثىفرمايد:  مي 13در سوره حجرات آيه  - 5 ً َو قَباِئَل لَِتعاَرُفوا ِإنَّ    َأيـَُّها النَّاُس ِإ َو َجَعْلناُكْم ُشُعو
. اي مردم همانا ما شما را از يك زن و مرد آفريديم و در شعب و قبائل قرار ْنَد اهللَِّ َأْتقاُكْم ِإنَّ اهللََّ َعِليٌم َخِبريٌ َأْكَرَمُكْم عِ 

 تر شما نزد خداوند پرهيزگارتر شماست.  يم تا بشناسيد همانا با كرامتددا
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سرشار گردد و حركت از  انسانيتو عرفت انساني اقدام به خلق محيطي كنند كه از نور علم و م
تت به حيوانيآغاز شود.  انساني  
هاي حيواني  تر يعني ديدگاه ها تنزّل ديدگاههاي انساني به مرحلة پائين درازي علّت اين دست  

است. در حكومت جنگل همواره ضعيف پايمال است. البتّه اين نوع حكومت خود در جنگل قواعد 
اي نوع خود را  شود و كمتر ديده شده كه درنده ن بقاء نوع در آن رعايت ميخاصي دارد و قواني

بدرد مگر در موارد استثناء كه بقاء نوع منوط به قتل همنوع بوده است. متأسفانه اين نوع حكومت 
كنيم بدتر از حكومت جنگل است چه  در جوامع انساني كه با طبيعت و معيارهاي حيواني رفتار مي

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

   6شود. . در صورتي كه چنين هدفي در بين حيوانات در قتل يكديگر دنبال نمياست
 وجودانساني بايد متوجه متعالياتي باشند كه در ديگر جوامع حيواني علي االصول جوامع   

الملل از جملة اين مباحث است، كه چگونه ديپلماسي متعالي  ندارد. اعتالي اخالقي در روابط بين
هاي آن اجزاء قدرت نباشد. بشر  بين جوامع برقرار گردد كه مبناي آن قدرت، و عناصر و مؤلّفه

ها است كه در حول  ه حصول و برقراري اين ديپلماسي متعالي نشده، گرچه قرنامروز هنوز مصمم ب
و حوش اين موضوع تالش ضعيفي نموده ولي راه تا مقصد بسيار طوالني است و شايد بشري به اين 
هدف نزديك شود كه از لحاظ فكري متحول شده باشد. شايد اين آرزويي باشد براي زماني كه 

تا بتواند خصائل  7كارگيري علم و تكنولوژي در فيزيك خود دستكاري نمايدانسان موفّق شود با ب
متعالي را در خود تقويت نمايد و بذر انسان اصالح شده را پرورش دهد. به هرحال اين موضوع 

 

هاي نر براي رفع  بعضي گربه -ها برخي تيرهدر -موارد استثناء بسيار كم است. در پستانداران ديده شده كه  - 6
هاي ديگر براي اينكه  هاي نر به سگ كند و يا برخي سگ مزاحمت آتي از جانب فرزندان ذكور خود آنها را خفه مي

جمعي به قتل  كنند. يا كالغها، كالغ خاطي را محاكمه و دسته آنها را از سر راه خود بردارند به قصد كشت حمله مي
در گروهي از حشرات چون زنبور كه زندگي اجتماعي دارند مبارزات انفرادي بين كانديداهاي احراز مقام  رسانند. مي

ملكه براي كسب سلطنت تابع قواعد خشن طبيعت يعني بقاي قويتر براي جاري شدن نسل قوي و اضمحالل نسل 
كشند. مورچگان نيز  اشد او را ميضعيف است. يا زنبورهاي نگهبان كندو اگر زنبور كارگر حامل شهد گل مسموم ب

 هاي موريس مترلينگ جالب است.  از اين نوع قواعد دارند. در اين ارتباط بررسي
 فقـه منظـر  يا حرمـت آن از  اباحه، اكراه و فقهي است و  اتهنوز از مستحدث بدن خوددر فيزيك انسان دستكاري   - 7

  باشد. منتج به حكم نمي
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  تواند باشد.  تحقق آرزويي براي سالهاي بسيار دور مي
رسوالن براي حصول اين هدف تأسيس گرديدند و همة اديان الهي براي رسيدن به اين تعالي 

و تا انقراض عالم ادامه ص تا خاتم ع از آدم انبياء و اولياء و اوصياء الهي  ةشدند و اين سلسل مبعوث
در هر عصر هستند  اولواالمركه همان رسوالن كمال آيات الهي بر داشته و دارد و خواهد داشت و 

اديان را در امتداد هم در تعالي و تكامل قرار و لذا  8شود. مي منطبق با شرايط مكان و زمان افزوده
در ميان تالشهاي گوناگون بشر براي تدوين قواعد و قوانين اجتماعي تالش انبياء و اولياء  .داده است

و اوصياء الهي بيش از همه بوده و هست و رسول گرامي اسالم ص تجلي متكامل تمام تفكّرات 
اند.  رايع اديان سلف به عنوان نقطة عطف اين تحول بودهديني گذشته و ميراث رشديافتة قواعد و ش

متأسفانه تفسير و تأويل دستورات گرانماية آن حضرت آنقدر به دست عالم نمايان دين به تحريف 
كشيده شده كه عارفي خطاب به محضر حضرتش ص عرضه داشت كه آنقدر بر دين تو پيرايه 

  اند كه چون بازآيي دينت را نشناسي. بسته
ولي آنچه بشر در جستجوي آن « :9فرمايند دستورات و قوانين اسالمي ميه ب كلّينظر  در

نحو اتم و اكمل موجود است و ه اسالم ب ةمقدسباشد و آرزوي رسيدن بدان را دارد در ديانت  مي
 نهايت آنكه بايد همه احكام آن را ،آنچه خوبان همه دارند او به تنهايي بيشتر از همه آنها را دارد

نه آنكه مزد دو جهان بخواهيم و  .رسيد دطابق النعل بالنعل اجرا كرد و آنها را به كار بست تا بمقصو
الحسن  بن حجتعملي نداشته باشيم و ما منتظريم كه مصلح حقيقي و مهدي موعود حضرت 

فاضله را  جامة عمل بپوشاند و مدينه بشريته عالم مقدسظهور كند و بĤمال و آرمانهاي  السالم عليه
دوست است و عدل و داد را كه  دول صلحباشد و جامعه مللي را كه آرزوي  آل فالسفه مي كه ايده

اسالم از هيچ چيز كه براي بشر ضرورت دارد  مورد عالقه همه افراد بشر است ايجاد و عملي نمايد.
عمومي بيان كرده  فروگذار ننموده و همة چيز را از دستورات اخالقي و اجتماعي و عبادي، فردي و

نياز هستيم و اگر  ديگر بي مصوبهاست و ما اگر احكام اسالمي را عمل و اجراء كنيم از همة قوانين 
المللي يا اختصاصي الزم باشد در حقيقت بايد شرح و بيان و پيرامون قانون اسالمي  هم قوانين بين

ب اجتماعي و معامالت هم از ادآبوده باشد زيرا در اسالم دستور براي آن داده شده است. و در 
 

اي  . هر آيهٍء َقديرٌ  ُكلِّ َشيْ    نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نـُْنِسها َِْت ِخبَْريٍ ِمْنها َأْو ِمْثِلها َأ ملَْ تـَْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعلىما ، 106سورة بقره، آية  - 8
  داني خدا بر هر كاري تواناست؟ آوريم. آيا نمي را منسوخ كنيم بهتر از آن يا همانند آن را مي

 .27 – 38صص ، 1354نظر مذهبي به اعالميه حقوق بشر، انتشارات صالح، ه، حضرت حاج سلطانحسين تابند - 9
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جزئي چيزي كه احتياج داشته باشيم تكليف حكم آن در اسالم هيچ چيز فروگذار نشده كه در هر 
شده است كه اگر احكام كتب معامالت را از قبيل خريد و فروش و اجاره و مضاربه و غير  معين
شده باشد و در آداب معاشرت نيز بينيم امري نيست كه حكم آن در اينها ذكر ن كنيم مي دقّتآنها 

شده كه دستورات پذيرائي و خوردن غذا را نيز ذكر فرموده و دستورات نظافت را نيز  دقّتبطوري 
در حدود نيز كه قسمتي از آن باجمال بعداً ذكر خواهد  حتّيم و اكمل بيان فرموده است تنحو اه ب

 ن گرديده و اگر بعض آنها مانند حدشد هر شق و قسمي كه در امور خالف فرض شود حد آن تعيي
بسنجد از همه سرقت كه قطع چهار انگشت است مورد اعتراض بعضي واقع شود اگر خوب 

ها و كيفرهائي كه در ساير اديان و قوانين ذكر شده مفيدتر است و قطع چهار انگشت مضر و  جريمه
شدن از طرف حاكم شرع  عدستور داده شده كه پس از قط حتّيمخل امر زندگاني او هم نيست و 

بندي (پانسمان) شود و دستور مراقبت داده شود كه زود بهبود يابد و اگر اين حكم اجرا شود  زخم
شود چنانكه در عربستان سعودي اينطور است و اگر هم در ايام حج سرقتي شود  دزدي واقع نمي

 البتّهكند  جلوگيري نمياند ولي هيچيك از كيفرهاي ديگر  بوسيله كساني است كه از خارج آمده
عبث كسي مشمول حكم به قطع انگشتان مفيد بشرطي است كه در كتب فقهي بيان شده است و 

شود. و در آداب معاشرت هم دستوراتي داده شده خيلي جامع و كامل است و  بريدن دست نمي
َكِلَمٍة    اْلِكتاِب َتعاَلْوا ِإىل ُقْل  َأْهلَ : عمران است بهتر از آن وجود ندارد. مثالً در قرآن مجيد سوره آل

ً ِمْن ُدوِن اهللَِّ فَِإْن تـََولَّْوا َسواٍء بـَْيَننا َو بـَْيَنُكْم َأالَّ نـَْعُبَد ِإالَّ اهللََّ َو ال ُنْشِرَك ِبِه َشْيئًا َو ال يـَتَِّخَذ بـَْعُضنا بـَْعضًا َأرْ 
ََِّ ُمْسِلُمونَ  وس) بگو جم (يهود و نصاري و محتمالًاهل كتاب ه پيغمبر بيعني اي  10.فـَُقوُلوا اْشَهُدوا 

بياييد آنچه را همه قبول داريم بدان عمل كنيم و آن را بگيريم و آن اين است كه ديگري را جز 
خداوند پرستش نكنيم و براي او شريك قائل نشويم و بعض ما بعض ديگر را صاحب اختيار خود 

باشيم. از اين آيه  وئيد شهادت دهيد كه ما تسليم اين امر مييرفتند بگذقرار ندهيم و اگر آنها نپ
شريفه آزادي و مساوات و برابري افراد در مقابل قانون و عدم جواز تسليم نسبت به ديگران (مگر 

 ملّتگويند كه براي  زنند و مي بسياري از ملل از آن دم ميمطابق قانون و شرع) كه امروزه قائدين 
در زمان  شود و در صدر اول اسالم تا سلطنت معاويه مخصوصاً معلوم مي خود جويا هستند بخوبي

شد چنانكه قضيه  اجراء مي السالم ابيطالب عليه الخطاب و مولي الموالي علي بن خليفه دوم عمربن
بن ايهم پادشاه غساني شام كه در زمان عمر اسالم آورد و بعداً بواسطة تازيانه كه زد مورد   ةجبل

 

 .64سورة آل عمران، آية  - 10



 اسالم  در الملل  بين روابطمباني عرفاني     6

  

گرفت مشهور و همچنين رفتار علي با برادرش عقيل كه مورد كمال عالقه آنحضرت قصاص قرار 
المال بين او و ديگران معروف است و همچنين اشاره دارد  هم بود و اجراي تساوي در تقسيم بيت

و در سورة  قوي داخل باشند. ملّتو بردگي  قيموميتها آزاد بدنيا آمده و نبايد تحت  ملّتكه همه 
ْحساِن َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْرىب رمايد:ف نحل مي ْلَعْدِل َو اْإلِ ِ َُْمُر  َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو اْلَبْغِي   َو يـَْنهى  ِإنَّ اهللََّ 

ه اعات حال و بخشيدن برعدالت و نيكي كردن و مه يعني خداوند امر ب 11 يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
عقل خود را شما كند كه شايد  و از كارهاي زشت و ناشايست و ظلم نهي مي فرمايد نزديكان مي

بسط عدل و داد در همه مراحل خواه در جامعه ه كنيد. اين آيه ب تفكّركار بنديد و در امور تدبر و 
كند. اين دستور  زيردستان و غير آنها امر ميه و به نيكي كردن بيا آبادي و قريه يا خانواده باشد 

بپرهيزند و آنچه را  تعديست كه همه افراد مافوق بايد رعايت آن را نموده و از ظلم و ا كلّي
كند كه آن نيز شامل همه  احسان و نيكي در همه موارد امر ميه خالف عدالت است ترك كنند و ب

المنفعه و مؤسسات  موارد فردي و اجتماعي است از قبيل كمك به بينوايان و گرفتاران و امور عام
 أَيـَُّها  :فرمايد شود و امروز در همه دنيا وجود دارد. در سوره حجرات مي ريه كه تشكيل ميخي

َّ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُنْثى ً َو قَباِئَل ِلَتعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَِّ أَْتقاُكمْ   النَّاُس ِإ يعني  12.َو َجَعْلناُكْم ُشُعو
ها قرار داديم تا از يكديگر  ها و قبيله را از يك مرد و زن خلق كرديم و شما را دسته شماما اي مردم 

تر شما است. اين آيه اشاره به تساوي نژادها پرهيزگارتر شما نزد خداوند  شناخته شويد ولي گرامي
ن و نيست و همه در مقابل احكام و قوانيدر برابر خداوند دارد يعني فرقي بين نژاد سفيد و سياه 

فردي بر فرد  مزيتي نيست و تنها چيزي كه موجب مزيتات يكسان و هيچكدام را بر ديگري مقرّر
هم  باشد كه در اوايل اسالم عمالً ي است كه منشأ صفات پسنديده ميپرهيزگار دشو ديگر مي

دوم همينطور بود و لباس خليفه با ديگران فرقي نداشت و حاجب و دربان هم در كار نبود و خليفه 
حركت كرد خودش و غالمش يك شتر داشتند كه  مقدسال موقعي كه براي مصالحه با اهالي بيت

بن ابيطالب  شهر نيز نوبت سواري غالمش بود و عليه ب شدند و موقع ورود وار ميسبه نوبت 
م و هر يكش كنندة آن خجلت مي هفده وصله بر پيرهن خود داشت كه فرمود از وصله السالم عليه
داد و  غالم ميه خريد و باز هم بهتر را ب يك قسم ميه خريد براي خود و غالمش ب لباس مي موقع

همان ترتيب وارد مداين شد ه شد با يك كوله پشتي و پياده حركت كرده و بسلمان كه والي مداين 
 

 .90سورة نحل، آية  - 11
 .13سورة حجرات، آية  - 12
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م زرگان اسالبباشد كه  باالتر از اسالم و دستور آن مي صورت كدام آزادي و مساوات عمالً در اين
اند بهشت براي كسي است كه اطاعت خداوند را بكند هر چند غالم حبشي باشد و  صريحاً فرموده

دوزخ براي كسي است كه نافرماني كند هر چند آقا و قرشي باشد و خودشان هم بدان عمل 
د ان كه دستور داده و تصويب نموده اند ولي قوانين بشري اوالً ناقص و ثانياً غالب همان كساني كرده

يعًا َو ال تـََفرَُّقوا َو اذُْكُروا نِْعَمَت اهللَِّ  در سورة آل عمران است: نيستند. مقيدبدانها  َو اْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ مجَِ
 ً مان خدائي ريسه يعني همه شما ب 13.َعَلْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعداًء فَأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخوا

شما داده ياد ه (قانون آسماني و پرستش خداوند) چنگ زنيد و پراكنده نشويد و نعمتي را كه خدا ب
خون ه كنيد زيرا شما كساني بوديد كه همواره با يكديگر دشمن و در جنگ و نزاع بوده و ب

ون برادر شديد. همدگر تشنه بوديد و او بين دلهاي شما الفت و مهرباني قرار داد كه با يكديگر همچ
نظر و وحدت و  اتّفاقباشد كه تا  ميها  بين جامعه اتّحادو  اتّفاقاين دستور محكم و متين براي لزوم 

ي را نخواهد يكديگر نباشد آن جامعه روي سعادت و آسايش و ترقّه فكر و معاونت افراد نسبت ب
ميان افراد آن نباشد  در اتّفاقديد و هر جامعه و كشوري كه تحت يك لواء مجتمع نبوده و 

دهد  اين استحكام دستور ميه المللي ب آيا كدام قانون و دستوري از قوانين بين .سعادتمند نخواهد بود
 !اند دستورات عمل نمودهه و كداميك از مقننين مانند مقنن بزرگوار اسالم و جانشينان حقيقي او ب

َ�اُء بـَْيَنُهمْ  ُحمَمٌَّد َرُسوُل اهللَِّ وَ  فرمايد: در سورة فتح مي اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُر ص  محمديعني  14. الَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ
دشمنان بسيار سخت و شديد ولي بين خودشان ه باشند نسبت ب با او مي كساني كهپيامبر خدا است و 

ي و ي بايد در دفاع از حريم خود بسيار جدملّتبسيار مهربان هستند منظور آن است كه هر جامعه و 
دست همدگر داده و ه داخله آنها رخنه پيدا كنند بلكه دست ب فداكار بوده و نگذارد دشمنان در

دشمن را سركوب كنند ولي در مقابل برادران و افراد جامعة خود بسيار رئوف و مهربان بوده و 
 ،ندارند منكنند و صالح خود را اگر بر خالف مصالح جامعه است مقد تعديعالوه بر آنكه بر آنها 

َو يـُْؤِثُروَن  االمكان صالح ديگران را هرچند بر خالف مصلحت خودشان باشد ترجيح دهند كه حتّي
دهند هر چند خود در  يعني برادران ايماني را بر خود ترجيح مي 15أَنـُْفِسِهْم َو َلْو كاَن ِِْم َخصاَصةٌ   َعلى

چون  السالم علي بن ابيطالب عليهالم زحمت بوده و احتياج داشته باشند چنانكه خليفه بزرگ اس
 

 .103سورة آل عمران، آية  - 13
  .29سورة فتح، آية  - 14
 .9سورة حشر آية  - 15
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ة شنيد كه در حوزة حكومت او جنگجويان پارتيزاني معاويه گوشواره از زن يهوديه كه در ذم
روز مريض شده و تب كرد و  ه سه شبانهاند از غص حكومت او بود كشيده و گوش او را پاره كرده

در مملكت او دشمنان گوشواره از مضمون): علي بايد زنده در گور شود كه  اينه گفت (ب مي
 املسلم اخواز فضيل بن يسار روايت شده كه فرمود  16گوش زن يهودي بكشند و در كافي از ربعي

كند و نه خذالن او را روا  يعني مسلم برادر مسلم است كه نه بر او ظلم مي املسلم اليظلمه و ال خيذله
گفتم  .ر كه فضيل نقل كرده پرسيدبصحت اين خدر مدينه از  گويد يكي از ياران ما دارد. ربعي مي

ه و اليظلمه و ال يغشّ املسلم  املسلم اخو :ع شنيدم كه فرمودبلي صحيح است من خود از ابي عبداهللا 
و نه  تقلّبكند و نه  يعني مسلم برادر مسلم است كه نه بر او ظلم مي 17.الخيذله و اليغتابه الخيونه و

يعني وظيفه هر فرد مسلم نسبت به  .كند نموده و نه از او غيبت مي كند و نه او را رسوا خيانت مي
مسلم ديگر اين است كه اين قسمتها را رعايت كند. ساير دستورات اسالمي نيز از احكام اخالقي و 
عبادي و معامالت و غير آنها همينطور است و اين چند دستور به عنوان نمونه ذكر شد در اينصورت 

توانيم قوانيني بهتر از اينها پيدا كنيم و اگر بشر بخواهد بر  ن و محكم نميو با اين احكام متي
انه تأسفدستورات اسالمي بزند و آنها را مجري دارد ولي مه د چنگ بيمشكالت خود فائق آيد با

باشند  اطالع مي احكام نيستند و يا از احكام اسالمي بيه ب مقيدقائدين سياسي امروز مسلمين يا 
شدند و مشكالت خود را بر  ك ميستماسالم و قرآن مه اي درمان دردهاي اجتماعي خود بوگرنه بر
   »ين موارد بسيار فقير و ناتوان هستند بزنند.ا دامن بيگانگان كه دره نمودند نه آنكه دست ب طرف مي

رد و اولياء الهي خنظر اسالم بسيار منسجم و مستحكم است و احكام واقعي اسالم نزد اهل 
 

اند لقب چند نفر از روات عامه و خاصه است از  به سكون خوانده ربعي به فتح را، يا به ضم و فتح با، بعضي هم - 16
حسن اند و  كه بعضي او را از اصحاب حضرت صادق ع گفته حذيفة بن عامر ربعيو  حارث بن زيدو  اوس بن عبدهللاجمله 

ربعي بن كه شيخ طوسي او را از اصحاب حضرت رضا ع ذكر نموده است ولي مراد از ربعي در اينجا  بن علي ربعي
هم روايت نموده است  فضيل بن يساراست كه از اصحاب حضرت صادق ع بوده و از  عبدهللا بن جابرود بن ايب سربه هذيل

 نيز از حضرت باقر ع و حضرت صادق ع روايت نموده است.  فضيل بن يسارو 
ب اخوة املؤمنني بعضهم لبعض١٦٧، ٢الكايف،  - 17 َراِهيَم عَ . ،  ْن َأبِيِه َو ُحمَمَُّد ْبُن ِإْمسَاِعيَل َعِن اْلَفْضِل ْبِن َشاَذاَن َعِليُّ ْبُن ِإبـْ

َ َعْبِد اهللَِّ ع يـَُقوُل الْ  ْعُت َأ َ�َّاِد ْبِن ِعيَسى َعْن رِْبِعيٍّ َعْن ُفَضْيِل ْبِن َيَساٍر قَاَل مسَِ يعًا َعْن  ُمْسِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم َال َيْظِلُمُه َو َال مجَِ
ْلَمِديَنِة فـَقَ  َخيُْذلُهُ  ِ ْعُت ُفَضْيًال يـَُقوُل َذِلَك قَاَل فـَُقْلُت َو َال يـَْغَتابُُه َو َال َخيُونُُه َو َال َحيْرُِمُه قَاَل رِْبِعيٌّ َفَسأََلِين رَُجٌل ِمْن َأْصَحابَِنا  اَل مسَِ

َ َعْبِد اهللَِّ ع يـَُقوُل اْلُمسْ  ْعُت َأ ِلُم َأُخو اْلُمْسِلِم َال َيْظِلُمُه َو َال يـَُغشُُّه َو َال َخيُْذلُُه َو َال يـَْغَتابُُه َو َال َخيُونُُه َو َال َلُه نـََعْم فـََقاَل فَِإّينِ مسَِ
 .َحيْرُِمهُ 
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گرديده  وضعباشند. اين قوانين براساس فطرت بشري ابداع و  ر مينند قوانين علمي ثابت و اليتغيهما
مذهبي و ق رَبا رفتار و حاالت و فطرت بشر دارد. شعب و فرا است و حداكثر توافق و سازگاري 

لف در آراء مخت بروز علّتاند و شايد همين تفصيل  اصول اساسي دين نمودهيل صاقدام به تففقها 
. روش فقهي متداول در بين فرق شيعه و سني و نحوة باشدين شده و اختالفات را ايجاد كرده د

تواند منشاء  منابع فقه متفاوت است و اين خود مي حجيتاستدالل فقهاي منسوب به اين مذاهب در 
ين وحدت است كه داختالف آراء و نظرات گردد كه اصوالً بر خالف هدف دين است. هدف 

شايد  18»هاي خدا بر شما را ياد آريد. به رشتة الهي چنگ بزنيد و پراكنده نشويد و نعمت«مود: فر
هاي استنباط  منابع مختلف فقه و روش حجيتو بحث بر سر  اين آيه كافي باشد كه همگي از جرّ

 ايع و غيره خودداريذراحكام از احاديث و اخبار و قياس و اجماع و استحسان و استصالح و سد 
 الزّماناستفاده كنيم. امام العصر و تعقّلهاي  كنيم و فقط از آن منابع جهت بازشدن فكر و آموزه

متعالي است و در  حجيتمطلقه است و بر اساس تائيد حضرتش قرآن كريم داراي  حجيتصاحب 
حد القولند. براين اساس در اين كتاب سعي شد تا  متّفقق و مذاهب اسالمي رَاخير همة ف حجيت
از حقيقت  هستند و ظنّ 19اللهالد ظنّيالصدور و  ياز استناد به احاديث و اخبار و روايت كه ظّنامكان 

متضاد وجود  حتّيپرهيز شود، زيرا آنقدر احاديث مختلف المعني و  20نمايد نياز نمي چيزي را بي
د ننماي تنها رفع مشكل نمي توان نمود و اين تفاسير نه ركدام تفسير متفاوتي ميدارد كه با استناد به ه

انگيز  انگيز كه نيست سهل، بلكه نفاق د كه وحدتنگرد مختلف و متناقض هم مي اءبلكه سبب آر
ي دارد كه از ذكر آن در اينجا خاصر كالم معصوم ع شرايط فسمتواند باشد. از طرفي  هم مي

امي كه در مقام همچنين تمييز فرمايشات حضرات معصومين ع در هنگ 21.كنيم خودداري مي

 

يعاً َو ال تـََفرَُّقوا َو اذُْكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكمْ . 103سوره آل عمران، آيه  - 18  . َو اْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ مجَِ
اند و يا در خور  قول مشهور بر قطعي الدالله بودن احاديث و اخبار است ولي با توجه به اينكه معصوم در تقيه بوده - 19

 اند لذا فرمايشاتشان ظنّي الدالله است. حلق شنونده فرمايش فرموده
 .ِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِين ِمَن احلَْقِّ َشْيئاً ، 36سوره يونس، آيه  - 20
و  گذاري و سرمايه مصرفي هايدر وام اقتصادي ربا -تحليل فقهي) 1382بيدآباد و هرسيني (گاه كنيد به: ن - 21

  و: http://www.bidabad.ir/doc/reba-fa.pdf، كاستيهاي فقه متداول در كشف احكام 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.ir/doc/reba-en.pdf 
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يار « فرمايد: ميگرچه  23اي نيست. كار ساده 22شود هستند و در هنگامي كه به آنها وحي مي بشريت
ولي  24»و مصاحب شما گمراه نشد و از سر هواي نفس سخن نگفت و سخن او جز وحي نيست.

ن است وگرنه تشخيص ابزرگوارآن سلوك عديدة يز آن سخنان مستلزم طي مراحل يدرك و تم
 يا نداللة والسّ  الدّ ظّين «فرمايند:  در كتاب شريف صالحيه مي 25.باشد ميلفظ از محتوا بسيار مشكل 

نكشاند ظنّ آورد، آن كس كه راه تكليف داند و در موضوع آن يا شبهات آن بعلم  اللة الدّ ظّين 
حقّ م خدا در حكم ظنّي را قطعي شمردن و حكاما  شبهه نمايد و نتواند بعلم رسد بظنّ معذور است،

هواي و مقياس مقياس  و منوط به رأي ناصحيح و قياس بي معلّقخود و مقلّد گفتن و حكم خدا را 
است  26ال يـُْغِين ِمَن اْحلَقِّ خود گرفتن مضادت با خدا نمودن و برخالف او وكيل او شدن است و 

اخبار آتيه و ماضيه و «يسند: نو و در جاي ديگر در همين كتاب مي 27.»باشد قليـُْغِين ِمَن اخلَْ  اگرچه
اخبار غيبيه در قرآن مندرج است ظاهرش فصيح است و باطنش فسيح، كلمات او با مرام و 

  28».هاي او هريك تنها مطلبي تمام و با ديگري علمي تام و همه با هم نيز با فرجام است كالم
به خاص موارد د و در گردفقط به آيات قرآن كريم استناد المقدور  حتّيسعي شد  لذا

بزرگوار مورد قبول و  شخصيتمنان ع ارجاع شود كه اين دو ؤفرمايشات رسول گرامي ص و اميرم
مسلمين بر جان و دل و  ةو فرمايشات ايشان را هم ندق اسالمي بوده و هسترَام همة مذاهب و فحترا

 

  .رسد كه به من وحي ميهستم من بشري مثل شما . يلّ وحي اِ م يُ ثلكُ مِ   بشرٌ ا اَ منََّ إل قُ  .110سورة كهف، آية  - 22
   .1380تابنده، انتشارات حقيقت،  ، حضرت حاج دكترنورعلياجتماعي -مجموعه مقاالت فقهينگاه كنيد به:  - 23
  .يوحَ يُ  حيٌ  وَ ّال اِ  وَ ن هُ ي اِ وَ اهلَ  نِ عَ  قُ نطِ ا يَ مَ  ي وَ وَ ا غَ مَ  م وَ كُ بُ احِ صَ  لَّ ا ضَ مَ . 2-4جم، آيات ن سوره - 24
حديث در اين موضوع است كه با اين مقدمه  116اخبار زيادي در اين باب رسيده. در بحار االنوار بابي مستقل با  - 25

أن حديثهم ع صعب مستصعب و أن كالمهم ذو وجوه كثرية و فضل  -۲۶ب ، ۱۸٢ص:  ۲حباراألنوار ج:  شود: شروع مي
ت النساء َفال َو رَبَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحىتَّ ُحيَكُِّموَك ِفيما َشَجَر بـَْيَنُهْم . ر يف أخبارهم ع و التسليم هلم و النهي عن رد أخبارهمالتدب اآل

بُوا ِمبا ملَْ  ُفِسِهْم َحَرجًا ِممَّا َقَضْيَت َو ُيَسلُِّموا َتْسِليمًا يونس َبْل َكذَّ ِِْم َِْويُلُه َكذِلَك َكذََّب مثَُّ ال َجيُِدوا ِيف َأنـْ َْ حيُِيُطوا ِبِعْلِمِه َو َلمَّا 
ْبِلِهْم فَاْنظُْر َكْيَف كاَن عاِقَبُة الظَّاِلِمَني الكهف قاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْربًا َو   ما ملَْ حتُِْط ِبِه ُخْربًا   َكْيَف َتْصِربُ َعلىالَِّذيَن ِمْن قـَ

ْعنا َو َأَطْعنالنور ِإمنَّ  ا َو ُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن األحزاب َو ا كاَن قـَْوَل اْلُمْؤِمِنَني ِإذا ُدُعوا ِإَىل اهللَِّ َو َرُسوِلِه ِلَيْحُكَم بـَْيَنُهْم َأْن يـَُقوُلوا مسَِ
ً َو َتْسِليمًا و قال سبحانه َو ما كاَن ِلُمْؤِمٍن َو ال ُمؤْ  ِمَنٍة ِإذا َقَضى اهللَُّ َو َرُسولُُه َأْمرًا َأْن َيُكوَن َهلُُم اخلَِْريَُة ِمْن َأْمرِِهْم ما زاَدُهْم ِإالَّ ِإميا

 ... َو َسلُِّموا َتْسِليماً َو َمْن يـَْعِص اهللََّ َو َرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضالًال ُمِبيناً و قال عز و جل  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيهِ 
 .36وره يونس، آيه س - 26
 . 256، ص 374. حقيقت 1346حضرت نورعليشاه ثاني، صالحيه، چاپ دوم، چاپخانة دانشگاه تهران،  - 27
 . 252، ص 363. حقيقت 1346حضرت نورعليشاه ثاني، صالحيه، چاپ دوم، چاپخانة دانشگاه تهران،  - 28
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ني است و بطن آن بطني الرحمه فرمود: قرآن را ظاهري و بط همانگونه كه مولوي عليهنهند.  ديده مي
كند تفاسير و  دارد و آن بطن نيز بطن ديگري و همينطور برحسب درجاتي كه فهم ما اقتضاء مي

بطور كلّي آنچه كه با ظاهر عبارت قرآن ولي است و استنباط قابل درك از قرآن معاني مختلف 
ر فهم خود را از عبارت به عبارت ديگر مفسمخالف نباشد به عنوان تفسير قرآن قابل استفاده است. 

هاي متنوعي شده  گرچه از اين منطوق استفادهقرآن ابراز داشته و اينطور معني آن را فهميده است. 
 29اند. است كه بعضي قرآن را تأويل و برخي مشهور به باطنيه تأكيد خود را بر باطن قرآن قرار داده

در وقايع مختلف وقتي نياز به  ،رار گرفتپس از اينكه ادارة جامعة اسالمي برعهدة رسول اكرم ص ق
گرديد.  شد احكامي بر پيامبر ص نازل مي جرمي احساس مي گيري بر سختحكم جديدي يا لزوم 

فرمود كه به ص در مواردي كه حكم جديدي در موضوعي نازل نشده بود خداوند به پيامبر 
التَّْوراَة ِفيها ُهدًى َو نُوٌر َحيُْكُم و  30ُم اهللَِّ َ◌التَّْوراُة ِفيها ُحكْ  كه احكامي كه در تورات است عمل نمايد

َا شد قابل  شد و احكام تورات نيز تا نسخ نمي هروقت ضرورت داشت آيات ديگري نازل مي و 31ِ
نازل شد و مربوط به همان  ياجرا بود. ولي به هر حال گرچه آيات قرآن به مناسبت وقايع خاص

قابل استفاده نيز اي كلّي گفته شده كه براي ساير موارد  ه قاعدهزمان است ولي به مناسبت هر واقع
توان گفت كه برخي از آيات قرآن مربوط به آن زمانند بلكه بايد گفت كه همة  است. لذا نمي

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

 كه اهم   32بيان السعاده في مقامات العبادهتفسير آيات قرآن كريم بيشتر از تفسير شريف در 
شيعه  اعاظم دانشمندانحكَمي در اسالم است استفاده كرديم كه مورد قبول جملة  -تفاسير عرفاني

 

تفسير بيان السعاده في مقامات العباده با هفت براي شرح اين مبحث به كتاب رهنماي سعادت، ترجمة مقدمة  - 29
  ، مراجعه نمائيد. 1342سوره، ترجمة حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادي، انتشارات حقيقت، 

  . تورات در آن حكم خداست.43سورة مائده، آية  - 30
  كردند. . تورات در آن هدايت و نور است كه به آن حكم 44سورة مائده، آية  - 31
شمسي در چاپخانة دانشگاه  1344در سال  قطع رقعيدوم بيان السعادة في مقامات العبادة در چهار مجلد  چاپ -  32

اين تفسير به زبان عربي است و ظرافت كالمي منحصر به فردي دارد كه ترجمة آن كيفيات  رسيده است. طبعتهران به 
اهللا رياضي موجود  دآقا رضاخاني و دكتر حشمتدهد. ترجمة فارسي آن توسط محم عبارات و اشارات آن را تنزل مي

است ولي استفاده از آن بدون مراجعه به متن اصلي كافي نيست لذا مترجمان متن فارسي را با متن عربي در مجلّدات 
هايي در ترجمة فارسي مزبور  اند. به هرحال در اين كتاب با مراجعه به متن اصلي و انجام ويرايش چاپي با هم آورده

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:



 اسالم  در الملل  بين روابطمباني عرفاني     12

  

ا شده تقاض: «33گويد مياهللا خميني  آيت ،در ارتباط با اين تفسير باشد. ميدر داخل و خارج ايران 
بود كه من يكي، دو مرتبه راجع به تفسير بعضي آيات شريفة قرآن مطالبي عرض كنم. تفسير قرآن 

اي نيست كه امثال ما بتوانند از عهدة آن برآيند. بلكه علماي طراز اول هم كه در طول  يك مسئله
مساعي آنها  البتّه -اند تاريخ اسالم، چه از عامه و چه از خاصه، در اين باب كتابهاي زياد نوشته

هاي قرآن  اي از پرده لكن هركدام روي آن تخصص و فنّي كه داشته است يك پرده -مشكور است
كريم را تفسير كرده است، آن هم به طور كامل ملموس بوده. مثالً عرفايي كه در طول اين چندين 

در  35، عبدالرّزاق كاشانيدر بعضي از كتابهايش 34الدين اند، نظير محيي اند و تفسير كرده قرن آمده
شان طريقة معارف بوده است، اينها تفسيرهائي  در تفسير، اينهائي كه طريقه 36تأويالت، مالّسلطانعلي

اوست كه كتاب را بر تو نازل كرد، بعضي «فرمايد:  خداوند در قرآن كريم مي .»...نوشتند خوب.
ر دلشان ميل به باطل است به سبب آيات محكمات ام الكتابند و برخي متشابهات، پس آنها كه د

داند.  كنند، در حالي كه تأويل آن را جز خدا نمي فتنه جوئي و ميل به تأويل از متشابهات پيروي مي
گويند به همه چيز از نزد پروردگار خود ايمان داريم و جز خردمندان  و استواران در علم مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل
اي را بكار برديم كه از مطابقت بيشتر با متن اصلي برخوردار باشد. معذالك ارجاعات در  مة اصالح شدهترج

 ها به ترجمة فوق است گرچه كلمات منطبق با متن ترجمه نيست. زيرنويس
ار امام جمالت با نوار سخنراني تطبيق كامل دارد. معذالك نگاه كنيد به تفسير سورة حمد، مؤسسة تنظيم و نشر آث -33

  و تفسير سورة حمد، چاپ پيام آزادي. 93-94، صص 1375خميني، چاپ دوم، 
. صوفيهاز مشايخ ـ.ق، ه 560-638 »شيخ اكبر« »الدين محيي« »عربي ابن«عربي معروف به  محمد بن علي بن محمد -34

ديگر شما «نويسند:  مي ،123-124، صص1370انوار تابان واليت، چاپ سپاه،  ،اهللا خميني در پيام به گورباچوف آيت
برم كه اگر خواستيد از مباحث اين بزرگ  الدين بن عربي نام نمي كنم و از كتب عرفا بخصوص محيي را خسته نمي

مرد مطّلع گرديد تني چند از خبرگان تيزهوش خود را كه در اينگونه مسائل قوياً دست دارند راهي قم گردانيد تا پس 
  »اريكتر از موي منازل معرفت آگاه گردند.بخدا از عمق لطيف  از چند سالي با توكّل به

در قرن  صوفيهالدين از مشايخ  الدين كاشاني، مكنّي به ابوالغنائم و ملقّب به كمال  (جالل) مالّ عبدالرّزاق بن جمال -35
  باشد. هشتم هجري مي

اللهي  از اقطاب صوفيه، سلسلة نعمتسلطانعليشاه ملقّب به حاج مالّسلطانمحمد بيدختي گنابادي حضرت  -36
نابغة علم و عرفان نگارش حضرت حاج سلطانحسين تابنده، چاپ دوم، در كتاب سلطانعليشاهي. شرح حال ايشان 

  آمده است.، تهران، انتشارات حقيقت، 1350
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ُهَو «اي داشته باشيم:  يه از همين تفسير اشارهمناسب است كه در اينجا به شرح اين آ 37»يابند. درنمي
حال يا مستأنف است و بيان حكمت اوست و كتاب در اينجا عبارت از الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب 

همة ماسوي اهللا است زيرا كه ماسواي او كتاب اوست چنانكه در اول كتاب گذشت. و نزول آن 
است. مقام او به صور مناسب براي او در آن مقام يا ظهور آن عبارت از ظهور آن بر مقام محمد ص 

در مقام رسالتش ص به آنچه كه از احكام فرستاده شد يا ظهور آن به الفاظ و عبارات و نقوش و 
ٌت ُحمَْكماتٌ شود.  نازل مي -باشد كه اين كتاب تدويني از آن مي-ها است نوشته بعضي آيات  ِمْنُه آ

يعني آن را محكم كرد به نحوي كه شكستن و زوال در آن راه  و البناء أحكم االمرمحكماتند، 
يابد، و  يعني حكم را محكم كرد به نحوي كه محو و نسخ به آن راه نمي أحكم احلكميابد، و  نمي

يعني (لفظ را محكم آورد) به نحوي كه احتمال در آن راه ندارد، و در تمام اين موارد  أحكم اللفظ
گيرد، و كلّ آنچه كه از معصومين ع وارد شده و يا از غير آنان در  محكم قرار مي متشابه در مقابل

و كتاب تكويني كبير، آيات گردد.  بيان محكم و متشابه نقل گرديده است به همين معاني برمي
باشند، و آيات  اش از حيث وجوه عقالني آنها، محكمات و اصول متشابهات مي عقالني و نفساني

باشند.  علمي ملكوتي عليا و سفلي از حيث راه يافتن محو و زوال به آنها متشابهات مي عيني طبيعي و
و كتاب تكويني انساني كه مختصري از كتاب كبير است، آيات روحي و عقلي آن محكمات است 
و آيات نفسي و طبيعي متشابهات آن است. و از حيث نشئة علمي، علوم عقالني محكمات آن است 

كنند، زيرا معلومات آنها از حيث  ن راه ندارد و معلومات آنها از آنها تخلّف نميچون زوال در آ
هايش خود اين علوم است و علوم نفساني، كليات و جزئياتش، تصديقات و تصوراتش،  نمونه

شوند و با معلوماتشان مغايرت دارند و  يقينيات و ظنّياتش همه متشابهاتند چون از نفس محو مي
ها) ناميده شده است. و از  ات از آنها نيز جايز است و از همين جهت ظُنون (گمانتخلّف معلوم

جهت افعال ارادي او همة افعال و اقوال و خطورات ذهني و تخيالتش متشابهات او هستند چون 
مانند. و از جهت ديگر هرچيزي كه صدور آن از خداي تعالي و بازگشت  شوند و باقي نمي زايل مي

باشد، و هرچه كه صدور آن از خدا معلوم  داي تعالي معلوم باشد محكمات او ميآن به سوي خ
باشد و همچنين است حال  نباشد يا معلوم باشد كه از شيطان صادر شده است متشابهات او مي

 

ٌت ُحمَْكم، 7سورة آل عمران، آية  - 37 اٌت فََأمَّا الَِّذيَن ُهَو الَِّذي َأنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمْنُه آ اٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتاِب َو ُأَخُر ُمَتشاِ
آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ يَلُه ِإالَّ اهللَُّ َو الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن ِيف قـُُلوِِْم زَْيٌغ فـََيتَِّبُعوَن ما َتشابََه ِمْنُه اْبِتغاَء اْلِفْتَنِة َو اْبِتغاَء َِْويِلِه َو ما يـَْعَلُم َْوِ 

  .ِمْن ِعْنِد رَبِّنا َو ما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلوا اْألَْلبابِ 
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هرچيزي كه بازگشت آن به خدا معلوم باشد و حال هرچيزي كه بازگشت آن به سوي خدا معلوم 
تكليفي هرچيزي كه نسخ به آن راه نيابد محكم است و هرچيزي كه  نباشد. و در مورد احكام

منسوخ باشد يا نسخ به آن راه يابد متشابه است. و هرچيزي كه عام باشد و بر هر مكلّفي جاري شود 
و از  محكم است و هرچيزي كه خاص بوده در مورد هر مكلّف جريان نداشته باشد متشابه است.

ش واضح است و جز مدلول خودش احتمال ديگري در آن نباشد، يا كتاب تدويني آنچه كه داللت
ناسخ باشد يا حكمش عام باشد يا ثابت بوده و نسخ نشده باشد يا تأويل آن بعد از تعين تنزيل آن 

و چون علي ع  شود، و آنچه كه برخالف اين موارد باشد متشابه است. متعين باشد محكم ناميده مي
واح عاليه است و روح است و بازگشتش به خداست و متحقق به ابا تمام وجود تحت حكم ر

مخالفين او برعكس اين معاني هستند لذا صحيح است كه علي ع و ائمه ع به محكمات تفسير شوند 
ٌت ُحمَْكماتٌ و مخالفين آنها به متشابهات تفسير شوند، چنانكه از ابي عبداهللا ع در قول خدا   ِمْنُه آ

آنها اصل كتابند و  ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتابِ محكمات اصل و ستون كتابند فرمود:  وارد شده است: چون
مقتضي جمع است و اين بدان اصول كتابند، با اينكه قياس حملِ بر آيات  اْلِكتابِ  هاتأُمّ نفرمود 

امر وحداني (يك امر) فرض  شود جهت است كه خداي تعالي مجموع آنچه را كه كتاب ناميده مي
كند و نه جمع و  شود اقتضاي وحدت مي اين فرض در چيزي كه به آن نسبت داده ميكرده است، و 

و  دهند نيز از جهت اينكه مجموع محكمات از حيث اجتماع اصل واحدي را براي كتاب تشكيل مي
اٌت فََأمَّا الَِّذيَن ِيف قـُُلوِِْم زَْيغٌ  شود هريك از آنها رأساً اصل حساب نمي و ديگر آيات  َو ُأَخُر ُمَتشاِ

لب و آخرت قاز حق و انحراف از جهت  دنمتشابه هستند وليكن كساني كه در قلبشان روگردان
هاي به سرعت زائل و تباه  از عالم كبير تنها متشابهات آن را كه موجودات خانة دنيا و زينت هست

ر نيز هاي آنها و از عالم صغي سازي شونده هستند و همچنين موجودات ملكوت سفلي و صحنه
ها آميخته است و ادراكات شيطاني و افعال و اقوال  متشابهاتش را از شهوات فاني كه با دردها و رنج

َيتَِّبُعونَ كه منحرف يا مشتبه به انحراف است  و از احكام متشابهات آنها را كه  كنند را پيروي مي فـَ
كنند و از قرآن نيز  پيروي ميموافق با آراء فاسدشان باشد و يا تأويل آنها به نفعشان ممكن باشد 

متشابهات آن را كه موافق با اوهام آنان بوده يا تأويل آن به نفع آنها ممكن بوده است پيروي 
را كه متشابه آنچه  ما َتشابََه ِمْنُه اْبِتغاَء اْلِفْتَنةِ كنند و  آنان محكمات كتاب را رها مي اند. پس كرده

جوئي باشند يا نباشند، زيرا طلب فتنه مانند  ، چه شاعر به فتنهجوئي كنند كنند تا فتنه است پيروي مي
طلب رضاي خدا گاهي مبتني بر قصد بر آن است و گاهي بدون قصد است، زيرا آنان كه در دار 
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و  حرثاند جز افساد در زمين عالم صغير يا كبير و هالك كردن  هاي طبع واقع شده نفس و جهنّم
كند و  د، و با قبول هر قول و فعلي از آنها اين افساد شدت پيدا ميآي نسل چيزي از آنها پديد نمي

 اين اشتداد همان طلب افساد است خواه اصالً شاعر به اصالح و افساد نباشند و خواه علم داشته باشند
كنند و يا قصد افساد در آن دارند، و خواه گمان كنند كه مصلح هستند نه مفسد،  كه افساد مي

تأويل به چيزي  َو اْبِتغاَء َِْويِلهِ  38».نيست جز اينكه ما مصلح هستيم«ن گفتند: چنانكه سخن چنا
ليه است بنابر اينكه دخول واو بر مضارع اجملة ح َو ما يـَْعَلُم َِْويَلهُ كنند كه موافق آرائشان باشد.  مي

چيزي است كه به  جايز باشد، يا اينكه معطوف است، و تأويل در اينجا به معني» ما«منفي به سبب 
يا به معني مصدر آن است، يعني آنچه كه تأويل آن در نفس االمر است و آن تأويل شده است 

بدان كه تأويل شئ به معني بازگرداندن آن است و اين معني صدق  داند. جز خدا نمي ِإالَّ اهللَُّ كسي 
تدويني الهي مقام ظهور او بازگردانده شود، و چون مبدأ كلمات تكويني و بدايتش كند مگر به  نمي

َو داند.  تعالي است كه همان مقام مشيت است لذا تأويل آن را به نحو اطالق كسي جز خدا نمي
اند و از  كساني كه رسوخ تام در علم دارند كساني هستند كه به مقام مشيت رسيده الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلمِ 

گانه او هستند نه غير آنها چنانكه به ما  و اوصياي دوازده اند، و آنان محمد ص مقام امكان باالتر رفته
دانند  اند تأويل آن را نمي رسيده است، و اما غير آنان از انبياء و اولياء چون از مقام امكان باالتر نرفته

شود صحيح  دانند. و چون كلمات از جهتي از مقام غيب ناشي مي بلكه به قدر مقام و شأنشان مي
داند. و اما راسخون در علم نيز آن را  كه: تأويل تام آن را جز خدا كسي نمي است گفته شود

 ِإالَّ اهللَُّ موقوف بر به آن ايمان آورديم. بنابراين،  يـَُقوُلوَن آَمنَّا ِبهِ گويند  دانند اما از باب تسليم مي نمي
ت، پس صحيح است كه گفته شود: ابتداي جملة ديگري اس الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلمِ باشد. و قول خدا  مي

نبي ص و ائمه ع است و  بهداند مگر خدا، يا گفته شود: علم تأويل قرآن منحصر  تأويل قرآن را نمي
و به  باشد آنان و خواص از شيعيانشان مي بهداند، يا گفته شود: علم آن منحصر  غير از آنها كسي نمي

از سوي  ِمْن ِعْنِد رَبِّناهريك از محكم و متشابه  ُكلٌّ هريك از اين معاني در اخبار اشاره شده است. 
يم. و در روايتي است: پس رسول خدا تپروردگار ماست. در خبر است كه: ما راسخ در علم هس

. افضل راسخين است. و در خبر است: راسخين در علم كساني هستند كه اختالفي در علمشان نيست
 

ا َحنُْن ُمْصِلُحونَ ، 11-12سورة بقره، آيات  - 38 َأال ِإنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َو لِكْن . َو ِإذا ِقيَل َهلُْم ال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض قاُلوا ِإمنَّ
كنندگانيم. بدانيد آنها فساد  گويند همانا ما اصالح و چون به آنها گفته شود كه در زمين فساد نكنيد مي .ال َيْشُعُرونَ 

  كنند. كنندگانند وليكن درك نمي
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وسيعش و مهرباني به مخلوقاتش و علمش به  : سپس خداي جلّ ذكره با رحمتو در خبر است
را  دهند، كالم خودش را سه قسم نمود، يك قسم از آن كالمش را تبديل كنندگان تغيير مي اينكه

مگر كسي كه ذهنش فهمد)  (نمي شناسد فهمند)، قسم ديگر را نمي شناسند (مي عالم و جاهل مي
آنها را براي اسالم باز  ةاوند سينصاف و حسش لطيف و تميزش صحيح باشد از كساني كه خد

مگر خدا و پيامبران او و كساني كه راسخ در علم فهمد)  (نميشناسد  كرده است، و قسم سوم را نمي
 صهستند. و خداوند اين كار را انجام داد تا اينكه اهل باطل از كساني كه بر ميراث رسول خدا 

ه اضطرار كد اين را براي آنان قرار نداده، تا ايندست يافتند ادعاي علم كتاب نكنند زيرا كه خداون
پنداري و  جهت بزرگبه از فرمانبرداري خدا آنها ان وادارد. پس شامر آنها را به فرمانبرداري ولي

استكبار ورزيدند و به خداي  ياورانبب غرور به كثرت پشتيبانان و سيا به ي عزّ و جل افترا بر خدا
آورند كه در كتاب  و اين سخن را به ياد نمي َو ما َيذَّكَّرُ . ورزيدند عناد اسمه و رسوله تعالي جلّ

داند، و اينكه  خدا كسي نمي ةمحكم و متشابه هر دو وجود دارد، و اينكه متشابه را جز خدا و خليف
جز  مگر صاحبان خرد، ِإالَّ ُأوُلوا اْألَْلبابِ شود مگر به اشتمال بر متشابه.  ايجاد و انزال آن تصور نمي

 با بستن قلوبشان بر واليت بر دست اولياء امر چنانچه كه گذشت كساني كه اعمال و علوم آنان
برخاسته از خرد است، و اين جمله از گفتار خداي تعالي عطف بر قول مؤمنين و حكايت از آن 

وجوهي دارد. يا اينكه جمله از خود مؤمنين است. و اشكال به اينكه آوردن كالم متشابه با احتمال 
باشد، زيرا: اگر معني از جنس  ن حكيم به دور است در محل آن صحيح نميأنيست از شظاهر كه 

محسوسات و از چيزهايي باشد كه عوام آن را درك كنند، امكان دارد لفظي در كالم بياوريم كه 
ن گاهي اين نوع سخو امكان ندارد كه به غيرمحتمل آورده شود، نص كالم در مقصود حاصل شود 

و وجوه متعددي در آن محتمل است و آوردن كالم با دو  گفتن اغراض صحيح عقالني در بر دارد
از امور غيبي باشد كه در اين عالم مشابهي ندارد، چون (معني) و اگر  وجه يا وجوه محتمل است.

و آنچه كه در اين عالم است جملگي ظلماني است امور غيبي مقدرات و مجرداتش نوراني است و 
بلكه اگر نوراني ظاهر شود ظلماني را از  ي نيستتبه هيچ وجهي از وجوه بين نوراني و ظلماني مناسب

زيرا وقتي موجودات نوراني با  39َو َلْو أَنـَْزْلنا َمَلكًا َلُقِضَي اْألَْمرُ لذا خداي تعالي فرمود:  برد و بين مي
برند، در اين  وجود دارد از بين ميوجودشان در اين عالم ظاهر شوند هرچه را كه در اين عالم 

 

 رسيد. فرستاديم كه كار به پايان مي اي مي ، اگر فرشته8سورة انعام، آية  - 39
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ل ممكن نيست مگر با عبارت امثامثال و تصوير به اصورت تعبير از اين معاني ممكن نيست مگر با 
زيرا تصوير آن چيزي كه  ،باشد ويل است مانند خواب كه محتاج به تعبير ميأمتشابه كه محتاج به ت

رد لذا حتماً محتاج به تعبير است، و اين در آن عالم است نزد مدارك اخروي به امثال وجود دا
آنچه مورد مثل (ير كه به وجوه مناسبت بين امثال و ممثّل صويل و اين تعبير جايز نيست، مگر از بأت

در علم كساني  نع نسبت داده شده كه فرمود: بدان كه راسخي منينؤبه اميرالم .آگاه باشد )است
د كه سدهاي مغييبات را كنار ني بكوشتت از اينكه با سخنياز كرده اس خداوند آنان را بي هستند كه

دانستند، اقرار كرده،   اند و تفسيرش را نمي آنچه از غيب كه محجوب بوده ةد و آنان به همنبزن
پس خداوند اعتراف آنها به عجز از ايمان آورديم پروردگارمان است  زدگفتند: ما به آن چه از ن

چيزي را كه بر آنها  تعمقمدح كرد، و ترك در  ندارند رااحاطه  علماً به آندسترسي به چيزي كه 
تكليف نشده را رسوخ (استواري) ناميد. پس به همين قدر اكتفا كن، و عظمت خدا را  بحث از آن

در جاي استواران در علم دربارة و » ي.شو ان ميگبا عقل خودت اندازه نگير كه از هالك شوند
از آنها كه در علم قدمي ثابت و نظري عميق دارند و مؤمناني كه  ليكن كساني«فرمايد:  ميديگر 

ايمان دارند به آن چيزي كه بر تو نازل شد و چيزي كه قبل از تو نازل شد و برپادارندگان نماز و 
و اين  40»ن به خدا و روز آخر آنها را به زودي اجر بزرگي خواهيم داد.يدهندگان زكات و مؤمن

تقوا پيش بگيريد تا «، كه فرمود: نه در مدرسه آيد و ثر تقوا پديد ميعلمي است كه در ا 41علم
   42».خداوند به شما علم بياموزد

پديدة جديدي نيست. معذالك چند الملل از ديرباز بين اقوام بشر وجود داشته و  روابط بين   
ن رشته شود. هدف اي ها تدريس مي اي مستقل در دانشگاه اي است كه اين بحث بعنوان رشته دهه

الملل قابل استنباط  ي كه از كلمة بينمتنوعبه معاني  توجهالمللي است. با  مطالعة شيوة زندگي بين
هائي از  توان برداشت نمود كه همگي در قلمرو شاخه تعبيرات گوناگوني را از اين مبحث مي است

 

ْبِلَك َو اْلُمِقيِمَني  لِكِن الرَّاِسُخوَن ِيف اْلِعْلمِ ، 162سورة نساء، آية  - 40 ِمْنُهْم َو اْلُمْؤِمُنوَن يـُْؤِمُنوَن ِمبا أُْنِزَل ِإَلْيَك َو ما أُْنِزَل ِمْن قـَ
هللَِّ َو اْلَيْوِم اْآلِخِر ُأولِئَك َسُنْؤتِيِهْم َأْجرًا َعِظيماً  ِ  . الصَّالَة َو اْلُمْؤُتوَن الزَّكاَة َو اْلُمْؤِمُنوَن 

وضوع مراجعه كنيد به: سعادتنامه، تأليف حضرت حاج مالّسلطانمحمد سلطانعليشاه گنابادي، براي شرح اين م - 41
 ، تهران. 1379تصحيح و تعليقات: حسينعلي كاشاني بيدختي، انتشارات حقيقت، 

 . َو اتـَُّقوا اهللََّ َو يـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ ، 282سورة بقره، آية  -  42
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اين كتاب سه  در 43.پردازيم بندي هستند كه به آن نمي الملل قابل طبقه علوم سياسي و حقوق بين
الملل عمومي و  حقوق بين دهيم. نظر قرار ميمد  الملل را و ملموس در روابط بينمبحث عمده 

ها در ارتباط با ساير كشورها و  مقابل روي دولت اساسيسه مبحث  ،سياست خارجي و ديپلماسي
را از  الملل بينروابط  وضوعاتماهم د. سعي كرديم اصول مهم نگرش دولت اسالم به نباش ملل مي

از لحاظ  پرداختيم.مهم در اين موضوع لذا در اين ارتباط به شرح اصول  ،بررسي نمائيماين سه منظر 
و در اصطالح  44كنند كه چيز ديگر برآن بنا شود لغوي علماي كالم اصل را به چيزي تعريف مي

شود و حالت سابقة  اصوليين بر چندين معني از جمله دليل، قاعده، استصحاب و راجح اطالق مي
ارائه  -يعني پرداختن به اصول -اين شيوهدر بكارگيري هدف ما هرچيزي و حكمي را اصل گويند. 

هايي  فصلرسد متعدالملل اسالمي است و در اين جهت با ذكر اصول  هاي فكري در روابط بين ياننب
م است تبديل اين ايد. مسلّنمبالملل اسالمي را قابل استنباط  كنيم كه روح روابط بين را مطرح مي

فتح بابي در  كتاب، و اميد است كه اين طلبد مياصول به قواعد حقوقي و متون اجرايي كار فراواني 
  اين زمينه باشد. 

باشد.  اصل حكمت مي ،مبناي اصلي نگرش اين كتاب به احكام اسالمي در سه زمينة فوق  
در تشريع هر حكمي حكمتي  مقدسشارع  اصل حكمت در اصول فقه بر اين تعبير استوار است كه

تواند منجر به تعميم حكم به ساير قلمروهاي همسايه گردد.  و درك آن حكمت مي را در نظر داشته
حكمت عبارت است از قدرت و نيرويي كه به سبب آن « 45اند: در تحقيق معني حكمت فرموده

مصنوعاتي را  دتوان د. و همچنين ميكن مور و خفاياي مصنوع قدرت پيدا مياانسان در ادراك دقايق 
ش مركب از دو جزء است، يك تعلّق. پس حكمت به اعتبار مبيافريند كه مشتمل بر دقايق صنع باشد

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

شود. تا اشاره به يكي از دو جزء حكمت باشد، و گاهي به كمال و اتقان در علم تعبير  عمل تعبير مي
 

 الملل. )، ترجمة عباس آگاهي، درآمدي بر روابط بين1376(نگاه كنيد به هونتزينگر، ژاك  - 43
. كتاب شرح االمثله، جامع االصل مايبين علي شيء غريهاصل در لغت بيخ چيزي را گويند و در اصطالح:  - 44

 .62، ص 1377المقدمات، تصحيح محمد محمدي قايني انتشارات دارالفكر، چاپ پنجم، 
فـََقد آتَينا آَل سورة نساء،  54، در ذيل آية 102-104م ترجمه، صص ارچه ه، جلدلعبادفي مقامات ا هبيان السعاد - 45

 پس به تحقيق ما كتاب و حكمت را به آل ابراهيم داديم. ِاْبراهيَم الِكتاَب َو اِحلْكَمَة،
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شود كه اشاره به  شود و آن اشاره به جزء ديگر است، و گاهي به اتقان در علم و عمل تفسير مي مي
شود عبارت از آن است كه در تدبير معيشت  و حكمت كه در مقابل جربزه ذكر مي داردهردو جزء 

از جهت علم و عمل قوام و اساس باشد و جربزه افراط آن است. و اين حكمت از نتايج مرتبة 
تواند دقايق اشياء را بشناسد، و اگر بخواهد بشناسد چيزي  دش ميواليت است، زيرا كه ولي با تجرّ

ق مصنوعات را خودش بسازد و خلق كند، زيرا تواند دقاي ماند، و همچنين مي از او پوشيده نمي
كند. و حكيم مطلق نخست خداي تعالي  چيزي از او ممتنع نيست و از ايجاد آن خودداري نمي

، سپس انبياء و رسوالن از جهت واليتشان، سپس خلفا و جانشينان آنها و سپس آنها كه به آن است
ت كه دقايق صنع خدا را در خودت و بدنت و اولين مرتبة حكمت اين اسبزرگواران شباهت دارند. 

در  تصرّفجهت تو اي و اينكه نفس  درك كني كه تو در برزخ بين عالم سفلي و عليا آفريده شده
بر آن دو ندارد، و  تصرّفنفس ابائي از  و محض آفريده شده استليت قاب ايراملكوت ددو  هر

نزديكي آن را به  ،عليا تصرّفن، و در ملكوت سفلي نفس را به سوي سجن و سجي تصرّفاينكه 
نه بر طريق علم و گمان كه طريق حكماي و كشاند. همة اينها بر سبيل معرفت است  مأل اعلي مي
كنند، در حالي كه از نفوس جزئي خود غافل هستند،  قناعت مي كلّياينان به علم كه  اخالق است

 تصرّفيابند تا راههاي  ايق عمل قدرت مياهل معرفت، بر دقاما  برند. اي نمي پس از علمشان بهره
ملكوت عليا را باز كنند، مانند قدرت علي ع در جنگ،  تصرّفملكوت سفلي را ببندند. و راههاي 

بر ترك حمله به دشمن، در حيني كه به دشمن ظفر يافت و شمشير را بر روي دشمن بلند كرد، و 
زدن را رها كرد، زيرا كه نفس او براي كه علي ع شمشير ، دشمن بر روي علي ع آب دهن انداخت

و  شمشير زدن به هيجان آمده بود. پس انسان وقتي آنچه را كه ذكر شد شناخت و قدرت پيدا كرد
كند، و آن مقام فنا و مقام واليت است. سپس وقتي كه  ارتقا پيدا ميديت عبوعمل نمود، حتماً به 

گرداند و به او  ش برميبشريتود دارد او را به وج ديگرانت كه در او استعداد اصالح سخداوند دان
سازد،  و او را به دقايق صنع در ملك و ملكوت آگاه ميدهد،  و رسالت يا خالفت مينبوت  خلعت

دهد و  سازد و جميع موجودات را در خدمت او قرار مي در اشياء قادر مي تصرّفو او را بر دقايق 
ت در اينجا، واليت است چون واليت از نتايج آن آخرين مرتبة حكمت است. مقصود از حكم

حكمت است و اين بيان حكمت و تحقيق آن است، و تفسيرات مختلف كه در سخنان آنها آمده 
شود: حكمت شناختن حقايق اشياء است آنچنان گردد. مانند اينكه گفته  است به همين معني برمي

است، يا انجام دادن فعلي است كه ها و عمل صالح  كه هست، يا حكمت عبارت از علم به نيكي
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ه به اله است در علم اي دارد، يا اقتدا كردن به خالق است به قدر طاقت بشر، يا تشب سرانجام پسنديده
   »و عمل به قدر طاقت بشري.

 لقمانتعابير زيادي از حكمت در كتب و فرمايشات عرفاء آمده است. در سورة لقمان به 
كند كه اگر امر است اطاعت  و او عرض مي نمايند مي النّاسبين پيشنهاد خالفت الهيه و حكم 

پسندم. لذا خداوند به او حكمت  كنم ولي اگر به اختيار خودم قرار داده شده است راه عافيت مي مي
معني مشاهدة اشياء آن طوري كه حقيقتشان است به را فرمايد. در اين ارتباط حكمت  را عنايت مي

كنيم و فقط  شود كه از ذكر آن پرهيز مي بندي مي ي طبقهتعددت در انواع محكم 46نمايند. تفسير مي
اند:  فرمودهكنيم كه  اكتفا ميحيه شريف صالرسالة ه تمايز علم و حكمت و معرفت از وبه وج

حكماء گويند معرفت به دو قسم شود، يكي به نظر و فكر و برهان كه طريق اهل ظاهر است، ديگر «
طريق اهل باطن است، لكن اول را معرفت نگويند بلكه علم نامند اگر به معلوم به كشف و عيان كه 

رساند و االّ ظنّ نامند. به احمد حنبل گفتند كه: تو اعلمي از بشر حافي چرا به زيارت او روي؟ 
شناسد اگرچه من علوم را به از او دانم. داراي علم ظاهري نقلي كسي  گفت: او خدا را به از من مي

ده يا وصف آن را شنيده باشد، و داراي علم عقلي مثل كسي كه بوي او ديكه رنگ شراب را است 
را شميده، و داراي حكمت چنان است كه لمس كرده و معرفت آنراست كه چشيده يا سركشيده، 

  47»اي يا قدحي يا سبوئي يا خمي يا غرق آن شده عين آن گرديده. اي يا پياله قطره
كه فساد رسيده سبب در حرمت قتل نفس در خبر : «48فرمايند لفقار ميهمينطور در رسالة ذوا  

و تدبير و قصاص به ) باشد و موجب فساد جامعه و خلق مي يعني مخالف با نظام اجتماع(لق است خَ
ت حرمت مال يتيم خوردن در خبري جهت حفظ حيات و حرمت زنا به جهت فساد است و علّ

خود نتواند شد بي مال، و رسيده كه سبب آن  متحملكه او كه اعانت بر قتل آن طفل است  هرسيد
يك وجهش  49حفاست كه بزرگ كه شود آن يتيم باعث نزاع و فساد است و حرمت فرار از ز

 

 .144-154هاي حضرت حاج سلطانحسين تابنده، صص  چهل گوهر تابنده، منتخبي از سخنراني - 46
 . 258، ص 384. حقيقت 1346نورعليشاه ثاني، صالحيه، چاپ دوم، چاپخانة دانشگاه تهران، حضرت  - 47
حضرت حاج مالّ علي بيدختي گنابادي، ذوالفقار، در حرمت كشيدن ترياك، چاپ چهارم، انتشارات حقيقت،  - 48

 .69 -73، تهران، باب ششم از فقرة چهارم، صص 1382
َعْنُه َعِن اْبِن  -2، 276ص:  ،باب الكبائر ،276 ،2، الكافيرو شدن با دشمن است. مراد از زحف جنگ كردن و روب - 49

 َكَتَب اْلَكَباِئُر َمِن اْجَتَنَب َما َوَعَد اهللَُّ َحمُْبوٍب قَاَل َكَتَب َمِعي بـَْعُض َأْصَحابَِنا ِإَىل َأِيب احلََْسِن ع َيْسأَلُُه َعِن اْلَكَباِئِر َكْم ِهَي َو َما ِهَي فَ 
ْتُل النَّْفِس اْحلََراِم وَ  ُعُقوُق اْلَواِلَدْيِن َو َأْكُل الرَِّ َو التََّعرُُّب بـَْعَد  َعَلْيِه النَّاَر َكفََّر َعْنُه َسيَِّئاتِِه ِإَذا َكاَن ُمْؤِمنًا َو السَّْبُع اْلُموِجَباُت قـَ

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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ت و تلف اموال و انفس و سف اوت حرمت ربا بر افتادن قرض دادن و معرفساد است و هكذا علّ
آنكه مورث فقر ت كه در اخبار معلّل شده به ظلم و بسياري از مستحبات و مكروهات مؤكّده هس

ع است كه:  اوالد يا نسل است و امثال ذلك. و از امام رضااست يا مضرّ جسد است يا باعث ضرر به 
هر حرامي به جهت ضرر داشتن آن حرام شده و هر مضرّي حرام است و هر نافعي يعني  50... اْعَلمْ 

م شده است به جهت آن است كه مرض كلب و موت حالل و هر حاللي نافع است پس ميته كه حرا
 51كند و مورث مرض دبيله آورد، و حرمت خون به جهت آنكه قلب را قسي مي و آكله مي ةأفج

حرام است كه ضرر دارد و سم حرام است كه كشنده است و خمر حرام است كه  52است و جري
 كند الخ. و در خبر است كه: بو ميكند دندان را، و دهان را بد شود و سياه مي مورث فساد قلب مي

يعني خداوند نماز را واجب قرار داده براي دور كردن كبر و نخوت، و زكات را براي  53...فـََرَض اهللَُّ 
شدن در روزي و روزه را براي آزمايش بندگان و حج را براي تقويت دين و جهاد را براي  وسيله

ت مردم و نهي از منكر را براي منزجر كردن عزيز كردن اسالم و امر به معروف را براي مصلح
رحم را براي زيادي در عدد و قصاص را براي حفظ كردن خونها و بر پاداشتن  ةصل سفيهان و

حدود خدايي را براي بزرگ قرار دادن محرّمات و ترك خوردن شراب را براي محفوظ قرار دادن 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

  .َو اْلِفَراُر ِمَن الزَّْحفِ  اهلِْْجَرِة َو َقْذُف اْلُمْحَصَناِت َو َأْكُل َماِل اْلَيِتيمِ 
َ�َُك اهللَُّ َأنَّ اهللََّ  -5 -19471... ب حترمي امليتة و الدم و حلم-1 ،165 ،16 ،الوسائل مستدرك - 50 ِفْقُه الرَِّضا،ع اْعَلْم يـَْر

َفَعُة وَ  ً ِإالَّ ِلَما ِفيِه اْلَمنـْ ِفٍع ُمَقوٍّ  تـََباَرَك َو تـََعاَىل َملْ يُِبْح َأْكًال َو َال ُشْر َ الصََّالُح َو َملْ ُحيَرِّْم ِإالَّ َما ِفيِه الضََّرُر َو التـََّلُف َو اْلَفَساُد َفُكلُّ 
ِة َأْو قَاِتٍل َفَحَراٌم ِمْثِل السُُّمومِ  ْلُقوَّ ِ ٌة ِلْلَبَدِن َفَحَالٌل َو ُكلُّ ُمِضرٍّ َيْذَهُب  َتِة َو الدَّ  ِلْلِجْسِم ِفيِه قـُوَّ ِم َو حلَِْم اْخلِْنزِيِر ِإَىل َأْن قَاَل َو اْلَميـْ

بَـ  اَء الدُّ ُم يـُْقِسي اْلَقْلَب َو يُوِرُث الدَّ َتُة ُتوِرُث اْلَكَلَب َو َمْوَت اْلَفْجَأِة َو اْآلِكَلَة َو الدَّ َلَة َو السُُّموُم فـََقاتَِلٌه َو اْخلَْمُر ُتوِرُث َو اْلَميـْ يـْ
 .ْسَناَن َويـُْبِخُر اْلَفَم َويـُْبِعُد ِمَن اهللَِّ َويـَُقرُِّب ِمْن َسَخِطِه َو ُهَو ِمْن َشَراِب ِإْبِليسَ َفَساَد اْلَقْلِب َوُيَسوُِّد اْألَ 

دبيله ورمي است بزرگتر از دمل شكل آن غالباً گرد و رنگ آن مانند رنگ پوست بدن است و ذرات و اجسام  - 51
 شود. در آن يافت مي غريبه مانند ناخن و مو و گل و ذغال و امثال آنها

 بر وزن ذمي يك نوع ماهي است. - 52
ْرِك َو الصََّالَة تـَْنزِيهًا َعِن اْلِكْربِ َو الزََّكاَة َتْسِبيبًا ِللرِّزْ ، 249 ،86 ،19 ،البالغة نهج  شرح -  53 ميَاَن َتْطِهريًا ِمَن الشِّ ِق َو فـََرَض اهللَُّ اْإلِ

ْخَالِص اخلَْ  َياَم اْبِتَالًء ِإلِ ْلَمْعُروِف َمْصَلَحًة ِلْلَعَوامِّ الصِّ ِ ْسَالِم َو اْألَْمَر  يِن َو اجلَِْهاَد ِعّزًا ِلْإلِ  َو النَّْهَي َعِن اْلُمْنَكِر ْلِق َو احلَْجَّ تـَْقِويًَة ِللدِّ
َماِء وَ  ِإقَاَمَة اْحلُُدوِد ِإْعظَامًا ِلْلَمَحاِرِم َو تـَْرَك ُشْرِب اْخلَْمِر َحتِْصيناً  َرْدعًا ِللسَُّفَهاِء َو ِصَلَة الرَِّحِم َمْنَماًة ِلْلَعَدِد َو اْلِقَصاَص َحْقنًا ِللدِّ

ً ِلْلِعفَِّة َو تـَْرَك الزَِّ َحتِْصينًا لِلنََّسِب َو تـَْرَك اللَِّواِط َتكْ  رًا َعَلى ِثريًا لِلنَّْسِل َو الشََّهاَداِت اْسِتْظَهاِلْلَعْقِل َو ُجمَانـََبَة السَّرَِقِة ِإَجيا
َماَمِة ِنظَاماً لِ  ً ِمَن اْلَمَخاِوِف َو اْإلِ ْدِق َو السََّالَم َأَما َماَمةِ اْلُمَجاَحَداِت َو تـَْرَك اْلَكِذِب َتْشرِيفاً ِللصِّ  .ْألُمَِّة َو الطَّاَعَة تـَْعِظيماً ِلْإلِ
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ب و ترك سداشتن نَ راي محفوظ نگهييد عفّت و ترك زنا را بأعقل و دوري از دزدي را براي ت
ها و ترك دروغ را براي  لواط را براي زياد كردن نسل و شهادت را براي پشتيباني انكارشده

كردن و اهميت راستي و سالم را براي ايمني از مواضع خوف و پيشوايي را براي نظام اجتماع  بزرگ
و  يعني 54...العدل تنسكا للقلوب ايت است:. و در روو فرمانبرداري را براي تعظيم امامت و پيشوايي

 

فاطمة ع ملا بلغها إمجاع أيب بكر على  روى عن رجاله من عدة طرق أن، ۴۴۹فاطمة ع ... ص:  ،۴۸۰ ،۱ ،الغمة  كشف - 54
ا و نساء قومها جتر أدراعها تطأ يف ذيوهلا ما خترم من مشية رسول اهلل ص  منعها فدكا الثت مخارها و أقبلت يف مليمة من حفد

القوم  حىت دخلت على أيب بكر و قد حشد املهاجرين و األنصار فضرب بينهم بريطة بيضاء و قيل قبطية فأنت أنة أجهش هلا
حلمد و الطول و اجملد احلمد هلل على ما  م مث قالت ع أبتدئ حبمد من هو أوىل  لبكاء مث أمهلت طويال حىت سكنوا من فور
أنعم و له الشكر مبا أهلم و الثناء مبا قدم من عموم نعم ابتداها و سبوغ آالء أسداها و إحسان منن أوالها جم عن اإلحصاء 

ى عن اجملا نزاهلا و استحمد عددها و  زاة مزيدها و تفاوت عن اإلدراك أبدها و استتب الشكر بفضائلها و استخذى اخللق 
ويلها و ضمن  لندب إىل أمثاهلا و أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له كلمة جعل اإلخالص  جزاهلا و أمر  إىل اخلالئق 

ن يف الفكر معقوهلا املمتن ع من األبصار رؤيته و من األلسن صفته و من األوهام اإلحاطة به أبدع األشياء القلوب موصوهلا و أ
ء كان قبله و أنشأها بال احتذاء مثله و مساها بغري فائدة زادته إال إظهارا لقدرته و تعبدا لربيته و إعزازا ألهل دعوته مث  ال من شي

دة ل عباده عن نقمته و حياشة هلم إىل جنته و أشهد أن أيب حممدا جعل الثواب ألهل طاعته و وضع العذاب على أهل معصيته ز
لغيب مكنونة و بسرت األهاويل  عبده و رسوله اختاره قبل أن جيتبله و اصطفاه قبل أن يبتعثه و مساه قبل أن يستجيبه إذ اخلالئق 

منه مبواقع املقدور و ابتعثه إمتاما لعلمه و  مضمونة و بنها العدم مقرونة علما منه مبائل األمور و إحاطة حبوادث الدهور و معرفة
ا منكرة هلل مع  ا عكفا على نريا ا و عابدة ألو عزمية على إمضاء حكمه و إنفاذا ملقادير حقه فرأى ص األمم فرقا يف أد

مها و جال عن األبصار عمهها مث قبضه اهلل إليه يب ص ظلمها و فرج عن القلوب  ر اهلل  ا فأ قبض رأفة و اختيار رغبة  عرفا
ملالئكة األبرار و رضوان الرب الغفار و جوار امللك اجلبار  مبحمد ص عن تعب هذه الدار موضوعا عنه أعباء األوزار حمفوفا 
�ة اهلل و بركاته مث قالت ع و أنتم عباد اهلل نصب أمره و  فصلى اهلل عليه أمينه على الوحي و خريته من اخللق و رضيه ع و ر
�لة كتاب اهلل و وحيه أمناء اهلل على أنفسكم و بلغاؤه إىل األمم حولكم هلل فيكم عهد قدمه إليكم و بقية استخلفها  يه و 
عليكم كتاب اهلل بينة بصائره و آي منكشفة سرائره و برهان فينا متجلية ظواهره مدميا للربية استماعه قائدا إىل الرضوان أتباعه و 

ياعه فيه تبيان حجج اهلل املنرية و مواعظه املكرورة و حمارمه احملذورة و أحكامه الكافية و بيناته اجلالية و مجله مؤد إىل النجاة أش
الكافية [الشافية] و شرائعه املكتوبة [املكنونة] و رخصه املوهوبة ففرض اهلل اإلميان تطهريا لكم من الشرك و الصالة تنزيها لكم 

كم يف الرزق و الصيام تبيينا إمامتنا و احلج تسنية للدين و العدل تنسكا للقلوب و طاعتنا نظاما للملة من الكرب و الزكاة تزييدا ل
لوالدين وقاية من  ملعروف مصلحة للعامة و الرب  و إمامتنا ملا للفرقة و اجلهاد عز اإلسالم و الصرب مؤنة لالستيجاب و األمر 

لنذور تعريضا للمغفرة و توفية املكاييل السخطة و صلة األرحام منسأة للعمر و منما ة للعدد و القصاص حقنا للدماء و الوفاء 
و املوازين تغيريا للبخسة و اجتناب قذف احملصنات حجا من اللعنة و االجتناب عن شرب اخلمور تنزيها من الرجس و جمانبة 

ئهم إجارة من الظلم و العدل يف األحكام إيناسا للرعية و السرقة إجيا للعفة و التنزه عن أكل أموال األيتام و االستيثار بفي
التربي من الشرك إخالصا للربوبية فاتقوا اهلل حق تقاته و أطيعوه فيما أمركم به فإمنا خيشى اهلل من عباده العلماء مث قالت ع أ 

مسا  ع واعية و قلوب راعية مث قالت َلَقْد فاطمة بنت حممد أقول عودا على بدء و ما أقول ذلك سرفا و ال شططا فامسعوا إيل 
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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داشتن از غضب خدايي و وفاي به نذر  عدل را براي آرامش دلها و نيكي به پدر و مادر را براي نگاه
را براي عرضه داشتن خويش براي آمرزش و حكم قذف زنان شوهردار را براي جلوگيري از فرزند 

 خوردن مال يتيم را براي نگاهداري از ظلم غيرمشروع و حكم سرقت را براي ايجاب عفّت و حكم
خداوند قتل نفس را حرام قرار داده براي اينكه  يعني 55...َحرََّم اهللَُّ قَـْتَل النَّْفسِ الخ. و از رضا ع است: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

ْلُمْؤِمِنَني َرُؤٌف َرِحيٌم فإن تعزوه ِ ُفِسُكْم َعزِيٌز َعَلْيِه ما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُكْم  جتدوه أيب دون نسائكم و أخا ابن  جاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنـْ
كبا [مائال] عن سنن لرسالة   .مدرجة املشركني ضار لثبجهم آخذا عمي دون رجالكم فبلغ الرسالة صادعا 

َو َكَتَب َعِليُّ ْبُن ُموَسى الرَِّضا ع ِإَىل ُحمَمَِّد  -۴۹۳۴و جل،  ب معرفة الكبائر اليت أوعد اهلل عزّ  ،۵۶۵ ،۳ ،الفقيه الحيضره من - 55
ْتَل النَّْفسِ  َناِئِهْم َو َفَساِد التَّْدِبِري َو َحرََّم  ْبِن ِسَناٍن ِفيَما َكَتَب ِمْن َجَواِب َمَسائِِلِه َحرََّم اهللَُّ قـَ ِلِعلَِّة َفَساِد اْخلَْلِق ِيف َحتِْليِلِه َلْو َأَحلَّ َو فـَ

ْيِن َو ُكْفَراِن النِّْعَمِة َو ِإْبطَاِل الشُّْكِر التَّْوِقِري ِلْلَواِلدَ اهللَُّ تـََباَرَك َو تـََعاَىل ُعُقوَق اْلَواِلَدْيِن ِلَما ِفيِه ِمَن اْخلُُروِج ِمَن التَّْوِقِري هلِلَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو 
َو اْلِعْرفَاِن ِحبَقِِّهَما َو َقْطِع اْألَْرَحاِم َو الزُّْهِد  َو َما َيْدُعو ِمْن َذِلَك ِإَىل ِقلَِّة النَّْسِل َو اْنِقطَاِعِه ِلَما ِيف اْلُعُقوِق ِمْن ِقلَِّة تـَْوِقِري اْلَواِلَدْينِ 

ْبَِيِة ِلِعلَِّة تـَْرِك اْلَوَلِد ِبرَُّمهَا َو َحرََّم اهللَُّ تـََعاَىل الزَِّ ِلمَ ِمَن اْلَوا ْتِل اْألَنـُْفِس َو َذَهاِب ِلَدْيِن ِيف اْلَوَلِد َو تـَْرِك الرتَّ ا ِفيِه ِمَن اْلَفَساِد ِمْن قـَ
ْبَِيِة ِلْألَْطَفاِل َو َفَساِد اْلَمَوارِ  يِث َو َما َأْشَبَه َذِلَك ِمْن ُوُجوِه اْلَفَساِد َو َحرََّم اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ َقْذَف اْلُمْحَصَناِت اْألَْنَساِب َو تـَْرِك الرتَّ

ْبَِيِة َو َذَهاِب اْلمَ  َن اْلَكَباِئِر َو اْلِعَلِل الَِّيت َعاِرِف َو َما ِفيِه مِ ِلَما ِفيِه ِمْن َفَساِد اْألَْنَساِب َو نـَْفِي اْلَوَلِد َو ِإْبطَاِل اْلَمَوارِيِث َو تـَْرِك الرتَّ
ْنَساُن َماَل اْلَيِتيِم ظُْلماً تـَُؤدِّي ِإَىل َفَساِد اْخلَْلِق َو َحرََّم َأْكَل َماِل اْلَيِتيِم ظُْلمًا ِلِعَلٍل َكِثريٍَة ِمْن ُوُجوِه اْلَفَساِد َأوَّلُ   َذِلَك ِإَذا َأَكَل اْإلِ

ْتِلِه ِإذِ  ِفيِه َكِقَياِم َواِلَدْيِه فَِإَذا اْلَيِتيُم َغْريُ ُمْسَتْغٍن َو َال يـََتَحمَُّل ِلَنْفِسِه َو َال قَاِئٌم ِبَشْأنِِه َو َال َلُه َمْن يـَُقوُم َعَلْيِه َو َيكْ  فـََقْد َأَعاَن َعَلى قـَ
َُه ِإَىل اْلَفْقِر َو اْلَفاَقِة َمَع َما  َتَلُه َو َصريَّ ْوِلِه َعزَّ َو َجلَّ َو ْلَيْخَش الَِّذيَن َأَكَل َماَلُه َفَكأَنَُّه َقْد قـَ ُ َعَلْيِه َو َجَعَل َلُه ِمَن اْلُعُقوبَِة ِيف قـَ َحرََّم اهللَّ

ْلَيتَُّقوا اهللََّ َو ْلَيُقوُلوا قـَْوًال َسِديدًا َو لِ  ع ِإنَّ اهللََّ َأْوَعَد ِيف َأْكِل َماِل َقْوِل َأِيب َجْعَفٍر َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضعافًا خاُفوا َعَلْيِهْم فـَ
َيا َو ُعُقوبًَة ِيف اْآلِخَرِة َفِفي َحتِْرِمي َماِل اْلَيِتيِم اْسِتْبَقاُء ا نـْ ْلَيِتيِم َو اْسِتْقَاللُُه لَِنْفِسِه َو السََّالَمُة ِلْلَعِقِب َأْن اْلَيِتيِم ُعُقوبـََتْنيِ ُعُقوبًَة ِيف الدُّ

َذا َأْدَرَك َو ُوُقوِع الشَّْحَناِء َو َصابَُه ِلَما َأْوَعَد اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ ِفيِه ِمَن اْلُعُقوبَِة َمَع َما ِيف َذِلَك ِمْن َطَلِب اْلَيِتيِم بِثَْأرِِه إِ ُيِصيَبُهْم َما أَ 
ِة اْلَعاِدَلِة اْلَعَداَوِة َو اْلَبْغَضاِء َحىتَّ يـََتَفانـَْوا َو َحرََّم اهللَُّ اْلِفَراَر ِمَن الزَّحْ  لرُُّسِل َو اْألَِئمَّ ِ يِن َو اِالْسِتْخَفاِف  ِف ِلَما ِفيِه ِمَن اْلَوْهِن ِيف الدِّ

 ِ قْـَراِر  اْلَعْدِل َو تـَْرِك اْجلَْوِر َو ِإَماتَِتِه َو  لرُّبُوبِيَِّة َو ِإْظَهارِ ع َو تـَْرِك ُنْصَرِِْم َعَلى اْألَْعَداِء َو اْلُعُقوبَِة َهلُْم َعَلى ِإْنَكاِر َما َدَعْوا ِإَلْيِه ِمَن اْإلِ
ْتِل َو ِإْبطَاِل َحقِّ ِديِن اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو اْلَفَساِد َو ِلَما ِيف َذِلَك ِمْن ُجْرَأِة اْلَعُدوِّ َعَلى اْلُمْسِلِمَني َو َما َيُكوُن ِيف َذِلَك ِمَن السَّيبِْ َو اْلقَ 

يِن َو تـَْرِك اْلُمَؤاَزرَِة ِلْألَنْ َغْريِِه ِمَن اْلَفَساِد  ِبَياِء َو اْحلَُجِج ع َو َما ِيف َذِلَك َو َحرََّم اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ التََّعرَُّب بـَْعَد اهلِْْجَرِة ِللرُُّجوِع َعِن الدِّ
يَن َكاِمًال ملَْ َجيُْز َلُه ُمَساَكَنُة َأْهِل اْجلَْهِل َو ِمَن اْلَفَساِد َو ِإْبطَاِل َحقِّ ُكلِّ ِذي َحقٍّ َال ِلِعلَِّة ُسْكَىن اْلَبْدِو َو ِلذَ  ِلَك َلْو َعَرَف الرَُّجُل الدِّ

لرَِّ ِلَما نـََهى اهللَُّ َعزَّ ِدي ِيف َذِلَك َو ِعلَُّة َحتِْرِمي ااْخلَْوِف َعَلْيِه ِألَنَُّه َال يـُْؤَمُن َأْن يـََقَع ِمْنُه تـَْرُك اْلِعْلِم َو الدُُّخوُل َمَع َأْهِل اْجلَْهِل َو التََّما
ْرَمهَْنيِ كَ  لدِّ ِ ْرَهَم  ْنَساَن ِإَذا اْشَرتَى الدِّ َبْيُع َو َجلَّ َعْنُه َو ِلَما ِفيِه ِمْن َفَساِد اْألَْمَواِل ِألَنَّ اْإلِ ِطًال فـَ َ ْرَهِم ِدْرَمهًا َو َمثَُن اْآلَخِر  اَن َمثَُن الدِّ

ُ َعزَّ َو َجلَّ َعَلى اْلِعَباِد الرَِّ ِلِعلَّةِ  الرَِّ َو ِشَراُؤُه وَْكسٌ  َفَساِد اْألَْمَواِل َكَما َحَظَر  َعَلى ُكلِّ َحاٍل َعَلى اْلُمْشَرتِي َو َعَلى اْلَباِئِع َفَحرََّم اهللَّ
ىتَّ يـُْؤَنَس ِمْنُه ُرْشُدُه َفِلَهِذِه اْلِعلَِّة َحرََّم اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ الرَِّ َو بـَْيُع َعَلى السَِّفيِه َأْن يُْدَفَع ِإَلْيِه َمالُُه ِلَما يـَُتَخوَُّف َعَلْيِه ِمْن ِإْفَساِدِه حَ 

ْرَمهَْنيِ َو ِعلَُّة َحتِْرِمي الرَِّ بـَْعَد اْلَبيَِّنِة ِلَما ِفيِه ِمَن اِالْسِتْخفَ  لدِّ ِ ْرَهِم  ْحلََراِم اْلُمَحرَّمِ الرَِّ بـَْيُع الدِّ ِ َو ِهَي َكِبريٌَة بـَْعَد اْلَبَياِن َو َحتِْرِمي اهللَِّ  اِف 
ْلُمَحرَِّم اْحلََراِم َو اِالْسِتْخَفاُف ِبَذِلَك ُدخُ  ِ لنَِّسيَئِة ِلِعلَّةِ َعزَّ َو َجلَّ َهلَا ملَْ َيُكْن َذِلَك ِمْنُه ِإالَّ اْسِتْخَفافًا  ِ  وٌل ِيف اْلُكْفِر َو ِعلَُّة َحتِْرِمي الرَِّ 

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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شود و عقوق پدر و مادر را حرام كرده براي اينكه  و منجر به فناي جامعه مي نظام اجتماع فاسد شده
خدا و والدين و سبب كفران نعمت و باطل كردن شكر و مقطوع شدن نسل سبب خروج از تعظيم 

شود و زنا را براي اينكه فسادهاي قتل نفوس و از بين رفتن انساب و فساد مواريث و ترك تربيت  مي
كند  شود و خوردن مال يتيم را براي اينكه كمك به قتل او مي اطفال و از بين رفتن معارف حقّه مي

امور خود گردد و ديگري هم نيست  متحملتواند  نياز نيست و خودش هم نمي دنيا بي زيرا او از مال
ت است و باضافه خود يتيم پس از رشد مطالبه بدار مخارج او شود و به عالوه داراي عقو  كه عهده

شود و فرار از جنگ را براي اينكه توهين  به نزاع و از بين رفتن طرفين مي كند و منجر حق خود مي
ت دشمنان بر مسلمين است و دورشدن از شهر اسالم پس از أن و پيغمبران و پيشوايان دين و جردي

را براي فساد اموال  ءاست و ربا ءانبيا ةتوطّن در آن براي اينكه سبب رجوع از دين و ترك روي
 ت حرمت رباي نسيه از بين رفتن كارهاي نيك وحرام شده دادن مال به سفيه و علّ طور كه همان

  »ترك قرض دادن و تلف شدن اموال و بروز فساد و ظلم است. حس مساعدت و

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

 اْلَمْعُروِف َو ِلَما ِيف َذِلَك ِمَن اْلَفَساِد َو َذَهاِب اْلَمْعُروِف َو تـََلِف اْألَْمَواِل َو َرْغَبِة النَّاِس ِيف الّرِْبِح َو تـَرِْكِهْم ِلْلَقْرِض َو اْلَقْرُض َصَناِئعُ 
َناِء اْألَْمَوالِ   .الظُّْلِم َو فـَ



 

  

  
  
  

  فصل اول
  
  

  الملل عمومي اسالمي حقوق بين





 

  

   مقدمه
ها در  ها و دولت ملّتتنظيم روابط بين افراد و  هاي از حقوق است كه ب الملل شاخه حقوق بين  

عمومي و خصوصي در هاي حقوق  مينهدر ز ،. در مقابل حقوق داخليپردازد ميالمللي  سطح بين
الملل نيز مصاديق  حقوق بين ا روابط افراد با يكديگر و با دولت سروكار دارد.داخل يك كشور ب

حقوق عمومي بيشتر  ،مشابهي در زمينة مسائل حقوق خصوصي و عمومي دارد. در حقوق داخلي
آئين دادرسي تا موارد  حقوق خصوصي از .مباحث حقوق اساسي و اداري و جزائي را دربردارد

الملل عمومي سعي  دهد. حقوق بين مربوط به قضا و مناسبات و روابط افراد را در جامعه پوشش مي
ها با  ها با يكديگر و مناسبات دولت بر تنظيم و اعمال حق بر روابط ديپلماسي و كنسولي دولت

خصوصي شامل قواعد مرتبط با الملل  المللي دارد و حقوق بين ها و نهادها و مؤسسات بين ناسازم
ها و تناقضات قوانين كشورهاي مختلف و روش  ها با يكديگر و تفاوت ملّتمناسبات و روابط افراد 

  شود.  رفع اختالفات و تعارض بين آنها و احكام و قواعد مربوط به آن مي
 الملل عمومي اسالمي در اين بخش هدف ما بيشتر بررسي موضوعات مرتبط با حقوق بين  

الملل خصوصي اسالمي نشويم چه كه  المقدور وارد مباحث حقوق بين حتّياست و سعي نموديم 
طلبد. نگاه ما به قواعد حقوقي مندرج در اين بخش  اي را مي خود اين موضوع سرفصل جداگانه

علّتالملل است. از ديدگاه حكمت،  اسالمي به حيطه حقوق بين -مي احكام فقهيكَتعميم ح رّ و س
صدد  احكام و روح قوانين شرعي در علّتحكمي مبناي اصلي وضع حكم است لذا با دريافتن ر ه

  الملل خواهيم بود.  تعميم قواعد و احكام به سطح حقوق بين

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

هاي حقوقي كشورهاي  حقوقي است كه مورد قبول و پذيرش همة سيستم كلّيمنبعث از اصول 
آمده است كه  1907قرارداد الهه  38 مادةباشد. در  بوده و در ميان همة كشورها مشترك مي تمدنم

اي ه يعني از اجزاي نظام -شناخته شده است  رسميتبه  تمدنحقوقي كه از طرف ملل م كلّياصول 
و مستقل حقوق  مشخّصاز منابع  -اند آن را به اجرا گذاشته تمدنحقوقي معتبر است كه ملل م

  الملل است.  بين
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المللي بر قانون  معاهدات بين تقدمالملل بر حقوق داخلي،  حقوق بين تقدم :اصولي نظير  
م جواز به واگذاري المللي، اصل عد داخلي، مراجعه به محاكم داخلي قبل از مراجعه به محاكم بين

به زور،  توسلها، اصل عدم  دولت حاكميتحقوقي بيش از آنچه كه در اختيار است، اصل تساوي 
اصل اصل بيطرفانه بودن قضاوت، آور بودن تعهدات،  آميز، اصل الزام اصل همزيستي مسالمت

دادگاه  به رسيدگي به دعواي مطرح در صالحيتطرف محكوم، اصل عدم توسط  پرداخت هزينه
، حاكميتحقّ بالمعارض در ايجاد  تصرّفدوام آزاد، اصل در درياي  ترددديگر، اصل آزادي 

تواند از  مي ،و برخي موارد مشابه ديگراصل عدم تبعيض و مساوات اتباع كشور در برابر قانون 
ين ارتباط با روابط بكه در  يحقوق كلّيحقوقي محسوب گردد. برخي از اين اصول  كلّياصول 

اشاره  هاالمللي به آن هاي مراجع بين بين كشورها و قطعنامهدر قراردادهاي  غالباً ،كشورهاست
عه به جعه به محاكم داخلي قبل از مراجاصل مرا :توان بطور مثال به شود. از اين موارد مي مي

(كشور)،  المللي بر قانون داخلي، اصل دوام دولت عهدنامه بين تقدمالمللي، اصل  دادگاههاي بين
در اشاره كرد كه باشند  المللي مي اصل استقالل كشورها كه مشترك بين حقوق داخلي و حقوق بين

  شود.  ديده مي كلّيان طرح و اقامة دعاوي در مراجع استناد به اين اصول ريج
رسد كه از  به نظر ميشوند و  مطرح مياين موارد گرچه در قالب اصطالحات جديد حقوقي   

 اتّفاقتوان دريافت كه اكثر قريب به  ميآنان ق در عمتثه در فقه اسالمي است ولي با موارد مستحد
اين  يها ظرافتها و  بيني خردهدر اسالم و  ،حقوقي در نظام حقوقي اسالم وجود داشته كلّياصول 
حقوق عمومي در كشورهاي  والملل  حقوق بين فادخود را دارد. مسلماً چون م خاصموضع  اصول
خصوصي مورد استناد و استفاده بوده لذا كمتر بسط يافته ي كمتر از حقوق داخلي و حقوق اسالم

لل دور شدن كشورهاي اسالمي از ع« :56اند جوئيم به شرحي كه فرموده است. در اين باب استناد مي
نكات مثبت فراواني از حقوق به داويد  هرن حتّيمحققين است و  عامه توجهحقوق اسالم مورد 

غرور ملل مغرب زمين  از يك طرف حس .كرده و آن را تحت بررسي قرار داده است توجهم اسال
و قواعدي بهتر از آنچه خود دارند وجود ندارد ات مقرّرو اعتقاد كامل به اينكه در هيچ جاي دنيا 

 .و استعمار مشرق زمين الزاماً و تدريجاً حقوق خود را پياده كردند تصرّفموجب گرديد كه با 
 ماديزده نيز كه مورد تقويت استعمار قديم و جديد هستند مقهور عظمت و رفاه  وشنفكران غربر

 

دانشگاه تهران، قوق تطبيقي، مدرسه عالي قضايي و اداري قم. )، ح1356حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده ( - 56
 .102-105صص 
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در اين ميان اگر هم  .كنند مربوط است تحقير مي ملّتگذشته ه مغرب زمين واقع شده و هرچه را ب
رد كند آن را هم تحت اختيار بگي زدگي و استعمار سعي مي بوجود آيد غربليت مجنبشي به عنوان 

اعمال خود ه ب كي ساخت خويش ايجاد كرده تحت همان لوا و زير همان ماستصنّعو يا جنبش 
را نديده ملّي  اند سال سابقه و هزار علّتي بدون مليتالمثل به عنوان جانبداري از  فيادامه دهد. 

ه بسا مغرضانه گيرند و در اين راه غالباً رجزخوانيهاي همان استعمارگران از حلقوم بيطرفانه يا چ مي
ي است كه غلبه و سنّتداشتن ه گويد: ايران مفتخر ب مثالً رنه داويد است كه مي .آيد محققين درمي

دهد كه  بين بگذاريم چنين معنا مي تعريف اسالم آنها را به فراموشي نسپرد. اين جمله را اگر زير ذره
و ملّي  هاي سنّتعرف و  مفتخر خواهيم بود كه از قريب هزار و چهار صد سالما در صورتي 

 1400لغات متداول در اين دوران را طرد كنيم و برگرديم به قبل از اين  حتّياخالقي بگذريم و 
شايد در اين امر  .امروز مغرب زمينو سال قبل فراموش شده  1500مخلوطي باشيم از  ،سال

زيرا با عدم قدرت  .حقوقدانان اسالمي بخصوص در قرون اخير بيش از همه قصور ورزيده باشند
اين انحراف  .نه فقيه واليت داشته است و نه والي فقاهت .اند معنوي رهبري جامعه را از دست داده

حقوق جاريه از مسير صحيح اسالمي نتيجه و معلول قصور و عدم لياقت حقوقدانان اسالمي بوده 
ي حقوق اسالم را بيان پذير ت استحكام و تحولاي جهتعدداست. رنه داويد ضمن آنكه در موارد م

ي ناچار از قبول حقوق مغرب تعددنمايد كه دول و جوامع اسالمي در موارد م كرده است اضافه مي
مسايل جديدي  تمدنتكامل با زيرا اسالم نتوانسته است همه امور را تنظيم كند و چون  ،زمين شدند

بوده و ناچار است قواعد غربي را آيد كه حقوق اسالم قادر به حل آن ن در جهان امروز به وجود مي
بپذيرد و بدين نحو متدرجاً حقوق اسالم در كشورهاي اسالمي متروك گرديد و جز مسائل 

بر اين نظريه انتقاداتي وارد است  شخصي از قبيل ازدواج و ارث چيزي در قلمرو اسالم باقي نماند.
بر حقوق رم كه مبناي  خرأمت اين معني كه صرف نظر از معنويت اسالم اصوالً حقوق اسالميه ب

كند  مي زنيا مسلماً از آن جلوتر است و بخصوص نرمش آن وي را بي ،حقوق فعلي غرب است بوده
در اين زمينه كوتاهي از علماي قرون اخير اسالمي  ،ثانياً .به حقوق رم دراز كند توسلكه دست 

بهره  گذاشت كه از تحول بي بوده است كه سم استعمار خون آنها را مسموم و فكرشان را راكد
ها به تحت سيطره  ثالثاً فشارهاي استعماري و نفاق ملل مسلمان موجب شد كه حكومت .بمانند

كند و چنين  مغرب زمين قرار گيرند و بديهي است كه نوكر در خط مشي خويش از ارباب تقليد مي
ومي است و حقوق بينيم ركود و جمود قواعد حقوقي بيشتر در قلمرو حقوق عم است كه مي
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خصوصي به آن اندازه دچار ركود نبوده است و از طرفي چون قواعد حقوق خصوصي مستقيماً با 
مردم و روابط روزمره آنان بستگي دارد تغيير آنها مشكل بوده و ارزش چنين اقدامي  عامهعواطف 

د كه بعضي دانن مغرب زمين آن مييكي از علل گرايش ممالك اسالمي را به حقوق را ندارد. 
 .هاي فعلي بشري در آن موارد ممكن نيست نهادها در حقوق اسالم وجود ندارد و تأمين نظر جامعه

به عنوان مثال به بيمه  .جويند هاي ممالك اسالمي ناچار به حقوق مغرب زمين التجا مي لذا دولت
ارچوب اصول هر چك است و همه مسائل را ددر تحرّ ا وات پويكنند. حقوق اسالمي بالذّ اشاره مي

در ماندند و  در اين امور نيز اگر حقوقدانان اسالمي بيكار و ساكن نمي .تواند حل كند مي كلّي
ي بوجود توهمچنين  ،كردند ات الزم را اعالم ميمقرّراي نوين و نيازي جديد  مواجهه با هر پديده

ات اسالمي مقرّرنياز را طبق بايستي آن  شد مي روزهاي اوليه كه نياز به بيمه احساس مي .آمد نمي
  »....كند اعالترين حد ممكن در حقوق اسالم وجود دارد و فقط نام آن فرق ميه حل نمايند. بيمه ب

اسالم را  مشخّصيدگاه د ،بخشاين حقوقي در  كلّيبررسي هر يك از اصول در  هرحالبه   
كامل اخالقي حقوق طبيعي ذاري در اسالم منبعث از تگ روح قانون كلّي. بطور نمائيم بررسي مي

زيرا در اسالم نفع فرد به منزله  ؛است استنباطوجدان و عقل قابل توسط  به راحتيو است 
بلكه نفع فرد به منزلة جزئي از هستي مطرح است و در تعمق در اين اوراق  ،خودپرستي هدف نيست

براي اطاله نشدن  .دتوان پي بر مي است حقوق اسالميهمين موضوع كه عصارة ارزشي در نيز به 
ترين  اين نگرش اساسيكه  ردك ظهارا لي بايدو كنيم كالم از ادامة طرح اين موضوع خودداري مي

  . وجه تمايز حقوق موضوعة جهان فعلي با حقوق اسالم است

شناخته شده از منابع مشخّص و مستقل  تيكه از طرف ملل متمدن به رسم يحقوق ياصول كلّ
  است. الملل نيحقوق ب

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

لهاي  دي ص نباشد. در باب اين موضوع بحثاست كه در تضاد و تناقض با شريعت محمي مفص
المللي را در اين ارتباط با دستورات شريعت اسالم تطبيق داده  ينيني بنهاي تق مطرح است كه نگرش
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 يالملل اساسنامة ديوان بين 38 مادةبر طبق  57.سنجد ها را مي آنليت و عدم مقبوليت و مقبو
از خصوصي و عمومي اعم  المللي هاي بين عهدنامه الملل شامل منابع و قواعد حقوق بين دادگستري

المللي و اصول عمومي حقوقي مقبول  اند و رسوم بين واعد را صريحاً شناختهكه طرفين اختالف آن ق
ين ملل مختلف را به منزلة مؤلّفترين  است و نهايتاً تصميمات قضائي و عقايد برجسته تمدنملل م

  داند.  وسايل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي مي
ه در مراتب بعد از شريعت قرار منابع حقوقي فوق از لحاظ مرتبالمللي اسالم  در حقوق بين  
منبع اوليه ص ي محمدقرآن كريم و شريعت  اسالم مبتني برگيرند. در ابتدا احكام اوليه  مي

است مسلّم  آن ساير منابع حقوقي قرار خواهند گرفت.پس از  مقبوليت، قضاوت و داوري است و
داشته باشند و ليت توانند مقبو ند ميتمام منابع بعدي چنانچه تضاد يا تناقض با قرآن كريم نداشته باش

  المللي موافقت با شرع است.  مالك اصلي سنجش منابع حقوق موضوعه بين
  موضوععمال ديدگاه حكمت و كاربرد عقل توافق يا تناقض در مورد امور مستحدثه بايد با ا 

و موضوع د ني دارتقرا با دستورات قرآن كريم سنجيد. اين سنجش عقلي خود شرايط تفصيلي و م
  58نمائيم. كه از شرح آن در اينجا خودداري ميكتابهاي ديگري در اين زمينه است 

ن يه طرفك يو عموم ياعم از خصوص يالملل نيب يها الملل شامل عهدنامه نيمنابع و قواعد حقوق ب
ل كه مقبول مل يحقوق يو اصول عموم يالملل نياند و رسوم ب حاً شناختهياختالف آن قواعد را صر

ل ين ملل مختلف به منزلة وساين مؤلّفيتر د برجستهيو عقا يمات قضائيتاً تصميمتمدن است و نها
  است بطوري كه متناقض با قرآن نباشد. ين قواعد حقوقييتع يبرا يفرع

 

هاي جالب كتاب نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر نگارش حضرت حاج سلطانحسين تابنده  يكي از بررسي - 57
 . سنجد باشد كه مواضع اسالم را با اعالمية حقوق بشر مي مي 1354گنابادي، چاپ كتابخانه صالح، چاپ دوم، 

و  مصرفي هايدر وام اقتصادي ربا -تحليل فقهي) «1382اين بحث به تفصيل در بيدآباد و هرسيني ( - 58
آورده شده است. پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك  »ل در كشف احكام شارعو كاستيهاي فقه متداو گذاري سرمايه

  نيد به: همچنين نگاه ك  http://www.bidabad.ir/doc/reba-fa.pdf مركزي ايران.
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.ir/doc/reba-en.pdf 
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  ي فالملل عر حقوق بينليت قبوماصل  -3
حقوق موضوعه  ،فاوتو ضعف مت شدتهاي مختلف غالباً با  منابع حقوقي در سطوح و بخش  

شود. عرف به وسيله افراد در  دكترين حقوقي را شامل مي حتّينوشته) و عرف و روية قضايي و (
االجرا مورد موافقت  گردد و در وجدان عمومي به عنوان يك روية الزم گذاري مي طول زمان پايه

يف و گيرد. عادات قديمي و مستمر و احساس الزام وجدان عمومي جامعه سبب تعر قرار مي
يگر عرف يك عادت اختياري مستمر دتشخيص عرف در اصطالح حقوقي آن است. به عبارت 

الرعايه شناخته شده است. عرف  است كه تدريجاً در اذهان عمومي به عنوان يك قاعده الزم
يابد و عبارت از يك قاعدة حقوقي است كه دولتها در  المللي نيز در همين تعريف مصداق مي بين

اند به طوري كه وجدان عمومي  ر روابط بين خود آن را اعمال داشته و رعايت نمودهطول زمان د
  داند.  الرعايه مي ها آنها را الزم دولت
هاي بارز  در اسالم نيز عرف به عنوان يك منبع حقوقي ثانويه شناخته شده است. يكي از مثال  
. همانطور كه در جاي خود به استوجيت قابل مشاهده عرف در حقوق اسالم در حقوق زليت مقبو

هاي ضمانت اجراي  هباز جن زوجيتالملل تشابه زيادي با حقوق  حقوق بين ،دوش ميآن اشاره 
و لذا آئين دادرسي مشابهي  داردشرايط عقد به قرارداد و عدم ضمانت بر الزام طرفين به متعهد بودن 

اني را كه با آنها نزديكي ناگر ز« فرمايد: در سورة بقره مياست.  طرحمقوله قابل براي هر دو 
ايد، ولي آنها را به چيزي  ايد طالق گوئيد، گناهي نكرده نداشته مقرّرايد و مهري برايشان  نكرده

است بر عهدة  حقّياين  .مند سازيد: توانگر به قدر توانش و درويش به قدر توانش درخور بهره
عهدة ر بمقدار پرداخت اخت تقنين شده ولي الزام پردشود  . همانطور كه مالحظه مي59»نيكوكاران

ن اشاره به كلمه عرف مفهوم آن مورد قبول و وو در اين آيه بد جامعه گذاشته شده استعرف 
  استناد قرار گرفته است. 

  بايد  .دهد داد منابع حقوقي اسالم قرار ميقاعدة حقوقي فوق عرف را به عنوان يك منبع در ع
 و شرايط باورها تحتنيست و مسلّم  قطعي و ه،ه عنوان يك قاعداذعان داشت كه پذيرش عرف ب

از باورهاي مستقر در جامعه و يا در  نماييها متفاوت است ولي همواره  رفتارهاي جوامع و دولت

 

ى اْلُموِسِع َقَدرُُه ال ُجناَح َعَلْيُكْم ِإْن َطلَّْقُتُم النِّساَء ما ملَْ متََسُّوُهنَّ َأْو تـَْفِرُضوا َهلُنَّ َفرِيَضًة َو َمتُِّعوُهنَّ َعلَ . 236سورة بقره، آية  - 59
ْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمْحِسِننيَ َو َعَلى اْلُمقْ  ِ  .ِرتِ َقَدرُُه َمتاعاً 
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  است. قابل استفاده المللي را در بردارد كه از اين وجه در حل و فصل دعاوي حقوقي  سطح بين

ن خود آن را اعمال يه دولتها در طول زمان در روابط بكاست  يعرف آن دسته از قواعد حقوق
داند به عنوان  يه ميالرعا ها آنها را الزم دولت يه وجدان عمومك ياند به طور ت نمودهيداشته و رعا

  منبع ثانويه حقوقي مقبول است.

  اصل اولويت به عفو و نيكي و تأليف قلوب -4
لي به قصاص والمللي عفو ا از داخلي يا بيناعم  انسانيدر روابط بر اساس تعاليم اسالم همواره   

 تأكيدقصاص مجاز است ولي عفو ارجح و بيشتر  ،دوش مي است. همانطور كه در آيه قصاص ذكر
و  اردگذشت پيشه خود «فرمايد:  مي وشده است  تأكيدشده است. در سورة اعراف نيز بر اين امر 

با هم يكسان نيستند، همواره به و كار خوب و بد «مايد: فر در آية ديگر مي 60»امر به كار نيك كن
در  61»مهربان تو گردد. پاسخ ده تا كسي كه ميان تو و او دشمن است چون دوست هنيكوترين وج

صدقات را براي  كلّيالمال و بطور  فرمايد و بخشي از درآمد بيت سورة توبه از اين فراتر دستور مي
صدقات براي فقيران «فرمايد:  دهد. مي ردن آنها تخصيص ميبدست آوردن دل مخالفان و خشنودك

مسكينان و كارگزاران برآنها و براي بدست آوردن دل مخالفان و آزاد كردن بندگان و  ،است
  62».اي است از جانب خدا ضهيداران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند و آن فر قرض

دهند وعده نعم اخروي فرموده و  كي پاسخ ميقرآن كريم براي تشويق آنان كه بدي را به ني
آنان كه براي خشنودي پروردگار خويش صبر كردند و نماز گزاردند و «فرمايد:  در سورة رعد مي

كنند سراي  فع ميددر نهان و آشكار از آنچه روزيشان كرده بوديم انفاق كردند و بدي را به نيكي 
پاسخ بدي آنها را به خوبي « است كه فرمود:و خطاب به رسول اكرم ص  63.»استشان آخرت براي

 

ْلُعْرفِ : 199سورة اعراف، آية  - 60 ِ  . ُخِذ اْلَعْفَو َو ْأُمْر 
َنكَ : 34سورة فصلت آيه  - 61 لَِّيت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَيـْ ِ َنُه َعداَوٌة َكأَنَُّه َوِيلٌّ  َو ال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َو َال السَّيَِّئُة اْدَفْع  َو بـَيـْ

يمٌ  َِ� . 
َا الصََّدقاُت ِلْلُفَقراِء َو اْلَمساِكِني َو اْلعاِمِلَني َعَلْيها َو اْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َو ِيف الّرِقاِب َو  :60سورة توبه، آية  - 62 اْلغارِِمَني َو ِيف ِإمنَّ

  . رِيَضًة ِمَن اهللَِّ َسِبيِل اهللَِّ َو اْبِن السَِّبيِل فَ 
َفُقوا ِممَّا َرَزْقناُهْم ِسرًّا َو َعالنَِيةً  :22سورة رعد، آيه  - 63 حلََْسَنِة  َو الَِّذيَن َصبَـُروا اْبِتغاَء َوْجِه َرِِّْم َو َأقاُموا الصَّالَة َو َأنـْ ِ َو َيْدَرُؤَن 

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:



 اسالم  در الملل  بين روابطمباني عرفاني     34

  

بندگان الرحمن كساني هستند كه در روي زمين به «و فرمود:  64».تريم بده و ما به سخن آنان آگاه
و باز  65».روند و چون جاهالن آنان را مخاطب سازند به ماليمت سخن گويند فروتني راه مي

دي را به نيكي باينان  ،دنشو پاداش داده مي اند دوبار اينان به سبب صبري كه كرده«: فرمايد مي
و هر كار نيك كه كنند «فرمايد:  شود، مي در آيات مختلف مشاهده مينيز امر به نيكي  66.»زدايند مي

 و فرمود: 68»در نيكي كردن بر يكديگر سبقت بگيريد.« و فرمود: 67»هرگز ناديده انگاشته نشود.
  69»رد.نيكي كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست دا«

هر الملل همين دليل كافي است كه نبايد  در اولي بودن عفو به قصاص در سطح روابط بين
ه اقدام سوئي را باالخص اگر از روي جهالت بوده يا فاعل از اقدام خود ناخشنود است پاسخ داد

. زيرا اين اعمال قوة غضبية برخي كه در رؤوس حكومتها قرار دارند و از عقول ضعيفند را شود
سوزند. در طول تاريخ بسياري از  گردد كه مللي در آن مي اي آغاز مي ائلهغتحريك نموده و آتش 

الزم به ذكر است كه اين عفو و  ها را كور نمود.ملّتها به اين دليل آغاز شد و دود آن چشم  جنگ
  پروري بيانجامد كه در اين صورت خود از ظلم بدتر است. اغماض نبايد به ظالم

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

 يد هر اقدام سوئيبه قصاص است. نبا يعفو همواره اول يالملل نيا بي ياعم از داخل يدر روابط انسان
و و از اقدام خود ناخشنود است پاسخ داد. عف مرتكبا يجهالت بوده  يرا باالخص اگر از رو

بودن عفو به  ياول ن صورت خود از ظلم بدتر است.يه در اكانجامد يب يپرور د به ظالمياغماض نبا
  ر است.ييست و مستحسن در تخياست و مستوجب الزام ن يلينوع استحسان تفض يكقصاص 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

 .السَّيَِّئَة ُأولِئَك َهلُْم ُعْقَىب الدَّارِ 
لَِّيت ِهَي َأْحَسُن السَّيَِّئَة َحنُْن َأْعَلُم ِمبا َيِصُفونَ : 96مؤمنون، آية سورة  - 64 ِ   .اْدَفْع 
ً َو ِإذا خاطَبَـُهُم اْجلاِهُلوَن قاُلوا َسالماً  ،63سورة فرقان، آية  -65 ْ�ِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْو   .َو ِعباُد الرَّ
حلََْسَنِة السَّيَِّئةَ ُأولئِ ، 54سورة قصص، آية  66 ِ  .َك يـُْؤتـَْوَن َأْجَرُهْم َمرَّتـَْنيِ ِمبا َصبَـُروا َو َيْدَرُؤَن 
 .َو ما يـَْفَعُلوا ِمْن َخْريٍ فـََلْن ُيْكَفُروهُ ، 115سورة آل عمران، آية  - 67
 . فَاْسَتِبُقوا اْخلَْرياتِ  ،148سورة بقره، آية  - 68
 . ُنوا ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ َو َأْحسِ  ،195سورة بقره، آية  - 69
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  اصل وفاي به معاهدات  -5
آن به تفضيل  ه و هست كه ذكردوفاي به معاهدات از مباحث مهم در شريعت همة اديان بو  
پيمان شكن «فرمود: ع زردشت حضرت كنيم كه  فقط به اين جمله از اوستا بسنده مي .گرايد مي

ماند كه كشندة مرد پاك دين باشد. مبادا پيمان .. و كارش بدان .نابكار، سراسر كشور را ويران سازد
اي، چه هر دو  گوئي بستهاي و نه پيماني را كه با راست شكني نه پيماني را كه با يك دروغگو بستهب

در تورات و اناجيل نيز در اين ارتباط آيات  70».پيمان هستند خواه با دروغگو و خواه با راستگو
فرمايد:  در سورة مائده مي .شده است تأكيدزيادي درج است. در قرآن نيز به صراحت بر اين اصل 

به معاهده «فرمايد:  و در جاي ديگر مي 71.»تان پايبند باشيدتايد به معاهدا اي كساني كه ايمان آورده«
المللي را نيز همچنان  اين آيه مسؤوليت بين 72»(الزام) آور است.ليت مسؤوپايبند باشيد كه معاهده 

ذكر كه ات نيكان را مشخّصدر سورة بقره پردازيم.  شود كه در جاي خود به آن مي شامل مي
و در سورة مؤمنين  74فرمايد را در سورة رعد مي كيدتأهمين  73برد. فرمايد از وفاي به عهد نام مي مي
  75فرمايد. هاي اين گروه پايبندي به امانات و معاهدات را ذكر مي همشخّصاز 

عدم ايستادگي طرف متقابل به تعهدات خويش است. در سورة  ،در نقص عهد و پيمان ءناثاست  
نها كه نزد مسجدالحرام آي باشد؟ مگر چگونه مشركان را با خدا و پيامبر او پيمان«توبه فرموده است: 
ان را دوست پرهيزگارد. خدا يبر سر پيمانشان ايستادند بر سر پيمانشان بايست د. اگريبا ايشان پيمان بست

دارد. چگونه پيماني باشد كه اگر بر شما پيروز شوند به هيچ عهد و سوگند و خويشاوندي وفا 
 هآيات خدا را ب پيچند و بيشترين عصيانگرانند. سرمي سازند و در دل نكنند؟ به زبان خشنودتان مي

 

 ، تهران چاپ سوم. 1361اوستا، بخش يشتها، جليل دولتخواه، انتشارات مرواريد،  - 70
ْلُعُقودِ  .1سورة مائده آيه  - 71 ِ  . َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأْوُفوا 
ْلَعْهِد ِإنَّ ا. 34اسرائيل آيه  سورة بني - 72 ِ َو كاَن َعْهُد اهللَِّ سورة احزاب:  15. همچنين در آية ْلَعْهَد كاَن َمْسُؤالً َو َأْوُفوا 

  .َمْسُؤالً 
هللَِّ َو اْليَـ ، 177سورة بقره آية  - 73 ِ ْوِم اْآلِخِر َو لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب َو لِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن 
َو اْلَمساِكَني َو اْبَن السَِّبيِل َو السَّائِِلَني َو ِيف الّرِقاِب َو   َو اْلَيتامى  ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرىب  َمالِئَكِة َو اْلِكتاِب َو النَِّبيَِّني َو آَتى اْلماَل َعلىالْ 

الصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأساِء َو الضَّرَّاِء َو ِحَني اْلَبْأِس ُأولِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َو َأقاَم الصَّالَة َو آَتى الزَّكاَة َو اْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإذا عاَهُدوا َو 
 .ُأولِئَك ُهُم اْلُمتـَُّقونَ 

ُقُضوَن اْلِميثاقَ : 20سورة رعد آية  - 74  .الَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اهللَِّ َو ال يـَنـْ
ِِْم َو َعْهِدِهْم راُعونَ َو الَِّذيَن ُهْم ِألَ ، 8سورة مؤمنون: آية  - 75  .ما
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كردند. عهد و سوگند و  كاري بهاي اندك فروختند و مردم را از راه خدا بازداشتند و بد
كنند و مردمي تجاوزكارند. پس اگر توبه كردند و نماز  خويشاوندي هيچ مؤمني را رعايت نمي

ستند. ما آيات خدا را براي مردمي كه از دانايي داشتند و زكات دادند برادران ديني شما ه بپاي
پيمان، ايمان خود را شكستند و در دين شما طعن  بستندهيم. اگر پس از  برخوردارند تفصيل مي

نگهداشتن نيست باشد كه از كردار خود باز  زدند با پيشوايان كفر قتال كنيد كه ايشان را رسم تعهد
   76 »ايستند.

پذيرفته شده است. برمبناي  77سربومشهور به نيز نقض عهد در اصل الملل  از لحاظ حقوق بين
هرگاه تغييرات اساسي در اوضاع و احوالي كه مبناي عقد  1969اين اصل مندرج در قرارداد وين 

افته تلقي ي هسخ و معاهده را خاتمفتواند عقد را يكطرفه  طرف ذينفع مي ،يدآقرارداد بوده پديد 
تغييرات  ،مستلزم سه شرط است كه يك سه اصل ربوب توسلمعاهده وين  64 ماده نمايد. بر اساس

ن معاهده باشد. يشرط اساسي رضايت طرف هاساسي در مورد اوضاع و احوالي كه مبناي عقد بود
كه داليل اساسي  ،موجبات دگرگوني اساسي در تعهدات شود و سوم ،دوم، تغييرات اساسي مزبور

   78بيني نباشد. شود قابل پيش د ميموجب تجديد نظر يا لغو قراردا
شود كه تصريح نقض معاهدات در اسالم عدم پايداري  از مفاد آيه مذكور در فوق استناد مي  

و سه شرط آن كافي نيست.  سبه اصل ربو توسلباشد. و لذا  ط معاهده ميايطرف مقابل به شر
نقص معاهده  ساصل ربومفهوم اين موضوع در اين است كه اگر شرايط كسب منفعت برهم خورد 

همة معاهدات تعالي  يضمناصل داند. چون در اسالم  داند ولي اسالم قابل قبول نمي را مقبول مي
به عبارت ديگر اسالم  نظر اسالم قرار دارد.مد  سويهوبلكه انتفاع د .است نه انتفاع يكسويه بشريت

ل يافت يا منتفي گرديد نبايد قرارداد را معتقد است كه اگر شرايط تغيير كرد و انتفاع از معاهده تقلي
   ملغي و به مفاد آن پشت پا زد.    

 

راِم َفَما َكْيَف َيُكوُن ِلْلُمْشرِِكَني َعْهٌد ِعْنَد اهللَِّ َو ِعْنَد َرُسوِلِه ِإالَّ الَِّذيَن عاَهْدُمتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد احلَْ ، 7 – 12سورة توبه، آيات  - 76
َِْفواِهِهْم َو . بُّ اْلُمتَِّقنيَ اْسَتقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا َهلُْم ِإنَّ اهللََّ حيُِ  َكْيَف َو ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ال يـَْرقـُُبوا ِفيُكْم ِإالًّ َو ال ِذمًَّة يـُْرُضوَنُكْم 

ِت اهللَِّ َمثَنًا َقِليًال َفَصدُّوا َعْن َسِبيِلِه ِإنـَّهُ . قـُُلوبـُُهْم َو َأْكَثُرُهْم فاِسُقونَ   َْىب ِ ال يـَْرقـُُبوَن ِيف ُمْؤِمٍن ِإالًّ . ْم ساَء ما كانُوا يـَْعَمُلونَ اْشَرتَْوا 
ِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ . َو ال ِذمًَّة َو ُأولِئَك ُهُم اْلُمْعَتُدونَ  ُل اْآل يِن َو نـَُفصِّ بُوا َو َأقاُموا الصَّالَة َو آتـَُوا الزَّكاَة فَِإْخواُنُكْم ِيف الدِّ َو . فَِإْن 

 .َعلَُّهْم يـَْنَتُهونَ ا َأْميانـَُهْم ِمْن بـَْعِد َعْهِدِهْم َو َطَعُنوا ِيف ِديِنُكْم َفقاتُِلوا َأِئمََّة اْلُكْفِر ِإنـَُّهْم ال َأْمياَن َهلُْم لَ ِإْن َنَكُثو 
77- La regle rebus sic stantibus  

 .29-32صص ردن...،الملل، ملي ك ) حقوق بين1367نگاه كنيد به: قائم مقام فراهاني، عبدالمجيد ( -78
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اند  را به تعريف فورس ماژور تأويل نموده سالملل شرايط اصل ربو دانان بين برخي از حقوق  
بندي جهان به حقوق كشورها را دچار يپا ،يت معاهداتنوصو معتقدند كه عدم رعايت اصل م

المللي خود شانه خالي كنند با  كشورهايي كه بخواهند از تعهدات بينسازد زيرا  اختالل مي
المللي و حقوق ديگر  مستمسك قراردادن اصل مزبور اقدام به سؤاستفاده نموده و روابط بين

   79نمايند. كشورها را ضايع مي
 كساني كه تو از آنان پيمان«فرمايد:  كنند مي در مورد آنان كه نقض عهد مي انفالدر سورة 

پس اگر آنها را در جنگ  ، دارند شكنند و هيچ پروا نمي گرفتي، سپس پياپي پيمان خويش را مي
داني كه گروهي  پيروانشان نيز پراكنده شوند، باشد عبرت گيرند. اگر مي شان ساز تا بيابي پراكنده

دا خائنان ورزند به آنان اعالم كن كه همانند خودشان عمل خواهي كرد. زيرا خ انت ميخيان پيمدر 
پيمان در برابر كساني كه پيمان را نقض نكنند مورد قبول اسالم  ضدر مقابل نق 80»را دوست ندارد.

ايد و در پيمان خود كاستي  ايشان پيمان بسته امگر آن گروه از مشركان كه ب«فرمايد:  نيست. مي
ش وفا مدتيش تا پايان اند با اينان به پيمان خو شما همدست نشدهضد اند و با هيچكس بر  نياورده

كساني كه پيمان خدا را «فرمايد:  در سورة بقره مي 81»وست دارد.دان را پرهيزگاركنيد زيرا خدا 
گسلند و در زمين فساد  شكنند و آنچه را كه خدا به پيوستن آن فرمان داده مي پس از بستن آن مي

كس كه به عهد خويش وفا كند و آري هر«فرمايد:  در سورة آل عمران مي 82»كنند زيانكارانند. مي
دارد. كساني كه عهد خدا و ايمان خود را به بهايي  ان را دوست ميپرهيزگارباشد خدا  پرهيزگار
گويد و نه به  فروشند در آخرت نصيبي ندارند و خدا در روز قيامت نه با آنان سخن مي اندك مي
   83.»بي دردآور استسازد و بر ايشان عذا نگرد و نه آنان را پاكيزه مي آنان مي

 

  براي بحث در اين موضوع نگاه كنيد به:  - 79
Abd-el-Kader Boye, Serie "Tiers monde en marche", Tome 3-L’acte de nationalisation, Berger–
Levrault, les Nouvelles editions africaines. 

ْثَقَفنَُّهْم ِيف اْحلَْرِب . يـَْنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِيف ُكلِّ َمرٍَّة َو ُهْم ال يـَتَُّقونَ  الَِّذيَن عاَهْدَت ِمْنُهْم مثَُّ ، 56 – 58سوره انفال آيات  - 80 فَِإمَّا تـَ
  .حيُِبُّ اْخلائِِننيَ َسواٍء ِإنَّ اهللََّ ال   َو ِإمَّا َختاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخيانًَة فَاْنِبْذ ِإلَْيِهْم َعلى. َفَشرِّْد ِِْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ 

  وا ِإلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىلِإالَّ الَِّذيَن عاَهْدُمتْ ِمَن اْلُمْشرِِكَني مثَُّ ملَْ يـَْنُقُصوُكْم َشْيئًا َو ملَْ يُظاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحدًا فََأِمتُّ ، 4سورة توبه آية  - 81
ِِْم ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ    .ُمدَّ

ِيف اْألَْرِض الَِّذيَن يـَْنُقُضوَن َعْهَد اهللَِّ ِمْن بـَْعِد ِميثاِقِه َو يـَْقَطُعوَن ما َأَمَر اهللَُّ ِبِه َأْن يُوَصَل َو يـُْفِسُدوَن  .27سورة بقره، آية  - 82
 .ُأولِئَك ُهُم اْخلاِسُرونَ 

ِإنَّ الَِّذيَن َيْشَرتُوَن ِبَعْهِد اهللَِّ َو َأْمياِِْم . فَِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ   قىِبَعْهِدِه َو اتَّ   َمْن َأْوىف  بَلى، 76 – 77سورة آل عمران آيات  - 83
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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ان خويشاوندان يو هرگاه سخن گوئيد عادالنه گوئيد هر چند به ز«فرمايد:  در سورة انعام مي  
كند باشد كه پند  است آنچه خدا شما را بدان سفارش ميهباشد و به عهد خدا وفا كنيد. اين

) ايل) خدا (اسرابندة (اي فرزندان (بني) «فرمايد:  اسرائيل مي در سورة بقره خطاب به بني 84.»گيريد
باشند كه فرزندان اسماعيل و اسحاق كه  م اعراب مسلمان و اعراب يهود مياقوا(از لحاظ ظاهري 

باشند و از لحاظ معني اشاره به  فرزندان ابراهيم هستند كه از نوادگان يعقوب ملقب به اسرائيل مي
ارزاني داشتم را در نظر بگيريد و به فرزندان عبداهللا هر زمان يعني مؤمنين است) نعمتي كه بر شما 

كساني كه به «فرمايد:  در سورة رعد مي 85.»عهد من وفا كنيد تا به عهدتان وفا كنم و از من بترسيد
شكنند. آنان كه آنچه را خدا به پيوستن آن فرمان داده  كنند و خود پيمان نمي عهد خود وفا مي

ناكند. آنان كه به مز سختي بازخواست خداوند بيترسند و ا دهند و از پروردگارشان مي پيوند مي
اردند و در نهان و آشكار از آنچه به آنها روزي زطلب ابتغا وجه پروردگارشان صبر كردند و نماز گ

آنها به  .آنان است خاصسراي آخرت  ،كنند ايم انفاق كردند و بدي را به نيكي دفع مي داده
به آن هركه نيكوكار بوده است همسران و فرزندانشان  از پدران وو  داخل شوندبهشتهاي جاويدان 

سالم بر شما به خاطر آن همه شكيبايي كه  .به نزدشان آيند ربداخل شوند و فرشتگان از هر د
ست و آنان كه پيمان خدا را پس از استوار كردنش ئيايد. سراي آخرت چه سرايي نيكو ورزيده

كنند لعنت بر  گسلند و در زمين فساد مي مان داده ميشكنند و آنچه را كه خدا به پيوستن آن فر مي
به عهد خدا  بستيدعهد هرگاه «فرمايد:  در سورة نحل مي 86.»آنهاست و بديهاي آن جهان نصيبشان
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ُ َو ال يـَْنظُُر ِإَلْيِهْم يـَْوَم اْلِقي   .َهلُْم َعذاٌب أَلِيمٌ  اَمِة َو ال يـُزَكِّيِهْم وَ َمثَناً َقِليًال ُأولِئَك ال َخالَق َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة َو ال ُيَكلُِّمُهُم اهللَّ
 . َو ِبَعْهِد اهللَِّ َأْوُفوا ذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ   َو ِإذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َو َلْو كاَن ذا قـُْرىب: 152سورة انعام، آية  - 84
َي فَاْرَهُبونِ  َبِين ِإْسرائِيَل اذُْكُروا نِْعَمِيتَ الَِّيت : 40سورة بقره، آية  - 85 َّ  .َأنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َو َأْوُفوا ِبَعْهِدي ُأوِف ِبَعْهدُِكْم َو ِإ
َو الَِّذيَن َيِصُلوَن ما َأَمَر اهللَُّ بِِه َأْن يُوَصَل َو . الَِّذيَن يُوُفوَن ِبَعْهِد اهللَِّ َو ال يـَْنُقُضوَن اْلِميثاقَ ، 20–26رعد، آيات  سورة - 86

َفُقوا ِممَّا َرَزْقناُهْم ِسرًّا َو َعالنَِيةً . بـَُّهْم َو َخياُفوَن ُسوَء احلِْسابِ َخيَْشْوَن رَ  َو  َو الَِّذيَن َصَربُوا اْبِتغاَء َوْجِه َرِِّْم َو َأقاُموا الصَّالَة َو َأنـْ
حلََْسَنِة السَّيَِّئَة ُأولِئَك َهلُْم ُعْقَىب الدَّارِ  ِ ِِْم َو اْلَمالِئَكُة َجنَّاُت َعْدٍن يَ . َيْدَرُؤَن  ِئِهْم َو َأْزواِجِهْم َو ُذرَِّّ ا َو َمْن َصَلَح ِمْن آ ْدُخُلوَ

بٍ  َو يـَْقَطُعوَن ما  َو الَِّذيَن يـَْنُقُضوَن َعْهَد اهللَِّ ِمْن بـَْعِد ِميثاِقهِ . َسالٌم َعَلْيُكْم ِمبا َصَربُْمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الدَّارِ . َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ 
اهللَُّ يـَْبُسُط الرِّْزَق ِلَمْن َيشاُء َو يـَْقِدُر َو َفرُِحوا . َأَمَر اهللَُّ ِبِه َأْن يُوَصَل َو يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض ُأولِئَك َهلُُم اللَّْعَنُة َو َهلُْم ُسوُء الدَّارِ 

ْنيا ِيف اْآل  ْنيا َو َما اْحلَياُة الدُّ ْحلَياِة الدُّ  . ِخَرِة ِإالَّ َمتاعٌ ِ
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و از صفات مؤمنين  88».پيمان خدا را به بهائي اندك مفروشيد«و  87.»وفا كنيد و نقض ايمان نكنيد
همانطور كه مالحظه  89 »كنند. تها و عهدهاي خود را رعايت ميامان«فرمايد كه:  در سورة معارج مي

شود بر اساس آيات فوق نقض پيمان با خدا و با خلق خدا هر دو از لحاظ قرآن مردود است و  مي
ايد  و بهرة هركس را كه با او قراري نهاده« فرمايد: بايست بر اساس اين آيه اقدام نمود كه مي

رود كه خداوند در  پيمان تا آن حد پيش مي اهميت  90.»گواه استبپردازيد كه خدا بر هر چيزي 
ي كه با خدا بسته بودند وفا كردند. ناز مؤمنان مرداني هستند كه به پيما«فرمايد:  سورة احزاب مي

بعضي بر سر پيمان خويش جان باختند و بعضي چشم به راهند و هيچ پيمان خود دگرگون 
  91.»اند نكرده
كسي كه ايمان به خدا و روز قيامت دارد پس هرگاه وعده داد بايد «كه:  در كافي آمده است  

اگر بين تو و دشمنت ... «فرمايد:  مالك اشتر ميبه فرمان در  السالم . علي عليه92»به آن وفا كند
قراردادي منعقد شد، يا اين كه تعهدي براي تو ايجاد شد، بايد به آن وفادار باشي و اين روش را 

نبايد شرايطي را بوجود آوري كه ديگران در رابطه با تو و پيمانها و قراردادهايت حفظ كني. (
باشد. تو بايستي  احساس عدم مصونيت بنمايند). زيرا كه در واقع (اين قرارداد) امانتي در نزد تو مي

اي سپر قرار دهي. وفاي به عهد يكي از واجباتي است كه  خود را نسبت به چيزي كه متعهد شده
خود تعيين كرده است. و مردم نبايد به هيچ خصلتي بيشتر از اين خصيصه وند براي بندگان خدا

پايبند باشند (از اموري كه بين تمامي مردم صرفنظر از هر دين و مذهب رواج دارد، وفاي به عهد و 
ممكن است افراد از لحاظ تمايالت اختالف داشته و داراي آراء و عقايد  .انجام تعهدات است)

تشتت و گوناگوني باشند، ولي از نظر وفاي به عهد كه يكي از واجبات تعيين شده از طرف م
مشركان هم نسبت به غيرمسلمين به عهد خود پايبند  حتّينظر دارند.  اتّفاقخداوند است، اجتماع و 

 

 .َو َأْوُفوا ِبَعْهِد اهللَِّ ِإذا عاَهْدُمتْ َو ال تـَْنُقُضوا اْألَْمياَن بـَْعَد تـَوِْكيِدها: 91سورة نحل، آيه  - 87
 .َو ال َتْشَرتُوا ِبَعْهِد اهللَِّ َمثَناً َقِليالً ، 95سورة نحل، آية  - 88
ِِْم َو َعْهِدِهْم راُعونَ  َو الَِّذيَن ُهمْ ، 32سورة معارج: آية  - 89  .ِألَما
 .ٍء َشِهيداً  ُكلِّ َشيْ    َو الَِّذيَن َعَقَدْت َأْمياُنُكْم َفآُتوُهْم َنِصيَبُهْم ِإنَّ اهللََّ كاَن َعلى، 33سورة نساء آية  - 90
ُلوا   َفِمْنُهْم َمْن َقضى ِمَن اْلُمْؤِمِنَني رِجاٌل َصَدُقوا ما عاَهُدوا اهللََّ َعَلْيهِ ، 23سورة احزاب، آية  - 91 َحنَْبُه َو ِمْنُهْم َمْن يـَْنَتِظُر َو ما َبدَّ

  .تـَْبِديالً 
َعِليٌّ َعْن َأبِيِه َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ َعْن ُشَعْيٍب اْلَعَقْرُقوِيفِّ َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع ، 363ص: ، باب خلف الوعد ،364، 2، الكافي - 92

هللَِّ َو اْليَـْوِم اْآلِخِر فـَْلَيِف ِإَذا َوَعدَ قَاَل قَاَل َرُسو  ِ  .ُل اهللَِّ ص َمْن َكاَن يـُْؤِمُن 
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باشند. زيرا كه براي آنها هم عاقبت خيانت واضح و روشن است. مبادا نسبت به تعهدي كه بر  مي
ايد خيانت كنيد، زيرا كه تنها شما مسلمين نيستيد كه به دليل امر خدا و رسولش از  گردن گرفته

مشركين نيز از اين امر  عاقبت پيمان شكني و خيانت به قراردادها و تعهدات آگاه هستيد، بلكه
را كه آگاهي دارند. حتماً و حتماً تعهد و پيمانت را نقض نكن و قطعاً به دشمنت خيانت نكن. زي

ت انجام اين كار (خيانت و پيمان شكني) را جز افراد جاهل شقي ندارد. خداوند عهد أهيچكس جر
و پيمان را عهد خود قرار داده است (چنانچه شما با ديگري قراردادي بستيد، در واقع گويا با خدا 

خدا ناديده گرفته ايد). اين عهد و پيمان امان و تأميني است كه نبايستي بين بندگان  قرارداد بسته
بين بندگان خود قرار داده است. عهد  امنيتشود، زيرا خداوند با مرحمت خويش اين امر را مبناي 

كنند. هنگامي كه قراردادي  و پيمان حائل و حريمي است كه انسانها در سايه آن آرامش پيدا مي
كنند. تو حق نداري در اين  شود، گويا كه طرفين در جوار خدا از اين قرارداد استفاده مي بسته مي

مورد خدعه و نيرنگ بكار ببري و خيانت بكني. قراردادي را كه ممكن است بعداً مشكالتي ايجاد 
باشد. نمايد منعقد و امضاء نكن. مطالب و سخنان تو در هنگام عقد قرارداد نبايد نامفهوم و دو پهلو 

روشن و  فتي نپذير، بلكه قرارداد بايدچنانچه در قراردادي سخن طرف مقابلت را نيز نامفهوم يا
مشكل شما براي  اي پيدا نشود. مبادا سختي اجراي يك قرارداد، و يا واضح باشد تا بعداً در آن مسئله

به طرف نقض عهد كشيده شوي، بطوري كه بناحق بخواهي  انجام تعهدات، باعث شود كه تو
اگر قرارداد به زيان تو  حتّيآن را بپذيري، قرارداد را فسخ نمائي. تو بايستي عليرغم همة سختيها 

   93.»باشد
 

نـَْهُج اْلَبَالَغِة، ِيف َعْهِد َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني ع ِلْألَْشَرتِ َال ...ب جواز إعطاء األمان و وجوب ،۱۸، ۴۳، ۱۱،الوسائل مستدرك - 93
َلِكِن اْحلََذَر ُكلَّ  ْيِه َعُدوٌّ هلِلَِّ ِفيِه ِرًضى فَِإنَّ ِيف الصُّْلِح َدَعًة ِجلُُنوِدَك َو رَاَحًة ِمْن ُمهُوِمَك َو َأْمنًا ِلِبَالِدَك وَ َتْدفـََعنَّ ُصْلحًا َدَعاَك ِإلَ 

ْحلَزْ  ِ َا قَاَرَب لَِيَتَغفََّل َفُخْذ  ْم ِيف َذِلَك ُحْسَن الظَّنِّ َو ِإْن َعَقْدَت بـَْيَنَك َو بـَْنيَ اْحلََذِر ِمْن َعُدوَِّك بـَْعَد ُصْلِحِه فَِإنَّ اْلَعُدوَّ ُرمبَّ َِّ ِم َو ا
ْألََمانَِة َو اْجَعلْ  ِ ْلَوفَاِء َو ارَْع ِذمََّتَك  ِ َس ِمْن نـَْفَسَك ُجنًَّة ُدوَن َما َأْعطَْيَت فَِإنَُّه َليْ  َعُدوَِّك ُعْقَدًة َأْو َأْلَبْسَتُه ِمْنَك ِذمًَّة َفُحْط َعْهَدَك 

لْ  فـََراِئِض اهللَِّ ُسْبَحانَُه َشيْ  ِ ُعُهوِد َو َقْد َلِزَم َذِلَك ٌء النَّاُس َعَلْيِه َأَشدُّ اْجِتَماعًا َمَع تـَْفرِيِق َأْهَواِئِهْم َو َتْشِتيِت آرَاِئِهْم ِمْن تـَْعِظيِم اْلَوَفاِء 
َك ا اْسَتْوبـَُلوا َعْن َعَواِقِب اْلَغْدِر َفَال تـَْغِدَرنَّ ِبِذمَِّتَك َو َال ختَِيَسنَّ ِبَعْهِدَك َو َال َختِْتَلنَّ َعُدوَّ اْلُمْشرُِكوَن ِفيَما بـَْيَنُهْم ُدوَن اْلُمْسِلِمَني َلمَّ 

ْ�َِتِه َو َحِرميًا َيْسُكُنوَن ِإَىل َمَنَعِتِه َو بَـ فَِإنَُّه َال َجيَْرتُِئ َعَلى اهللَِّ ِإالَّ َجاِهٌل َشِقيٌّ َو َقْد َجَعَل اهللَُّ َعْهَدُه َو ِذمََّتُه َأْمنًا َأْفَضاُه  ْنيَ اْلِعَباِد ِبَر
اْلِعَلُل َو َال تـَُعوَِّلنَّ َعَلى حلَِْن قـَْوٍل بـَْعَد َيْسَتِفيُضوَن ِإَىل ِجَوارِِه َفَال ِإْدَغاَل َو َال ُمَداَلَسَة َو َال ِخَداَع ِفيِه َو َال تـَْعِقْد َعْقدًا َجيُوُز ِفيِه 

] اْنِفَساِخِه ِبَغْريِ احلَْقِّ فَِإنَّ َصْربََك َعَلى ِضيِق [َأْمٍر] تـَْرُجو  التَّْأِكيِد َو التَّْوثَِقِة َو َال َيْدُعوَك ِضيُق َأْمٍر َلزَِمَك ِفيِه َعْهُد اهللَِّ ِإَىل [َطَلبِ 
َياَك َو َال آِخَرَتَك َو َرَواُه اْنِفَراَجُه َو َفْضَل َعاِقَبِتِه َخْريٌ ِمْن َغْدٍر َختَاُف تَِبَعَتُه  َو َأْن حتُِيَط ِبَك (ِفيِه ِمَن اهللَِّ ِطْلَبُتُه َال َتْسَتْقِبُل) ِفيَها ُدنـْ

 الصُّْلِح َدَعًة ِجلُُنوِدَك َو رَاَحًة ِرًضى فَِإنَّ ِيف  احلََْسُن ْبُن َعِليِّ ْبِن ُشْعَبَة ِيف ُحتَِف اْلُعُقوِل، َو ِفيِه َال َتْدفـََعنَّ ُصْلحًا َدَعاَك ِإَلْيِه َعُدوَُّك ِفيهِ 
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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ورود در اسالم واقعي و منبعث از بيعت است. وفاي به عهد در اسالم و ساير اديان الهي  مبناي  
در  .مستلزم عقدي است كه در اسالم به نام بيعت مصطلح است در همة اديان الهي ايمان حقيقي

كه آن به قدري است  اهميتاند در صورتي كه  اموش كردهرا فر بيعتمسلمين اكثر دوران كنوني 
به لذا  .ولي بيعت ناحق نكندحسين ع حاضر شد خود، خانواده و عزيزترين يارانش را فدا نمايد 

آنان : «فرمايد فتح مي ةنمائيم. در سور در اينجا اشارة بيشتري در اين باره ميموضوع،  اهميتدليل 
دست خدا باالي دستهايشان است  .كنند ين نيست كه با خدا بيعت ميكنند جز ا كه با تو بيعت مي

كه هركه نكث كند (بشكند) جز اين نيست كه شكستن را بر نفس خود خريد و كسي كه به آنچه 
. همانطور كه از آية شريفه پيداست 94»كه پيمان بست با خدا بپايد او را اجري عظيم خواهد بود

: 95اند در تفسير اين آيه فرموده گيرد و آداب قالبي هم دارد. يرت مبيعت براي مردان با دست صو
گويا كه گفته شده:  .جواب سئوال مقّدر در مقام تعليل يا در مقام بيان حال است »ِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنكَ «

  يعني:» ِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنكَ «و خداي تعالي فرمود:  رسول خدا صچگونه است حال بيعت كنندگان با 
ا يُباِيُعوَن اهللََّ «آن كساني كه با تو بيعت كنند.  كنند، چون تو مظهر خدا  ر حقيقت با خدا بيعت ميد» ِإمنَّ

دست خدا،  »َيُد اهللَِّ « .نيستمظهر براي هستي و در هنگام ظهور ظاهر، حكم فقط براي ظاهر است و 
َأ َملْ يـَْعَلُموا َأنَّ اهللََّ «گرفتن بيعت در تفسير قول خدا:  تفصيل .تسباالي دستها » فـَْوَق أَْيِديِهمْ «نه دست تو

توبه  ةاز سور 97تا آخر آيه  ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ   ِإنَّ اهللََّ اْشَرتى« و در تفسير قول خدا 96» ُهَو يـَْقَبُل التَّْوبََة َعْن ِعباِدهِ 
كسي كه بيعت را نقض كند،  »َكثَ َفَمْن نَ «گذشت و بيان بيعت در غير اين سوره نيز ذكر شده است. 

بدين گونه كه شروط بيعت را نقض كند و آن را انجام ندهد، يا از اصل بيعت اعراض كند و آن را 
ا يـَْنُكُث َعلى«فسخ نمايد.  لفظ  »ِمبا عاَهَد َعَلْيُه اهللََّ   َو َمْن َأْوىف«شود.  بر ضرر خودش تمام مي »نـَْفِسهِ   فَِإمنَّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

ْحلَْزِم َو ِمْن ُمهُوِمَك َو َأْمنًا لِِبَالِدَك َو َلِكِن اْحلََذَر ُكلَّ اْحلََذِر ِمْن ُمَقارَبَِة َعُدوَِّك ِيف طََلِب الصُّْلِح فَإِ  ِ َا قَاَرَب لَِيَتَغفََّل َفُخْذ  نَّ اْلَعُدوَّ ُرمبَّ
يِع اْألُُموِر َو ِإْن جلََّْت بـَْيَنَك َو بـَْنيَ َعُدوَِّك َقِضيٌَّة َعَقدْ َحتِْصِني ُكلِّ خمَُ  هللَِّ الثَِّقُة ِيف مجَِ ِ َا ُصْلحًا َأْو َأْلَبْسَتُه ِمْنَك وٍف تـُْؤَتى ِمْنُه َو  َت َلُه ِ
 .ِذمًَّة ِإَىل آِخرِهِ 

ا « :10سورة فتح، آية  94 ا يـَْنُكُث َعلىِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنَك ِإمنَّ ِمبا   نـَْفِسِه َو َمْن َأْوىف  يُباِيُعوَن اهللََّ َيُد اهللَِّ فـَْوَق َأْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ
 »عاَهَد َعَلْيُه اهللََّ َفَسُيْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيماً 

 .299-301جلد سيزدهم ترجمه، صص  ، بيان السعاده في مقامات العباده - 95
 . 104به، آيه سوره تو - 96
  .111سوره توبه، آيه  - 97
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هركس به عهدي  »َفَسُيْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيماً «حفظ شود.  اهلله خوانده شده تا تفخيم لفظ عليه با ضم »هاء«
شود، كه توصيف آن ممكن نيست.  كه با خدا بسته وفا نمايد اجر و پاداشي بزرگ به او داده مي

و  »الشجرهلقد رضي اهلل عن املومنني اذ يبايعونك حتت « :در بيعت رضوان اين آيه نازل شد :قمي گفته
دهد، با او مخالفت نكنند  انجام مي رسول خدا صبا آنها شرط كرد كه بعد از آن در هيچ كاري كه 

پس خداي تعالي بعد از  بدهد مخالفت نورزند. رسول خدا صو انكار ننمايند و هر دستوري كه 
ا يُباِيُعوَن اهللََّ «رضوان فرمود:  ةنزول آي خداي و  »تا آخر آيه  َيُد اهللَِّ فـَْوَق أَْيِديِهمْ ِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنَك ِإمنَّ

 و عهد و پيمان را نشكنند ،تعالي از آنها با اين شرط راضي شد كه آنها به عهد و پيمان خدا وفا كنند
داشتند، در  مقدمرضوان شرط را بر آية  ةولي در تأليف و نوشتار آي ،خداوند از آنان راضي شد

   »شرط. ةضوان نازل شد، سپس آيحالي كه اول بيعت ر
َِنَّ َهلُُم اْجلَنَّةَ   ِإنَّ اهللََّ اْشَرتى« آية   به اين شكل شرح  نيزرا  98»ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َو َأْمواَهلُْم 
پس از آنكه اصناف منافقين و احوال آنها را ذكر كرد اوصاف مؤمنين و حالت فعلي «: اند فرموده

بدان كه  را كه در آخرت براي آنهاست ذكر نمود، تا حسرت منافقين فزوني يابد.آنها و آنچه 
جزء جوهر ذات آنهاست، و آن فصل  تعلّقنفوس بشري وابسته آفريده شده است بدين معني كه 

وصف خارج از ذوات آنها و عارض بر  تعلّقمميز آنها از جوهرهاي مجرد صرف است، نه اينكه 
شود، و آن  تعبير مي »درد«ست كه از آن در فارسي به اوفطري منشاء شوق  لّقتعو اين آنها باشد، 

اختياري حين بلوغ است، پس اگر توفيق مساعد آن نفوس شد و به عقول مجرد و  تعلّقمقتضي 
، در اين صورت به كرده تعلّق گرفتتكليف آنچه كه خدا مظاهر بشري آنها برحسب اختيار و 

تعلّق به شيطان و مظاهر بشري آن  تعلّقو اگر خداوند او را خوار كرد و شود،  حيات ابدي فائز مي
ر دشود. و چون  هالك مي ،به مظاهر قهري سقوط كردهكه بريم  پناه ميكه از آن به خدا  يافت

ابتداي امر مدركات عقلي ضعيف و مدركات حيواني و شيطاني قوي است به نحوي كه درك 
ظاهري و باطني حيواني اقتضاء كرده يا آنچه را كه قواي  كند مگر آنچه را كه مدركات نمي

به آن بدون واسطة بشري كه با  تعلّقكرده است، و ادراك عقول و  ءحيواني و شيطاني اقتضا
گردد لذا خداي تعالي به نفوس امر كرد كه به مظاهر  مدركات حيواني درك شده باشد ميسر نمي

و چون عوالم با پيدا كنند، و تسليم آنها شده و پيرو آنها گردند،  تعلّقعقول از انبياء و جانشينان آنها 
 

بيان ترجمة  6در جلد خرد.  همانا خداوند از مؤمنين جانها و مالهايشان را در ازاي بهشت مي. 111سوره توبه، آيه  - 98
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اش به ساير عوالم و  همديگر تطابق داشته و مراتب با هم توافق دارند و سريان حكم هر عالم و مرتبه
منعقده ان پيمجسماني به  تعلّقرا امر به بيعت كرده كه مشتمل بر  هامراتب الزم است، خداوند آن

 تعلّقهر يك به زبان و صداي ديگري است. تا اينكه  سمع تعلّق واست  به متعلّقٌت دسبه متعلّق 
تا زمان ع و آن بيعت از زمان آدم  .سريان كند بشريتجسماني شود و به مرتبة  تعلّقنفساني موافق با 

ي پا برجاست به نحوي كه اهل هر ديني هيچ كس را از اهل آن دين به سنّتص ظهور دولت خاتم 
يا با كسي كه صاحب دين او را براي بيعت آورند مگر با بيعت با صاحب آن دين  ب نميحسا

ي نزد آنان بوده، و از آن مقرّرگرفتن از مردم نصب كرده است و براي اين بيعت شرايط و آداب 
شد، لذا پس از فوت صاحب دين،  جهت كه اين بيعت شرافت داشت، با نااهل بيعت انجام نمي

پنداشتند بيعتي وجود  عامهكم پنهان گرديد و  بر مردم حاكم شد و بيعت كمملّي  اغراض شخصي و
اشاره به تحقق دين به سبب دخول در آن است كه اين امر بواسطة  »و بئر معطّله«ندارد. و قول خدا 
اخذ  مليتصورت دين است كه بر سبيل رسم و اشاره به  »قصر مشيد«شود، و  بيعت حاصل مي

شد بدان كه چون  مقرّرحاصل شود. حال كه اين مطلب دين آن تحقّق  توسطاينكه شود بدون  مي
شود، زيرا وصول به خدا و به عقول بدون واسطة آن مظاهر  آن بيعت بدون مظاهر بشري محقّق نمي

غيرممكن است، و از سوي ديگر محقّق است كه مظاهر يعني انبياء و جانشينان آنها، چون در خدا 
نها وجود خداست نه آصوصاً هنگام اخذ بيعت و خريدن انفس و اموال، وجود فاني هستند مخ

وجود خودشان چه در اين هنگام نفسيتي براي آنها نيست، و فعل آنها فعل خداست نه فعل خودشان 
كنند. و لذا خداي  بينند و نظر به غير ظاهر نمي و از طرفي اشخاص قاصر بيعت را جز با وسايط نمي

يعني خدا خريده است نه  » ِإنَّ اهللََّ اْشَرتى«يا افراد فرمود: و يا تعيين  99ق حصر قلبتعالي به طري
ا «: كه بدين جهت تصريح به حصر فرمود .اند معتقد به آن شده قاصرينهاي بشري چنانكه  واسطه ِإمنَّ

 »هللَِّ فـَْوَق أَْيِديِهمْ َيُد ا«يعني اينكه خريدار خداست نه تو، و همچنين است قول خدا  »يُباِيُعوَن اهللََّ 
به  »َيدُ «براي حصر است از باب اينكه مفهوم اضافة لفظ كه (دست خدا باالي دست آنهاست) 

 :رساند، يعني دست خداست نه دست تو، چنانكه در ضمن قول خداي تعالي اين معني را مي »اهللَِّ «
 برايگذشت كه اشاره به همين بيعت است و اينكه آن  » َعْن ِعباِدهِ  َأ ملَْ يـَْعَلُموا َأنَّ اهللََّ ُهَو يـَْقَبُل التَّْوبَةَ «

است  ات آن است، و گفته مفسرين بر اينمقدمبيعت و اين حصر است، زيرا كه قبول توبه از اجزاي 
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يك نوع داد  كه براي بيان پاداش خدا در برابر بذل جانها و مالهااست خريدن تمثيلي اين آيه و ذكر 
   »است نه داد و ستد اسالمي.و ستد مالي 

اي پيامبر اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بيعت كنند بدين شرط « فرمايد: ان مينبراي بيعت با ز  
كه هيچ كس را با خدا شريك قرار ندهند و دزدي نكنند و زنا ندهند و فرزندان خود را نكشند و 

نكنند با آنها بيعت كن و برايشان از خدا و تبهتان نزنند و افترا نبندند و در كارهاي نيك نافرماني 
  أَيـَُّها النَِّيبُّ «: 101اند فرمودهدر شرح اين آيه  100»آمرزش بخواه كه خدا آمرزنده و مهربان است.

ص نمود، چون حكم مخصوص به او است، چه رسول خدا ص خطاب و نداء را مخصوص به نبي 
آنان كه اگر زنان مؤمنه يا  ِإذا جاَءَك اْلُمْؤِمناتُ او. گرفت، نه غير  بود كه از مردان و زنان بيعت مي

تا با تو بيعت كنند  »يُباِيْعَنكَ « .نزد تو آمدند اذعان و يقين دارند، يا آنانكه مشرف بر اسالم هستند
در حال از بين رفتن ايشان در زمان فترت رسوالن بود و احكام ص چون زمان بعثت رسول خدا 

بيعت كه اصل همه خيرها  و .گرفتند ميمنتحل در ملّت خود مين از پدران و معلّبود، مردم دينشان را 
ها رفته بود، بلكه در  و هيچ شريعت و ديني نبود مگر آنكه تصديق به بيعت كرده بود از ذهن بود

را از رسول (بيعت)  عملمردان وقتي اين  و عقول جزيي آنان عجيب بودغريب و نزد انظار مردم 
يقين پيدا كردند كه اگر  كرد يعت اخذ ميخواهد ب اسالم ميكه هركس از كردند كه خدا مشاهده 

زنان پس گويا كه وجوب بيعت بر آنان مخفي اما  . واين عمل بر ايشان واجب استاسالم بخواهند 
 دحممّ اال اهلل اله ال «بود و گويا كه آنان اعتقاد پيدا كرده بودند كه اسالم فقط همان است كه بگويند: 

اسالم جز با بيعت محقّق اما  ست وابا اين كلمه فقط در امان  انسان دانستند كه و نمي »رسول اهلل
 بر آنان نيز باشد. تا كنايه از وجوب بيعت ظاهر كردشود، خداي تعالي چگونگي بيعت آنان را  نمي

هللَِّ َشْيئًا   َعلى« ِ ها  و از شريك ندورزشرك به خدا نا به چيزي از چيزهكه ديگر هرگز َأْن ال ُيْشرِْكَن 
و اوالد  ندهندو زنا نكنند و سرقت َو ال َيْسرِْقَن َو ال يـَْزِنَني َو ال يـَْقُتْلَن َأْوالَدُهنَّ . شريكي قائل نشوند

َِْتَني بُِبْهتاٍن يـَْفَرتِيَنُه بـَْنيَ أَْيِديِهنَّ َو زنده به گور نكنند.  وخود را به قتل نرسانند،  و بر كسي » َأْرُجِلِهنَّ َو ال 
اي را پيدا  بچهداستان از اين قرار بوده كه زن  :اند تهفبعضي گ بهتان ميان دست و پاي خود نبندند.

 

هللَِّ َشْيئًا َو ال َيْسرِْقَن َو ال يـَْزِنَني َو    َأيـَُّها النَِّيبُّ ِإذا جاَءَك اْلُمْؤِمناُت يُباِيْعَنَك َعلى. «12ية سورة ممتحنه، آ - 100 ِ َأْن ال ُيْشرِْكَن 
َِْتَني بُِبْهتاٍن يـَْفَرتِيَنُه بـَْنيَ َأْيِديِهنَّ َو َأْرُجِلِهنَّ وَ  ال يـَْعِصيَنَك ِيف َمْعُروٍف َفباِيْعُهنَّ َو اْسَتْغِفْر َهلُنَّ اهللََّ ِإنَّ اهللََّ  ال يـَْقُتْلَن َأْوالَدُهنَّ َو ال 

 »َغُفوٌر َرِحيمٌ 
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فرزند من از تو است. مقصود از بهتاني كه بين دو دست و  بچهگفت اين  شوهرش مي هكرد و ب مي
را  بچهزن بندد، چون شكم  به دروغ ميشود كنايه از فرزندي است كه زن به شوهرش  دو پا زده مي

آورد بين دو پا واقع شده است.  را به دنيا مي بچهكند بين دو دست واقع شده و فرج زن كه  حمل مي
و معناي آيه اين نيست كه از آوردن فرزند زنا نهي كند، چون شرط نهي از زنا گذشته است. و 

است نسبت دادن زنا به زنان محصنه و دروغ بستن  اند منظور از بهتان كه از آن نهي شده بعضي گفته
چه در  خواستند با تو بيعت كنندبراي آنان كه به دروغ، به مردم و نسبت دادن فرزندان به همسران 

كني نافرماني نكنند چون به آنچه  در آنچه كه تو امر مي َو ال يـَْعِصيَنَك ِيف َمْعُروفٍ  حال و چه در آينده
بدين شرط با آنها بيعت  َفباِيْعُهنَّ َو اْسَتْغِفْر َهلُنَّ اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ روف نيست. كني جز مع تو امر مي

كن و بر آنان از خدا آمرزش طلب كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است. بدان كه بيعت كه در 
شير  هي كه ماية پنير بممادا پنير براي شير وجود بوده است و ةماي ةمعمول بوده به منزل عجميع شراي

تلقيح نشود درخت تلقيح درخت خرماست، كه مادام كه  ةبه منزل و شود ميبسته ناضافه نشود شير 
 ةشود و به منزل با همين بيعت است كه براي گردو و پسته وجود مغز حاصل مي شود. حامل ميوه نمي

از درخت شيرين به آن پيوند  وصل كردن و پيوند زدن درخت شيرين به درخت تلخ است كه اگر
در هر شريعتي از همان ابتداي امر به بيعت  براي اين است كهشود و  آن شيرين نمي ةزده نشود ميو

گرفت و  با اين آيه از زنان با كالم و سخن بيعت ميص اند: رسول خدا  گفتهاهتمام داشتند. بعضي 
لكش بود. روايت شده: هرگاه دست رسول خدا با دست هيچ زني تماس نگرفت جز زني كه ما

برد  كرد، دست خويش را در آن فرو مي خواست از زنان بيعت بگيرد يك كاسه آب حاضر مي مي
آورد سپس زنان دستشان را در  خدا گفته است، سپس دستش را بيرون ميكه گفت آنچه را  و مي

 علّتاند:  بعضي گفته گرفت. اند با زنان از روي لباس بيعت مي بردند. بعضي گفته آن آب فرو مي
ها اهل كمك و ياري نيستند اين است كه از آنان عهد  بيعت گرفتن از زنان با آنكه آنان در جنگ

ها و همسرهاي خودشان اصالح نمايند و اين در صدر اسالم واقع  گرفته شود تا در دين و نفس
ورده بود براي زنان رسول خدا ص آشد. و نيز بيعت براي دين بوده كه سستي در احكامي كه  مي

   »گرفت تا از اين امر جلوگيري كند. پيش نيايد پس رسول خدا ص از آنان بيعت مي
اخذ بيعت بي تناسب نيست كه به مراتب و مدارج اولياي الهي اشاره صاحبان در مراتب   
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در ذيل در تحقيق مراتب خلق، از جهت نبوت، رسالت، دوستي و امامت  102در همين تفسيرنمائيم. 
قاَل ال يَناُل َعْهِدي   ِإْبراهيَم رَبُُّه ِبَكِلماٍت فََأمتََُّهنَّ قاَل ِإّينِ جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإمامًا قاَل َو ِمْن ُذرِّيَّيت  َو ِإِذ ابـَْتلىآية 

 ِإّينِ جاِعُلَك ِللنَّاِس ِإماماً  از جهت بزرگداشت حضرت ابراهيم فرمود: قالَ  آمده است: 103 الظَّاِلمنيَ 
در كه  گروهي استامامت اين امامت غير از  و برگزيدم امامتنا من تو را براي مردم به هما

، و غير از امامت امام جماعت و جمعه خواه بر حق يا بر باطل و غير از باشندضاللت يا در رشد 
و غير از  هستندامامت بر حق جزئي است كه مشايخ اجازه در روايت يا در ارشاد به آن متصف 

بلكه امامت در اينجا، برتر از  ،شود ت بر حق جزئي است كه هر نبي يا وصي به آن متّصف ميامام
حاصل  كلّياست كه بعد از واليت و رسالت  كلّياست و آن مقام تفويض  انسانيتجميع مراتب 

 به شود، لذا از امام صادق ع وارد شده: خداوند تعالي ابراهيم را به بندگي گرفت، پيش از اينكه مي
داد، قبل از اينكه رسالت بدهد، او را به رسالت برگزيد، پيش از آنكه نبوت  بگيرد و به او مقامنبوت 

خداوند او را به دوستي برگرفت، قبل از آنكه امامش قرار دهد. پس گيرد، و وي را به خليل بودن 
دادم. پس  امام قرارمن تو را براي مردم   وقتي كه همة چيزها براي او جمع شد، خداوند فرمود:

انسان  تانسان است، زيرا كه نخستين مرتبه از درجات كماال تامامت آخر جميع مراتب كماال
است و اين نخستين درجه از مراحل سلوك به طريق است كه تدريجاً به طريق واصل ديت عبو

نفس خود  رقيتيت و پردازد، تا اينكه از انان گشته، از آنجا به تدريج در طريق الي اهللا به سلوك مي
و تبديل به بندة رساند  عبوديت را به كمال ميدر زمرة بندگان خدا داخل گشته و  و خارج شده
شود. پس اگر عنايت الهي شامل حال او شد و خداوند او را پس از فنا، ابقا نمود و  خالص مي

ا اين يدر اين صورت، نگهداشت و او را با حيات خودش زنده گردانيد تا خلقش را تكميل نمايد، 
است كه اصالح قلب و دلش كه در حقيقت خانة خداست و اصالح اهل مملكت خودش را به خود 

كند، بدون اينكه اجازه داشته باشد به خارج مملكت خود رجوع نمايد كه اين همان  او واگذار مي
الح مملكت خارج است و رسالت در آنجا نيست. حال اگر عالوه بر آنچه گفته شد، اصنبوت  مقام

 اينبا يا  .از خودش نيز به او واگذار شود، در اين صورت، رسالت است ولي هنوز خلّت نيست
دارد. خداوند  امتيازكند، زيرا نسبت به ساير فرستادگان  مقامها خداوند او را براي خود اختيار مي
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رش به كلماتي بيازمود، پس به انجام رسانيد گفت همانا . و هنگامي كه ابراهيم را پروردگا124سورة بقره، آية  - 103

 من تو را براي مردم به پيشوائي برگزيدم. گفت از نژاد من؟ گفت عهد من به ستمگران نرسد.
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ابراهيم ع گرفته بود،  نخستين است كه هرچه عودگردد كه غير از  يك بار ديگر به سوي او باز مي
شود  مي نمايان، همة چيزهايي كه خداوند به او عطا فرموده است، عوداين  دركرد ولي  نمايان مي

است كه عبارت از خلّت است. پس چون مقام دوستي را تكميل نمود، به  ءكه آن جميع ماسوا
ن صورت خداوند او را طوري كه مقام او با حق، مقام او با خلق شد و در آن تمكين يافت، در اي

نمايد، به نحوي كه برگي از درخت  گزيند و همة امور را به او واگذار مي براي امامت برمي
اي نيست و از همين جا  وي. باالتر از اين ديگر، مقام و مرتبهو اجل  كتابافتد، مگر با اجازه و  نمي

اي بنده است و  يي و هر نبشود كه هر امامي خليل و هر خليلي رسول و هر رسولي نب معلوم مي
عكس اين درست نيست و نيز معلوم شد كه امامت به اين معني عبارت از جمع بين مقام ميان خلق و 

 »قصوري حاصل شود. آنچه كه در آنها تمكّن داردمقام نزد حق است، بدون اينكه در هيچ يك از 
  شود.   مي خّصمشپيمان و وفاي به معاهدات در اسالم  اهميتلذا بر اين اساس 

ش در مورد يگردد و مادام كه طرف متقابل به تعهدات خو آور مي ت الزاميمعاهده موجب مسؤول
ن معاهده بوده پايبند است الزامات يت طرفيرضا يعقد و شرط اساس يه مبناك ياوضاع و احوال

 معاهده نافذ است.

  اصل الزام به رعايت تشريفات قراردادها  -6
يل دستوراتي صادر شده است. صبه تف اورة بقره در باب عقد قراردادهدر قرآن كريم در س  
بايد كه  معين(سررسيد) اي اهل ايمان چون به قرض و نسيه معامله كنيد تا زماني «فرمايد:  مي

كه خدا به وي نوشتن همانگونه ن شما را بنويسد و از نوشتن ابا نكند بينويسندة درستكاري معاملة ما
شده  مقرّرايد بنويسد و مديون امضاء كند و از خدا بترسد و چيزي كه از آنچه آموخته است پس ب

امضا كردن ندارد پس ولي او  صالحيتنكاهد و به آن نيافزايد و اگر مديون سفيه يا صغير است و 
از گواه آريد و اگر دو مرد نيابيد يك مرد و دو زن  خود به عدل امضاء كند و دو تن از مردان

و  ياوردخاطر ب بهديگري را د راضي شوند گواه گيرند كه اگر يكي از آنها فراموش كركساني كه 
 معينهرگاه شهود را به مجلس يا محكمه بخوانند، از رفتن امتناع نورزند و در نوشتن سند با تاريخ 

ر است و براي شهادت ت نزد خدا عادالنهاين مسامحه نكند، آن چه معامله كوچك باشد يا بزرگ 
باشد كه دست به دست  يايد، مگر آنكه معامله نقدمنرا كمتر و شك و ريب در معامله تر محكم
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در آن گواه گيريد و  كنيدد و هرگاه معامله يميان شما برود و در اين صورت باكي نيست كه ننويس
به  خدا تاو از خدا بترسيد ايد  نابكاري كردهنبايد به نويسنده و گواه ضرري رسد و اگر چنين كنيد 

يد براي وثيقة دين فتاي نيا و اگر در سفر باشيد و نويسنده شما تعليم دهد و خدا به همه چيز داناست.
و  را بازدهداست امانت شده آن كس كه امين شناخته  پس سته. اگر برخي، برخي را امين دانيدريگب

كار است و خداوند به به دل گناه البتّهاز خدا بترسد و كتمان شهادت ننمائيد كه هركس كتمان كند 
   104 »دهيد داناست. آنچه انجام مي

عام و بيعت اي كساني كه به ايمان  » أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا«« 105:اند فرموده فوق اتدر شرح آي  
ايد، اين معني از آن جهت است كه همة احكام شرعي  نبوي و قبول دعوت ظاهري ايمان آورده

ُتْم ِبَدْينٍ «اند.  ه بيعت عمومي نمودهمسلماناني است ك توجهقالبي م يعني بعضي  تداين القوم »ِإذا َتدايـَنـْ
قرض داد و بعضي قرض گرفت يا اينكه هركدام از ديگري قرض گرفت، يا اينكه به نسيه معامله 
كردند، يا هرگاه بعضي از شما قرض بدهد و بعضي ديگر قرض بگيرد، يا هرگاه معامله نسيه بين 

امر به نوشتن  بنابراين امر به نوشتن شامل قرض دهنده و گيرنده و غيرآنها نيز هست. شما واقع شود.
موارد جهت گيرنده و دهنده براي رفع اختالف و اشتباه است، و نوشتن در غير آن  براي قرض

به معني مجازات  َتداَينْ دين (وام) يا براي امتياز و جدا شدن از  كمك به خوبي و تقوي است. و ذكر
به معني مطلق معامله است، يا اينكه كالم مبتني بر تجريد  َتداَينْ ت، و يا از باب اين است كه اس

يعني  َأَجٍل ُمَسمًّى  ِإىلدار است، يا به معني مطلق قرض است.  مدتاست، و دين مخصوص قرض 
دين با  مدتمقدار و پس بنويسيد تا اينكه از اشتباه و اختالف دورتر بوده و نسبت به  فَاْكتـُُبوهُ . معين

ْلَعْدلِ وقت بيشتر، ضبط گردد.  ِ َنُكْم كاِتٌب  صفت قلم است  َعْدلِ باء براي آلت است و  َو ْلَيْكُتْب بـَيـْ
 

َو ْلَيْكُتْب بـَْيَنُكْم كاِتٌب  َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكُتُبوهُ    َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َتدايـَْنُتْم ِبَدْيٍن ِإىل«، 282 – 283سوره بقره آيات  - 104
ََْب كاِتٌب َأْن َيْكُتَب َكما َعلََّمُه اهللَُّ فـَْلَيْكُتْب َو ْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه اْحلَقُّ َو  ْلَعْدِل َو ال  ْلَيتَِّق اهللََّ رَبَُّه َو ال يـَْبَخْس ِمْنُه َشْيئاً فَِإْن كاَن ِ

ْلَعْدِل َو اْسَتْشِهُدوا َشِهيَدْيِن ِمنْ الَِّذي َعَلْيِه احلَْقُّ َسفِ  ِ رِجاِلُكْم فَِإْن ملَْ َيُكو  يهًا َأْو َضِعيفًا َأْو ال َيْسَتِطيُع َأْن ميُِلَّ ُهَو فـَْلُيْمِلْل َولِيُُّه 
ِن ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهداِء َأْن َتِضلَّ ِإْحداُمها فـَتُ  ََْب الشَُّهداُء ِإذا ما ُدُعوا َو ال   ذَكَِّر ِإْحداُمهَا اْألُْخرىَرُجَلْنيِ فـََرُجٌل َو اْمَرَأ َو ال 

بُوا ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتارَةً   َأَجِلِه ذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اهللَِّ َو َأقْـَوُم ِللشَّهاَدِة َو َأْدىن  َتْسَئُموا َأْن َتْكُتُبوُه َصِغريًا َأْو َكِبريًا ِإىل حاِضَرًة  َأالَّ تـَْر
ا بـَْيَنُكْم فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌح َأالَّ َتْكُتُبوها َو َأْشِهُدوا ِإذا تَبايـَْعُتْم َو ال ُيَضارَّ كاِتٌب وَ   ال َشِهيٌد َو ِإْن تـَْفَعُلوا فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم ُتِديُروَ

َسَفٍر َو ملَْ َجتُِدوا كاتِبًا َفرِهاٌن َمْقُبوَضٌة فَِإْن َأِمَن بـَْعُضُكْم بـَْعضاً   َو ِإْن ُكْنُتْم َعلى. ٍء َعِليمٌ  َشيْ  َو اتـَُّقوا اهللََّ َو يـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ َو اهللَُّ ِبُكلِّ 
ْلُيَؤدِّ الَِّذي اْؤمتَُِن َأمانـََتُه َو ْلَيتَِّق اهللََّ رَبَُّه َو ال َتْكُتُموا الشَّهاَدَة َو َمْن َيْكُتْمها فَِإنَّ  ُ ِمبا تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ ُه آفـَ ْلُبُه َو اهللَّ  » . ِمثٌ قـَ
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 تعلّقشود، و ظرف م كه مقّدر است، يعني با قلم عدل، زيرا كه كجي و راستي به قلم نسبت داده مي
ء براي آلت است و عدل به معني مساوي بودن ميل به هر دو است. يا اينكه باْلَيْكُتْب يا به  كاِتبٌ به 

مستقّري است كه است و ظرف  106طرف، يا به معني حفظ حقوق است. يا اينكه باء براي مالبست
ََْب كاِتبٌ باشد.  مي كاِتبٌ صفت   َأْن َيْكُتَب َكما َعلََّمُه اهللَُّ يعني هيچ كس از نويسندگان، ابا نكند  َو ال 

همانگونه كه خداوند به او نوشتن آموخته است و نوشتني كه خدا آموخته است كتابت كه بنويسد 
به عدل است، يا نوشتني كه مشابه تعليم خدا در نوشتن است، يا مشابه مطلق تعليم خداست، يعني در 
نوشتن بايد تعليم خدا را نصب العين قرار دهد تا اينكه نوشتن، نوعي سپاسگزاري از تعليم خدا 

ضرورت نوشتن، سپاسگزاري است) و هيچ كاتبي نبايد از  علّت( تعليل است مقيد، و اين معني باشد
پس بايد  فـَْلَيْكُتبْ نوشتن، به جهت آن كه در واقع، خدا نوشتن را به او آموخته است، ابا كند. 

َو ن باشد. آ اهميتبر نوشتن و  تأكيدبنويسد. در اين آيه چهار مرتبه لفظ كتابت را آورده است، تا 
و كسي كه حق بر گردن اوست بايد امالء كند و كاتب بنويسد زيرا كه  ْلُيْمِلِل الَِّذي َعَلْيِه اْحلَقُّ 

و از خدا بترسد و چيزي كه به صاحب حق َو ْليَـتَِّق اهللََّ رَبَُّه گيرد.  شهادت و اقرار، عليه او صورت مي
فَِإْن كاَن الَِّذي َعَلْيِه در حق يا از نوشته چيزي كم نكند.  َشْيئاً  َو ال يـَْبَخْس ِمْنهُ  .ضرر برساند تلقين نكند

محجور بود غيريا ضعيف  َأْو َضِعيفاً  باشدمحجور اگر سفيه و  حق بر اوستپس آن كه  اْحلَقُّ َسِفيهاً 
ِطيُع َأْو ال َيْستَ ، گذاشت به ضرر اوست آن چنان كه بايد و شايد فرق نمي والفاظي كه به نفع  ولي بين
ضمير مستتر است و فايدة آن اين است  تأكيد وَ هُ و خودش توانائي امالء نداشته باشد، ضمير َأْن ميُِلَّ 

ْلُيْمِلْل َوِليُّهُ كه استطاعت را از خودش نفي كند نه از كسي كه جانشين اوست.  او يا ولي ولي  پس فـَ
ْلَعْدِل َو امالء كند.  ،يا ولي حقّ كسي كه حق بر اوست به راستي، و گواه گيريد. اين  اْسَتْشِهُدواِ

ادب ديگري از معاشرت و معامله است، زيرا وقتي كه معامله و نسيه دادن با استشهاد همراه باشد 
دو نفر شاهد مرد كه، بايد بالغ  َشِهيَدْيِن ِمْن رِجاِلُكمْ  دهد. ها رخ نمي اشتباه و اختالف بين معامله كننده

ستفاد ماز تفسير آيه  حريت ود. بلوغ، از مفهوم الرجل و اسالم از اضافة رجال و مسلمان و آزاد باشن
شهادت مسلمان باشد،  متحملامام ع نسبت داده شده است كه: هرگاه بنده به شود. لذا اين تفسير  مي

َو ك مرد باشد پس ي فـََرُجلٌ يعني اگر دو شاهد مرد نباشند،  فَِإْن َملْ َيُكو رَُجَلْنيِ است.  شهادتش مسموع
ِن  يعني از كساني كه از آيين آنان  ِممَّْن تـَْرَضْوَن ِمَن الشَُّهداءِ و دو زن كه همه شهادت دهند. اْمَرَأ

 

 مشتبه ساختن (فرهنگ عميد).  –در هم آميختن امور  –عربي و فارسي)  –تركيب مخلوط (فرهنگ نوين  - 106
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آنان  صيرتد به اينكه بر كيش شما باشند، و شايستگي به اينكه عادل و امين باشند، و بيراضي هست
اعتبار دو زن به جاي يك مرد همين است كه  علّت اَأْن َتِضلَّ ِإْحدامهُ فريب بخورند.  نگذاردبر امور 

ديگري او را يادآوري كند. چگونگي شهادت دادن  فـَُتذَكَِّر ِإْحداُمهَا اْألُْخرىاگر يكي فراموش كند، 
شهادت و مقبول و مردود بودن آن و اعتبار عدد شهود در  محلّمردها و زنها به تنهايي و با هم و 

ََْب الشَُّهداءُ    است.ذكور كتب فقهي م هر ِإذا ما ُدُعوا يعني كسي كه اهليت شهادت دارد بايد  َو ال 
شهادت است هرگاه به اداء آن فرا  متحملوقت براي شهادت فرا خوانده شود، ابا نكند، يا كسي كه 

به هر يك از هر دو معني است. و در اخبار اعم  الشَُّهداءُ خوانده شود بايد بپذيرد، يا اينكه مقصود از 
ل مقصود اين است كه براي تحماز دو معني اشاره شده است و در بعضي از اخبار آمده است كه 

كسي كه « :حرمت خودداري از اداء شهادت از قول خداي تعالياما  شهادت فراخوانده شوند، و
يعني اي  َو ال َتْسَئُمواشود.  ستفاد ميم 107»شهادت را كتمان كند قلب او گناهكار است

كه وام يا حق و  َأْن َتْكتـُُبوهُ ها مسامحه نكنيد  ها و شاهدها و نويسنده دهنده ها و قرض گيرنده قرض
است و شاهدها و  نويسيد، معامله كنندگان را از مسامحه نهي كرد چون نوشتن حقّ آناننكتاب را 

َأْو َكِبرياً ك باشد كوچ َصِغرياً نويسندگان را نهي كرد چون نوشتن آنها كمكي بر نيكي و تقوي است. 
اي  يعني معاملهاست   متعلّق به عامل محذوف است كه حال از حقّتا سررسيدش َأَجِلِه   ِإىليا بزرگ، 

ش بايد تعيين گردد، يا متعلّق مدتو  شاره به اين است كه در نوشتن، حقداشته باشد، ا معينكه وقت 
خسته نشويد. يا  مدتهاي  ها و تعيين كننده متيعني از نوشتن همة عال َتْكتـُُبوهُ است به قول خدا 

ذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد است يعني از اول وقوع معامله تا وقتش از نوشتن خسته نشويد. َو ال َتْسَئُموا متعلّق به 
چند  ييگرو و اخذن اين عدالت از سوي خداست، يعني از افراط دور است چون ديگر نوشت اهللَِّ 

َو و از تفريط به دور است چون از نوشتن و شاهد گرفتن كوتاهي نشده است.  خواهد، نمي برابر حق
ِللشَّهاَدِة تر است  كند، يعني نوشتن كافي به معني اين است كه امور او را كفايت مي  قام المرأه ازَأقْـَوُم 

بُوا  ىنَو َأدْ  شود. آن و غير اينها مي مدتو و مقدار حق دقايق  ذكراز اعم  از براي شهادت، كه  َأالَّ تـَْر
از قول استثناء . كه تجارتي بوده و دورتر است از اينكه مورد شك قرار گيردِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتارًَة 

تجارت مگر اينكه تجارت بنويسيد  هرحالدر ين را يعني د ْكُتُبوهُ فَ آيد كه  خداي تعالي چنين برمي
ضميري َتُكوَن و تقدير گرفتن اسم ِجتارًَة قرائت نصب  منصوب است بنابر حاِضَرةً  .باشدحاضر (نقدي) 

 

ْلُبهُ َو َمْن َيْكُتْمها فَ ، سورة بقره 283آيه  - 107   .ِإنَُّه آِمثٌ قـَ
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ايا اينكه معني تجارت حاضري باشد كه  باشد متضمن تجارت مذكور مياست كه  بنا بر  ُتِديُروَ
ا اينكه فرض كنيم اگر فعل  َتُكونَ باشد و اسم  امهتبه تقدير  َتُكونَ  را فاعلِجتارًَة مرفوع باشد و  ُتِديُروَ

ا د، وناقص باش عامل مستثني محذوف باشد و جواب كه شود، و ممكن است  َتُكونَ خبر  ُتِديُروَ
سئوالي باشد كه تقديرش اين است: هر تجارتي بايد نوشته شود، مگر اينكه تجارت تجارت 

َنُكمْ حاضري  و قابل  يو توصيف تجارت حضوركنيد.  مي دست به دستباشد، كه آن را خودتان  بـَيـْ
، از قبيل وصف حال متعلّق به موصوف است، يعني وقتي كه مورد تجارت دنست به دست شد

اشد نوشتن ضرورت ندارد. يا اينكه مقصود از تجارت آن مالي است كه بالتّجاره) حاضر  (مابه
كردن اين است كه بايع (فروشنده) ثمن (بهاء) را  دست به دستشود و معني  بوسيله آن تجارت مي

كه در اين فـََلْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌح َأالَّ َتْكتـُُبوها ي مبيع (كاال) را از بايع بگيرد. از مشتري بگيرد و مشتر
كند بر اينكه امور سابق براي  بر شما گناهي (حرجي) نيست. و اين داللت ميصورت آن را ننويسيد 

برد و  را بهتر از بين ميو گواه گرفتن در خريد و فروش نزاع  َو َأْشِهُدوا ِإذا تَبايـَْعُتمْ وجوب بوده است. 
نهي است و محتمل است كه َو ال ُيَضارَّ كاِتٌب َو ال َشِهيٌد نمايد.  گران، بهتر جلوگيري مي از مكر حيله
رت معلوم باشد و يا به صورت مجهول، و معني آيه اين است كه كاتب و شاهد به وصيغه به ص

ر در وقتي كه به نوشتن يا تحمل شهادت قرض دهنده و بدهكار ضرر نزند يا اينكه طلبكار و بدهكا
ه آن دو ضرر نزنند، به اينكه وقت نويسنده يا شاهد را بخوانند  و يا اداء آن كاتب و شاهد را فرا مي

بنابراين جعاله بر  ندازند بدون اينكه چيزي براي آنها در نظر بگيرند.ااز زندگي و معيشتش بيتلف و 
شود. و ممكن است مقصود اين باشد كه نويسنده  د حرام نمياق آن باشقنوشتن و شهادت اگر استح

اگر ضرر َو ِإْن تـَْفَعُلوا شوند.  مي متضرّركشند و با ترك كارهايشان  و شاهد از كارشان دست مي
ر همة اوامر و ددن يا زبترسيد از خدا در ضرر  فَِإنَُّه ُفُسوٌق ِبُكْم َو اتـَُّقوا اهللََّ شويد  برسانيد عقوبت مي

و خداوند مصالح  َو يـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ شود.  نابكاري) محسوب مي( اهي خدا. زيرا كه براي شما فسقنو
دهد. ممكن نيست امثال اين واو را واو عطف قرار بدهيم، چون در كالم  امور را به شما تعليم مي

نيز  معمعني  معطوف عليه وجود ندارد، يا از باب اينكه معني عطف از آن اراده نشده است، و به
مضارع بعد از آن منصوب نشده، از اين رو اين واو را واو استيناف قرار گرفت چون  دشو مين

كل«و مانند  »بني لكم و نّقر يف االرحاملنّ «اند مانند  داده  تشرببنابر اينكه   »نبلّ الّسمك و تشرب ال ال 
ن جمله از حيث لفظ مرتبط با جملة مرفوع باشد، و مقصود از استيناف قرار دادن واو اين است كه آ

كل «سابق بر خودش نيست نه اينكه از حيث معني از ما قبل خودش منقطع باشد، زيرا معني مانند   ال 
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 تشرباين است كه جمع بين خوردن ماهي و نوشيدن شير نبايد بشود، خواه  »نبك و تشرب اللّ مالسّ 
شود مگر اينكه واو به معني مع باشد. ولي  ميو اين معني استفاده نفوع باشد، و خواه منصوب رم

و مثل  .دشو تقدير گرفته نمي أنشود، و در حالت رفع  مقّدر مي أناست بعد از واو وقتي كه منصوب 
از اينكه گفته اعم  كند، همين مثال است واو در اين آيه، زيرا عبارت پيشي علم بر تقوا را بيان مي

و عيت با نصب يا رفع. پس واو مفيد معني م َو يـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ يا گفته شود:  ُمُكُم اهللَُّ اتـَُّقوا اهللََّ َو يـَُعلِّ شود: 
غايت با مورد غايت. و چون مابعد واو منصوب نيست چنانكه در واو عيت همراهي است، به گونة م

 حّيت رد مانند شود از آن جهت گفتند واو براي استيناف است. در واقع اين مو منصوب مي معبه معني 
براي استيناف است با اينكه  حّيت شود كه  است كه بر مضارع مرفوع داخل شود كه در آنجا گفته مي

در آنجا ارتباط ماقبلش موجود است. و چون تقوي با جميع مراتبش پشت كردن به نفس است كه 
زم علم و باشد، لذا تقوي مستل معدن جهل است و رو آوردن به سوي عقل است كه باب علم مي

اگر تقواي خدا را داشته باشيد خداوند براي «ازدياد آن است چنانكه در قول خداي تعالي است: 
كسي كه از خدا بترسد « :يا قول خداي تعالي 108 »دهد (قدرت فرق و تشخيص) قرار ميشما فرقان 

ُ  109.»دهد برد روزي مي گشايد، و او را از جائي كه گمان نمي را براي او مي خداوند راه نجات َو اهللَّ
بعضي و ترغيب است، داند، اين عبارت تهديد  پس ضرر زدن و تقواي شما را مي ٍء َعِليمٌ  ِبُكلِّ َشيْ 

ُتْم َعلى حكم آن در اين آيه است. 15اند: در سورة بقره پانصد حكم است كه  گفته  َسَفرٍ   َو ِإْن ُكنـْ
كسي پيدا نكرديد كه براي شما  جتَُِدوا كاتِباً َفرِهانٌ َو َملْ يعني در حين داد و ستد و قرض دادن و گرفتن 

پس اخذ گروي به عنوان وثيقة شما باشد كه تقدير عبارت  َفرِهانٌ اي بنويسد كه وثيقة امر باشد  نوشته
با دو ضّمه،   رُُهن و  مأخوذشود مثل كلمة  باشد، يا چيزي مناسب مقام تقدير گرفته مي مي فالوثيقه رهان

دارند كه شرط  تّفاقااماميه  َمْقُبوَضةٌ ضّم راء و اسكان عين، و همة اينها جمع رهن است.  با نهْ رُ و 
اگر بعضي، بعضي را امين بدانند در سفر، يا مطلقاً  فَِإْن َأِمَن بـَْعُضُكْم بـَْعضاً لزوم در رهن قبض است. 

ادن مالي كه گرو گذاشته در داد و ستد و تداين به اينكه نوشتن و گرو گرفتن را ترك كند، يا در د
ْليـَُؤدِّ الَِّذي اْؤمتُِنَ  ها شود، يا در همه امانت مي يعني بدهكار يا به طور مطلق كسي كه به او اعتماد  فـَ

دينش را بپردازد، دين را امانت ناميده به جهت اينكه قرض دهنده، قرض گيرنده را َأمانـََتُه شده است 

 

ً . 29سورة انفال، آية  - 108  .ِإْن تـَتـَُّقوا اهللََّ َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقا
 . َو َمْن يـَتَِّق اهللََّ َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً َو يـَْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسبُ ، 2-3سورة طالق، آيات  - 109
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بايد در خيانت و فريب دادن، از خدا َو ْليَـتَِّق اهللََّ رَبَُّه مانت است. داند، يا اينكه مقصود مطلق ا امين مي
كسي َو َمْن َيْكُتْمها باشند.  مورد خطاب ميشهود كه  شهادت را نپوشاند َو ال َتْكُتُموا الشَّهاَدةَ بترسد 

او دلش  قـَْلُبهُ فَِإنَُّه آِمثٌ  بدون انگيزة شرعي كه كتمان را جايز گرداند -كه شهادت را كتمان كند
گناهكار است. در نسبت دادن گناه به قلب مبالغه در گناه است، زيرا كه گناه از جانب نفس بر 

قلب كه مقابل نفس است مبراي از گناه است، و قلب به معني نفس اما  شود و اعضاء ظاهر مي
شخص و يا به اعضاي شود بلكه گناه يا به  اگرچه منشاء گناه است ولي گناه به آن نسبت داده نمي

شود، و در نسبت دادن گناه به قلب، ايهام و اشارة به اين معني است كه گناه  شخص نسبت داده مي
كه از گناه پاك است، سرايت كرده است. و از پيامبر به قلب  آنه نفس، و از باز اعضاي شخص 

كتمان كند  كسي كه شهادت را  خبري است كه از كتمان شهادت نهي كرده و فرموده است:
َو ال َتْكُتُموا ن قول خداي عزوجل است: آكند و  خاليق، اطعام ميخداوند گوشت او را بر رؤس 

خداوند آگاه است به اداء امانت و خيانت   الشَّهاَدَة َو َمْن َيْكُتْمها فَِإنَُّه آِمثٌ قـَْلُبُه. َو اهللَُّ ِمبا تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ 
   »وعيد است.و دانا به وعده  َعِليمٌ مان آن شهادت و كت ءاداو در امانت 

المللي در اثر  كند كه براي جلوگيري از اختالفات بين كفايت از آن ميحكايت و اين شرح   
بيني و غيرقابل  مابين بايد در جميع امور قابل پيش المللي في مبهم بودن قراردادهاي مختلف بين

المللي نگردد. از  رج گردد تا سبب اختالفات بينبيني تمهيدات الزم از قبل در قراردادها د پيش
الملل  هاي اتباع ملل در حيطة حقوق بين ها سبب تسهيل فعاليت كاري طرف ديگر اين محكم

  خصوصي آنها نيز خواهد شد. 

با د ين بايماب يف يقراردادها ناشي از ابهام در مفاد قراردادي، يالملل نياز اختالفات ب يريجلوگ يبرا
دات الزم از قبل در قرارداد درج يتمهتنظيم و  ينيب شيرقابل پيو غ ينيب شيع امور قابل پيجممالحظه 

  .گردد

  اصل رفتار به عدل  -7
نسبت به مفهوم عدل داشته  كلّيقبل از اينكه وارد جزئيات اين مبحث شويم بد نيست تحليلي   
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برخي در عدالت  آنجا كه تا 110عي داردمكاتب مختلف مفاهيم گوناگون و متنو درباشيم. عدالت 
هاي مختلف در تقسيم حقوق مساوي بين  . ايدئولوژيدشو ها ظلم در مكتب ديگري تلقي مي مكتب

تفصيل اين بحث بسيار زياد  شوند. عقيدتي خود مي انحرافات ناشي از تمايالتدچار افراد غالباً 
لت به سمت بي طرفي به نوع انساني است عدا توجهآن اين است كه هرگاه لّيت ك است ولي

مورد  صياتانساني است عدالت به سمت خصو صياتبه خصو توجهعقيدتي متمايل است و هرگاه 
باشد كه  در موضع خودش مي ئبه معني قرار دادن شاز لحاظ كلي شود. عدالت  نظر منحرف مي

لة مسئخود در موضع  ئش دادنولي قرار 111شود. اين تعريف از عكس تعريف ظلم استخراج مي
در علوم انساني است كه شايد به سادگي نتوان آن را حل نمود. اگر موضع عادالنه  اي بسيار پيچيده

تعادل به يابد كه  مي 112تخصيص بهينة منابععدالت مفهوم  باشدنظر مد  در تخصيص منابع در اقتصاد
. نمايد ف ميتوزيع عادالنه را تعري 115و معادلة معروف اولر است معروف 114اقتصاد خرددر  113پارتو

نظر قرار دارد كه مد  ات باشيم مفهوم ارزش فرد و بازده اوياگر به دنبال موضع عادالنه در اجتماع
باشد. اگر در حقوق از آن صحبت كنيم مفهوم  116معلوم نيست اين مسئله داراي جواب بهينة يكتا

اگر عادالنه  حتّيقانون  .نظر استمد  ها فرد فرد انسانبر قانون به تساوي  اعمال حاكميتبرقراري 
كند و نه در جميع جهات. اگر  باشد فقط در حيطة موضوع مورد بررسي خط عدالت را ترسيم مي

در روانشناسي فردي و گروهي به بررسي مفهوم عدالت بپردازيم هيچ پايه و اساسي براي قضاوت 
حصول  قابليت هرحال توانيم بيابيم. به در مورد عدل در احساسات و عواطف و عشق در بشر نمي

ه به حسب فطرت كلّياست وگرنه عدالت  117»انساني قضاوت«اي منوط به  عدالت جزئي در هر زمينه
و متأثر از عدالت خالق آنها در عالم برقرار است. پس فرد  موجوداتو بر اساس ويژگي خلقت 

توانائي قضاوت  اساس شناخت و تفسير عدالت جزئي است. براي اينكه فرد در تفسير عدالت جزئي

 

 ه عدالت، برداشتهاي فلسفي. ترجمه امير طبري، نشر اختران. ) دربار1383نگاه كنيد به ِاُتفريه هوفه ( -110
ويل كتاب هللا العزير احلكيمدر تفسير  -111 � االعظم و البحر اخلضم يف  . سيد حيدر آملي، جلد اول، مؤسسه چاپ و نشر احملي

 شود.  از اين تعبير استفاده مي 402 – 409ق صص  - ه 1414وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 
112 -  Optimum allocation of resources.  
113 -  Pareto optimality.  
114 -  Microeconomics.  
115 -  Euler equation. 
116 -  Unique optimal solution. 
117 -  Human justice. 
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در وجودش مستقر  »العادل«عادالنه داشته باشد لزوماً بايد در درون خود به عدالت رسيده باشد يعني 
 118جوئيم: مدد مي   بيان السعاده في مقامات العبادهتفسير شده باشد. براي شرح بيشتر اين موضوع از 

 ةار قّوه در آثار داراي اعتدال و ميانبدان كه انسان داراي چهار قّوه و نيروست و هر يك از آن چه«
مطلوب و افراط و تفريط و  روي در هر چهار قّوه ممدوح بين افراط و تفريط است. اعتدال و ميانه

عالّمه  ةمذموم و قبيح است. قواي چهارگانه عبارت از: عالّمه، عماله، شهويه و غضبيه است. پس قّو
شاه را اجرا  عماله مانند وزير است كه دستور ةكند، قّو ر ميامر، نهي و تدبي .ستا مانند سلطان كشور

ناظر وكيل خرج سربازان است، قوة غضب فرماندة لشگر است. معتدل  دقوة شهوت مانن كند، مي
مبطل، خير و شّر همانطور كه هست  و عالّمه بدين گونه است كه بين حقّ و باطل، محقّّ ةقّوبودن 

شود، چون حكمت علمي عبارت از  گذاشتن حكمت علمي ناميده ميو اين تميز و فرق  تميز دهد.
تميز و فرق گذاشتن بين ذوات، اقوال، افعال، احوال، اخالق و علوم و وجدانيات و خطورات قلبي، 

گردد  باز ميشود و  مرتبط ميهاي قلب است از آن جهت كه به آخرت  توجهخياالت، مشاهدات و 
نقصان آن موجب نقصان نفس است. لذا داراي دو طرف افراط و موجب كمال نفس و  آنو ازدياد 

قصور نفس  است عالّمه نفساني است تفريط ةبلكه جربزه دشمن و مقابل افراط قو .باشد تفريط نمي
اتي است كه بر اساس علم وهمي در امور تصرّفحكمت. زيرا جربزه همان  ةاست از رسيدن به درج

و اين جز نقصان ادراك امور  انجام است ةز آن است كه شايستشود، كه زيادتر ا دنيوي حاصل مي
 ندستهعالّمه  ةقّودو طرف افراط و تفريط  انت دشمنه. پس جربزه و بالاخرويه چيز ديگري نيست

ق را ه كسي كه ح. از اين روست كه احمق و سفيه را باند شمرده شده قسم بالهتاز هر دو و 
نباشد، مانند از آنكه برحسب دنيا هم سفيه باشد يا اعم  ،ندا فهمد تفسير كرده شناسد و نمي نمي

دانستند در عين حال نسبت به  ترين فرد زمان مي معاويه، چه او طوري بود كه اهل زمانش او را عاقل
اند:  گفته. و چون حكمت علمي داراي طرف افراط مذموم نيست دشو امور اخروي سفيه شمرده مي

روي  اعتدال و ميانه ل برحسب امهات چهارگانه است.ئه است و خصاذايل برحسب امهات هفتگانر
ه كه چكه بتواند هرعالّمه باشد،  ةعماله به اين است كه تمام كارهايش زير نظر حكم عاقل ةدر قّو

شود. و عدل عبارت از نهادن هر چيزي  هد كه آن عدل ناميده ميددهد انجام  عاقله دستور مي ةقّو
دو  ؛شهويه و غضبيه استخدام شود ةآنكه قّواين مطلب ممكن نيست مگر  در جاي خودش است و

 

  .543 -546. صص َو ما َأْدراَك َما اْلَعَقَبُة َفكُّ َرقـََبةٍ ترجمه، سورة البلد: ذيل آية:  14جلد  -118
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 ةبه اين است كه مطيع قوشهوت  ةشود. اعتدال قو طرف افراط و تفريط آن ظلم و انظالم ناميده مي
طرف افراط و شود، دو  عالّمه است كه اعتدال آن عفّت ناميده مي ةعاقل ةعماله باشد كه تسليم قّو

شود كه افراط و تفريط آن  غضب شجاعت ناميده مي ةشره و خمود نام دارد و اعتدال قوتفريط آن 
سبعيه و  ةشود، قواي چهارگانه در انسان عبارتند از قو شود. گاهي گفته مي و ترس ناميده مي تهور
عالمة نفساني وهمي است و قوة  ةشيطنت كه همان قّو ةقواست و عقالني  ةعالّم ةعاقله كه همان قو
اله خدمتكار قواي چهارگانه قرار داده مي ةقوبين ظلم و انظالم است از  ةشود، عدل كه ميان عم

ت و جربزه است از مقتضيات هشود، حكمت كه حد وسط بين بال هاي شجاعت قرار داده مي شعبه
نفساني قرار داده مي ةعالّم ةقو تعديل قواي سهعقالني  ةعالّم ةشود. و مقتضاي قو ةگانه و تعديل قو 

عاقله خارج اله از حكم قوة عم ةقوبه نحوي كه هيچ كاري از كارهاي  دشو عماله قرار داده مي
شود كه افراط و تفريط در آن راه ندارد، بلكه فقط داراي تفريط است  نشود و آن عدالت ناميده مي

و  ستقوا ةعناي ظلم از ناحيگانه است. و اين م عاقله از تسخير قواي سه ةو تفريط آن قصور قو
ةانظالم قو اله را  ةعاقله است و قوه عمل قرار ئمنشأ بعضي از خصابه دليل تالزم بين آن دو قو

  ».اند داده
نتيجة بحث در اين است كه عادل شخص نبي يا ولي يا وصي است كه او ميزان عدالت است 

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

ديدگاههاي چپ ماركسيستي نيز نهايتاً به همين شكل فيلسوفي در  حتّيدر مكاتب ديگر   
اين  هرحالبه  گردد كه بتواند ميزان حل و فصل قرار گيرد. مي تصورس جامعه در اين موضع أر

ميزان در همة اديان نمايندة خدا است كه يا نبي است يا ولي است و يا وصي. و اين فرد است كه بر 
  در وجودش ميزان است.  »العادل« اساس استقرار

الهي و تابعين آنها  ءو اوصيا ءانبياء و اولياو مأموريت  هعدل رفتار كردن وظيف به هر تقدير به
دستور  شو در اين مورد به حضرت شود ديده مي مأموريت و امري اين تعدددر آيات م .است

با اين نبود طرفين  مورد پسند حضرتحكم اگر كه شده  تأكيد حتّياستقامت نيز داده شده است و 
شود  براي آن دعوت كن و چنان كه به تو امر مي«فرمايد:  مراعات شود. ميعدالت بايد وجود باز 

كتاب خدا نازل كرد ايمان دارم و  مكن و بگو به آنچه كه ازعيت ايشان تبپايداري كن و از خواهشه
به من امر شده است كه در ميان شما به عدالت رفتار كنم. خداي يكتا پروردگار ما و پروردگار 
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اي نيست. خداوند  هجشماست. اعمال ما از آنِ ما و اعمال شما از آنِ شما. ميان ما و شما هيچ محا
   119»ع خواهد كرد و سرانجام به سوي اوست.بين ما را جم

 120.»هرگاه در ميان مردم به قضاوت نشستيد به عدل داوري كنيد« فرمايد: در آية ديگري مي  
كند و از فحشاء و  خداوند به عدل و احسان و بخشش به خويشان امر مي«فرمايد:  در آية ديگر مي

در ذيل اين  122  لسعاده في مقامات العبادهبيان ادر تفسير شريف  121 .»كند زشتكاري و ستم نهي مي
ْلَعْدلِ «آيه آمده است:  ِ َُْمُر  عدل ميانه و وسط قرار گرفتن و رعايت اعتدال بين دو طرف   ِإنَّ اهللََّ 

، و هنگامي است امور است، و به اعتباري نهادن هر چيزي در جاي خودش ةو تفريط در هم افراط
هركدام برحسب آنان و دقايق استحقاق  آنهابا مراتب و مقامات  ءيابد كه تفاصيل اشيا تحقّق مي

اناتشتعيات و ن شناخته شود، و هرچيزي را بنا به آنچه كه برحسب اقتضاي طبيعتش در تكويني
ات افعالش در تكليفمقتضيو ات استحقاقش را دارد عطا كند. عدل مقتضي سياستها، اجراي حدود ي

كه است ترغيب  ةآورند كننده تهديد و براي روي ر است و براي اعراضامر به معروف و نهي از منك
و به سبب نبوت  نور رسالت وبه باشد در حاليكه  آنها مي ياز جهت خلق صدراين معناي شأن 
تفسير شده است، ص  محمدآن دو نور روشن شده باشد. لذا در اخبار ما عدل به  هاتصاف و اتّصال ب

 بوده است از اين رو عدل بهص مان تخاطب مخصوص آن حضرت و رسالت در زنبوت  چون
 ةروي بين افراط و تفريط در هم و رسالت، نهادن هر چيزي در جاي خودش، اعتدال و ميانهنبوت 
است كه انسان صاحب نيكي گردد يا به  ياحسان يا به اين معن ، َو اْإلِْحسانِ شده است.  تفسيرامور 

است با قطع نظر از استحقاق، و مناسب اين جا همان معناي دوم است، معناي رساندن و ايصال نيكي 
احسان بعد از عدل  ةبه غير اعتبار شده است، و نيز مرتب ةاضاف َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْرىبزيرا كه در عدل و 

شأن روح و از جهت روحي و احسان به اين معني  اعتبار شده است. ءاستحقاق در اعطا آناست، و 
آن شأن واليت است و لذا در اخبار به علي ع تفسير شده و تفسير آن به واليت از  است و لبق

تخصيص بعد از  َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْرىب باشد. حيث اتّصاف به آن يا از حيث اتّصال به آن صحيح مي
 

 أُِمْرُت َفِلذِلَك فَادُْع َو اْسَتِقْم َكما أُِمْرَت َو ال تـَتَِّبْع َأْهواَءُهْم َو ُقْل آَمْنُت ِمبا َأنـَْزَل اهللَُّ ِمْن ِكتاٍب وَ : 15ري، آيه سوره شو - 119
َة بـَْيَنن ُ رَبُّنا َو رَبُُّكْم َلنا َأْعمالُنا َو َلُكْم َأْعماُلُكْم ال ُحجَّ ُ َجيَْمُع بـَْيَننا َو ِإَلْيِه اْلَمِصريُ ِألَْعِدَل بـَْيَنُكُم اهللَّ   .ا َو بـَْيَنُكُم اهللَّ

ْلَعْدلِ : 58سورة نساء آيه  - 120 ِ  . َو ِإذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس َأْن َحتُْكُموا 
ْحساِن َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْرىب:  90سورة نحل، آية  - 121 ْلَعْدِل َو اْإلِ ِ َُْمُر   . َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو اْلَبْغيِ   يـَْنهىَو   ِإنَّ اهللََّ 
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ي زيادتي و برترمشمول به نوعي  ِذي اْلُقْرىبتعميم عدل و احسان به اعتبار متعلق است، زيرا كه 
غير است، چنانچه صعالم كبير و  دراز قرابت روحاني و جسماني، اعم  ِذي اْلُقْرىبو  شدهمخصوص 

اشد، چون تنها كسي كه ب است از چيزي كه در عالم كبير و عالم صغير مياعم  متعلّق عدل و احسان
دن خالفت وارد شده كه مقصود ادا كراست و  ِذي اْلُقْرىباداي امانت خالفت است اصل  قّمستح

فحشا عبارت از كاري است كه عقال يعني  ،َعِن اْلَفْحشاءِ   َو يـَْنهى   .است از امامي به امامي ديگر
غير در آن اعتبار   و تجاوز بر حقّ تعديدر مقابل عدل قرار گرفته و  ،اصحاب شرع آن را بد بدانند

ديگري تجاوز شود و اهل شرع آن  منكر كاري است كه به موجب آن بر حقّ، َو اْلُمْنَكرِ نشده است. 
بغي تجاوز و دست دراز كردن بر  ، َو اْلَبْغيِ  .معروف مقابل احسان قرار داردضد  .را قبيح دانند
، اْلُقْرىبِذي  ءِ يتااِ  است در مقابل ِذي اْلُقْرىبا خروج از اطاعت عقل و تسليم نشدن بر يحقوق مردم 

  ».ع ئمه هديبه ا ِذي اْلُقْرىبخصوصاً بنابر تفسير 
بين و مؤمنين به آن موظّفند كه انبياء و اولياء و اوصياء الهي وظيفة قضاوت و داوري به عدل 

 :. در قرآن كريم فرمودهو ارجحيتي بين اصحاب دعوي نيست باشد ميساري ها و ملل  تمام گروه
يا از ايشان  شنوندگان به دروغ و خورندگان بر حرام، پس اگر نزد تو آمدند ميانشان حكم كن«

گردان شوي هيچ به تو زياني نرسانند و اگر ميانشان حكم كني به عدالت  گردان و اگر روي روي
َمسَّاُعوَن « 124شرح اين آيه آمده است: در 123»پيشگان را دوست دارد. حكم كن كه خدا عدالت

ت هر عذاب است، و سح خزي و علّتتكرار سماع دروغ براي ظاهر كردن  ِلْلَكِذِب َأكَّاُلوَن لِلسُّْحتِ 
حرامي است كه از رشوه در حكم حاصل شود، هرچيزي است كه خداوند اجازة طريق تحصيل آن 
را نداده از قبيل ثمن مردار و خمر و اجرت زنا و اجرت فالگيري و خوردن مال يتيم و ربا بعد از 

گ است، و در بعضي رشوه در حكم كفر به خداي بزركه و در بعضي از اخبار آمده است:  بينه.
: از جمله رشوه در حكم قبول كردن هديه بر برآوردن حاجت برادر مؤمنش كه اخبار است

شود اگرچه حق  باشد، و در بعضي از اخبار ديگر آنچه را كه بوسيلة داوري طاغوت گرفته مي مي
اگر يهود براي محاكمه و داوري  فَِإْن جاُؤَك فَاْحُكْم بـَْيَنُهْم َأْو َأْعِرْض َعْنُهمْ  شمرده است.سحت باشد 

َو ِإْن تـُْعِرْض ي يا از آنان اعراض نمائي، مخير هستي. نآمدند تو بين اينكه محاكمة آنان را قبول ك
 

ُهْم فـََلْن َمسَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّاُلوَن لِلسُّْحِت فَِإْن جاُؤَك فَاْحُكْم بـَْيَنُهْم َأْو َأْعِرْض َعْنُهْم َو ِإْن تـُْعِرْض َعنْ  :42سورة مائده، آية  - 123
ْلِقْسِط ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطَني َيُضرُّوَك شَ  ِ  ْيئاً َو ِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَْيَنُهْم 
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تو از آنها  اشد، زيرا اگرباگر بين آنها حكم كردي از ترس و جلب ميل آنها ن َعْنُهْم فـََلْن َيُضرُّوَك َشْيئاً 
تو ضرري برسانند پس روآوردن تو به سوي آنان نيز نبايد از ترس ضرر ه توانند ب اعراض كني نمي

ْلِقْسطِ آنها باشد.  ِ يعني شايسته است كه حكم تو، به عدالت كه خدا به  َو ِإْن َحَكْمَت فَاْحُكْم بـَْيَنُهْم 
ِإنَّ و عدم حرمت.  رآن امر كرده است، باشد. نه طبق چيزي باشد كه آنها بر آن استوارند، مانند كف

كنندگان به عدل را دوست دارد چه در مورد مؤمن باشد چه در مورد  خدا حكم اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ 
  . »كافر

در تفسير بيان  125».كند به قسط امر مي بگو كه پروردگارم مرا«فرمايد:  در آية ديگري مي
ت در افعال و اقوال و قسط وسط قرار گرفتن نفس اس«: 126در ذيل همين آيه آمده است السعاده

و افراط نفس در آن به نحوي كه به  عقليهراض غاحوال و اخالق و عقايد، بين تفريط نفس از ا
   »چيزهاي نهي شده مانند اغراض دنيوي بكشاند.

ْلَبيِّناِت َو أَنـَْزْلنا َمَعُهُم اْلِكتاَب َو اْلِميزاَن لَِيُقوَم النَّ آية    ِ ْلِقْسطِ َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا  ِ دارد  تأكيد 127اُس 
بعثت انبياء و نزول كتاب و ميزان براي اين است كه مردم به قسط رفتار كنند. در اين آيه هدف كه 

نيز تخصيص نخورده و به معني عموم ملل  ساشاره عام به انبياء و كتاب و ميزان است و كلمة نا
در سطح عموم ملل جهان مبين اقامة قسط عالم است. تفسير اين آيه در قالب رفتار ديپلماسي بين 

ْلَبيِّناتِ « 128:اند فرموده. در شرح اين آيه باشد الملل مي بين ِ رسوالن خويش را با  ،َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا 
صدق آنها بكند فرستاديم، پس هركس ايمان بخواهد به  ها كه داللت بر احكام رسالت و معجزه

هاي  هاي الهي صورت ملّت، كتابهاي تدويني و نبوتكتاب  ،نا َمَعُهُم اْلِكتابَ َو أَنـَْزلْ  آنان روي بياورد.
اين آيه وارد شده: كتاب اسم اكبر است كه با آن علم هر  ةدربارع آنان هستند. و لذا از امام صادق 

فرقان فرمود: آنچه كه به نام كتاب تورات، انجيل و ع شود. امام  بوده دانسته ميع  ءچيزي كه با انبيا
 شود. ر شناخته ميباست با همين اسم اكع شود كه در آن كتاب صالح و شعيب و ابراهيم  خوانده مي

پس صحف   ُصُحِف ِإْبراهيَم َو ُموسى  ِإنَّ هذا َلِفي الصُُّحِف اْألُوىل :و جل خبر داده پس خداي عزّ
 

ْلِقْسطِ : 29سورة اعراف، آيه  - 125 ِ  ُقْل َأَمَر َريبِّ 
  .262ترجمه، ص  5، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 126
هاي روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا  ، همانا پيامبرانمان را با دليل25سورة حديد، آيه  - 127

 مردم به عدالت رفتار كنند. 
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ن اسم اكبر هماع اكبر است و صحف موسي  مهمان اسع ابراهيم كجاست؟ صحف ابراهيم 
ْلِقْسطِ  129.است ِ و بر ايشان كتاب و ميزان عدل نازل كرديم تا مردم به عدل  َو اْلِميزاَن ِلَيُقوَم النَّاُس 

چيزي است كه چيز ديگري با آن قياس شود يعني مورد مقياس قرار گيرد، از ر. ميزان هعمل كنند
شرايع، عقل، رسول، ملّي  ، احكام قالبيسالطين در سلطنت ةقبيل دو كفّه، قپان، ريسمان بنّاها، سير

لكن ميزاني كه مردم با آن به عدل و قسط قيام كنند  رسالت، ولي، واليت، كتابهاي آسماني و
و كليه اينها ميزان است براي قيام  باشد. عبارت از واليت و قبول آن و احكام آن و خود ولي امر مي

اد از كتاب كه همراه رسوالن است همان نبوت و رسالت مردم به آن، به شرط اتّصال به آنها. پس مر
باشند كه همه چيز در آن هست. شرايع رسوالن و كتب آنها صورت  . و آن دو اسم اكبر مياست

نبوت و رسالتند و مراد از ميزان همان واليت است كه از مقام عالي خود به شكل بشري رسوالن و 
و چون واليت كه  تا مردم توسط ايشان به قسط قيام كنندبعد از آنها در اوصياء آنها ظهور كرد 

ميزان عدل است و ميزان بودن نبوت و رسالت به سبب واليت است از بزرگترين اسباب قيام مردم 
   »به قسط است...

اسالم به مباني قضاوت و رعايت عدالت و قسط در صدور حكم و رفتار  توجهدر باب ظرافت   
در شرح مواد پنجم تا هفتم اعالمية تب حقوقي اسالمي درج است. قاضي مباحث زيادي در ك

ِإنَّ   در اسالم دستورات عدالت اجتماعي كامالً داده شده مانند آية شريفه:« 130فرمايند: حقوق بشر مي
ْلَعْدِل َو اْإلِْحسانِ  ِ َُْمُر  در سورة نحل كه قبالً ذكر شد كه در آن آيه دستور داده شده با  131اهللََّ 

 تعدينبايد رفتار كرد و نسبت به هيچ فردي نبايد ظلم و  انسانيتهيچكس بر خالف عدالت و شئون 
ِت ِإىل نمود و در سورة نساء فرمايد: َُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألَما َأْهِلها َو ِإذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس َأْن   ِإنَّ اهللََّ 

ْلَعْدلِ  ِ سپارند بصاحبان آن رد  كند كه امانات كه به شما مي خداوند به شما امر مييعني  132 َحتُْكُموا 

 

ص يـَُقوُل اهللَُّ تـََعاَىل َو َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًال  اْألَْنِبَياءِ  .292باب اإلشارة و النص على أمير المؤمنين ع ص:  293 ،1الكافي  - 129
َا ُعِرَف ِممَّا ُيْدعَ  َزْلنا َمَعُهُم اْلِكتاَب َو اْلِميزاَن اْلِكَتاُب اِالْسُم اْألَْكَربُ َو ِإمنَّ ْبِلَك َو َأنـْ ْجنِيُل َو اْلُفْرقَاُن ِفيَها  ِمْن قـَ ى اْلِكَتاَب التَّْورَاُة َو اْإلِ

ُ َعزَّ َو َجلَّ ِإنَّ هذا َلِفي الصُُّحِف اْألُ  ِكَتابُ  َراِهيَم ع فََأْخَربَ اهللَّ   ُصُحِف ِإْبراِهيَم َو ُموسى  وىلنُوٍح َو ِفيَها ِكَتاُب َصاِلٍح َو ُشَعْيٍب َو ِإبـْ
َراِهيَم اِالْسُم اْألَْكَربُ َو ُصُحُف ُموسَ  َا ُصُحُف ِإبـْ َراِهيَم ِإمنَّ  .ى اِالْسُم اْألَْكَربُ فَأَْيَن ُصُحُف ِإبـْ

 . 52-54صص » نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر«حضرت حاج سلطانحسين تابنده،  - 130
 .90سورة نحل، آية  - 131
 .58سورة نساء، آية  - 132
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نموده در آنها خيانت نكنيد و هرگاه بين مردم بخواهيد حكمي كنيد بعدالت حكم نموده بر خالف 
حق و انصاف و وجدان حكمي ننمائيد. اين دستور شامل عدالت اجتماعي و حكومت و قضاوت و 

ت نموده يرساند كه هر فردي بايد حقوق ديگران را رعا مي كلّيشود و بطور و غير آنها ميميت حك
و نسبت بدانها تخطي و تجاوز نكند و قاضي هم در قضاوت خود بايد رعايت عدالت را كرده و نظر 
بفرد و اختالف طبقاني و قرابت و غير آنها نداشته و همه را به يك نظر نگاه كند و قضاوت نمايد. 

 دقّتقدري ه دعاوي افراد يا بجرايم نمايد به خواهد رسيدگي ب بارة قاضي كه مياسالم در حتّي
نيست مثالً قاضي بايد بين دو طرف دعوي در  متصورنموده و دستورات دقيقي داده كه مافوق آن 

جواب سالم دادن و سخن گفتن و نظر نمودن و اذن جلوس دادن تساوي قرار داده و با هر دو به 
ديگري با ه بگويد يا ب السالمديگري عليكم ه ديگري سالم و به كند نه آنكه مثالً بيك قسم رفتار 
ي ننمايد و هر چند قلباً يكي را ترجيح دهد ولي در ظاهر توجهديگري چندان ه احترام بنگرد و ب

در  حتّيعدالت حكم كند و ميل قلبي خود را اعمال ننمايد وه نبايد ترجيح قائل شود و بعداً هم ب
هستيد مطلب خود را  مدعيبر ديگري ندارد بلكه بگويد هركدام  مقدمم هم يكي را روع بتكلّش

بگوئيد يا خطاب به هردو نموده بگويد سخنان خود را بگوئيد و جزئيات ديگر را هم به همين 
ده كند بر اينكه دادگاه و قاضي بايد كامالً بيطرف بو مي تأكيدترتيب دستور داده است كه همة آنها 

و دالئل طرفين را شنيده و بعداً هم كامالً عادالنه قضاوت كند. در جنايات و جرائم هم تا موقعي 
هر جريمه هم عيت قطد نمايد و پيدا نكند نبايد نسبت به او توهين يا تشدعيت قطكه اتهام يكنفر 

بت نشود هر چند كه جرم او ثا  ذكر شده است و تا هنگاميمفصالًشرايطي دارد كه در كتب فقهيه 
گردد و براي حفظ حيثيات و شرافت  هام او باشد بيگناه محسوب ميقرائن بر تائيد و صحت اتّ

شده كه كسي بدون جهت  دقّتت و اخالق و در جنايات نهايت اشخاص در اثبات امور خالف عفّ
نسبت به او توهين  ثابت نشود نبايد عيهمورد اتهام واقع نگردد و بدنام نشود و تا موقعي كه بادله قط

نسبتي  عفّتكرد يا نسبت عمل زشت به او داد بلكه اگر در صورت عدم ثبوت امر خالف و منافي 
ين است كه حفظ حيثيات و ا است و منظور از به او داده شود نسبت دهنده فاسق و مستوجب حد

 أَيـَُّها الَّذيَن  ده:توان مجرم تلقي كرد كه فرمو صرف سوءظن نميه احترام افراد بشود. هيچكس را ب
يعني اي مؤمنين از بسياري از گمانها دوري كنيد زيرا  133 آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإمثٌْ 

 

 .12سورة حجرات، آية  - 133



 اسالم  در الملل  بين روابطمباني عرفاني     62

  

َمْن  شده كه فرمود: 134در كافي از حضرت صادق ع روايت حتّيشود و  مي بعض آنها گناه محسوب 
ُه فـَُهَو ِمَن الَِّذيَن قَاَل اهللَُّ قَاَل ِيف ُمْؤِمٍن َما رَ  َ َعْتُه ُأُذ ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلفاِحَشُة ِيف  عايل:تَ أَْتُه َعْيَناُه َو مسَِ

ه يعني هركس درباره مؤمني آنچه را به چشم ديده و به گوش شنيده ب 135.الَِّذيَن آَمُنوا َهلُْم َعذاٌب أَِليمٌ 
كه دوست دارند  است يعني كساني ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلفاِحَشةُ  د او مصداق آيةديگران بگوي

كارهاي زشت را نقل كنند و رواج دهند براي آنها عذاب دردناكي است كه اينقدر دربارة حفظ 
نيست و اگر ه پذيرفته معينآبروي افراد سختگيري شده و دستور داده شده كه بدون شاهد و شرايط 

چيني نمود نبايد پيش از  شخصي يا به يكي از محاكم سعايت كرد و سخنه كسي دربارة ديگري ب
 أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  تحقيق و ثبوت صحت آن خبر اقدامي بر ضرر نمود كه در سورة حجرات فرمايد:

َتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْوم ِدِمنيَ   ًا ِجبَهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعلىِإْن جاءَُكْم فاِسٌق بَِنَبٍإ فـَ يعني اي مؤمنين  136.ما فـََعْلُتْم 
باره تحقيق كنيد كه مبادا كسي را بدون جهت آسيب  كرداري خبري براي شما آورد در آن زشت

حال جامعه و افراد مفيد باشد ه رسانيد و بعداً پشيمان شويد پس اسالم از هيچ دستوري كه ب
كنيم از اين  دانيم و به دستورات عمل نمي انه ما مسلمين قدر دين خود را نميتأسفده مفروگذار ننمو

  » رو فساد در ميان ما روزافزون است.
اي «فرمايد:  شود. در سورة مائده مي در مورد دشمن نيز ساقط نمي حتّياصل رفتار به عدل   

با  يو به عدل گواهي دهيد. دشمن پاي خيزيد فتن را برگايد براي خدا حق  كساني كه ايمان آورده
تر است و از  گروهي ديگر وادارتان نكند كه عدالت نورزيد. عدالت ورزيد كه به تقوي نزديك

   137»كنيد آگاه است. خدا بترسيد كه او به هر كاري كه مي
باشد كه ارسال رسل و بعثت انبياء براي  الملل در اين راستا مي اصل رفتار به عدل در روابط بين  

ع قوم خودش را فنبوده است و هيچ پيامبري براي اين امر مبعوث نشد تا منا ماديكسب منافع 

 

َراِهيَم َعْن أَ  - ۲، 356ص:  ... انباب الغيبة و البهت ،357 ،2 ،الكافي - 134 بِيِه َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ َعْن بـَْعِض َأْصَحابِِه َعِليُّ ْبُن ِإبـْ
ُه فـَُهَو ِمَن الَِّذينَ  َ َعْتُه ُأُذ  قَاَل اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل َمْن قَاَل ِيف ُمْؤِمٍن َما رََأْتُه َعْيَناُه َو مسَِ

 . اِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمُنوا َهلُْم َعذاٌب َأِليمٌ اْلف
 .19سورة نور، آية  - 135
 .6سورة حجرات، آية  - 136
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باالخص اينكه حقوق  138هدف جمع مال و اموال نداردحداكثر سازد. بر اين اساس دولت اسالم نيز 
المللي كه هر دولتي به  ملل ديگر را براي خود جلب و ضبط نمايد. لذا برعكس رفتار غالب بين

 چنينباشد، دولت اسالم اين خويش مي مالكيتحقوق ديگران و انضمام آن به  تصرّفجلب و  لابدن
باشد و  ة جماعات آنها ميكلّيجسمي فرد فرد ابناء بشر و  -هدفي ندارد. هدف اسالم تعالي روحي

در وي ملّي  گيرد چون منافع مي الملل را پي بر اين اساس اصل رفتار به عدل در صحنة روابط بين
ساير كشورهاست چون تمام كشورها متشكل از انسانهاست كه هدف اسالم ملّي  راستاي منافع

باشد، چه در اين سوي مرز باشند و چه  تحت پوشش قراردادن و رشد و تربيت همة آنها (انسانها) مي
  در آن سوي ديگر.  

 ين اصحاب دعويب يتيو ارجحاست ها و ملل يكسان  ن تمام گروهيبه عدل ب يقضاوت و داور
  ست.ين

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

طبق آيات صريح قرآن كريم جايگاهي در اثبات  ظنّ كلّيبطور  139يابد. تحقق ميقابليت وقوع فعل 
در  140.»نخواهد كرد مشخّصهمانا گمان چيزي از حق را «: فرمايد حق ندارد. در سورة يونس مي

و او را كفايت  جانشين او شد ،أغني عنهاز (يغني  ِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِين « :141شرح اين آيه آمده است
يا  يـُْغِين  صلةِمَن اْحلَقِّ  و مطلق استل مفعو ِمَن اْحلَقِّ َشْيئاً يعني گمان براي درك حقيقت كافي نيست. 

سابق است يا  يا براي اشاره به ظنّ حال از آن است و معرفه آوردن ظنّ ِمَن اْحلَقِّ به است و  مفعول
صاحبش را به دارالعلم  ،اگرچه گاهي است ،اعتبار اينكه بعضي از افراد ظنّه ب .براي جنس است

 

 ) هزينه در مالية عمومي اسالمي، پژوهشكدة پولي و بانكي.1384نگاه كنيد به: بيدآباد، بيژن ( -138
http://www.bidabad.ir/doc/expend-islam.pdf 

به: نظر مذهبي به اعالميه حقوق بشر، نگارش حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادي،  همچنين نگاه كنيد - 139
 . 53 – 54. تهران صص 1354چاپ دوم، 

 .ِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِين ِمَن احلَْقِّ َشْيئاً ، 28. و همچنين سورة نجم آيه 36سورة يونس، آية  - 140
 . 357 – 358د ششم صص ، ترجمه، جل بيان السعاده في مقامات العباده - 141
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ها و  گمانبه  پس سزاوار نيست كه به ظن اكتفا شود. بنابراين .كند برد، ولي از حق كفايت نمي مي
در آنجا  توقّفاگر عقلي و علوي باشند ممدوح و خوب هستند ولي  سنّتها مستند به كتاب و  ظنّ

. »بدون اينكه به علم برساند سزاوار نيست و اگر آن ظنون نفسي دنيوي سفلي باشد مذموم و بد است
اي كساني «: 142يدفرما در سورة حجرات قرآن كريم به صراحت دستور اجتناب از ظن را صادر مي

   »نكنيد... تجسسها گناه هستند و  ايد از گمان بسيار بپرهيزيد كه بعضي گمان كه ايمان آورده
عبدالرحمان بن  :خوانيم كه به حضرتش عرض كردند در تاريخ ترور اميرالمؤمنين علي ع مي

هنوز  :ئيم. فرمودنددارد، اجازه فرماييد او را بازداشت نمارا ملجم قصد سؤ نسبت به جان حضرتعالي 
مرتكب جرمي نشده است تا مجوزي براي بازداشت او باشد. اين كالم و همچنين رفتار آن حضرت 

  كند. پس از سؤ قصد با قاتل خود، مسلمين را در اين باب راهنمائي مي
، بدرفتاري با ملل 143ها در شروع به جنگ عملكرد اين قائده در مستمسك قرار دادن بهانه 

ي نمودن دولتها و قرار دادن ايشان معرّفهاي آنها، شرور خواندن يا تروريست  رة دارائيديگر، مصاد
ديده شده هواپيماي مسافربري  حتّيشود.  الملل بسيار ديده مي در مضيقه و موارد مشابه در روابط بين

فته ر دهند به اين ظن كه احتمال غيرمسافري يا جنگي بودن آن مي كشوري را مورد حمله قرار مي
تمسك براي  قابليتدر ارتكاب جرم عيت قطاست. اينگونه موارد به دليل ظنّي بودن آنها و عدم 

توان به صرف اينكه احتمال داده شود هواپيمائي جنگي باشد  مثالً نمي مقابله را ندارد. واقدام جزائي 
  به آن حمله نمود.

اتخاذ هاي ظنّي اقدام به  ن با طرح بهانهبر اين اساس دولت اسالم حق ندارد مانند ساير متجاوزي  
الملل نمايد. و فقط وقتي مجاز به اقداماتي از اين دست است كه  سياستهاي خصمانه در سطح بين

  جرم احراز شده باشد. عيت قط

ها نيست و همه در برابر قانون يكسانند. مالحظات و امتيازات  از لحاظ حقوقي تفاوتي بين دولت
  مردود است. يالملل نيب يدر دادگستر ياسيس

 

 . ... َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ َو ال َجتَسَُّسوا، 12سورة حجرات، آية  - 142
كرد كه در  اي از اين نوع به لهستان حمله كرد و جنگ دوم جهاني را آغاز براي مثال آلمان نازي با طرح دسيسه - 143

 الملل درج است. نگاه كنيد به تاريخ ديپلماسي عمومي. كتب تاريخ روابط بين
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  اصل مساوات در برابر قانون  -9
 كدام از ماچيتوان دريافت كه ه كرامت انساني به راحتي مياصل با استنباط از اصل وحدت و   

دليل  ما ةليو قب هو شعب يمو فرزندان يك پدرمخلوقات يك خالق همه و  يماز ديگري برتر نيست
ز انسان متعالي از غيرمتعالي است و آن هم معياري نزد نيست و فقط تقوي وجه تماي مابرتري 

كه همه در برابر قانون يكسانند و  دركتوان برداشت  بر اين اساس مي خداوند است و نه نزد خلق.
در . بيگانه نيستعيت با تابتفاوتي بين متهم يا مجرم داخلي و متبوع كشور با متهم يا مجرم خارجي 

 بارةاگر تخفيفي بتوان درشايد به اصل اكرام بر ضيف  توجهبا لي مقايسه با مجازات مجرم داخ
وظيفه يك اسالم در چه كه او مهمان است و اكرام بر مهمان قائل شد ممدوح است مجرم خارجي 

هاي داخلي يا خارجي به تساوي در مالحظات سياسي نيز قابل تعميم است و  باشد. تساوي تابعيت مي
  نمايد.  خود الزام به حذف همه گونه مالحظات سياسي را ميلمللي ا بينروابط  دراصل صداقت 

نزد  يرسول گرامي ص فرمود اگر كسي حقّكه  كنند نقل ميدر اثبات تساوي در برابر قانون   
عرض كرد كه در برگشت از  جمعيتبن قيس از ميان  ةد يا عفو نمايد. سوادناستمن دارد آن را باز

سواده دادند و پيراهن به رانديد بر شكم من خورد. حضرت عصا را  طائف عصائي كه با آن شتر مي
   144را بوسيد. شسواده نيز شكم مبارك حضرت .باال زدند تا قصاص نمايدخود 

 

بواب قصاص - ۲۸۷،۲۰ ،۱۸، الوسائل مستدرك -144 َراِهيَم الطَّاَلَقاِينِّ  .ب نوادر ما يتعّلق  الصَُّدوُق ِيف اْألََماِيل، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِإبـْ
َ�َْداَن الصَّ  اِء َعْن َأِيب ِقَال َعْن ُحمَمَِّد ْبِن  بََة َعْبِد اهللَِّ ْبِن زَْيٍد ْيَدَالِينِّ َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم اْلَواِسِطيِّ َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َهاُروَن َعْن َخاِلٍد اْحلَذَّ

ْصَحاِبِه ِيف َمَرِضِه ِإَىل َأْن قَاَل مثَُّ قَاَل ص ِإنَّ َريبِّ َعزَّ َو َجلَّ اْجلَْرِميِّ َعِن اْبِن َعبَّاٍس ِيف َحِديٍث َطِويٍل ِيف َوفَاِة النَِّيبِّ ص َو َما قَاَلُه ِألَ 
هللَِّ َأيُّ َرُجٍل ِمْنُكْم َكاَنْت َلُه ِقَبَل حمَُ  ِ َناَشْدُتُكْم  ْلَيْقَتصَّ ِمنْ َحَكَم َو َأْقَسَم َأْن َال َجيُوزَُه ظُْلُم ظَاملٍِ فـَ ُه فَاْلِقَصاُص ِيف مٍَّد َمْظِلَمٌة ِإالَّ قَاَم فـَ

َيا َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمَن اْلِقَصاِص ِيف َداِر اْآلِخَرِة َعَلى رُُءوِس اْلَمَالِئَكِة َو اْألَْنِبَياِء فـََقاَم  نـْ ِإَلْيِه َرُجٌل ِمْن َأْقَصى اْلَقْوِم يـَُقاُل َلُه َسَواَدُة َداِر الدُّ
َقِتَك اْلَعْضَباِء َو بَِيدِ ْبُن قـَْيٍس فـََقاَل َلُه ِفَداَك َأِيب َو أُمِّي  َ َك َ َرُسوَل اهللَِّ ِإنََّك َلمَّا َأقْـَبْلَت ِمَن الطَّاِئِف اْسَتْقَبْلُتَك َو َأْنَت َعَلى 

فـََقاَل ص َمَعاَذ اهللَِّ َأْن َأُكوَن  أً اْلَقِضيُب اْلَمْمُشوُق فـََرفـَْعَت اْلَقِضيَب َو َأْنَت تُرِيُد الرَّاِحَلَة فََأَصاَب َبْطِين َفَال َأْدِري َعْمدًا َأْو َخطَ 
ْلَقِضيِب اْلَمْمُشوِق َفَخَرَج ِبَالٌل َو هُ  ِ َ ِبَالُل ُقْم ِإَىل َمْنِزِل فَاِطَمَة فَاْئِتِين  َو يـَُناِدي ِيف ِسَكِك اْلَمِديَنِة َمَعاِشَر النَّاِس تـََعمَّْدُت مثَُّ قَاَل 

ْبَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة َو سَ  َمْن َذا الَِّذي يـُْعِطي اْلِقَصاصَ  ْبَل يـَْوِم اْلِقَياَمِة فـََهَذا ُحمَمٌَّد ص يـُْعِطي اْلِقَصاَص ِمْن نـَْفِسِه قـَ اَق ِمْن نـَْفِسِه قـَ
َ َرُسوَل اهللَِّ  َ َذا  َِِيب َأْنَت َو أُمِّي فـََقاَل تـََعاَل فَاقْـَتصَّ ِمينِّ اْحلَِديَث ِإَىل َأْن قَاَل مثَُّ قَاَل َرُسوُل اهللَِّ ص َأْيَن الشَّْيُخ فـََقاَل الشَّْيُخ َها َأ  

 َِ َ َرُسوَل اهللَِّ َفَكَشَف ص َعْن َبْطِنِه فـََقاَل الشَّْيُخ  َ َحىتَّ تـَْرَضى فـََقاَل الشَّْيُخ فَاْكِشْف ِيل َعْن َبْطِنَك  َرُسوَل اهللَِّ أَ  ِيب َأْنَت َو أُمِّي 
لنَّاِر فـََقاَل َرُسوُل َفِمي َعَلى َبْطِنَك فََأِذَن َلُه فـََقاَل َأُعوُذ ِمبَْوِضِع اْلِقَصاِص ِمْن َبْطِن َرُسوِل اهللَِّ ص ِمَن النَّاِر يـَْوَم ا ََْذُن ِيل َأْن َأَضعَ 

َسَواَدُة ْبُن قـَْيٍس أَ  َ َرُسولَ  اهللَِّ ص  َ اهللَِّ ص اللَُّهمَّ اْعُف َعْن َسَواَدَة ْبِن قـَْيٍس َكَما  اَل َرُسولُ اهللَِّ فـَقَ  تـَْعُفو َأْم تـَْقَتصُّ فـََقاَل َبْل َأْعُفو 
 .ص اْخلََربَ  َعَفا َعْن نَِبيَِّك ُحمَمَّدٍ 
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حديث معروف نبوي نيز بر همين امر . »حق (قانون) مساويند زدمردم ن«رسول اكرم ص فرمود: 
و همين فرمايش را علي  145مساوي هستند.من  نزدقريشي سيد  غالم حبشي و :داللت دارد كه فرمود

مگر به ضرر او نيز اجرا شود و به  دشو حق (قانون) به نفع كسي اجرا نمي« :ع به بيان ديگر فرمود كه
   146.»شود مگر به نفعش نيز اجرا گردد ضرر كسي نيز اجرا نمي

 

مساء أمهاته -۹ب  ،۲۳۹ ،۷، حباراألنوار - 145 ] قال علي بن إبراهيم يف قوله َفِإذا  فس، [تفسري القمي - ۴ أنه يدعى الّناس 
ألنساب قال الصادق ع ال يتقّدم يوم القيامة نُِفَخ ِيف الصُّوِر فَ  ال َأْنساَب بـَْيَنُهْم يـَْوَمِئٍذ َو ال يـََتساَءُلوَن فإنه رد على من يفتخر 

طق فمن  ب والد و إمنا هو لسان  ألعمال و الدليل على ذلك قول رسول اهلل ص  أيها الّناس إن العربية ليست  أحد إال 
نكم ولد آدم و آدم من تراب و اهلل لعبد حبشي أطاع اهلل خري من سّيد قرشي عاص هلل و إن أكرمكم تكّلم به فهو عريب أال إ

َءُلوَن َفَمْن ثـَُقَلْت عند اهلل أتقاكم و الدليل على ذلك قول اهلل عز و جل َفِإذا نُِفَخ ِيف الصُّوِر َفال َأْنساَب بـَْيَنُهْم يـَْوَمِئٍذ َو ال يـََتسا
ُفَسُهْم  ألعمال احلسنة فَُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن َو َمْن َخفَّْت َموازِيُنُه قال من األعمال السيئة فَُأولِئَك الَِّذيَن َخِسُرواَموازِيُنُه قال  َأنـْ

  . ودي الوجهِيف جهّنم خاِلُدوَن تـَْلَفُح ُوُجوَهُهُم النَّاُر قال أي تلهب عليهم فتحرقهم َو ُهْم ِفيها كاِحلُوَن أي مفتوحي الفم مس
َعِليُّ ْبُن احلََْسِن اْلُمَؤدُِّب َعْن  ،۵۲خطبة ألمري املؤمنني ع... ص:  ،۳۵۲ ،۸، الكايفالبالغه خطبة الّناس امام احلق سواد.  ج -146

يعاً  ْ�َُد ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن َعِليِّ ْبِن احلََْسِن التَّْيِميِّ مجَِ ْ�ََد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َخاِلٍد َو َأ َثِين َعْبُد اهللَِّ ْبُن اْحلَاِرِث  َأ َعْن ِإْمسَاِعيَل ْبِن ِمْهَراَن قَاَل َحدَّ
قَاَل  ْيِه َو َصلَّى َعَلى ُحمَمٍَّد النَِّيبِّ ص مثَُّ َعْن َجاِبٍر َعْن َأِيب َجْعَفٍر ع قَاَل َخَطَب َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني ع النَّاَس ِبِصفَِّني َفَحِمَد اهللََّ َو َأثـَْىن َعلَ 

َزَلِين  َا ِمْنُكْم َو َلُكْم َعَليَّ ِمَن احلَْقِّ ِمْثُل  َأمَّا بـَْعُد فـََقْد َجَعَل اهللَُّ تـََعاَىل ِيل َعَلْيُكْم َحّقًا ِبَوَاليَِة َأْمرُِكْم َو َمْنزَِلِيتَ الَِّيت َأنـْ اهللَُّ َعزَّ ِذْكُرُه ِ
ِه ِإالَّ َجَرى ْألَْشَياِء ِيف التََّواُصِف َو َأْوَسُعَها ِيف التََّناُصِف َال َجيِْري ِألََحٍد ِإالَّ َجَرى َعَلْيِه َو َال َجيِْري َعَليْ الَِّذي ِيل َعَلْيُكْم َو احلَْقُّ َأْمجَُل ا

َخاِلصًا ُدوَن َخْلِقِه ِلُقْدرَتِِه َعَلى ِعَباِدِه َو ِلَعْدِلِه ِيف   َلُه َو َلْو َكاَن ِألََحٍد َأْن َجيِْرَي َذِلَك َلُه َو َال َجيِْرَي َعَلْيِه َلَكاَن َذِلَك هلِلَِّ َعزَّ َو َجلَّ 
 َعَلْيِه ِحبُْسِن الثََّواِب تـََفضًُّال ِمْنُه َو ُكلِّ َما َجَرْت َعَلْيِه ُضُروُب َقَضائِِه َو َلِكْن َجَعَل َحقَُّه َعَلى اْلِعَباِد َأْن ُيِطيُعوُه َو َجَعَل َكفَّارَتـَُهمْ 

النَّاِس َعَلى بـَْعٍض َفَجَعَلَها تـََتَكاَىف ِيف ًال ِبَكَرِمِه َو تـََوسُّعًا ِمبَا ُهَو ِمَن اْلَمزِيِد َلُه َأْهًال مثَُّ َجَعَل ِمْن ُحُقوِقِه ُحُقوقًا فـََرَضَها ِلَبْعِض َتَطوُّ 
ْعٍض فََأْعَظُم ِممَّا افْـَرتََض اهللَُّ تـََباَرَك َو تـََعاَىل ِمْن تِْلَك اْحلُُقوِق َحقُّ اْلَواِيل ُوُجوِهَها َو يُوِجُب بـَْعُضَها بـَْعضًا َو َال ُيْسَتْوَجُب بـَْعُضَها ِإالَّ بِبَ 

ُ َعزَّ َو َجلَّ ِلُكلٍّ َعَلى ُكلٍّ َفَجعَ  ِعّزًا ِلِديِنِهْم َو ِقَواماً ِلُسَنِن  َلَها ِنظَاَم أُْلَفِتِهْم وَ َعَلى الرَِّعيَِّة َو َحقُّ الرَِّعيَِّة َعَلى اْلَواِيل َفرِيَضٌة فـََرَضَها اهللَّ
ْسِتَقاَمةِ  ِ َلْيَسْت َتْصُلُح الرَِّعيَُّة ِإالَّ ِبَصَالِح اْلُوَالِة َو َال َتْصُلُح اْلُوَالُة ِإالَّ   الرَِّعيَِّة فَِإَذا َأدَِّت الرَِّعيَُّة ِإَىل اْلَواِيل َحقَُّه َو َأدَّى احلَْقِّ ِفيِهْم فـَ

يِن َو اْعَتَدَلْت َمَعاِملُ اْلَعْدِل َو َجَرْت َعَلى أَ ِإَلْيَها ا ْذَالِهلَا السَُّنُن َفَصَلَح ِبَذِلَك الزََّماُن ْلَواِيل َكَذِلَك َعزَّ احلَْقُّ بـَْيَنُهْم فـََقاَمْت َمَناِهُج الدِّ
ْوَلِة َو يَِئَسْت َمطَاِمُع  اْألَْعَداِء َو ِإَذا َغَلَبِت الرَِّعيَُّة َواِلَيُهْم َو َعَال اْلَواِيل الرَِّعيََّة اْخَتَلَفْت ُهَناِلَك َو طَاَب بِِه اْلَعْيُش َو ُطِمَع ِيف بـََقاِء الدَّ

هلَْ  ِ يِن َو تُرَِكْت َمَعاِملُ السَُّنِن فـَُعِمَل  ْدَغاُل ِيف الدِّ ُر َو َكثَُرْت ِعَلُل النُُّفوِس َوى َو ُعطَِّلِت ااْلَكِلَمُة َو َظَهَرْت َمطَاِمُع اْجلَْوِر َو َكثَُر اْإلِ َ ْآل
َراُر َو َتِعزُّ اْألَ  ِطٍل أُثَِّل فـَُهَناِلَك َتِذلُّ اْألَبـْ َ ْشَراُر َو َختَْرُب اْلِبَالُد َو تـَْعُظُم تَِبَعاُت اهللَِّ َعزَّ َو َال ُيْسَتْوَحُش ِجلَِسيِم َحدٍّ ُعطَِّل َو َال ِلَعِظيِم 

يِع  ِد فـََهُلمَّ َأيـَُّها النَّاُس ِإَىل التََّعاُوِن َعَلى طَاَعِة اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو اْلِقَياِم بَِعْدِلِه َو اْلَوفَاءِ َو َجلَّ ِعْنَد اْلِعَبا ْنَصاِف َلُه ِيف مجَِ ِبَعْهِدِه َو اْإلِ
ِه فَِإنَُّه َلْيَس اْلِعَباُد ِإَىل َشيْ  ِيف َذِلَك َو ُحْسِن التََّعاُوِن َعَلْيِه َو َلْيَس َأَحٌد َو ِإِن اْشَتدَّ َعَلى ِرَضا اهللَِّ  ٍء َأْحَوَج ِمْنُهْم ِإَىل التََّناُصحِ  َحقِّ

لَّ َعَلى اْلِعَباِد اِجِب ُحُقوِق اهللَِّ َعزَّ َو جَ ِحْرُصُه َو طَاَل ِيف اْلَعَمِل اْجِتَهاُدُه بَِباِلٍغ َحِقيَقَة َما َأْعَطى اهللَُّ ِمَن احلَْقِّ َأْهَلُه َو َلِكْن ِمْن وَ 
 ِيف احلَْقِّ َمْنزَِلُتُه َو َجُسَمْت ِيف احلَْقِّ َفِضيَلُتُه النَِّصيَحُة َلُه ِمبَْبَلِغ ُجْهِدِهْم َو التََّعاُوُن َعَلى ِإقَاَمِة احلَْقِّ ِفيِهْم مثَُّ َلْيَس اْمُرٌؤ َو ِإْن َعُظَمتْ 

 َّ�َ ِه َو َال ِالْمِرٍئ َمَع َذِلَك َخَسَأْت ِبِه اْألُُموُر َو اقْـَتَحَمْتُه اْلُعُيوُن بِ ِمبُْسَتْغٍن َعْن َأْن يـَُعاَن َعَلى َما  ُدوِن َما َأْن َلُه اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ ِمْن َحقِّ
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باشيد و براي خدا  ايد، به عدالت فرمانروا اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  قرآن كريم مي  
ان خود يا پدر و مادر يا خويشاوندان شما چه توانگر و چه درويش بوده يشهادت دهيد، هر چند به ز

د تا از شهادت حق عدول يباشد. زيرا خدا به آن دو سزاوارتر است. پس از هواي نفس پيروي مكن
اين آيه  از 147»گاه است.كنيد آ ان بازي كنيد يا از آن اعراض كنيد خدا به هرچه ميبيد چه زنك
اطاعت نموده و امر از خدا نيست و سزاوارتر است كه  مردمتوان استنباط كرد كه تفاوتي بين  مي
هركه باشند و هر  يدعو هاي و طرفقرار دهيم.  يدعو هاي از طرف برتر از منافع طرفي ا راخد

خدا يعني عمل به قسط و عدل ست و اطاعت امر نينسبتي و هر اموالي داشته باشند بين آنها تفاوتي 
  االتر و سزاوارتر است. ب هابين آن
دارد و همانگونه كه در جاي  را ملغي ميالملل  در حقوق بيناصل كاپيتوالسيون  ،اين اصل  

نظر شارع بوده تفاوتي در افراد مد  خود خواهد آمد جز مواردي كه براي تشويق به گرايش به اسالم
خود را دارد  خاصالملل عمومي نيز مصداق  در حقوق بين نگرشين از لحاظ حقوقي نيست. روح ا

  شمارد. المللي را مردود مي كه مالحظات سياسي در دادگستري بين

ها نيست و همه در برابر قانون يكسانند. مالحظات و امتيازات  از لحاظ حقوقي تفاوتي بين دولت
  مردود است. يالملل نيب يدر دادگستر ياسيس

  م دولت اصل دوا - 10
بر  حاكميتدولت به معناي  كشوري تغيير كنداين است كه اگر حكومت مشعر بر اين اصل    

در عمل و الملل پذيرفته شده است  كند. گرچه اين اصل در حقوق بين كشور تغيير نميسرزمين 
هايي امتآنها « :فرمايد ميست. قرآن كريم ايراد شكال و اگيرد ولي داراي ا مورد استناد قرار مي

اند، آنچه كرده بودند از آنِ آنهاست و آنچه شما كنيد از آن شماست و  اند كه اكنون درگذشته بوده
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ِيف َذِلَك َحاَجًة َو ُكلٌّ ِيف اْحلَاَجِة ِإَىل اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ  يُِعَني َعَلى َذِلَك َو يـَُعاَن َعَلْيِه َو َأْهُل اْلَفِضيَلِة ِيف اْحلَاِل َو َأْهُل النَِّعِم اْلِعظَاِم َأْكَثرُ 
 َشرٌَع َسَواءٌ 

ْلِقْسِط ُشَهداَء هلِلَِّ َو َلْو َعلى، 135سورة نساء آية  -147 ِ ُفِسُكْم َأِو اْلواِلَدْيِن َو اْألَقْـَرِبَني إِ    َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني  ْن َأنـْ
ُ َأْوىل  .َأْن تـَْعِدُلوا َو ِإْن تـَْلُووا َأْو تـُْعِرُضوا فَِإنَّ اهللََّ كاَن ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً   ِِما َفال تـَتَِّبُعوا اْهلَوى  َيُكْن َغِنيًّا َأْو َفِقريًا فَاهللَّ
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هاي قبلي تعهدات نابجايي  يعني اگر حكومت 148.»پرسند اند نمي كرده شما را از اعمالي كه آنها مي
سته د يا از اعتبار آنها كانشوبا تغيير دولت يا بايد تنفيذ  اًمجدداند اين تعهدات  را با دول ديگر بسته

نمايد.  ات گذشتگان تكليفي براي آيندگان ايجاد نميتفكّر. زيرا اعمال و ساقط شوند حتّيو يا  شود
ي رسد و چنانچه متوفّ ي به وارث به ارث مياستثناء اين موضوع در ديون است كه از مايملك متوفّ

بينش دو  اين دليل عقلي ربحكم شود. اين  ل نميين به وارث منتقيش از ماترك وي باشد اين د
بيند و كسي بار گناه ديگري  كيفر كار خويش را مي تنهاهركس «فرمايد:  است كه مي قرآني استوار

مرتكب جرمي شويم، شما را بازخواست ما بگو اگر «فرمايد:  مي و 149.»دشك را بر دوش نمي
  150.»است نخواهند كردكنند و اگر شما مرتكب كاري زشت گرديد ما را بازخو نمي

ولي بايد گفت كه  ،تواند بعنوان سرفصل مبحثي قابل بحث باز بماند طرح اين مطلب مي  
بات خالفت سابق را تأييد و اسالم خالفت الحق بايد مصوتمام اديان الهي و نتيجتاً  سنّتبراساس 

در صل دوام دولت تنفيذ كند در غير اين صورت اعتبار آنها ساقط است. اگر اين موضوع را به ا
الملل عمومي قابل  مباحث نويني از اين ديدگاه در حقوق بين تعميم دهيمالملل  سطح روابط بين

طرح است كه سالمت و اعتبار قراردادها باالخص آنهائي كه حدود و ثغور كشورها را تغيير و 
  حث آن خواهد بود. اند از جمله مبا اي را از دولتي گرفته و به دولت ديگري داده منطقه حاكميت

ند كر ييتغ يشوركومت كاگر ح د.كن يجاد نميندگان ايآ يبرا يفيلكرات گذشتگان تكاعمال و تف
را با  يتعهدات يقبل يها ومتكاگر ح ند.ك ير نمييشور تغكن يت بر سرزميمكحا يدولت به معنا

ساقط  يا حتّياسته كتبار آنها ا از اعيذ يد تنفير دولت بايين تعهدات مجدداً با تغياند ا گر بستهيدول د
  شود. جديد منتقل مي حكومتگذشته به  در ديون است كه از مايملك حكومتشوند. استثناء 

 

  .ْم ما َكَسْبُتْم َو ال ُتْسَئُلوَن َعمَّا كانُوا يـَْعَمُلونَ تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلا ما َكَسَبْت َو َلكُ . 134سورة بقره، آية  - 148
سورة اسرا و آية  15. همچنين در آية  َو ال َتْكِسُب ُكلُّ نـَْفٍس ِإالَّ َعَلْيها َو ال َتِزُر واِزرٌَة ِوْزَر ُأْخرى 164سورة انعام، آية  -149
َو ال َتِزُر اش نباشد.  يد: هيچكس بار گناه ديگري بر عهدهفرما سورة نجم مي 38سورة زمر و آية  8سوره فاطر و آية  18

  . واِزرٌَة ِوْزَر ُأْخرى
 .ُقْل ال ُتْسَئُلوَن َعمَّا َأْجَرْمنا َو ال ُنْسَئُل َعمَّا تـَْعَمُلونَ ، 25سورة سبا، آية  - 150
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  اصل منع سوءاستفاده از حق  - 11
المللي  اگر كشوري با اعمال قدرت نامحدود موجب زيان كشور ديگري شده باشد دادگاه بين  
مانع گردد. به عبارت ديگر كشورها حق ندارند  151»اده از حقسوءاستف«تواند با استفاده از قاعده  مي

ضعيف استفاده نمايند. اين اصل ديگر خصوصاً كشورهاي از حقوق خود در تجاوز به كشورهاي 
الملل رايج و پذيرفته شده است. اين موضوع در قرآن كريم به خوردن مال يتيم  در حقوق بين

خود را ندارد و حقّ كشورهاي ضعيف توانائي احقاق  شباهت زيادي دارد. زيرا يتيم نيز همانند
م نمايد كه مشابه تجاوزات استعمارگران ييتحقّ اقدام به تجاوز به  حتّيممكن است ولي صغير خود 

ر قرآن دالملل است. آيات چندي در باب اين موضوع  بين سطحبه مستعمرات تحت نفوذ آنها در 
نمود. در سورة  ستنباطآنها ااز  اسوءاستفاده از حق رتوان اصل منع  كريم نازل شده است كه مي

 به مال يتيم نزديك مشويد مگر به نيكوترين وجهي كه به صالح او باشد تا به سنّ«فرمايد:  انعام مي
جز به وجهي نيكوتر به مال يتيم نزديك  «فرمايد:  مي(بني اسرائيل) و در سورة اسراء  152»بلوغ برسد.

و  153»ول هستيد.ؤبلوغش برسد و به عهد وفا كنيد كه در برابر عهد مس دمشويد تا آنگاه كه به ح
كنند و به آتشي  خورند شكم خويش پر از آتش مي آنان كه اموال يتيمان را به ستم مي«فرمايد:  مي

آيد تجاوز به حقوق يتيمان ممنوع است.  همانطور كه از آيات فوق بر مي 154»فروزان خواهند افتاد.
الملل  تعميم به مسائل حقوق بين قابليتفرمايد  ن در حاشيه اين موضوع ارائه ميراه حلي كه قرآ

مال يتيمان را به يتيمان دهيد و ناپاك را با پاك مبادله «فرمايد:  دارد. در سورة نساء ميرا نيز عمومي 
بيم آن نكنيد و اموال آنها را همراه با اموال خويش نخوريد كه اين گناهي بزرگ است. اگر شما را 

است كه در كار يتيمان عدالت نورزيد پس از زنان (منظور مادران يتيمان) آنكه پسنديديد دومي يا 
سومي يا چهارمي به نكاح درآورديد و اگر بيم آن داريد كه به عدالت رفتار نكنيد فقط يك زن 

دران آنها) اين راهي بهتر است تا مرتكب ستم (به يتيمان و ما ،بگيريد يا هرچه مالك آن شويد
يعني بايد شرايطي فراهم آوريد كه يتيمان به شكل فرزند شما درآيند و تحت  155.»نگرديد

 

151 - Abuse of right 
لَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَْبُلَغ َأُشدَّهُ َو ال تـَْقَربُوا ماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ ، 152سورة انعام، آية  -152 ِ    . 
ْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعهْ ،34سورة اسراء، آية  -153 ِ ُه َوَأْوُفوا  لَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَْبُلَغ َأُشدَّ ِ  . دَكاَن َمْسُؤالً َو التـَْقَربُوا ماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ 
َُْكُلوَن َأْمواَل اْلَيتامىِإنَّ الَّ ، 10سورة نساء، آية  - 154 رًا َو َسَيْصَلْوَن َسِعرياً   ِذيَن  َُْكُلوَن ِيف ُبُطوِِْم  ا    .ظُْلماً ِإمنَّ
لطَّيِِّب َو ال َُْكُلوا َأْمواَهلُْم ِإىل  َو آُتوا اْلَيتامى، 2-3سورة نسا، آيات  - 155 ِ ُلوا اْخلَِبيَث  ً  َأمْ   َأْمواَهلُْم َو ال تـََتَبدَّ واِلُكْم ِإنَُّه كاَن ُحو
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قابل انتفاع باشد. در اين برايتان سرپرستي شما قرار گيرند و سپس اموال آنها همراه با اموال شما 
و مادر وي  آيد كه از عدالت خارج نشويد و از طرفي يتيم صورت شرايط بهتري براي شما پيش مي
شود و اگر توانايي  در اجتماع مي مهميگيرند كه رفع معضل  نيز تحت سرپرستي فردي شما قرار مي

تواند  مي »ما طاَب َلُكمْ « عبارت البتّهشما بيشتر بود تا چهار زن با فرزندان يتيم آنها پيش رويد كه 
ظ يتيمان اگر توان عدالت را اصل بيان باشد و دو و سه و چهار مثال از اصل باشد يعني براي حف

  هرچند زن بيوه با فرزند يا فرزندان صغيرش را خواستيد به ازدواج درآوريد.  داشتيد
نمايد كه  الملل اين روش را ترغيب مي در حقوق بينيعني رفتار با يتيم شباهت اين موضوع   

و با اعمال عدالت اگر قصد استفاده از ثمرات كشور ضعيفي را داريد با ميل و رضايت آن كشور 
شما بر كشور  مالكيتدرخواست الحاق آن كشور را به كشور خود نمائيد و در اين حالت چون 

استثمار كم خواهد شد و با آن به شكل مستعمره رفتار نخواهيد  شدتافتد ديگر از  مي اتّفاقضعيف 
لوغ اقتصادي خواهد باالخره كشور ضعيف به رشد و ب مالكيتدر اثر تداوم اين  هرحالكرد. به 

 156آية بعدسه ر از يخاة اختيار را به كشور مربوطه بازگردانيد. اين استنباط كلّيرسيد در اين حالت 
يتيمان را بيازمائيد تا آنگاه كه به سن زناشويي رسند پس اگر در «فرمايد:  قابل استنتاج است كه مي

بيم آنكه مبادا به سن رشد رسند اموالشان آنان رشدي يافتيد اموالشان را به خودشان واگذاريد و از 
ورزد و هركه بينواست به آن اندازه كه عرف  عفّترا به ناحق و شتاب مخوريد. هركه توانگر است 

تصديق كند بخورد و چون اموالشان را تسليمشان كرديد كساني را بر آنان به شهادت گيريد و خدا 
ت انتفاع از اموال يتيم يا كشور ضعيف در اين و كيفيديت محدو .»براي حساب كشيدن كافي است

نيز در آيات  تصرّفو رغبت در  .تر فرمود ارتباط نيز در آخر اين آيه آمد كه موضوع آن را كامل
ايد، شما را حالل نيست كه زنان را بر  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  بعد آمده است كه مي

هاي ديگر  طمع به اموال و حقوق و دارايي حالهربه  157».خالف ميلشان وارث (مالك) شويد
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َع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا َفواِحَدًة َأْو   فَاْنِكُحوا ما طاَب َلُكْم ِمَن النِّساِء َمْثىن  َو ِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسُطوا ِيف اْلَيتامى. َكِبرياً  َو ُثالَث َو ُر
 .ُعوُلواَأالَّ تَـ   ما َمَلَكْت َأْمياُنُكْم ذِلَك َأْدىن

َتُلوا اْلَيتامى، 6سورة نساء آية  - 156 فاً َحىتَّ ِإذا بـََلُغوا النِّكاَح فَِإْن آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشدًا فَاْدفـَُعوا ِإَلْيِهْم َأْمواَهلُْم َو ال َُْكُلوها ِإْسرا  َو ابـْ
ْلَيْسَتْعِفْف َو َمنْ  ْعُتْم ِإَلْيِهْم َأْمواَهلُْم فََأْشِهُدوا َعَلْيِهْم َو َكفى  َو ِبدارًا َأْن َيْكَربُوا َو َمْن كاَن َغِنيًّا فـَ ْلَمْعُروِف فَِإذا َدفـَ ِ ْلَيْأُكْل    كاَن َفِقريًا فـَ

هللَِّ َحِسيباً  ِ. 
 . َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال حيَِلُّ َلُكْم َأْن َترِثُوا النِّساَء َكْرهاً ، 19سورة نساء آية  - 157



  71  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

ت ساموال يكديگر را به ناشاي «: فرمايد ه ممنوع شده است كه ميآياين در كشورها به صراحت 
خوريد ب حقناه مخوريد و آن را به رشوت به حاكمان مدهيد تا بدان سبب اموال گروهي ديگر را ب

ه بوده و هست و خواهد بود كه كشورها با ها در سياست هموار اين رشوت .158»دانيد و شما مي
شوند. به هر تقدير  مي تصرّفها را به ناحق م تر اموال آن كشورهاي ضعيفحكّام  تطميع

فرمايد:  المللي در اسالم ممنوع است كه مي و چه در صحنة بينملّي  چه در صحنة 159 »ندخور حرام «
شتابند، چه بدكارهايي  خوارگي مي رامبيني بسياري از ايشان را كه به گناه و تجاوز و ح مي«

ي نيز بر طبق اين آيه ممنوع است كه محلّخوردن مال ديگران در هر شكل و لباس و  160.»كردند مي
نمايان اموال مردم را به باطل  نمايان و صوفي ايد بسياري از عالم اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد: 

اندوزند و در راه خدا انفاقش  ارند و طال و نقره ميد خورند و ديگران را از راه خدا باز مي مي
د و پيشاني و پهلو و نشو داختهگ جهنّمكنند به عذابي دردآور بشارت ده. روزي كه در آتش  نمي

حال طعم اندوخته  ،اين است آن چيزي كه براي خود اندوخته بوديد .پشتشان را با آن داغ كنند
قوق داخلي نخورده است و همه در مسائل حقوق اين آيات تخصيص به ح 161.»خويش را بچشيد

  الملل نافذ هستند.  بين

ف يضع يشورهاكگر خصوصاً يد يشورهاكشورها حق ندارند از حقوق خود در تجاوز به ك
شده باشد دادگاه  يگريشور دكان يبا اعمال قدرت نامحدود موجب ز يشوركاگر  ند.ياستفاده نما

  مانع گردد.» سوءاستفاده از حق«قاعده  تواند با استفاده از يم يالملل نيب

 

ا ِإَىل اْحلُكَّاِم ِلَتْأُكُلوا َفرِيقًا ِمْن َأْمواِل ا، 188آية  سورة بقره، - 158 ْلباِطِل َو ُتْدُلوا ِ ِ مثِْ َو َو ال َُْكُلوا َأْمواَلُكْم بـَْيَنُكْم  ْإلِ ِ لنَّاِس 
ُتْم تـَْعَلُمونَ    .َأنـْ

  . َمسَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأكَّاُلوَن ِللسُّْحتِ ، 42سورة مائده، آية  - 159
مثِْ َو اْلُعْدواِن َو َأْكِلِهُم السُّْحَت َلِبْئَس ما كانُوا يـَْعَمُلونَ    َو َترى، 62سورة مائده: آية  - 160  .َكِثريًا ِمْنُهْم ُيسارُِعوَن ِيف اْإلِ
ْلباِطِل َو َيُصدُّوَن  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثريًا ِمَن اْألَْحباِر َو الرُّْهباِن َلَيأْ ، 34 – 35سورة توبه: آيات  - 161 ِ ُكُلوَن َأْمواَل النَّاِس 

ْرُهْم بِ  ا ِيف َسِبيِل اهللَِّ فـََبشِّ ِر َجَهنََّم   يـَْوَم ُحيْمى. َعذاٍب َأِليمٍ َعْن َسِبيِل اهللَِّ َو الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َو اْلِفضََّة َو ال يـُْنِفُقوَ َعَلْيها ِيف 
ا ِجب  فـَُتْكوى ُفِسُكْم َفُذوُقوا ما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ ِ  .اُهُهْم َو ُجُنوبـُُهْم َو ظُُهورُُهْم هذا ما َكَنْزُمتْ ِألَنـْ
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   اضراراصل منع  - 12
قاعدة الضرر از قواعد معروف فقهي است. بر  .اضرار به معني زيان يا گزند رسانيدن است  

يعني ضرر ديگري را فراهم آورد.  اتخود موجبحقّ اساس اين قاعده فرد حق ندارد در احقاق 
اين ر به غير يا تجاوز به منافع ديگري يا عموم قرار داد. خود را وسيلة اضراحقّ عمال توان ا نمي

نيز به نحو تواتر اجمالي (به معني نقل مضمون  162قاعده مستند به دليل عقل است گرچه رواياتي
كند به اينكه نبايد عمل يكي  شود. عقل حكم مي در اين ارتباط نقل مي) تعدديك روايت به الفاظ م

ليه ضرر ديگري شود. قبح ضرر و اضرار در فقه از مستقالت عقخود موجب حقّ در جهت اعادة 
كه در ليه مستقالت عق البتّهپذيرد.  شود يعني از مواردي است كه عقل بدون استدالل مي شمرده مي

ند ناقض همديگر نتوا در مراتب مختلف ميليه شود نسبي است و مستقالت عق فقه از آن ذكر مي

 

 ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي َعْن ُحمَمَِّد ْبِن اْحلَُسْنيِ َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ِهَالٍل َعنْ  -٤، ٢٨٠ص:  ،ب الشفعة ،٢٨٠ ،٥ ،الكايف -  162
لشُّْفَعِة بـَْنيَ الشُّرََكاِء ِيف اْألَرَ  ِ ِضَني َو اْلَمَساِكِن َو قَاَل َال َضَرَر َو َال ُعْقَبَة ْبِن َخاِلٍد َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل َقَضى َرُسوُل اهللَِّ ص 

ٌة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن  - ٢، ٢٩٢ص:  ،ب الضرار ،٢٩٢ ،٥ ،كايفال .ِضَراَر َو قَاَل ِإَذا رُفَِّت اْألَُرُف َو ُحدَِّت اْحلُُدوُد َفَال ُشْفَعةَ  ِعدَّ
ْ�ََد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َخاِلٍد َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُبَكْريٍ َعْن ُزرَارََة َعْن َأِيب َجْعَفٍر ع قَالَ   ِإنَّ َمسَُرَة ْبَن ُجْنَدٍب َكاَن َلُه َعْذٌق ِيف َحاِئٍط َأ

َيْسَتْأِذُن َفَكلََّمُه اْألَْنَصاِريُّ َأْن َيْسَتْأِذَن ِإَذا  َرُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر َو َكاَن َمْنِزُل اْألَْنَصاِريِّ بَِباِب اْلُبْسَتاِن َو َكاَن َميُرُّ ِبِه ِإَىل َخنَْلِتِه َو َال لِ 
ََىبَّ َجاَء اْألَْنَصاِريُّ إِ  َىل َرُسوِل اهللَِّ ص َفَشَكا ِإَلْيِه َو َخبـََّرُه اْخلَبَـَر فََأْرَسَل ِإَلْيِه َرُسوُل اهللَِّ ص َو َخبـََّرُه ِبَقْوِل َجاَء فََأَىب َمسَُرُة فـََلمَّا 

ُ فََأَىب َأْن يَِبيَع فـََقاَل ِه ِمَن اْألَْنَصاِريِّ َو َما َشَكا َو قَاَل ِإْن َأَرْدَت الدُُّخوَل فَاْسَتْأِذْن فََأَىب فـََلمَّا َأَىب َساَوَمُه َحىتَّ بـََلَغ بِ  الثََّمِن َما َشاَء اهللَّ
َا َعْذٌق ُميَدُّ َلَك ِيف اْجلَنَِّة فََأَىب َأْن يـَْقَبَل فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ ص ِلْألَْنَصاِريِّ اْذَهْب فَاقْـلَ  َا ِإلَْيِه فَِإنَُّه َال َضَرَر َو َال ِضَرارَ َلَك ِ  .ْعَها َو اْرِم ِ

َسْنيِ َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ِهَالٍل َعْن ُعْقَبَة ْبِن  -٦، ٢٩٢ص:  ،ب الضرار ،٢٩٣ ،٥ ،الكايف ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي َعْن ُحمَمَِّد ْبِن احلُْ
ِء َو َقَضى ص بـَْنيَ  اِرِب النَّْخِل َأنَُّه َال ُميَْنُع نـَْفُع الشَّيْ َخاِلٍد َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل َقَضى َرُسوُل اهللَِّ ص بـَْنيَ َأْهِل اْلَمِديَنِة ِيف َمشَ 

 - ٨، ٢٩٢ص:  ،ب الضرار ،٢٩٤ ،٥ ،الكايف .َأْهِل اْلَباِديَِة َأنَُّه َال ُميَْنُع َفْضُل َماٍء لُِيْمَنَع ِبِه َفْضُل َكَإلٍ َو قَاَل َال َضَرَر َو َال ِضَرارَ 
ْ�ََد ْبِن َأِيب َعْبِد اهللَِّ َعْن َأبِيِه َعْن بـَْعِض َأْصَحابَِنا َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُمْسَكانَ َعِليُّ ْبُن ُحمَمَِّد بْ  َعْن ُزرَارََة َعْن َأِيب َجْعَفٍر ع  ِن بـُْنَداَر َعْن َأ

ُء َو َيْدُخُل ِإَىل َعْذِقِه ِبَغْريِ ِإْذٍن  َمْنِزِل َرُجٍل ِمَن اْألَْنَصاِر َفَكاَن َجيِيقَاَل ِإنَّ َمسَُرَة ْبَن ُجْنَدٍب َكاَن َلُه َعْذٌق َو َكاَن َطرِيُقُه ِإَلْيِه ِيف َجْوِف 
َ َمسَُرُة َال تـََزاُل تـَُفاِجئُـَنا َعَلى َحاٍل َال حنُِبُّ َأْن تـَُفاِجئَـ  َها فَِإَذا َدَخْلَت فَاسْ ِمَن اْألَْنَصاِريِّ فـََقاَل َلُه اْألَْنَصاِريُّ  َتْأِذْن فـََقاَل َال َنا َعَليـْ

ُه فـََقاَل َلُه ِإنَّ َأْسَتْأِذُن ِيف َطرِيٍق َو ُهَو َطرِيِقي ِإَىل َعْذِقي قَاَل َفَشَكا اْألَْنَصاِريُّ ِإَىل َرُسوِل اهللَِّ ص فََأْرَسَل ِإلَ  َ ْيِه َرُسوُل اهللَِّ ص فََأ
ً َقْد َشَكاَك َو َزَعَم َأنََّك َمتُرُّ َعَلْيِه وَ  َ َرُسوَل اهللَِّ َأْسَتْأِذنُ  ُفَال ِيف  َعَلى َأْهِلِه ِبَغْريِ ِإْذنِِه فَاْسَتْأِذْن َعَلْيِه ِإَذا َأَرْدَت َأْن َتْدُخَل فـََقاَل 

َناِن قَاَل َال ُأرِيُد َطرِيِقي ِإَىل َعْذِقي فـََقاَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ ص َخلِّ َعْنُه َو َلَك َمَكانَُه َعْذٌق ِيف َمَكاِن َكَذا َو َكَذا فـََقا َل َال قَاَل فـََلَك اثـْ
َلْم يـََزْل َيزِيُدُه َحىتَّ بـََلَغ َعَشَرَة َأْعَذاٍق فـََقاَل َال قَاَل فـََلَك َعَشَرٌة ِيف َمَكاِن َكَذا َو َكَذا فََأَىب  فـََقاَل َخلِّ َعْنُه َو َلَك َمَكانَُه َعْذٌق ِيف  فـَ

َا َرُسو اْجلَنَِّة قَاَل َال ُأرِيُد فـَقَ  ُل اهللَِّ ص فـَُقِلَعْت اَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ ص ِإنََّك َرُجٌل ُمَضارٌّ َو َال َضَرَر َو َال ِضَراَر َعَلى ُمْؤِمٍن قَاَل مثَُّ َأَمَر ِ
َا ِإَلْيِه َو قَاَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ ص اْنَطِلْق فَاْغِرْسَها َحْيُث ِشْئتَ    .مثَُّ رُِمَي ِ
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د. براي مثال اجراي عملي نتضاد باشدر د نتوا دربارة كل و جز مي باشند. زيرا حسن و قبح عقلي
كه اين موضوع مبحث استصالح و سد  تواند به نفع فردي باشد ولي به ضرر جمعي منتج گردد مي

ت موضوع در اين اصل بر كلّيولي . شود كه در جاي خود به آن خواهيم پرداخت ذريعه را شامل مي
خود راهي را انتخاب نمود كه موجب ضرر به حقّ يد براي احقاق اين است كه علي االصول نبا

  ديگري گردد.
كشوري اگر راي مثال الملل و روابط بين كشورها زياد است. ب كاربرد اين اصل در حقوق بين

خود استفاده حقّ درگير جنگ با دولت ديگري است حق ندارد از خاك كشور ديگر براي احقاق 
ز نمايد يا عملي نمايد كه سبب رسيدن زيان به كشور ثالث شود. نمونة او تجاو حاكميتحقّ و به 

ين متّفقاين موضوع در جنگ دوم جهاني بسيار بارز بود. براي مثال نيروهاي انگليس و روسيه از 
  ين، ايران را از جنوب و شمال مورد تجاوز قرار دادند.متّحدبراي حمله به نيروهاي 

از زميني، دريايي و هوائي در اين مقوله اعم  ات مرزيمسائل زيادي باالخص در اشتراك
دول مختلف در پايمال كردن  المللي بسياري از روابط گنجد. وسعت اين اصل در عرصة بين مي

  . گيرد برمي تر را در حقوق دول ضعيف

لتها حق عموم قرار داد و دو اي يگريتجاوز به منافع د اي رياضرار به غ لةيوس توان ياعمال حقّ  را نم
در جنگ با دولت  يرا فراهم آورند. اگر كشور يگريندارند در احقاق حقّ خود موجبات ضرر د

او  تياحقاق حقّ خود استفاده و به حقّ حاكم ياست حق ندارد از خاك كشور ثالث برا يگريد
  به كشور ثالث شود. انيز دنيكه سبب رس دينما ياقدام به عمل اي ديتجاوز نما

  ائت استبر اصل بر - 13
از اصل برائت اين است كه در مواردي كه در حكمي شك داريم معتقد شويم كه در  منظور  

توان اصل برائت را بكار برد  صل برائت يعني جائي كه مياف به آن نيستيم. مجراي مقام عمل موظّ
عدم چيزي است تا  ، برشك در تكليف است. اصل برائت متفاوت از اصل عدم است. اصل

مبتني بر همين اصل  »من انكر یو اليمني عل یّدعامل یعل ةنالبيّ « قاعدهبت شود. براي مثال وجودش ثا
باشد بايد آن را اثبات كند. اصل برائت همچنين متفاوت از حقّي  مدعيكه است. يعني هركس 

هنگام تشكيك در اينكه آن چيز حالل يا  يتاصل اباحه است كه به معني قراردادن اصل بر حل
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ي است مفصلبرائت در مجراي آن از مباحث  حجيتباشد. خود تشكيك و شبهات و  است ميرام ح
  163درج است. اصولكه در كتب 

اصل عدم، عدم اثبات است نه اثبات عدم، و اصل برائت برئ نگرداند و اصل «فرمايند:  مي
ل جاري نفي نفي ماهيات نمايد و اثبات وجود نكند، و استصحاب با اختالف اشخاص و احوا

 164».معذرت آورد نه حكمي را سجل نمايد حجيتنگردد، و بر فرض در مقام 
و ما «فرمايد:  برخي آيات قرآن مجيد قابل استنباط است. در سورة اسراء مي ازاصل برائت   

مفهوم اين آيه اين است كه تا وقتي  165.»كنيم تا اينكه پيامبري بفرستيم هيچ قومي را عذاب نمي
شده باشد، عدم اجراي آنها كيفري از جانب خداوند نخواهد داشت. در سورة طالق احكام تكليف ن

 مكلّفداده است (استعداد و قوا) خدا هيچ كسي را مگر به آن اندازه كه به او «فرمايد:  مي
كه همگي داللت بر اين  167و آيات مشابه آية اخير نيز در چند مورد تكرار شده است 166»سازد. نمي

گرچه مسئلة استطاعت جدا از اصل برائت است ع است. ريشپس از استعداد و ت دارند كه تكليف
استطاعت زيربناي اصل برائت خواهد بود زيرا تا فردي استطاعت شمول حكمي را نداشته باشد  ولي
   تواند مشمول شك در تكليف گردد كه مجراي اصل برائت است كه فوقاً به آن اشاره شد. نمي

مهم است. زيرا  مذهبي مسلمين بسيار صياتبه خصو توجهالمللي با  اين اصل در شرايط بين
كشند شرافت و  كنند كه چون نام مبارك پيامبر اكرم ص را بر خود مي همواره مسلمين گمان مي

بات جاهالنه نه تنها اهل كتاب ي بر ملل عالم دارند و گاه ديده شده كه از روي تعصخاصبرتري 
هاي بين  اند. بسياري از جنگ اسالمي را تكفير نموده و برادركشي كرده بلكه پيروان مذاهب ديگر

كند كه اگر دستوراتي  كشورهاي اسالمي مؤيد همين موضوع است. اين اصل به مسلمين تفهيم مي
 

ي نظير اصل اباحه و اصل عدم با اختالف كمي مشابه اصل برائتند كه در اينجا به ظرافتهاي اختالف آنها اصول - 163
) 1356كنيم. نگاه كنيد به محمدي، ابوالحسن ( پردازيم و به اصل برائت بعنوان محور اصلي اين بحث اكتفا مي نمي

 . 215 – 224صص 
 . 257، ص 379. حقيقت 1346چاپخانة دانشگاه تهران،  حضرت نورعليشاه ثاني، صالحيه، چاپ دوم، - 164
ِبَني َحىتَّ نـَْبَعَث َرُسوالً . 15سورة اسراء آية  - 165   .َو ما ُكنَّا ُمَعذِّ
ها. 7سورة طالق، آية  - 166 ُ نـَْفساً ِإالَّ ما آ   .ال ُيَكلُِّف اهللَّ
ُ ، 286و بقره، آية  لُِّف نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعهاال ُنكَ  152و انعام آيه  62و مؤمنون آيه  42سورة اعراف، آية  - 167 ال ُيَكلُِّف اهللَّ

 ال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعها: 233كند و سوره بقره آيه  خدا هيچ كسي را جز به اندازه وسعتش تكليف نمي نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعها
 شود. هيچ كس بيش از قدرتش مكلّف نمي
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چه كه ايشان هنوز بر اين تكليف  168براي مسلمين تشريع شده جاي تفاخر بر ديگر ملل عالم نيست.
السويه است ولي براي مسلمين مساوي نيست و  يا ترك عمل براي آنها علياند و عمل  نشده مكلّف

اين است كه  169»دانند؟ دانند و آنان كه نمي آيا مساوي هستند آنان كه مي« :ر آيةپاسخ سئوال مقد
تري بر دوش دارند. به عبارت ديگر جاي  دانند در تكليف و وظيفه بار سنگين آنان كه مي

ن به غيرمسلمين نيست بلكه مسلمين بايد تالش بيشتر نمايند تا به يمسلم جويي و فخرفروشي برتري
  ه عمل نمايند. مكلّفتكاليف 

 قابليتمبتني بر اصل قانوني بودن جرم الملل و قوانين موضوعه اصل برائت  در حقوق بين  
ت نسم داتوان جر هيچ عملي را نمياستفاده فراواني دارد بطوري كه براساس اصل قانوني بودن جرم 

. منطبق بر اين اصل خواهد بوداصل برائت  و مگر آنچه كه به موجب قانون جرم شناخته شده باشد
يا ديني بر ديگري باشد بايد آن را اثبات كند و اال مطابق اين اصل حقّي  مدعيبنابراين اگر كسي 

  خواهد شد. منجر عليه  مدعيبرائت به حكم 
است و قواعد عقلي اختصاص  »قبح عقاب بال بيان«عقلي  برائت قاعدة حجيتمهمترين دليل   

تاثير است. مثالً عقل ظلم  قانون، كشور يا مردم خاص ندارد و زمان و مكان در آن بي ،به مذهب ما
ي ندارد و به زمان و مكان نيز مربوط خاصداند و اين اختصاص به كشور  و ستم را زشت مي

الملل عرفي  ك درك روشن عقل است و در قوانين بينشود. بدين جهت اصل برائت نتيجة ي نمي
  عمال است. ستقابل ا

  
  

 

. خداوند 141سورة نساء، آية  َلْن َجيَْعَل اهللَُّ ِلْلكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َسِبيًال،سير برخي آيات مثالً: برخي با استناد به تف - 168
براي كافران بر مؤمنين راهي قرار نداده است، يا برخي ديگر با استناد به ساير آيات در تورات و انجيل قوم خود را 

غلط است. همانطور كه در بخشهاي ديگر اين كتاب به آن خواهيم پرداخت برتر و افضل از ديگران ميشمارند كه 
انتساب به دين مفيد به تفاخر و برتري بر ديگران نيست. در اين ارتباط بايد از منتسبين به اديان مختلف سؤال كرد كه 

يا اقوام يهود و نصارا آيا خيراالمم مسلمين بودند كه فرزندان رسول گرانقدرشان ص را در كربال تكه تكه كردند و 
كشتند؟ مسلماً هيچكدام از اين طوائف خيراالمم نيستيم و هيچ جاي تفاخر و برتري طلبي  بودند كه انبياء سلف را مي

 بر ديگري نيست. 
 .  َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعَلُموَن َو الَِّذيَن ال يـَْعَلُمونَ . 9سورة زمر آيه  - 169
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توان جرم دانست مگر آنچه  يرا نم يچ عمليبودن جرم است و ه يبر اصل قانون ياصل برائت مبتن
د آن يباشد با يگريبر د ينيا دي يحقّ يمدع يسكه به موجب قانون جرم شناخته شده باشد. اگر ك

  .استه يعل يم به برائت مدعك حند و االكرا اثبات 

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

براي مثال  170ذريعه بايست از آن ممانعت بعمل آورد. اصل سد داي گردد، به استنا منجر به مفسده
و انتقال مواد مخدر از يك كشور خارجي از طريق كشور دوم به كشور آزادي ترانزيت و نقل 

اين ترانزيت هرچند آزادي ترانزيت در كشور دوم وجود داشته باشد معذالك به دليل اينكه  ،ثالث
رساند بايد كشور دوم مانع از آن گردد. به عبارت ديگر كشور دوم بايد  به كشور ثالث صدمه مي
  ل مواد مخدر به كشور سوم نمايد. سد ذريعه توزيع و انتقا

در گناه و تجاوز همكاري نكنيد و از خدا بترسيد كه او عقوبت كننده «فرمايد:  قرآن كريم مي  
استوار است و عقل نيز نيز بر بناهاي ديگر احكام اسالمي عليرغم اين آيه اين اصل  171».سخت است
هاست و  منوط به اعتالي تمام آحاد انسان بشريتباشد. همانطور كه اشاره شد اعتالي  مؤيد آن مي

. اين اشتباه بزرگ خواهد بوداگر فساد در كشوري رخنه كند به ضرر و زيان كشورهاي ديگر 
  ته است. نسدا بشريتو ع جهاني فمنافع فردي خود را متمايز از منا ،ست كه همواره به اشتباهها انسان

هاست و اگر فساد در كشوري رخنه كند به ضرر و  اعتالي بشريت منوط به اعتالي تمام آحاد انسان
اي گردد، بايست  زيان كشورهاي ديگر خواهد بود. لذا هر عملي كه عادتاً سرانجام منجر به مفسده

  از آن ممانعت بعمل آورد.

  ه زاصل انحصار استحسان به صاحب امر و اجا - 15
آن در بين مذاهب  يتحجاستحسان از مباحث بسيار بحث انگيز فقهي و حقوقي است كه   

 

 )، چاپ نهم. مركز نشر علوم اسالمي.1379ه، دفتر دوم مصطفي محقق داماد(نگاه كنيد به اصول فق - 170
مثِْ َو اْلُعْدواِن َو اتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعقابِ . 2سورة مائده آيه  - 171   .َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْإلِ
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فقه مذاهب مختلف  مختلف مورد نزاع است. استحسان به معناي نيك دانستن و پسنديدن است و در
تعاريف گوناگون دارد. در مجموع به طور خالصه از مصاديق استحسان اين تعريف برداشت 

خود  شود كه استحسان صدور حكمي به سبب نيك دانستن و پسنديدن عملي و رعايت مصلحت مي
و ديگري است. مخالفين اين نظريه بر اين عقيده هستند كه اگر باب استحسان باز باشد هركس به 

  ريزد.  دهد و اساس احكام و حقوق را بر هم مي نفع خود حكمي بر وفق ميل و هوي مي
شود كه  خضر ع به وضوح مشاهده ميحضرت در اعمال و رفتار  172در قرآن كريم استحسان  

وي از سوراخ كردن كشتي و كشتن طفل و راست كردن ديوار ظالمين منطبق با  اعمال و رفتار
اين استحسان منحصر به كساني است كه به آنها علم لدني  173احكام و قوانين هيچ شريعتي نيست.

 

صحيح است زيرا علم خضر ع لدني بود و برخي بناي عمل خضر ع را بر علم ميگذارند تا استحسان. و اين بنا  -  172
استحسان وي نيز برمبناي همين علم لدني بود و بر اين مبناست كه در اين اصل استحسان منحصر به صاحبان علم لدني 

 .شده است كه مجازين و صاحبان امر هستند
فـََلمَّا بـََلغا َجمَْمَع . ُلَغ َجمَْمَع اْلَبْحَرْيِن َأْو َأْمِضَي ُحُقباً ِلَفتاُه ال َأبـَْرُح َحىتَّ َأبْـ   َو ِإْذ قاَل ُموسى 60 – 82سورة كهف، آيات  -  173

 ً  قاَل َأ رََأْيَت ِإذْ . فـََلمَّا جاَوزا قاَل ِلَفتاُه آتِنا َغداَء َلَقْد َلِقينا ِمْن َسَفِر هذا َنَصباً . بـَْيِنِهما َنِسيا ُحوتـَُهما فَاختَََّذ َسِبيَلُه ِيف اْلَبْحِر َسَر
قاَل ذِلَك ما ُكنَّا نـَْبِغ . ُه ِيف اْلَبْحِر َعَجباً َأَوْينا ِإَىل الصَّْخَرِة فَِإّينِ َنِسيُت اْحلُوَت َو ما َأْنسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطاُن َأْن َأذُْكَرُه َو اختَََّذ َسِبيلَ 

ا َعلى ِرِمها َقَصصاً   فَاْرَتدَّ َّ ِعْلماً  فـََوَجدا َعْبدًا ِمْن ِعباِد آتـَْيناهُ . آ ْ�ًَة ِمْن ِعْنِد َو َعلَّْمناُه ِمْن َلُد   َهْل َأتَِّبُعَك َعلى  قاَل َلُه ُموسى. َر
ُ قاَل َسَتجِ . ما ملَْ حتُِْط ِبِه ُخْرباً   َو َكْيَف َتْصِربُ َعلى. قاَل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْرباً . َأْن تـَُعلَِّمِن ِممَّا ُعلِّْمَت ُرْشداً  ُدِين ِإْن شاَء اهللَّ
فَاْنَطَلقا َحىتَّ ِإذا رَِكبا ِيف السَِّفيَنِة . ٍء َحىتَّ ُأْحِدَث َلَك ِمْنُه ِذْكراً  قاَل فَِإِن اتـََّبْعَتِين َفال َتْسَئْلِين َعْن َشيْ . صاِبرًا َو ال َأْعِصي َلَك َأْمراً 

قاَل ال ُتؤاِخْذِين ِمبا َنِسيُت َو ال . قاَل َأ ملَْ َأُقْل ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْرباً . ِجْئَت َشْيئًا ِإْمراً  َخَرَقها قاَل َأ َخَرقْـَتها ِلُتْغِرَق َأْهَلها َلَقدْ 
َتْلَت نـَْفسًا زَِكيًَّة ِبَغْريِ نـَفْ . تـُْرِهْقِين ِمْن َأْمِري ُعْسراً  َقَتَلُه قاَل َأ قـَ قاَل َأ ملَْ َأُقْل . ٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيئًا ُنْكراً فَاْنَطَلقا َحىتَّ ِإذا َلِقيا ُغالمًا فـَ

فَاْنَطَلقا َحىتَّ ِإذا َأتَيا . ٍء بـَْعَدها َفال ُتصاِحْبِين َقْد بـََلْغَت ِمْن َلُدّينِ ُعْذراً  قاَل ِإْن َسأَْلُتَك َعْن َشيْ . َلَك ِإنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْرباً 
قاَل هذا . َعَلْيِه َأْجراً  َأْهَلها فَأَبـَْوا َأْن ُيَضيُِّفوُمها فـََوَجدا ِفيها ِجدارًا يُرِيُد َأْن يـَْنَقضَّ فََأقاَمُه قاَل َلْو ِشْئَت َالختََّْذتَ  َأْهَل قـَْريٍَة اْسَتْطَعما

ِفيَنُة َفكاَنْت ِلَمساِكَني يـَْعَمُلوَن ِيف اْلَبْحِر فََأَرْدُت َأْن َأِعيَبها َو  َأمَّا السَّ . ِفراُق بـَْيِين َو بـَْيِنَك َسأُنـَبُِّئَك بَِتْأِويِل ما ملَْ َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْرباً 
َُْخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصباً  ً َو ُكْفراً . كاَن َوراَءُهْم َمِلٌك  يـُْبِدَهلُما فََأَرْد َأْن . َو َأمَّا اْلُغالُم َفكاَن َأَبواُه ُمْؤِمَنْنيِ َفَخِشينا َأْن يـُْرِهَقُهما طُْغيا

ْ�اً  فََأراَد  َو َأمَّا اجلِْداُر َفكاَن ِلُغالَمْنيِ يَِتيَمْنيِ ِيف اْلَمِديَنِة َو كاَن َحتَْتُه َكْنٌز َهلُما َو كاَن َأبُوُمها صاِحلاً . رَبـُُّهما َخْريًا ِمْنُه زَكاًة َو َأقْـَرَب ُر
َعْلُتُه َعْن َأْمِري ذِلَك َِْويُل ما ملَْ َتْسِطْع َعَلْيِه َصْرباً رَبَُّك َأْن يـَْبُلغا َأُشدَُّمها َو َيْسَتْخرِجا َكنزَ  ْ�ًَة ِمْن رَبَِّك َو ما فـَ و موسي به  .ُمها َر

آيد.  رسم، يا عمرم به سر مي اند. يا مي شاگرد خود گفت: من همچنان خواهم رفت تا آنجا كه دو دريا به هم رسيده
رسيده بودند رسيدند، ماهيشان را فراموش كردند و ماهي راه دريا گرفت و در  چون آن دو به آنجا كه دو دريا به هم

ايم.  آب شد. چون از آنجا گذشتند، به شاگرد خود گفت: چاشتمان را بياور كه در اين سفرمان رنج فراوان ديده
ام. و اين شيطان  ردهگفت: آيا به يادداري آنگاه را كه در كنار آن صخره مكان گرفته بوديم؟ من ماهي را فراموش ك

انگيز به دريا رفت. گفت: آنجا همان جايي است كه در  اي شگفت بود كه سبب شد فراموشش كنم و ماهي به شيوه
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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  عطا شده است و مدخل هركسي نيست. 
تا مرز ميان ملل گردد  سبب ميملّي  نباشد منافع فردي يا اولواالمربه  مقيدچنانچه استحسان   
نظر قرار گيرد براي مد  بشريتتر شود و به جاي اينكه نيك دانستن و پسنديدن براي تمام  پررنگ
 مقيدو احكام گرچه در حكومت اسالم تمام تصميمات   شود. يا افراد خاص مطرح و ترسيم مي ملّت

صدور حكم خود را در  است و ذكر اين موضوع در اين باب براي اين است كه هركس اولواالمربه 
ها محق نداند. زيرا همين محق دانستن بود كه پس از رحلت رسول اكرم  تعيين خط مشيو فتوا و 

  ص مسير اسالم را به اينگونه كه هست تغيير داد. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل
اي از بندگان ما را كه رحمت  ايم. و به نشان قدمهاي خود جست و جوكنان بازگشتند. در آنجا بنده طلبش بوده

و دانش آموخته بوديم، بيافتند. موسي گفتش: آيا با تو بيايم تا از آنچه به تو بوديم و خود بد  خويش بر او ارزاني داشته
اند به من كمالي بياموزي؟ گفت: تو را شكيب همراهي با من نيست. و چگونه در برابر چيزي كه بدان آگاهي  آموخته
هيچ كاري تو را نافرماني اي صبر خواهي كرد؟ گفت: اگر خدا بخواهد، مرا صابر خواهي يافت آنچنان كه در  نيافته

آيي، نبايد كه از من چيزي بپرسي تا من خود تو را از آن آگاه كنم. پس به راه افتادند  نكنم. گفت: اگر از پي من مي
كني تا مردمش را غرقه سازي؟ كاري كه  تا به كشتي سوار شدند. كشتي را سوراخ كرد. گفت: كشتي را سوراخ مي

است. گفت: نگفتم كه تو را شكيب همراهي با من نيست؟ گفت: اگر فراموش  كني كاري سخت بزرگ و زشت مي
ام مرا بازخواست مكن و بدين اندازه بر من سخت مگير. و رفتند تا به پسري رسيدند، او را كشت، موسي گفت:  كرده

ه تو را كشي؟ مرتكب كاري زشت گرديدي. گفت: نگفتم ك آنكه مرتكب قتلي شده باشد مي آيا جان پاكي را بي
شكيب همراهي با من نيست؟ گفت: اگر از اين پس از تو چيزي پرسم با من همراهي مكن، كه از جانب من معذور 
باشي. پس برفتند تا به دهي رسيدند. از مردم آن ده طعامي خواستند. از ميزبانيشان سر برتافتند. آنجا ديواري ديدند كه 

خواستي. گفت: اكنون  وسي گفت: كاش در برابر اين كار مزدي مينزديك بود فرو ريزد. ديوار را راست كرد. م
كنم: اما آن كشتي از آنِ بينواياني  زمان جدايي ميان من و توست و تو را از آن كارها كه تحملشان را نداشتي آگاه مي

را به غصب كردند. خواستم معيوبش كنم. زيرا در آن سوترشان پادشاهي بود كه كشتيها  بود كه در دريا كار مي
گرفت. اما آن پسر، پدر و مادرش مؤمن بودند. ترسيديم كه آن دو را به عصيان و كفر دراندازد. خواستيم تا در  مي

تر از او. اما ديوار از آنِ دو پسر  عوض او پروردگارشان چيزي نصيبشان سازد به پاكي بهتر از او و به مهرباني نزديك
خواست آن  گنجي بود، از آنِ پسران. پدرشان مردي صالح بود. پروردگار تو مي يتيم از مردم اين شهر بود. در زيرش

دو به حد رشد رسند و گنج خود را بيرون آرند. و من اين كار را به ميل خود نكردم. رحمت پروردگارت بود. اين 
   است راز آن سخن كه گفتم: تو را شكيب آن نيست.

حاج سلطانحسين تابنده گنابادي، قرآن مجيد و سه داستان اسرارآميز براي تفسير اين آيات نگاه كنيد به: حضرت 
 ، تهران، انتشارات حقيقت.1365عرفاني، چاپ سوم، 
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فرمايش حقّ در تفصيل اين موضوع بايد گفت كه خود رسول اكرم ص نيز بدون اجازه   
به  آمده است كهدر قرآن كريم در ماجراي انقطاع وحي  ن بابفتوا و در اينداشت تا چه رسد به 

و سپس آياتي از سورة كهف نازل گرديد و به  174چهل روز وحي به حضرتش نازل نشد مدت
كنم، مگرخداوند بخواهد و چون فرآموش كني،  هرگز مگوي فردا چنين مي«: حضرتش امر شد

ترين راه هدايت كند... و از كتاب  را از نزديكپروردگارت را به يادآر و بگو: شايد پروردگار من م
اي نيست و تو جز او  پروردگارت آنچه به تو وحي شده است بگو. سخنان او را تغييردهنده

  175».يابي پناهگاهي نمي

 يگريت مصلحت خود و ديو رعا يدن عمليدانستن و پسند يكم به سبب نكاستحسان صدور ح
  ست.است و منحصر به صاحبان امر و اجازه ا

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

) است. در مباحث اصول و فقه و حقوق عبارت از مقيدرها (در مقابل  ايهاي آزاد  معني مصلحت
نه ي خاصمصلحتي است كه دليل  اين است كه احكام فقهي را مبتني بر مصالح مرسله بدانيم يعني بر

در اين هنگام قاعده استصالح حكم به عملي  176وب رعايت آن رسيده و نه به حرمت آن.بر وج
كند كه مصلحت بشر در آن باشد. مصالح بشر از لحاظ مهمترين مقاصد شرع در مقاصد خمسه  مي
المللي نيز همين  ينشوند. لذا بر اين اساس در صحنة ب ين، نفس، عقل، نسل و مال خالصه ميد

و در مجموع است به مصلحت هر دو يا چند كشور درگير روش  اتّخاذو استصالح در صدور حكم 

 

دانند ولي قابل استفاده در مبحث مورد  ميَ◌شاَء اهللَُّ  َأنْ گرچه مفسرين اين موضوع را به دليل استثناء نكردن با  -  174
قرآن مجيد و سه داستان اسرارآميز عرفاني، نگارش حضرت حاج  تفسير اين آيات در:بررسي ما نيز هست. 

 سلطانحسين تابنده گنابادي آمده است.
ِإالَّ َأْن َيشاَء اهللَُّ َو اذُْكْر رَبََّك ِإذا َنِسيَت َو . ٍء ِإّينِ فاِعٌل ذِلَك َغداً  َو ال تـَُقوَلنَّ ِلَشيْ . 27و  22-23سورة كهف، آيات  - 175

َل ِلَكِلماتِِه َو َلْن َجتَِد ِمْن ُدوِنِه ... ْهِدَيِن َريبِّ ِألَقْـَرَب ِمْن هذا َرَشداً َأْن يَـ   ُقْل َعسى َو اْتُل ما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمْن ِكتاِب رَبَِّك ال ُمَبدِّ
 .ُمْلَتَحداً 

 .164 – 170) مباني استنباط حقوق اسالمي، دانشگاه تهران. صص 1356محمدي، ابوالمحسن ( - 176
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دهد. اگرچه استصالح در احكام  نظر قرار ميمد  را از لحاظ مقاصد خمسة فوق بشريتمصلحت 
لملل دامنة ا المللي و حقوق بين شمول طيف كمي از احكام است ولي در صحنة بينمي سنّتفقهي 

و  يافتقبول جهاني خواهد  قابليتالمللي به حكم استصالح  يابد زيرا احكام اسالمي بين وسيعي مي
مند به  يعني دول و ملل ديگر نه به اعتقاد به دين اسالم عالقهنه به دليل حكم فقهي آن در فقه اسالم. 

اسالم صلحت خويش احكام سبة ماهستند بلكه به دليل مح حقوق اسالمي احكام تعبدپذيرفتن 
   177يابد. پذيرش مي قابليتمطلوب گشته و برايشان 

هايي است كه مهمترين آنها اذن است و اين  به محدوديت مقيداين اصل نيز همانند استحسان   
از اين باب است كه با استفاده از اين قاعده احكام مصالح به مفاسد يا بالعكس تحريف ديت محدو

  نگردد.

ر باشد و در مجموع يدرگ هايشورتمام اطراف كو اتّخاذ روش بايد به مصلحت م كصدور ح
  دهد. يت را از لحاظ تعالي مادي و معنوي مد نظر قرار ميمصلحت بشر

  حق  حليتالملل مشروط به  اصل استصحاب بين - 17
سائل شيخ ردر  استصحاباستصحاب در لغت به معني به همراه داشتن و همراهي است. از   
است بدين شكل كه  شدهيشتر وجود داشته ذكر پيعني حكم به بقاء آنچه  »ابقاء ما كان «اري به انص

اگر يقين داشته باشيم كه چيزي قبالً وجود داشته و شك داشته باشيم كه آيا حاال هم وجود دارد يا 
اس اين تر بايد گفت بر اس كنيم. به عبارت حقوقي آن را بر اساس يقين قبل موجود فرض مي ،خير

اصل اگر حق يا ديني بر عهدة كسي ثابت شد اصل بقاء آن است مگر خالفش ثابت شود. عناصر 
يا اصالت  خيير، اقسام و تعارض با ادلة ديگر نظير برائت يا احتياط (اشتغال) يا تحجيت، استصحاب

هاي مهم در  ديگر همه از بحث استصحاب ايا اقرار و يا ب دي زوم يا امارةحت يا اصالت اللّالص
   178.پردازيم باشند كه در اينجا به آنها نمي مي استصحاب

خود را داراست. زيرا با ورود حقوق  خاصالملل اسالمي نيز جايگاه  اين اصل در حقوق بين  
 

زد از احكام اسالم اقتباس و به  مثال حكم طالق در مسيحيت نبود و سالها دولت رم از قبول آن سر باز مي براي - 177
 تصويب رسيد. بواسطة اين قانون در همان روز تصويب حدود چهارده هزار زوج در ايتاليا متاركه نمودند.

 . 229 – 245مي، دانشگاه تهران، صص ) مباني استنباط حقوق اسال1356نگاه كنيد به: محمدي، ابوالحسن ( - 178
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گردد و اين قانون نگرش جديدي را بر  به صحنة جهان وارد ميالملل اسالمي قانون جديدي  بين
شده  يشتر بوده و اجرا ميپآنچه بسياري از است نگرش جديد  مسلّمكند.  يف مية مسائل تعركلّي

 ءابقا ،آن حليتمشروط به  ،حق ةحاب با بقاء ثابت شدصبرد. است ال ميؤاست را زير شك و س
  كند.  ماكان را تجويز مي

  ان است.كت آن، ابقاء بر مايبا بقاء ثابت شدة حق، مشروط به حل

  ناصل عطف به ماسبق نشدن قانو - 18
گذشتة  حقوقعطف به ما سبق نشدن قانون به معني عدم تسرّي آثار حقوقي يك قانون به   

باشد. عدم قبول اين اصل  پيش از تصويب قانون مربوطه ميزمان افراد يا نهادها و يا كشورها به 
 رود دهد زيرا هر لحظه بيم آن مي ها را در مخاطره قرار مي همواره زندگي فردي و اجتماعي انسان

كه قانون جديدي وضع شود و حقوق افراد را زير سؤال ببرد. لذا رعايت اين اصل در حقوق دول 
نظر مد  دهد. در نظام حقوقي اسالم نيز اين اصل هاي حقوقي آن را تشكيل مي يكي از پايه تمدنم

دوم آن  يازدهم هم بند مادة« 179فرمايند: قرار گرفته است. در نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر مي
ة اسالم هم همينطور مقدسكند ديانت  ي قانون را عطف به ما سبق نميملّتتقريباً طبيعي است و هيچ 

خدا و رسول ه آن را اعالن جنگ به است كه دربارة ربا كه از بزرگترين گناهان محسوب و عمل ب
عالم بحرمت  بطوريكه در فقه ذكر شده اگر كسي حتّيفرموده مع ذلك از گذشتة آن عفو فرموده 

آن نباشد و مرتكب گردد و بعداً علم بحرمت آن پيدا كند گذشتة او مورد عفو و آنچه گرفته حالل 
گيرد  است ولي اگر عالم بحرمت باشد و در عين حال مرتكب ربا شود آنچه از مديون بعنوان ربا مي

طرف رد ه مت گرفته تماماً بحره شود و اگر بعداً هم توبه كند بايد آنچه را بعد از علم ب ملك او نمي
دارد پس حكم عمل ربا در صورت عدم علم با صورت علم داشتن فرق ذمه  كند كه اشتغال

و خدا معامله را حالل و ربا را حرام كرده است پس كسي كه موعظة «فرمايد:  ميدر قرآن  »كند. مي
ديگري آيات  180»خداست.خدا به او رسيد باز ايستاد پس براي اوست چيزهاي گذشته و امر او با 

و نبايد دو «براي مثال آية:  دارند. مي مقرّراين مبحث را در مورد بسياري از ترتيبات اجتماعي  نيز
 

 . 54-55صص » نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر«حضرت حاج سلطانحسين تابنده،  - 179
ُ اْلَبْيَع َو َحرََّم الرِّ َفَمْن جاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه فَانـَْتهى: 275سورة بقره آبة  - 180 َلُه ما َسَلَف َو َأْمُرهُ   َو َأَحلَّ اهللَّ    ِإَىل اهللَِّ  فـَ
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ترتيبات  181»خواهر را در يك زمان به زني گيريد، مگر آنكه بيش از اين چنين كرده باشيد.
با «فرمايد:  يا در آيه ديگر مي .كند اجتماعي قوانين قبلي و حقوق افراد در اين ارتباط را سلب نمي

يش از اين چنان كرده پاند زناشويي مكنيد مگر آنكه  زناني كه پدرانتان به عقد خويش درآورده
. در سورة مائده نيز در مورد صيد در احرام مشابه اين موضوع اخير استكه تصريح  182»باشيد.

يد خدا عفو كرده است و كسي كه ا از آنچه در گذشته كرده«فرمايد:  شود كه مي موضوع يافت مي
  183»گيرد. به آن بازگردد پس خدا از او انتقام مي

گذاري در  قانوناز و ثبات ناشي  امنيتسبب تقويت الملل  قاعده در روابط بينكاربرد اين 
  . استهمة ملل عالم گردد و ثبات از لوازم رشد و توسعة اقتصادي و اجتماعي  ميعرصة جهاني 

ن آب يش از تصويشورها به زمان پكا يا نهادها يقانون به حقوق گذشتة افراد  يك يآثار حقوق
  يابد. ينم يتسرّ

  بالمعارض  تصرّفاصل دوام  - 19
گردد. براي مثال اگر كشوري سرزميني را براي سالهاي  مي حاكميتحقّ اين اصل موجب   

طوالني  تصرّفاشته باشند، اين طوالني در اختيار داشته باشد و ديگر كشورها نيز عليه آن ادعائي ند
شود. اين اصل به  را سبب مي تصّرفآن كشور نسبت به مورد  حاكميتبدون معارض استمرار 

شود.  ماكان مي ءابقاعيت گردد كه سبب مشرو اب تلقي ميحبه يا به نوعي استصسنوعي حقوق مكت
به و ساصل حقوق مكتبالمعارض همانند  تصرّفاصل دوام عيت همانطور كه ذكر آن رفت مشرو

باشد و در اين حالت نيز در اسالم تأييد  حق و غيرغصبي بودن آن مي حليتاب مبتني بر حاستص
  گردد. مي

غيرغصبي كشورها را در  حاكميتاين اصل مبين اين موضوع است كه دولت اسالم   
اسائي دول بحث اصل شنمنمايد. استثنائات اين موضوع را در  شناسائي مي شانهاي خود سرزمين
   نمائيم. ذكر مي

 

  َو َأْن َجتَْمُعوا بـَْنيَ اْألُْخَتْنيِ ِإالَّ ما َقْد َسَلفَ : 23سورة نساء آية  - 181
ؤُُكْم ِمَن النِّساِء ِإالَّ ما َقْد َسَلفَ : 22سورة نساء آية  - 182    َو ال تـَْنِكُحوا ما َنَكَح آ
ُ َعمَّا َسَلَف َو : 95سورة مائده: آية  - 183 َيْنَتِقُم اهللَُّ َعَفا اهللَّ   َمْن عاَد فـَ
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مبين  وشور نسبت به مورد تصرّف را سبب كت آن يمكبدون معارض استمرار حا يتصرّف طوالن
در مبحث اصل  ءخودشان است. استثنا يها نيشورها در سرزمك يرغصبيت غيمكشناسائي حا

  شود. ير مكدول ذ يشناسائ

  اصل پاداش وكيل محق و كيفر وكيل باطل  - 20
از تحريف حق است. وكالت  حتّيمهم در احقاق حق و  ابزارهايكي از مباحث و وكالت ي   

 كلومنمايد  سعي مي خود حمه از موكلالزّ با دريافت حقّوكيل شغلي است كه ديدگاه بدبينانة آن 
را در دادگاه محق كند چه حق با موكل وي باشد و چه نباشد. اين نحوه نگرش به وكالت خود 

فرمايد. قرآن كريم دستور معاونت و  و قرآن كريم اين نوع وكالت را نفي مي بار است بسيار اسف
در نيكوكاري «فرمايد:  مي .نمايد فرمايد و از ياري در گناه و تجاوز منع مي ياري در نيكي و تقوا مي

همكاري كنيد و در گناه و تجاوز همكاري نكنيد و از خدا بترسيد كه او عقوبت  يپرهيزگارو 
و  استمعاونت در جرم  ،يعني تالش براي تفوق باطل بر حقوكالت باطل  184.»است كنندهسخت 

عقوبت مجرم  درعاون در جرم ملذا براي اينكه روند جريان محاكم رو به صالح و فالح باشد بايد 
موكل حقّ محق باشد نه احقاق حقّ گردد. يعني وكيل بايد فقط درصدد احقاق سهيم و شريك 

كه بسياري از اختالفات، ناشي از تفسير  وجود دارداستثناء بر اين موضوع نيز موارد  البتّهخود. 
  باشد. ميو وكالي آنها  يطرفين دعوتوسط  متفاوت قانون

هركس در كار نيكي ميانجي شود او را از آن نصيبي است و  «در قرآن كريم آمده است:   
 185».دا نگهبان بر هر چيزي استاي است و خ هركس در كار بدي ميانجي شود او را از آن بهره

وكيل گيرد و بر اين اساس  است نيز مشمول اين آيه قرار مي گريوكالت كه نوعي شفاعت و ميانجي
حمه دريافت دارد ولي اگر در محق كردن الزّ از موكل خود حقّ، بايد چنانچه در احقاق حق كوشيد

اعمال است  مسلّمبه عهده گيرد.  بخشي از مجازات را ،باطل كوشيد بايد به جرم معاونت در جرم
وكيل خواهد كشانيد و فساد اين  ةوكالت را به سمت قضاوت عادالنه و ياري صادقان ،اين روش

 

مثِْ َو اْلُعْدواِن َو اتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعقابِ   َتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التَّْقوى. 2آيه ، سورة مائده - 184   .َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْإلِ
ُ َمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َحَسَنًة َيكُ . 85آية  ،سورة نساء - 185 ْن َلُه َنِصيٌب ِمْنها َو َمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َسيَِّئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمْنها َو كاَن اهللَّ
   .ٍء ُمِقيتاً  ُكلِّ َشيْ    َعلى
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  شغل را تقليل خواهد داد. 
الملل نيز قابل تّسري است ولي در آن صحنه وكال  اين بحث با مالحظاتي به حقوق بين  

م به سادگي قابل انتساب و تحميل به وكيل نيست كه نمايندگان دول هستند و جزاي معاونت در جر
وكيل از عهدة اين جزا بر نخواهد آمد چه در اين مقياس جرائم و كيفر آنها بسيار بزرگتر از قدرت 

المللي به صداقت بايست تمهيداتي در  ل وكيل است. ولي به هرحال براي كشاندن وكالت بينتحم
ان در ضايع نمودن حقوق ماز فرصت جويي مجر بشريتدد تا الملل ابداع گر حقوق بين اين باب در

  شود.  ايمنال كديگران از طريق بكارگيري و

ان يروند جر دنبربراي تفوق باطل بر حق، معاونت در جرم است و  يتالش برا يعنيالت باطل كو
  گردد. يكم و شريد معاون در جرم در عقوبت مجرم سهيم به صالح و فالح باكمحا

  ل به حكم فطري هدر جآن ل به حكم تشريعي و عدم رفع هفع تكليف در جاصل ر - 21

كاربرد فراواني در حقوق داخلي دارد و  »كند ه حكم رفع تكليف نميهل بج«عبارت حقوقي   
 ،جرم خود را جهل به حكم اعالم نمايد اين قصور در دانستن قانون علّتبر اين اساس چنانچه مجرم 

گرچه اين اصل براي اين است كه جهل به حكم مستمسك مجرم قرار نمايد.  رفع تقصير وي نمي
نگيرد و مشوق مردم باشد تا از قوانين موضوعه اطالع يابند ولي از سوي ديگر باعث شده تا حقوق 

اند ضايع گردد. لذا بر اين اساس بايد تميزي بين  افرادي كه واقعاً به قوانين مربوطه جهل داشته
ه و احكام فطري قائل شد. احكام فطري داللت بر جرائمي دارند كه احكام تشريعي يا موضوع

ظلم و ستم و اجحاف و ضايع كردن حقوق ديگران و  كند مثالً وجدان هركس به آن اعتراف مي
شناسد ولي بسيارند  سرقت و تجاوز و بسياري موارد ديگر را هركس به عنوان جرم و خطا مي

 و ن انبار در پاركينگ منزل خود نيازمند مجوز شهرداري هستنددانند مثالً براي ساخت كساني كه نمي
و اين احكام اخير همگي در  اي از شهر را ندارند ورود به منطقهحقّ اتومبيل با  مشخّصيا در روز 

   توان نام برد. هاي بسياري از اين دو گروه احكام مي مثال. زمرة احكام تشريعي يا موضوعه هستند
قانون يا كشور خاص  اختصاص به مذهب،هستند و  كلّيقواعد عقلي  برمبناياحكام فطري 

و در همه جا بكار  وجدان مصدق آنهاست و چنداني نداردزمان و مكان در آن تأثير  د ونندار
قبح  «تواند به قاعدة  تواند براي ارتفاع تكليف خود را به تجاهل وادارد و نمي لذا مجرم نميروند.  مي
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دانستم سرقت يا ظلم يا  تواند بگويد كه من نمي ك شود. يعني بطور مثال نميمتمس» عقاب بالبيان
مجرم تجاوز اعمال زشتي هستند. ولي در احكام تشريعي و موضوعه اين موضوع متفاوت است. 

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

باشد و قواعد عقلي اساس  يك قاعدة عقلي مي» قبح عقاب بالبيان «قاعدة كند.  خود دفاع مشروع مي
گردد و لذا معقول نيست كه  و يا اصوالً قضاء تواند منجر به نفي حق تمييز حق هستند و نفي آنها مي

  ردي را نسبت به خطايي كه از آن مطلع نبوده مجازات كرد. ف
توان استنباط نمود كه جهل به  مي وح است يرآن كريم صرقدر مورد احكام فطري دستور 

نمايد ولي در مورد احكام تشريعي وقتي جهل به حكم رفع تكليف  حكم فطري رفع تكليف نمي
ربا اين مصداق به عيت ة بقره در مورد ممنوابالغ شده باشد. در سور مجرمكند كه حكم به  نمي

و خدا معامله را حالل و ربا را حرام كرده است پس كسي كه « :فرمايد شود كه مي وضوح ديده مي
موعظه خدا به او رسيد باز ايستاد پس براي اوست چيزهاي گذشته و امر او با خداست و آنان كه 

در اين آيه تنبيه براي كساني  .186»آن خواهند بودمند و طوالني در نّبدان كار باز گردند اهل جه
افتاده باشد و معني آن بر اين است كه اگر پيام  اتّفاقخواهد بود كه ابالغ حكم و تفهيم تشريع 

  اند. خداوند به آنها نرسيد پس مرتكب گناهي نيز نشده
است كه به دليل دارد و آن در اين  تسرّي قابليتالملل نيز  هاي حقوق بين اين اصل به زمينه  

اينكه اتباع كشورهاي مختلف به قوانين موضوعه غيرموطن خود آگاهي بسيار كمي دارند بايد در 
اي از حقوق  هاي عمده عدم رعايت احكام تشريعي با تخفيف با آنها برخورد شود. براي مثال بخش

الزم باشد د. شايد شود كه واردين ازآنها مطلع نيستن مدني و اداري كشورها مشمول اين موضوع مي
در اين مورد بايد  البتّه. تفهيم گرددو مسافرين خارجي و توريستها ين درابه نحوي به و تا اين قوانين

تواند  رين ميفين و مسادرابه روش تفهيم مناسب دست يافت. در غير اين صورت بسياري از اعمال و
 قوانينآن  بهدر صورتي كه واقعاً جرائم تشريعي تلقي شود و آنها تحت تعقيب قضائي قرار گيرند 

الملل مسكوت بوده است و  بيناند. در اين زمينه حقوق   و عقالً مستوجب مجازات نبوده آگاه نبوده
ها تسهيالتي در  نمود تا دولتو باز افراد غيربومي در اين باب مسئله را مطرح حقّ بايد براي استيفاء 

 

ُه ما َسَلَف َو َأْمُرُه ِإَىل اهللَِّ َو َمْن فـَلَ   َو َأَحلَّ اهللَُّ اْلَبْيَع َو َحرََّم الرِّ َفَمْن جاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه فَانـَْتهى. 275سورة بقره، آيه  - 186
 .عاَد فَُأولِئَك َأْصحاُب النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدونَ 
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  ابداع و وضع نمايند.  زمينهاين 

  كم فطري رافع تكليف نيست ولي جهل به حكم تشريعي رافع است.جهل به ح

  ام به حقوق مكتسبهحتراصل ا - 22
حقّ براي مثال  .شود فرد به طور طبيعي ندارد و از اكتساب وي ناشي ميرا  187حقوق مكتسبه  

المللي  اساسنامه ديوان بين 38 مادةاز جملة موارد اين اصل است. اين اصل طبق  حاكميت
الملل در حل و فصل دعاوي  ري از جملة اصول مورد استفاده بعنوان منابع حقوق بيندادگست

ناشي از گذشت زمان از حقوق مكتسبه  شده باكتساباشد. در نتيجه اين اصل حقوق و امتيازات  مي
 :نمايد مياب بنا بر تعريفي كه شيخ مرتضي انصاري در رسائل حفقه نيز استصدر  شوند. شمرده مي

. نمايد باب حقوق مكتسبه را باز مييشتر وجود داشته است پيعني حكم به بقاء آنچه  »ا كانابقاء م«
نمايد ولي از اين نظر كه  حقوق مكتسبه ايجاد ميو  استصحابهايي را بين  اين تعريف گرچه تفاوت

در دانند شباهت بسياري به يكديگر دارند. همانطور كه  مي اءهر دو امتيازات قبلي را مستوجب بق
در اعطاي حقوق مكتسبه نيز ترديدهايي وجود  ،اب به علل مختلف ترديدهايي استحاستص حجيت

حق و  مالكيتدر  حليتاز حيث  هدارد. اين ترديدها از لحاظ اسالم در نحوه سالمت حقوق مكتسب
 هرحالباشد كه در صورت رفع اين ترديدها قابل احترام است. به  عدم غصبي بودن اين حقوق مي

گردد كه از  برمي حاكميتحقّ ه مسائل مختلف بالملل عمومي  در قلمرو حقوق بين سبهحقوق مكت
  باشد.  الملل مي عمده مسائل حقوق بين

مثالهايي از حقوق مكتسب در قرآن آمده است براي مثال ازدواج با دو خواهر ممنوع است   
ن به زني گيريد، مگر آنكه بيش از اين و نبايد دو خواهر را در يك زما«نزول آية:  زولي اگر قبل ا

سلب  )حقازدواج (اين ازدواج واقع شده باشد آثار (حقوق) ناشي از  188»چنين كرده باشيد.
با «فرمايد:  يا در آيه ديگر مي. ولي بعد از آن تاريخ ديگر چنين ازدواجي ممنوع است شود نمي

يد مگر آنكه بيش از اين چنان كرده اند زناشويي مكن زناني كه پدرانتان به عقد خويش درآورده

 

187- Acquired or verted rights 
  َو َأْن َجتَْمُعوا بـَْنيَ اْألُْخَتْنيِ ِإالَّ ما َقْد َسَلفَ : 23سورة نساء آية  - 188
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ا زنان پدران است. مثال ديگر بقبل از تشريع منع ازدواج  تسبهكه تصريحي به حقوق مك 189.»باشيد
و خدا معامله را حالل و ربا را حرام كرده است پس «فرمايد:  اين موضوع در مورد ربا است كه مي

 190»وست چيزهاي گذشته و امر او با خداست.كسي كه موعظة خدا به او رسيد باز ايستاد پس براي ا
از آنچه «فرمايد:  شود كه مي مي ديدهدر سورة مائده نيز در مورد صيد در احرام مشابه اين موضوع 

ايد خدا عفو كرده است و كسي كه به آن بازگردد پس خدا از او انتقام  در گذشته كرده
   191»گيرد. مي

تسبه كساب مشروع بوده و ناش از گذشت زمان حقوق متكه در زمان اك يتسابكازات ايحقوق و امت
  الزم االحترام هستند. آيند مي راشمبه 

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

طرفين دعوي رسيدگي و به صورت قانوني تعيين تكليف شد براي ذيصالح يك دادگاه توسط 
الملل نيز جايگاه مورد  اً آن را مطرح ساخت. اين اصل در حقوق بينمجددمختومه تلقي شود و نبايد 

توان دريافت. در سورة آل  آئين دادرسي اسالم نيز مصاديق اين موضوع را ميدر قبولي دارد. 
ر آنها آشكار گرديد همانند آن كساني نباشيد كه بعد از اينكه دالئل روشن ب «فرمايد:  عمران مي

  192»اختالف و افتراق كردند كه براي آنها عذاب بزرگي خواهد بود.
مدارك جديد دال بر كشف  ،حقوق داخلي مطرح استآئين دادرسي در همانطور كه در   

  باشد. نيز  الملل بينپرونده در حقوق  مجددبه جريان انداختن  باعثتواند  حقيقت مي
  
  

 

ؤُُكْم ِمَن النِّساِء ِإالَّ ما َقْد َسَلفَ  َو ال تـَْنِكُحوا: 22سورة نساء آية  - 189    ما َنَكَح آ
ُ اْلَبْيَع َو َحرََّم الرِّ َفَمْن جاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن رَبِِّه فَانـَْتهى: 275سورة بقره آبة  - 190 َلُه ما َسَلَف َو َأْمُرُه ِإَىل اهللَِّ   َو َأَحلَّ اهللَّ    فـَ
َيْنَتِقُم اهللَُّ َعَفا ا: 95سورة مائده: آية  - 191 ُ َعمَّا َسَلَف َو َمْن عاَد فـَ   هللَّ
 .َو ال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َو اْخَتَلُفوا ِمْن بـَْعِد ما جاَءُهُم اْلَبيِّناُت َو ُأولِئَك َهلُْم َعذاٌب َعِظيمٌ . 105سورة آل عمران، آية  - 192
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ن ييو تع يدگيصالح رسيو قطع توسط دادگاه ذ ييبه صورت نها اگر مورد منازعه و اختالف
با ارائه  به جريان انداخت مگرمجدداً آن را توان  ميو ن استمختومه  ين دعويطرف يف شد برايلكت

  قت.يشف حقكد دال بر يجد كمدار

  المللي  بين مسؤوليتاصل  - 24
الملل است به نحوي كه  ق بينالمللي يكي از موارد مبرهن در مباحث حقو بين مسؤوليت  

كب اعمالي شود كه به ديگري خسارت وارد سازد بايد جبران نمايد. اين تهرگاه كشوري مر
ي دارد و الملل خصوصي نيز تسرّ الملل عمومي به موارد حقوق بين موضوع از دامنة حقوق بين

حث حمايت ديپلماتيك قرار يابد. در اين ارتباط مب به افراد متبوع يك كشور نيز تعميم مي مسؤوليت
است. گسترش مباحث حمايت  اهميتگيرد كه در ارتباط با مباحث مطرح در اينجا بسيار حائز  مي

را در روابط  مسؤوليتهاي ديگري از  ديپلماتيك تا حد كاپيتوالسيون نيز وسعت دارد كه جنبه
دت مسائل حمايت مطرح است و ارتباط با ح در مسؤوليتاين نوع  البتّهكند.  مي عريفالملل ت بين

المللي است ولي چون حمايت ديپلماتيك از حيطة  بين مسؤوليتعلي القاعده جدا از تعريف 
هاي  شود لذا اين مبحث نيز در اينجا قرار داده شده است. قيمومت تلقي مي مسؤوليتمباحث 

  هاي موضوعي مجاور اين مبحث است.  المللي نيز در حيطه بين
اگر مقامي از  حتّيي گسترش دارد كه الملل تا حد روابط بين المللي در بين ليتمسؤومبحث   

عزل وي از مقام  حتّيو يا  نمايدعذرخواهي است علناً كشوري به كشور ديگر توهين نمايد ملزم 
الملل و  بيني است. جزئيات اين مسائل در قوانين حقوق بين تحت تصدي نيز از وقايع قابل پيش

  دادگستري درج است.  يالملل وان بينيد
ي چون اثبات لبه دامنة قصور نيز رسيده است و ة تقصيراز حيط مسؤوليتبحث در باب   

در حيطة قصور سخت قابل اثبات است و امكان استفادة نابجا از آن وجود دارد لذا با  مسؤوليت
عيت عدم مشرو وعيت اي در انطباق مشرو است. از طرفي مباحث عديده روبروهايي  محدوديت

الملل وجود دارد كه  اعمال مختلف بر اساس قوانين داخلي يا قوانين كشور مصدوم يا حقوق بين
  ي در موضوعات مختلف برخوردارند. خاصهاي  ويژگي همگي از

د و اگر هم نباش قابل طرح نمي يالمللي گاه در بسياري از مسائل جدي بين مسؤوليتقوانين   
اين باب بسياري از مسائل كه به نحوي  ائي آن با ترديد روبرو است. درد ضمانت اجرنطرح گرد
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توان ذكر  افتد را مي مي اتّفاقهاي بزرگتر  مة قدرتجكنندگان باالخص ه مرتبط با جنگ و حمله
كرد. از طرفي مسببين اين گونه اعمال و تجاوزات افرادي هستند كه در مقامات سياسي يا نظامي 

اگر در پايان جنگ هم محاكمه شوند يك جان بيشتر ندارند كه قصاص  و كشورها قرار دارند
داد زيادي شده باشند. از طرف ديگر در صورت عدم تعگردند ولي ممكن است باعث كشتن 

اً مجددبايد  البتّهبه زور يا جنگ را ندارد.  توسلحقّ آمادگي كشور خسارت زننده، خسارت ديده 
چه قدرتي برخوردار  ازاينها در ارتباط با اين است كه طرفين  به اين موضوع اشاره كرد كه همة

  باشند. 
 هقابل مشاهده است. در فقه اسالم دي هاسالم تحت عنوان مبحث ديحقوق تبلور اين اصل در   

ع ساختن حقوق ديگران است و چون مرزهاي سياسي در اسالم يبه عنوان پرداخت خسارت در ضا
ندارد لذا ضايع ساختن حقوق افراد و اقوام و ملل ديگر همانند ضايع  ها را تعريف مجزا كنندة انسان

ديه به  تعلّق. طيف وسيع گيرد مي تعلّقبر آن  هساختن حقوق افراد اقوام و ملل اسالمي است و دي
اگر  حتّيشود به نحوي كه بر اساس قواعد فقهي  ات شامل هم قصورات و هم تقصيرات ميتخلّف

گردد و اگر ترسيدن فرد موجب  مي هديگري شود مشمول دي عمل فردي باعث ترساندن
  شود.  يا روحي يا جسمي براي او گردد به همين ميزان ديه بيشتر مي مادياز اعم  هايي خسارت

 واست كه حقوق دفرض در پرداخت ديه خود ناتوان باشد بر حكومت اسالم  هاگر ديه دهند  
يره كه مشتمل رمان جضبپردازد. مباحث  ارت ديده ديهبه خسالمال  اء نموده و از بيتحيطرف را ا

يره بر رمان جضبر تعهد فرد در پذيرفتن خسارت فردي ديگر است در اين حيطه وارد نيست چون 
  گردد.  وضع مي مسؤوليتبر اساس اجبار  هاست ولي دي مسؤوليتاساس اختيار 

المللي است.  يا بينملّي  ازاعم  مسؤوليتخود حكم قصاص به نحوي تصريح در پذيرفتن 
شد: آزاد در برابر  مقرّرايد، دربارة كشتگان بر شما قصاص  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  مي

آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن. پس هركس كه از جانب برادر خود عفو گردد، بايد كه 
كو بدو بپردازد اين حكم، تخفيف و رحمتي با خشنودي از پي اداي خونبها رود و آن را به وجهي ني

 193»است از جانب پروردگارتان و هر كه از آن تجاوز كند پس برايش عذابي دردناك خواهد بود.
 

ْلَعْبِد َو اْألُْنثى  آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص ِيف اْلَقْتلى َأيـَُّها الَِّذيَن سورة بقره،  178آية  - 193 ِ ْحلُرِّ َو اْلَعْبُد  ِ ْألُْنثى  اْحلُرُّ  َفَمْن   ِ
�َْ  ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشيْ  ِِْحساٍن ذِلَك َختِْفيٌف ِمْن رَبُِّكْم َو َر ْلَمْعُروِف َو َأداٌء ِإَلْيِه  ِ َلُه َعذاٌب   ٌة َفَمِن اْعَتدىٌء فَاتِّباٌع  بـَْعَد ذِلَك فـَ

  .َأِليمٌ 
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يعني چه از ايمان آورندگان باشند  غير.شدگان از مخاطبين باشند يا  فرمايد كه كشته در اين آيه نمي
در اسالم  ست و همانطور كه گفته شد چون مرزهااين قاعده براي آنان مرعي ا ،ديگراناز و چه 

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

ن ديگر را جز به خطا بكشد و هركس هيچ مؤمني را نرسد كه مؤم«فرمايد:  در آية ديگر مي  
اش تسليم كند.  را آزاد كند و خونبهايش را به خانوادهمؤمن اي  كه مؤمني را به خطا بكشد بايد بنده

نكه خونبها را ببخشند و اگر مقتول مؤمن و از قومي است كه دشمن شماست فقط بندة مؤمن آمگر 
اش پرداخت شود و بندة  اند. خونبها به خانواده بستهرا آزاد كند و اگر از قومي است كه با شما پيمان 

نيابد براي توبه دو ماه پي در پي روزه بگيرد و خدا دانا و  )اي كه بنده(مؤمني را آزاد كند و هركس 
است كه در آن همواره خواهد بود و  جهنّمحكيم است. و هركس مؤمني را به عمد بكشد كيفر او 

د و برايش عذابي بزرگ آماده سازد. اي كساني كه ايمان خدا بر او خشم گيرد و لعنتش كن
راه خدا زديد پس بررسي كنيد و به آن كس كه بر شما سالم گويد مگوئيد كه به ايد چون  آورده

  194»....مؤمن نيستي
فرمايد به اين نحو كه هركه سالم گفت  مي مشخّصدر اين آيات مؤمن را نيز در اين ارتباط   

م به لفظ عربي باشد يا عبري، عجمي باشد يا التين با تعظيم و تكان سر مؤمن است خواه اين سال
  همراه باشد همان سالم است.  تحيتهر شكلي از  هباشد يا ب

پس كسي كه عفو كند و  ،بدي است همانند آن ،جزاي هر بدي« :فرمايد در آية ديگر مي  
پس از ستمي كه بر ر كساني كه آشتي ورزد مزدش با خداست زيرا او ستمكاران را دوست ندارد. ب

كنند  نيست. مالمت در خور كساني است كه به مردم ستم ميمالمتي گيرند  رفته باشد انتقام ميآنها 
همچنان كه از آيات  195.»آنهاست عذابي دردآور ايكنند. بر و به ناحق در روي زمين سركشي مي

 

َبٍة ُمْؤِمَنٍة وَ سورة نساء:  92 -94آيات  -194 َتَل ُمْؤِمنًا َخطًَأ فـََتْحرِيُر َرقـَ  ِدَيٌة َو ما كاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخطًَأ َو َمْن قـَ
َبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِإْن كاَن ِمْن قـَْومٍ  َأْهِلِه ِإالَّ َأنْ   ُمَسلََّمٌة ِإىل بـَْيَنُكْم َو بـَْيَنُهْم  َيصَّدَُّقوا فَِإْن كاَن ِمْن قـَْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـََتْحرِيُر َرقـَ

َبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن ملَْ َجيِْد َفِصيامُ   ِميثاٌق َفِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإىل َو َمْن . َشْهَرْيِن ُمَتتاِبَعْنيِ تـَْوبًَة ِمَن اهللَِّ َو كاَن اهللَُّ َعِليمًا َحِكيماً  َأْهِلِه َو َحتْرِيُر َرقـَ
دًا َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم خاِلدًا ِفيها َو َغِضَب اهللَُّ َعَلْيِه َو َلَعَنُه َو َأَعدَّ َلُه َعذ ً َعِظيماً يـَْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ ُتْم ِيف  أَيـَُّها الَِّذيَن آ. ا َمُنوا ِإذا َضَربـْ

َتَبيَُّنوا َو ال تـَُقوُلوا ِلَمْن َأْلقى   .ِإلَْيُكُم السَّالَم َلْسَت ُمْؤِمناً   َسِبيِل اهللَِّ فـَ
َو َلَمِن . بُّ الظَّاِلِمنيَ َو َجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلها َفَمْن َعفا َو َأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اهللَِّ ِإنَُّه ال حيُِ سورة شورا:  40 – 42آيات  - 195

َتَصَر بـَْعَد ظُْلِمِه فَُأولِئَك ما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيلٍ  َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َو يـَْبُغوَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ ُأولِئَك َهلُْم . انـْ ِإمنَّ
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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غيرمسلم ندارد و هركس ستم مسلم با  قوميتهيچگونه تخصيصي به  اتآياين فوق واضح است 
 وضوعين مبحث به ماتعميم اوست و بايد خسارت وارده را بپردازد.  توجهم مسؤوليتكند 

  باشد.  الملل مي رسد كه از مباحث مهم در حقوق بين المللي افراد مي بين مسؤوليت
المللي از  المللي تا قبل از جنگ دوم جهاني به موجب قواعد فرعي و قراردادي بين م بينئجرا

مانند دزدي دريائي، خريد و فروش برده و  ندعام داشت ةمي بود كه جنبئيك طرف عبارت از جرا
و اخالق و چاپ اسكناس  عفّتزنان و اطفال، خريد و فروش مواد مخدر و انتشار نشريات خالف 

بعد هاي قلب و از طرف ديگر عبارت بود از عدم رعايت قواعد و رسوم جنگ.  و ضرب سكهجعلي 
المللي مورد  بينجزاي المللي افزوده شد و حقوق  از جنگ دوم چند جرم بر فهرست جرايم بين

صلح و كشتار دسته جمعي بر اين موارد ضد ، جنايات بشريتضد قرار گرفت و جرايم  اهميت
هاي نورنبرگ و  ي براي محاكمة جنايتكاران جنگي نظير دادگاهخاص هاي افزوده شد و دادگاه

  الملل نوظهور بود. يو تشكيل شد كه در تاريخ حقوق بينتوك
المللي قواي مسلح دولتها حق دارند در زمان جنگ  طبق قوانين و عرف عادي و قراردادي بين  

به هرگونه اقدام و هر نوع استفاده از  براي مبارزه با دشمن از اسلحه استفاده نمايند ولي مجاز
غيرمسلح مجاز شناخته نشده افراد براي مثال غارت و قتل  .سالحهاي جنگي بر عليه دشمن نيستند

المللي جزء عمليات جنگي  است. اين اعمال و نظاير آن در زمان جنگ كه طبق عرف و رويه بين
اند. براي مجازات مرتكبين  خوانده شده شوند اصطالحاً جنايات جنگ بمعني اخص محسوب نمي

د به موجب قوانين جزايي داخلي با اتباع خود رفتار توانن يك از دول متحارب مي اين جنايات هر
المللي معمول شده است دولتها حق  كه از ديرباز در روابط بين اي هكنند و همچنين به موجب قاعد

كه افراد دشمن را به عنوان اسير جنگي در اختيار داشته باشند طبق قوانين خود  دارند در صورتي
  مجازات نمايند. 

المللي افراد مفهوم وسيعتري پيدا كرد و در نتيجه افرادي  ع جنايت بيندر جنگ دوم موضو  
ي نمودند مجرم و مستوجب مجازات تعرّضالمللي را نقض كرده و اقدام به جنگ  كه تعهدات بين

المللي براي  تشكيل دادگاه نظامي بين 1945اوت  8شناخته شدند. بر اساس قرارداد لندن مورخ 
 مادةبيني گرديد. اين دادگاه طبق  اران بزرگ جنگ دول اروپايي پيشمحاكمه و مجازات جنايتك
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 .َعذاٌب َأِليمٌ 
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ي معينجغرافيايي  محلّكه جرايم آنها  تا به جنايات افرادي شداول قرارداد لندن در آلمان تشكيل 
به نام و به حساب دول  كساني كهاساسنامه دادگاه نورنبرگ  6 مادةنداشته رسيدگي نمايد. طبق 

صلح، جنايات جنگ و ضد : جنايات بر ها مرتكب جرايم يا به عنوان عضو سازمان اروپايي منفرداً
  گرفتند.  شده بودند مورد تعقيب و محاكمه و مجازات قرار مي بشريتضد جنايات بر 

تازه  الملل سابقه نداشته و امري كامالً صلح از جرايمي است كه در حقوق بينضد جنايات بر   
المللي افراد  بين مسؤوليتدر مورد  اي هلحاظ بعد از جنگ دوم اصول تاز و بنابراين از اين بود

اساسنامه دادگاه نظامي نورنبرگ  6 مادةآنها وضع شد. طبق بند الف عيت صرفنظر از مقام و موق
ي يا جنگي كه بر تعرّضه و يا ادامة يك جنگ اداره يا شروع و تهي« صلح عبارتند از:ضد جنايات بر 
المللي واقع شود و يا شركت در يك نقشه دسته  ها و پيمانها يا قراردادهاي بين نامهخالف عهد

   196.»جمعي يا توطئه به منظور اجراي يكي از اعمال مذكور
نقض قوانين و « اساسنامه دادگاه نورنبرگ جنايات جنگ عبارتند از: 6 مادةبه موجب بند ب 

باشد) قتل و  عده كه منحصر و محدود به همينعادات جنگ، كه موارد آن عبارتند از (بدون اين
به هر منظور  تبعيد افراد غيرنظامي نواحي اشغال شده و بدرفتاري با آنها به منظور كار اجباري يا

ديگر، قتل اسيران جنگي و بدرفتاري با آنها، اعدام گروگانها، غارت اموال عمومي يا خصوصي، 
 .»ع تخريب و انهدام كه مبتني بر ضرورت جنگي نباشدشهرها يا دهات يا هر نو علّتتخريب بدون 

اتي است كه به موجب مقرّربنابراين جنايات جنگ به معني اخص عبارت از نقض قواعد و 
   197المللي دول متحارب و افراد ارتش آنها بايد در موقع جنگ رعايت كنند. قراردادهاي بين

 

ها در اساسنامه دادگاه نورنبرگ تعريف نشده است معذلك از  ناقض عهدنامهگرچه جنگ تعرّضي و جنگ  -196
هاي تقديمي به دادگاه و اظهارات نمايندگان دول متّحد كه تقاضاي مجازات سران دول متجاوز را داشتند و  ادعانامه

ي است كه بر ها جنگ آيد كه مقصود از جنگ تعرّضي يا جنگ ناقض عهدنامه همچنين از حكم دادگاه چنين برمي
خالف عهدنامة بريان كلوگ (عهدنامه تحريم جنگ) كه جنگ را به عنوان اجراي سياستهاي ملي منع كرده و 

ها و قراردادها مخصوصاً عهدنامة ورساي و قراردادهاي لوكارنو و غيره از طرف دولت آلمان و  همچنين ساير عهدنامه
 باشد. است مي متّحدين اروپايي را مورد حمله و تجاوز قرار داده

و  1899اين قراردادها كه مورد استناد دادگاه نورنبرگ واقع شده است در درجه اول عبارتند از قراردادهاي الهه  197
راجع به رفتار با اسيران جنگي  1927مربوط به قواعد و رسومي كه بايد در جنگ زميني رعايت شود و قرارداد  1907

جنگ دريايي و زيردريايي و در درجه دوم عرف و عادتي است كه در روابط  راجع به 1936و  1930و عهدنامه لندن 
المللي رعايت قواعد و رسوم جنگ از طرف  المللي معمول شده است. گرچه به موجب قراردادها و طبق عرف بين بين

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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از تشكيل دادگاه نورنبرگ در حقوق نيز از جرايمي است كه تا قبل  بشريتضد جنايات بر 
اساسنامه  6 مادةي نداشته است. اين جنايات طبق بند ج مشخّصالملل عنوان خاص و سابقه  بين

قتل، نابودي، برده كردن، تبعيد، يا هر عمل غيرانساني ديگري : «دادگاه نظامي نورنبرگ عبارتند از
ين جنگ ارتكاب شود يا شكنجه و عذاب كه عليه مردم غيرنظامي (كشوري) قبل از جنگ يا در ح

ها مخالف يا موافق قوانين  علل سياسي، نژادي، مذهبي (اعم از اينكه اين شكنجهه دادن مردم ب
دادگاه يا  صالحيتارتكاب باشد) كه بر اثر جنايتي ارتكاب شود كه داخل در  محلّمملكت 

كين و شركاء و معاونين جرمي كه در كنندگان و سازمان دهندگان و محرّ مربوط به آن باشد. اداره
و يا اجراي نقشه دسته جمعي و يا يك توطئه براي ارتكاب يكي از جرايم مذكور در  تهيهتنظيم و 

بور انجام شده است زتمام كساني كه براي اجراي نقشه ماعمال ه كلّياند مسؤول  فوق شركت داشته
   198باشند. مي

ههاي نورنبرگ و توكيو و احكام دادگاههاي مذكور عالوه بر جرايمي كه در اساسنامه دادگا
اعم  كشتار دستجمعي نيز 1948دسامبر  11المللي  واقع شده است به موجب قرارداد بين توجهمورد 

المللي شناخته شده است و  از اينكه در زمان جنگ يا در زمان صلح ارتكاب شود جرم و جنايت بين
شوند و كشتار  دولتي و اعضاي حكومت مجازات ميمرتكبين آن از افراد عادي و مأموران 

قرارداد عبارت است از يكي از اعمال ذيل كه به قصد نابود كردن تمام يا  2 ماده دستجمعي طبق
  قسمتي از گروه ملي، قومي، نژادي، يا مذهبي انجام شود: 

  قتل اعضاي گروه  -1
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المللي شناخته  جرم بين اًدول متحارب اصلي است كه مورد قبول قرار گرفته اما اوالً عدم رعايت و نقض آنها صريح

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

 ارده از طرف اتباع خود را بنمايد.دولت متخلّف بايد جبران خسارات و
كنندگان  جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه دادگاه به صورت مستقل و به عنوان جرم اصلي مورد توجه تهيه -198

در صورتي  6اساسنامه واقع نشده و عنوان جرم تبعي دارد و در نتيجه مرتكبين جنايات موضوع بندهاي الف و ب مادة 
شوند. در طرح قرارداد راجع  جنايات مرتكب جنايات بر ضد بشريت گردند مسؤول شناخته مي كه ضمن ارتكاب آن

الملل تنظيم گرديد جنايات موضوع بند ج مادة  به جنايات بر ضد بشريت و امنيت بشر كه بوسيلة كميسيون حقوق بين
 اساسنامه دادگاه نورنبرگ كاملتر ذكر و جرم مستقلي شناخته شد. 6
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 صدمه شديد نسبت به سالمت جسمي يا روحي افراد آن گروه  -2
زوال قواي جسمي ه ادن عمدي گروه در معرض شرايط زندگي نامناسبي كه منتهي بقرارد -3

 يا جزئي بشود.  كلّيآن گروه به صورت 
 كه بمنظور جلوگيري از توالد و تناسل آن گروه صورت گيرد.  اقداماتي -4
 انتقال اجباري اطفال آن گروه به گروه ديگر.  -5

 ودالملل ب سابقه در حقوق بين وع تازه و بييك موض متضمنالمللي نورنبرگ  حكم دادگاه بين
از تعهدي كه دولت به عهده گرفته است. در  تخلّف علّتو مجازات افراد است به  مسؤوليتو آن 

هاست براي اشخاص طبيعي تكاليف و مدتالملل  حكم دادگاه تصريح شده است كه حقوق بين
ه كند مربوط ب لملل از نمايندگان دولتها ميا هايي در نظر گرفته و حمايتي را كه حقوق بينمسؤوليت

توانند باستناد سمت رسمي خود از محاكمه  اعمال جنايتكارانه آنها نيست و مرتكبين اين اعمال نمي
المللي در قرارداد كشتار  نقض تعهدات بين علّتفردي ب مسؤوليتاصل  و مجازات معاف شوند.

اول طرح مربوط به  مادة ده است. همچنين درشناخته ش رسميتدسته جمعي نيز عنوان شده و ب
به سوابق مربوط به اساسنامه و حكم دادگاه نورنبرگ  توجهبشر كه با  امنيتصلح و ضد جنايات بر 

به تصويب رسيده به  1954الملل در سال  كميسيون حقوق بين ةاجالسي ةو در ششمين دور تهيه
در  بشر كه امنيتصلح و ضد جنايات بر «شده است: و مجازات افراد به اين شرح اشاره  مسؤوليت

كه مسؤول آنها باشند  گردد و افرادي الملل محسوب مي اين قانون تعريف شده جنايات حقوق بين
بند است اعمالي كه جرم يا جنايات بر  13طرح مزبور كه مشتمل بر  2 مادةمجازات خواهند شد. در 

 تصلح و ضداين اعمال به طور خالصه عبارتند از: هر عمل  .است بشر باشند احصا شده امني
به نيروي  توسلو تدارك  تهيهتجاوزكارانه، هر نوع تهديد براي اقدام به عمل تجاوزكارانه، عمل 

مسلح، عمل تشكيل و تشويق دستجات مسلح براي اقدام به تجاوز، اقدام براي ايجاد جنگ داخلي 
ها، دخالت در امور كشور  تي، اقدام بر خالف عهدنامهدر يك كشور، اقدام به عمليات تروريس
توطئه و  ، اعمال خالف قوانين و عادات جنگ،انسانيتديگر، كشتار دسته جمعي، اعمال خالف 

  199.»تحريك و يا معاونت و شركت در جرايم مذكور در فوق
 مسؤوليتآور است و ايجاد  ة معاهدات الزامكلّيكه  شود ميبحث وفاي به معاهدات بحث مدر 

 

 شده است.  فادهانتشارات دانشگاه تهران است ،3الملل عمومي، محمد صفدري، جلد  وضيحات از حقوق بينت - 199
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و  200 .»آور است مسؤوليتبه عهد خويش وفا كنيد كه عهد «فرمايد:  كنند. در سورة اسراء مي مي
فرمايد:  مربوط به هر عهدي است چه با خدا چه با خلق خدا. در سورة احزاب مي مسؤوليتاين 

م و به طريق در اين ارتباط بايد ابراز داشت كه با دخول در اسال 201.»آور است مسؤوليتعهد خدا  «
بطور ضمني و صريح از شرايط بيعت عام و اولي در ايمان مفاد تعهدات اعمال و رفتار اسالمي 

المللي وارد شده  يعني چه كشور اسالم در قراردادهاي بين باشند كه مفترض االتباعند. خاص مي
دول و ملل  باشد و چه نشده باشد ملزم به رعايت دستورات انساني اسالمي در ارتباط با ساير

  باشد. مي

  .مسئول است آيدوارد آسيب  يگريه به دكشود  يب عملكمرت شخصي يا دولتيهرگاه 

  اصل جبران خسارت ناروا  - 25
هاي مختلف  در حقوق داخلي نظام 202اصل جبران خسارت ناروا يا اصل جبران عمل خالف  

گرديده است. طبق  نمعينيز روش جبران خسارت  آنهاحقوقي پذيرفته شده است و در قوانين 
انجام عملي به ديگري خسارت زند  اگر شخصي با اقدام به عملي يا خودداري از كلّيتعريف 
الملل اين جبران اقدامي است كه  است تا خسارت وارده را جبران نمايد. از لحاظ حقوق بين موظّف

شده را جبران نمايد  متحملتا خسارت  گيرد المللي صورت مي ا يك سازمان بينيبه نفع يك كشور 
قرارداد الهه  37 ماده اين اصل دراز باشد.  قبل از خسارت ميعيت وض ةو هدف از اين اقدام اعاد

  نام برده شده است.  تمدنبه عنوان يكي از اصول عمومي مورد قبول ملل م 1907
و كامالً پذيرفته شده است اين اصل در اسالم نيز در قالب مبحث فقهي ضمان مطرح و   

از حيطة عمل خصوصي يا عمومي اعم  هرگونه خسارت وارده از طرف فرد يا دولت به ديگري
باشد به نحوي كه جبران عمل  قبل از خسارت يا جبران خسارت وارده ميعيت مستلزم اعادة وض

الملل خصوصي تا وقتي كه طرفين  خالف خاطي شود. اصالت اين اصل در حقوق بين
الملل عمومي كه طرفين  دچار ترديد است تا حقوق بين ني هستند كمترهاي حقيقي يا عي شخصيت

 

ْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد كاَن َمْسُؤالً  :34اسراء، آية  سورة  - 200 ِ  .َو َأْوُفوا 
 .َو كاَن َعْهُد اهللَِّ َمْسُؤالً : 15احزاب، آية  سورة  - 201

202  - Reparation. 
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ها مبحث وسيعتري از لحاظ كمي و  دولت ها هستند و موضوع ستاندن خسارت از دولت يدعو
به مسائل مربوط به اثبات اصالت حق) در حقوق  توجه(بدون  كلّياين اصل  هرحالكيفي است. به 

  شناخته شده است.  رسميتبه  الملل عمومي در حقوق اسالم بين
متناسب در قرآن كريم آيات زيادي در مورد پاداش افراد آمده است و در همة اين آيات جزا   

كاري  وهركس در گر«فرمايد:  قرآن كريم مي كلّيبه طور  203ر گرفته شده است.ر نظجرم د با
خود «فرمايد:  ه است. مييه به قوم هم تعميم داده شدثاين آيه در سورة جا 204».است كه كرده است

اين آيه را دليلي بر  شايد 205.»بينند اند پاداش مي آن مردم به جزاي اعمالي كه مرتكب شده
  . استتسرّي قابل المللي نيز  دانست كه آثار آن در مسائل بين يملّو قومي و گروهي  مسؤوليت

آن است ولي  شود كه پاداش عمل نيك بهتر از در سورة قصص به اين موضوع تصريح مي  
هركس كه كار نيكي انجام دهد بهتر از «فرمايد:  اندازة همان عمل خواهد بود. مي د بهجزاي عمل ب

به اندازة  د و هركه مرتكب گناهي شود، پس آنان كه مرتكب گناه شوند جزبايآن را پاداش 
ند آن، جزاي هر بدي بدي است همان«فرمايد:  و در سورة شوري مي 206.»عملشان مجازات نشوند

   207.»پس كسي كه عفو كند و صلح كند مزدش با خدا باشد

خسارت زند موظّف  يگريبه د ياز انجام عمل يا خودداري ييا دولتي با اقدام به عمل ياگر شخص
  د.ياست تا خسارت وارده را جبران نما

 

 70جز در برابر اعمالتان كيفر نخواهيد ديد. سورة زمر، آية  ،َو ما ُجتَْزْوَن ِإالَّ ما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ  39ة صافات، آية سور - 203
َو ال ُجتَْزْوَن ِإالَّ ما ُكْنُتْم  54پاداش هركسي برابر كردارش به تمامي ادا شود. سورة يس، آية   َو ُوفَِّيْت ُكلُّ نـَْفٍس ما َعِمَلتْ 

ا ُجتَْزْوَن ما ُكْنُتْم  16و سورة طور، آية  67بينيد. سورة تحريم آية  ايد پاداش نمي و جز همانند كاري كه كرده، ْعَمُلونَ تَـ  ِإمنَّ
، پاداش به َجزاًء ِمبا كانُوا يـَْعَمُلونَ ، 24كنند. سورة واقعه آية  ايد مجازات مي شما را در برابر كارهايي كه كرده  تـَْعَمُلونَ 
 گيرد.  نجام شده تعلّق ميعمل ا

  .ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ . 38سورة مدثر، آية  - 204
 . ِلَيْجِزَي قـَْوماً ِمبا كانُوا َيْكِسُبونَ . 14سورة جائيه، آية  - 205
لسَّيَِّئِة َفال . 84سورة قصص، آية  - 206 ِ َلُه َخْريٌ ِمْنها َو َمْن جاَء  حلََْسَنِة فـَ ِ ُجيَْزى الَِّذيَن َعِمُلوا السَّيِّئاِت ِإالَّ ما كانُوا َمْن جاَء 

  .يـَْعَمُلونَ 
 َو َجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلها َفَمْن َعفا َو َأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اهللَِّ : 40سورة شوري، آية  - 207
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  اصل وجود حيات در قصاص  - 26
انسانها به جان  تعديقتل و  قصاص از احكام قرآن كريم و از ملزومات جلوگيري از وقوع  

يكديگر است. قوانين برخي از كشورهاي جهان در حال حاضر به سختي مجازات اعدام را 
اي «فرمايد:  پذيرند و اين امر باعث شده كه قتل در بسياري از جوامع رشد يابد. قرآن كريم مي مي

آزاد در برابر آزاد و بنده در شد،  مقرّرشما قصاص  ايد، درباره كشتگان بر كساني كه ايمان آورده
برابر بنده و زن در برابر زن پس هركس كه از جانب برادر خود عفو گردد بايد كه با خشنودي از 
پي اداي خونبها رود و آن را به وجهي نيكو بدو پردازد. اين حكم تخفيف و رحمتي است از جانب 

ور است. اي خردمندان شما را در زند بهرة او عذابي دردآ باز پروردگارتان و هركه از آن سر
آمده  السعادهدر تفسير بيان در شرح اين آيات  208.»قصاص كردن زندگي است باشد كه بپرهيزيد

د و دعوت ظاهري و بيعت يم، ايمان آورداكساني كه به ايمان ع اي  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا« 209است:
نوشته شده براي شما ص در سينه نبي  يا ر لوح محفوظد ُكِتَب َعَلْيُكمُ د. يعمومي نبوي را قبول نمود

اين مورد و  مقصود اين است كه واجب شده است، و به همين جهت و براي اشاره به ضرري كه در
چنان رفتار  نيقصاص آن است كه با جا ،اْلِقصاصُ  نمود. تعديم َعَليْ آنان است، فعل را با  توجهم

 مده است. وجوب قصاص برحكّام، پس از درخواست اولياي دمورد جنايت رفتار كر اكنند كه او ب
ِيف با اين امر، منافاتي ندارد. زيرا ولي دم (صاحب خونبها) بين قصاص و ديه و عفو مخير است. 

ْحلُرِّ است.  ُكِتبَ به  تعلّقم اْلَقْتلى ِ ْحلُرِّ شود.  آزاد در مقابل آزاد كشته مي ،اْحلُرُّ  كه جار و مجرور  ِ
يا به اسم مفعول (مقتول) است. و اين حكم در صورتي ثابت است كه قتل  تُلْبه فعل يقْ تعلّقم است،

لي كه محقّق شود ناشي از خطاست. در ضمن، اين آيه مانند ساير آيات، مجمل و فععمدي باشد نه 
 210فبه بيان نيازمند است. پس نبايد اين اشكال وارد شود كه مسئله بر خالف مفهوم با قيد مخال

 

ْلَعْبِد َو اْألُْنثى  ُكُم اْلِقصاُص ِيف اْلَقْتلى َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَليْ ، 178 – 179سورة بقره، آيات  - 208 ِ ْحلُرِّ َو اْلَعْبُد  ِ   اْحلُرُّ 
ْألُْنثى ْ�ٌَة َفَمِن اْعَتدى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشيْ   ِ ِِْحساٍن ذِلَك َختِْفيٌف ِمْن رَبُِّكْم َو َر ْلَمْعُروِف َو َأداٌء ِإَلْيِه  ِ بـَْعَد ذِلَك   ٌء فَاتِّباٌع 

َلُه َعذاٌب أَلِيمٌ   .َو َلُكْم ِيف اْلِقصاِص َحياٌة  ُأوِيل اْألَْلباِب َلَعلَُّكْم تـَتَُّقونَ . فـَ
 . 350 – 355، جلد دوم ترجمه صص  بيان السعاده في مقامات العباده - 209
ن ندارد. مفهوم بر دو مفهوم در مقابل منطوق است. منطوق عبارت از حكمي است كه خود لفظ مذكور بر آ - 210

قسم است: مفهوم موافق و مفهوم مخالف. مفهوم موافق عبارت است از اينكه در مفهوم موافق با حكم منطوق باشد. 
كه مفهوم آن داللت بر نهي از زدن و ناسزا گفتن و هر چيزي كه در اهانت و  وال تـَُقل َهلُما ُافٍّ مانند قول خداي تعالي: 

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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َو اْلَعْبُد است. چون مفهوم قيد قطعاً در اينجا اعتباري ندارد و تفصيل مسئله موكول به فقه است. 
ْلَعْبِد َو اْألُْنثى ْألُْنثى  ِ (و بنده به بنده و زن به زن) نقل شده است كه دو طايفه از عرب بودند كه   ِ

در برابر  بسته بودند كه طايفه قدرتمند،يكي از آنها قدرت بيشتري بر ديگري داشت و چنين قرارداد 
را و در برابر يك مرد، دو مرد را. وقتي كه اسالم  مذكّرهر بنده، آزادي را بكشد و در برابر مؤنث، 

 َفَمْن ُعِفَي َلهُ آمد، داوري به رسول خدا بردند، پس آيه نازل شد و آنها مأمور به مقابله به مثل شدند. 
، َأِخيهِ  )از جانب( ِمنْ فته، يعني جنايتكاري كه بخشيده شده است. هركسي كه مورد عفو قرار گر

اش كه همان صاحب خون است، يا از خون برادرش كه كشته شده. عبارت را با لفظ  برادر ديني
برادر ادا نمود تا به اين امر داللت داشته باشد كه الزمه عفو و بخشش، مهرباني و مهرورزي است، 

ت مقتضي عفو است. پس مناسب مقام اين است كه لفظي بياورد كه چنانچه مهرباني و عطوف
ز قصاص، نه از ديه، يا ايزي از عفو چو ٌء  َشيْ مقتضي مهرورزي و مهرورزي نيز مقتضي آن باشد. 

يعني عفوكننده بايد از امور پسنديده فَاتِّباٌع چيزي از عفو، به اين معني كه يك وارث عفو كند. 
خونبها واجب  است، يا اينكه پيروي از گذشت درعيت حكم عفوكننده تبپيروي كند، يا اينكه 

ْلَمْعُروفِ است.  به طريقي رفتار كند كه عقال تحسين كنند، و آن را به خوبي و نيكي بشناسند، يعني  ِ
 َو َأداءٌ نيز بايد  ينگيرد، و از سوي جان مقرّررار نباشد و زيادتر از مقدار ضف و اعنّتدر مطالبه ديه، 

، با احسان و نيكي صورت پذيرد. ِِْحسانٍ ، به كسي كه قصاص را عفو كرده، ِإَلْيهِ پرداخت خونبها، 
اي براي بخشنده است كه با  يعني زير پوشش نوعي از احسان قرار بگيرد. اين در حقيقت توصيه

مسامحه و  كه حيله و فريب و ياي است به جان ف همراه باشد، و توصيهعنّتو  تعديمدارا و عدم 
يعني اجازه در عفو، با انتقال به ديه يا بدون آن، يعني  َختِْفيفٌ ذِلَك بخل و اكراه در كارش نباشد. 

زيرا جواز بخشش ديه به طريق اولي از گذشت (تخيير بين سه چيز، عفو با ديه، بدون ديه و قصاص، 
تا آخر آيه  ،ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيهِ  َفَمنْ  شود، و عفو از قصاص از قول خداي تعالي بر قصاص استفاده مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل
  دتر از حكم منطوق باشد. ايذاي پدر و مادر شدي

مفهوم مخالف: عبارت از آن است كه حكم در مفهوم مخالف باشد با حكم در منطوق كه آن در جاي خود به 
اْحلُرُّ شود. ظاهر مفهوم مخالف  اقسامي از قبيل مفهوم شرط و مفهوم وصف و غايت و عدد و حصر و قيد تعميم مي

ْحلُرِّ  ِري را بكُشد، طبق مفهوم مخالف قيد نبايد ، اين است كه عبد در مقابل حر قصاص نشود، يعني اگر عبدي ح
 ). 110تا  107قصاص شود. در حالي كه چنين مفهومي در اين آيه قطعاً منظور نيست (اصول فقه مظفّر، ص 
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آن مؤاخذه كردن به جهت  كهدر چيزي كه برشما واجب كرديم  ي استتخفيف )شود استفاده مي
ْ�ٌَة جنايت است.  يعني اين رحمت خداوند است كه بخشش را كه مستلزم بقاي نفوس ِمْن رَبُِّكْم َو َر

 خون را تكليف به عفو بدون عوض نكرده است.است جايز دانسته و از سويي ولي مقتول و صاحب 
بخشش و ديه حقّ قصاص يا بخشش داشتند، و اهل انجيل حقّ نقل شده است كه اهل تورات تنها 

، مخير بين سه چيز هستند، و به روايت نسبت داده شده كه در شرع موسي امتداشتند، و اين 
 َفَمِن اْعَتدىو هر دو را تشريع نمود. شرع عيسي ديه، پس دين سهل اسالم آمد  قصاص بود، و در

پس از آنكه حد آنها از بـَْعَد ذِلَك  بكند، تجاوز از حد خودش  نييعني هركس از صاحبان خون و جا
َلُه َعذاٌب أَِليمٌ ، ذكر شد قصاص و عفو و ديه پس براي او عذابي دردناك است، و وجه توصيف  فـَ

پيش آيدكه تشريع قصاص موجب از  توهمود اين و چون ممكن ب عذاب به دردناك بودن گذشت.
ها و ملّتبين رفتن نفوس بشري است، و از بين رفتن نفوس خالف حكمت الهي است، چنانچه 

را رفع نمود به اينكه قصاص موجب باقي ماندن  توهمدينهاي باطل بر اين عقيده هستند بنابراين، اين 
صاص موجب منع همه نفوس است از تجري بر قتل. نفوس است نه از بين رفتن آنها، زيرا تشريع ق

مانند، به خالف  پس قصاص باعث از بين رفتن نفوس اندكي شده و در عوض نفوس زيادي مي
براي شما در قصاص  َو َلُكْم ِيف اْلِقصاِص َحياةٌ شود. پس فرمود:  ترك قصاص كه مطلب برعكس مي

گويد كه مقصودشان افادة همين معني  حيات است، عرب در مقابل اين جمله، جملة ديگري مي
كند بر  اند كه داللت مي و مفّسران وجوهي ياد كرده 211القتل انفي للقتلاست و آن جمله اين است 

صاحبان عقل و خرد را از آن جهت،   ُأوِيل اْألَْلبابِ . ر تعبير مقابل، ترجيح داردبر قرآن عبياينكه ت
خواهد  بزرگ داشتن براي آنها باشد و از سوي ديگر، مي خطاب و ندا قرار داد كه احترام و خاص

اند كه  فهمند چگونه در قصاص زندگي است و آنها كساني بگويد تنها خردمندان هستند كه مي
ها مخصوص آنهاست و در آفرينش اشيا، آنها منظور نظرند. آنها هستند كه وجودشان  حكمع تشري
تشويد.  پرهيزگار، تـَتَُّقونَ د شما اي صاحبان عقل و خرد، شايَلَعلَُّكْم است و نه غير آنها.  مهماز  يرج
شود، پس اگر دو معني اول  قصاص، يا از نهادن حيات در قصاص، يا از ذكر حيات، ناشي مي ذكر

كرد، يا حيات را در  عتشري كه خداوند براي شما قصاص را  مقصود باشد، معني آيه اين است:
از كشتن بپرهيزيد، يا از معاصي پرهيز كنيد، يا متّصف به تقوي باشيد.  قصاص قرار داد، تا شايد شما

 

  به اين معني كه قتل (در جهت قصاص) بهترين دفع كننده قتلهاي بعدي است.  - 211
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فرمود، تا  عاگر معني سوم مراد باشد، معني آيه چنين است: خداوند براي بقاي شما قصاص را تشري
به خداوند، درست نيست،  يرجتنسبت دادن  شايد از معاصي پرهيز كنيد و متّصف به تقوي باشيد.

چيزي است كه از اختيارش خارج حصول پذيرد، مگر از جاهل كه منتظر  نمي تحقّق رجاءزيرا 
آوردن  علّتاز خداي تعالي به معني  رجاءو حق تعالي چنين نيست. پس  و به آن رغبت داشتهاست 

خلق است و ممكن است به اين صورت تعبير شود كه خداوند تعالي نيز مانند پادشاهان و بزرگان 
كنند، تا  اگر و شايد و اميد است ادا مي ند، باهد ايي را كه ميه نان وعدهسخن گفته باشد، چه آ

دهند، اتّكا و اطمينان به وعده پيدا نكنند و بين خوف رجا باقي بمانند. و  كساني كه به آنها وعده مي
به  ترجيو طمع داشتن است، پس  ءبندگان، رجاشأن يا اينكه حال بندگان را مالحظه نموده و 

  »حال مخاطب است.اعتبار 
ت. در سا آمدهدر تورات نيز  تشريع وحكم قصاص در اديان قبل نيز همانطور كه ذكر شد   

داشتيم كه نفس در برابر نفس و چشم در برابر  مقرّرو بر آنان «فرمايد:  قرآن كريم سورة مائده مي
ر زخمي را قصاصي چشم و بيني در برابر بيني و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان و ه

اي برايش است هركه به آنچه خدا نازل كرده است حكم نكند از  هكفّاراست پس هركس درگذرد 
در تورات اين حكم  َو َكَتْبنا َعَلْيِهْم ِفيها 213اند: فرمودهتفسير اين آيه اينچنين در  212.»ستمكاران است

خداست، و اينكه به داوري  كه اظهار اين مطلب تقرير عدم رضايت آنان به حكم وضع كرديمرا 
لنَّْفِس  از حكم تورات فرار كنند.تا ي شدند ضراص  محمدحضرت  ِ مجمل است و َأنَّ النَّْفَس 

مقابل عبد و مؤنث در مقابل مؤنث است، يا  محتاج به بيان يعني نفس مرد در مقابل مرد و عبد در
َو اْلَعْنيَ . ا كشت بايد كشته شود)است (يعني تفاوتي ندارد هركه كسي ر اينكه حكم تورات عام

نِّ َو اْجلُُروَح ِقصاصٌ  لسِّ ِ نَّ  ْألُُذِن َو السِّ ِ ْألَْنِف َو اْألُُذَن  ِ ْلَعْنيِ َو اْألَْنَف  يعني بايد قصاص انجام شود.  ِ
ست و آن اين است كه نفس در مقابل نفس كشته امحتاج به تقدير ديگري  نهر فقره از آ البتّه
كه به قصاص  پس كسي َفَمْن َتَصدََّق ِبهِ  .د و چشم در مقابل چشم درآورده شود و هكذاشو مي

ة گناهانش كفّارآن ديه  فـَُهَو َكفَّارٌَة َلهُ و به ديه راضي شود.  عفو كندتصدق كند يعني از قصاص 
و هركه به آنچه كه خدا نازل كرده است  نَ َو َمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبا أَنـَْزَل اهللَُّ فَُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُمو باشد.  مي

 

ْألُ ، 45سورة مائده، آية  - 212 ِ ْألَْنِف َو اْألُُذَن  ِ ْلَعْنيِ َو اْألَْنَف  ِ لنَّْفِس َو اْلَعْنيَ  ِ نَّ َو َكَتْبنا َعَلْيِهْم ِفيها َأنَّ النَّْفَس  ُذِن َو السِّ
نِّ َو اْجلُُروَح ِقصاٌص َفَمْن َتَصدََّق ِبِه فـَُهَو َكفَّارٌَة َلُه َو َمْن َملْ َحيُْكْم ِمبا َأنـْزَ  لسِّ ُ فَُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ ِ   .َل اهللَّ
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 اهميتحكم نكند از ستمكاران خواهد بود. اين موضوع را سه مرتبه تكرار نمود براي اينكه كمال 
آن را برساند زيرا حكم به ما انزل اهللا چنانكه دانستي معيار تمام حركات و سكنات و مصحح 

شود، و نيز تكرار براي اين است كه  د استوار ميعبارات و سياسات است و به وسيلة آن معاش و معا
 214تا آخر آيه الّناسفال ختشوا است زيرا كه خطاب در قول خدا: ص  محمد امتجملة اول ناظر به 

است و جملة دوم ناظر به احكام تورات و اهل آن است، و جملة سوم ناظر به  ص محمد امتبه 
   »احكام انجيل و اهل آن است.

ها را قصاص است. پس  در مقابل ماه حرام و حرام 215ماه حرام «فرمايد:  ره ميدر سورة بق  
كنيد و از خدا بترسيد و بدانيد كه او  تعدياش بر او  تعديكند به همان اندازة  تعديهركس بر شما 

لشَّْهِر احلَْ  217اند: در تفسير اين آيه چنين فرموده 216».ان استپرهيزگاربا  ِ از آن جهت  رامِ الشَّْهُر اْحلَراُم 
اگر مردي قاتل پدر يا برادرش را  حتّيماه حرام ناميده شده كه قتال و جنگ در آن ماه حرام است، 

شود. ماههاي حرام چهار ماه بود، سه ماه پشت سر هم ذيقعده،  تعرّضمبه او ببيند نبايد  ماه در آن
عده را از آن جهت به اين الق آن ماه رجب است. ذي كهذيحجه و محرم و يك ماه ديگر تنهاست 

كردند، و چون در سال  نشستند و جنگ نمي كردند، يعني مي ناميدند كه از جنگ قعود مي نام مي
عمرة قضا (بعد از صلح حديبيه در سال هفتم هجري) از جهت جنگ كردن ممانعت داشتند، به 

ها شده آنقتال  عرّضته) منحوي كه مشركان در سال قبل از آن (در سال ششم در وقت صلح حديبي
در ماه حرام در ازاء جنگ آنها در مشركان  به اينكه: جنگرا از آنان برداشت  مانعبودند، پس آن 

در ماه  مكّهمقصود تبريك گفتن بر مؤمنان و تسلّي دادن به آنها باشد به اينكه دخول  ماه حرام يا
 

َا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا ِللَِّذيَن هاُدوا َو ا. 44سورة مائده، آية  - 214 َزْلَنا التـَّْوراَة ِفيها ُهدًى َو نُوٌر َحيُْكُم ِ َّ َأنـْ نِيُّوَن َو اْألَْحباُر ِإ َّ لرَّ
 ِ ِيت َمثَنًا َقِليًال َو َمْن ملَْ َحيُْكْم ِمبا َأنـَْزَل ِمبَا اْسُتْحِفُظوا ِمْن ِكتاِب اهللَِّ َو كانُوا َعَلْيِه ُشَهداَء َفال َختَْشُوا النَّاَس َو اْخَشْوِن َو ال َتْشتَـُروا 

تورات را كه در آن هدايت و روشنائي است نازل كرديم. پيامبراني كه تسليم (مسلمان)  ما .اهللَُّ فَُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُرونَ 
بودند بنا بر آن براي يهود حكم كردند و ربانيون و علماء كه به حفظ كتاب خدا مأمور بودند بر آن گواه بودند. پس 

ه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند پس از مردم نترسيد، از من بترسيد و آيات مرا به بهاي اندك مفروشيد. و آنان ك
 كافرند.

 ماههاي محرم، رجب، ذيقعده و ذيحجه ماههاي حرام هستند.  - 215
لشَّْهِر اْحلَراِم َو اْحلُُرماُت ِقصاٌص َفَمِن اْعَتدى. 194سورة بقره، آية  - 216 ِ   دىَعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِمبِْثِل َما اْعتَ   الشَّْهُر اْحلَراُم 

  َعَلْيُكْم َو اتـَُّقوا اهللََّ َو اْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ 
 .396 – 399، جلد دوم، ترجمه صص  بيان السعاده في مقامات العباده - 217
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س تقدير آيه چنين است: قتال در ذي القعده در مقابل جلوگيري مشركان در ذي القعده سال قبل. پ
در ماه حرام در برابر جلوگيري آنها در ماه  مكّهماه حرام در برابر قتال در ماه حرام است، و دخول 

ه و سكون يا با دو ضمه (حرُمه) مانند همزه و آن به مت است با ضمرْجمع حَو اْحلُُرماُت  حرام است.
ِقصاٌص است.  نباشد، و به معني پيمان، و هيبت و بهره معني چيزي است كه هتك و شكستن آن روا

كرده بودند فخر ميگفته شده كه: مشركان از اينكه پيامبر را در سال حديبي كردند، پس خداي  ه رد
اين معني به  ها را قصاص است. و حرام .َو اْحلُُرماُت ِقصاصٌ به آنان فرمود:  بيختعالي از باب تو

اند: منظور از اين آيه، برداشتن حرج از مسلمانان  برخي گفته شده است.باقر ع نسبت داده حضرت 
، و گوياي اين است كه حفظ حرمتها واجب، و هتك آنها جايز نيست، ولي استدر سال عمرة قضا 

به اعتبار حرمت ماه و حرمت احرام و حرمت حرم ُحُرماُت  آوردن لفظ جمعو قصاص جايز است. 
(پس كسي كه بر شما تعدي كند) َعَلْيُكْم   َفَمِن اْعَتدى فرمايد: كه مي است و اين قول خداي تعالي

(پس بر او  فَاْعَتُدوا َعَلْيهِ  به معني ظلم كرد است. تعدياعتدي و عدي، و و كند.  ين وجه را تأييد ميا
در  ءدايعني در ماه حرام و در حرم، يا مطلقاً در هر جا كه باشد، و استعمال لفظ اعتتعدي كنيد) 

يد است، مانند آنچه كه در كلمة رو تج كلت، از باب مشايستن تعديحالي كه از جانب مسلمانان 
تجاوز كردن به زيادتر  و شروع به تعدييعني در  َعَلْيُكْم َو اتـَُّقوا اهللََّ   ِمبِْثِل َما اْعَتدى. 218گذشت عدوان

مقدار قصاص ندارند، بلكه نفوس طالب اين  زچون نفسها اطالع ا از مقابلة به مثل، از خدا بترسيد.
ترسند كه جاني و غيرجاني دوباره  هستند كه چند برابر جنايت جاني، از او قصاص بگيرند چون مي

جرأت پيدا كنند و بخواهند تا شعلة غضب خويش را خاموش كنند، بر اساس اين جهات،  تعديبر 
، بدانيد كه محققاً خدا با اْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ  وَ شعله را با اين گفتار كه خوف و اين خداوند اين 
تسلّي يابيد، نه با مورد  خدابر خودتان نترسيد و با  تعديان است، خاموش نمود. يعني از پرهيزگار

تأييد قراردادن غضب. بدان كه نفوس در مراتب تسليم و فرمانبري مختلف هستند، پس برخي از 
به  عديپذيرند و آغازگر ت اطاعت و تسليم ندارند و از خداوند هيچ امر و نهي نمينفوس، اصالً 
گيرند، نه كتابي دارند و نه خطابي، و امر آنان  توانند قصاص مي هر مقدار كه مي نيغيرند و از جا

 

َنٌة َو يَ ): 193اشاره به شرح كلمة عدوان در آية قبل (سورة بقره، آية  - 218 يُن هلِلَِّ فَِإِن َو قاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكوَن ِفتـْ ُكوَن الدِّ
تَـَهْوا َفال ُعْدواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ  اي نباشد و دين خدا باشد ولي اگر بازايستادند تعدي جز  (با آنها بجنگيد تا ديگر فتنه انـْ

ي در بر ستمكاران نيست) است كه عدوان مصدر عدا يعدو عدواً به معني ظلم و عقوبت در غير استحقاق است ول
 اينجا از قيد عدم استحقاق مجرد شده است و از جهت تشاكل در اين معني بكار رفته است.
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موكول به وقت مرگ است. بعضي از نفوس قدرت قبول امر و نهي را دارند، ولي قدرت ترك 
را اجازه داد و از تجاوز از مقدار جنايت  جنايترند. پس خداوند، قصاص به اندازه قصاص را ندا

نهي فرمود، و از راه لطف و مهرباني، در مثل چنين موردي فرمود: اگر صبر كنيد صبر براي شما 
كه پاكيزه نمودن دل است  صفح بهتر است. برخي از نفوس قدرت ترك قصاص را دارند، ولي بر

را به او تكليف  كظم غيظ و عفو جانيلذا خداي تعالي  ،قدرت ندارند ،نينسبت به جاتوزي  از كينه
خداوند بر كه و برخي نفوس قادر به صفح هستند وليكن قادر به احسان به جاني نيستندنموده است 

. واهلل حيّب احملسننيكه  تجاني اسقدرت به احسان بر تب اآخرين مرآنان صفح را تكليف فرموده و 
بنابراين، تكليف خداي تعالي بر مردم به مقدار توانايي نفوس خداوند محسنين را دوست دارد.  يعني

 ن ع، با تصريح و اشاره وارد شده استيو اينكه از معصوم 219ال ُيَكلُِّف اهللَُّ نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعها است كه
حب درجه دومي را بر ايمان درجاتي دارد به نحوي كه اگر صاحب درجة اول را بر دومي و صا كه

شود، اشاره به اين معني است و اينكه هر نفسي از جانب خدا  حمل كنيم هالك مي هكذا سومي و
نوعي از تكليف را دارد، و فتوا دهنده بايد نظر به حال اشخاص نموده و برحسب احوال آنان 

   »تكليف نمايد.
اند  نيد كه شما را عقوبت كردهكنيد چنان عقوبت ك اگر عقوبت مي«فرمايد:  در سورة نحل مي  

جزاي هر بدي « فرمايد: و در سورة شوري مي 220».و اگر صبر كنيد صابران را صبر نيكوتر است
بديي است همانند آن، پس كسي كه عفو كند و آشتي ورزد مزدش با خداست زيرا او ستمكاران را 

انتقام گيرند مالمتي نيست بلكه دوست ندارد. و براي كساني كه بعد از ستمي كه بر آنها رفته باشد 
كنند براي  كنند و به غيرحق در زمين سركشي مي مالمت در خور كساني است كه به مردم ستم مي

  221.»ست و آنكه صبر كند و درگذرد اين از كارهاي پسنديده استمهياآنها عذابي دردآور 

 

ُ ، 286و بقره، آية  ال ُنَكلُِّف نـَْفسًا ِإالَّ ُوْسَعها 152و انعام آيه  62و مؤمنون آيه  42سورة اعراف، آية  - 219 ال ُيَكلُِّف اهللَّ
 ال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعها: 233كند و سوره بقره آيه  به اندازه وسعتش تكليف نمي خدا هيچ كسي را جز نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعها

 شود. هيچ كس بيش از قدرتش مكلّف نمي
ْبُتْم َفعاِقُبوا ِمبِْثِل ما ُعوِقْبُتْم ِبِه َو َلِئْن َصَربُْمتْ َهلَُو َخْريٌ ِللصَّاِبرِينَ . 126سورة نحل، آية  - 220   .َو ِإْن عاقـَ
َو َلَمِن . َو َجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلها َفَمْن َعفا َو َأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اهللَِّ ِإنَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ ، 40– 43سورة شوري، آيات  - 221

َتَصَر بـَْعَد ظُْلِمِه فَُأولِئَك ما َعَلْيِهْم ِمْن َسِبيلٍ  َا السَِّبيُل َعَلى الَّ . انـْ ِذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َو يـَْبُغوَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ ُأولِئَك َهلُْم ِإمنَّ
  .َو َلَمْن َصَربَ َو َغَفَر ِإنَّ ذِلَك َلِمْن َعْزِم اْألُُمورِ . َعذاٌب َأِليمٌ 
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اجراي آن مهمترين المللي دربارة قصاص و تقيد كشورها به  وجود و قبول يك قانون بين  
باشد. تقنين اين قانون و عمل كشورها به آن عبرتي خواهد بود براي  مي تعديعامل بازدارنده از 

پس از جنگها كشته شدگان و خونخواهي قصاص متجاوزان كه گمان تجاوز را از سر برون كنند. 
  .رداختيمپآن به المللي  بين مسؤوليت وضوعجنگ موضوع اين مبحث نيست و در ماتمام 

. قصاص و ستتجاوز او مانع  يآن بازدارنده تعد يها به اجرا دولتد ين قصاص و تقيتقن
  گيرد. قرار مي يالملل نيت بيشته شدگان جنگها پس از اتمام جنگ ذيل اصل مسؤولك يخونخواه

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

اگر بخشيده شود نزد  البتّهقصاص حداكثر به ميزان جرم واقع شده خواهد بود. حقّ وارد آمد 
ترين حد اخالقي خود قرار دارد و سطح نازل  تر است. اين عمل به مثل در پائين خداوند پسنديده

ايد، دربارة كشتگان بر شما  ن آوردهاي كساني كه ايما« فرمايد: در سورة بقره مي .است انسانيت
شد. آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن. پس هركس كه از جانب  مقرّرقصاص 

 برادر خود عفو گردد بايد كه با خشنودي از پي اداي خونبها رود و آن را به وجهي نيكو بدو
كنيد چنان عقوبت كنيد كه شما را عقوبت  ياگر عقوبت م«فرمايد:  در سورة نحل مي 222.»پردازدب

صبر كن، كه صبر  .اند و اگر صبر كنيد پس براي آن نيكي بيشتري براي صابرين خواهد بود كرده
كنند دلتنگ مشو زيرا خدا با  تو جز براي خدا نباشد و بر آنها اندوهگين مباش و از آنچه مكر مي

َو ِإْن «: 224اند در تفسير اين آيه فرموده 223»گانند.ورزند و آنان نيكي كنند كساني است كه تقوا مي
ْبُتْم َفعاِقُبوا ِمبِْثِل ما ُعوِقْبُتْم ِبِه  اص عقاب كرديد همان طوري كه عقاب شديد صگر جهت قيعني اعاقـَ

شايسته آورد تا مشعر بر اين باشد كه براي مؤمن قصاص كردن  )ِإنْ شك (لفظ و به  ت كنيد.بوعق
 

ْلَعْبِد َو اْألُْنثى  اْلَقْتلى َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص ِيف ، 178سورة بقره، آية  - 222 ِ ْحلُرِّ َو اْلَعْبُد  ِ ْألُْنثى  اْحلُرُّ  َفَمْن   ِ
ِِْحسانٍ  ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشيْ  ْلَمْعُروِف َو َأداٌء ِإَلْيِه  ِ  . ٌء فَاتِّباٌع 

ْبُتْم َفعاِقُبوا ِمبِْثِل ما ُعوِقبْ . 126-128سورة نحل آيات  - 223 ُتْم ِبِه َو َلِئْن َصَربُْمتْ َهلَُو َخْريٌ ِللصَّاِبرِيَن َو اْصِربْ َو ما َصْربَُك َو ِإْن عاقـَ
هللَِّ َو ال َحتَْزْن َعَلْيِهْم َو ال َتُك ِيف َضْيٍق ِممَّا َميُْكُروَن ِإنَّ اهللََّ َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا وَ  ِ    .الَِّذيَن ُهْم ُحمِْسُنونَ  ِإالَّ 
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قصاص براي كسي است  نمايد. ميمشكوك عفو است و اقدام بر قصاص  نيست، بلكه شأن مؤمن
(عفو و صفح كردن)  225 َو ْلَيْعُفوا َو ْلَيْصَفُحوا نفس باالتر نرفته است. و قول خداي تعالي: ةكه از مرتب

َو اهللَُّ حيُِبُّ عروج كرده باشد و قول خداوند كه: به مرتبة قلب نفس  ةبراي كسي است كه از مرتب
در مورد كسي است كه متصف بر صفات روح باشد، يا به عبارت ديگر: اولي پيرامون  226 ُمْحِسِننيَ الْ 

را پذيرفته و سومي كسي نبوت  شخصي كه ةكسي است كه رسالت را پذيرفته باشد و دومي دربار
گر در قصاص صبر كنيد بهتر يعني اَو َلِئْن َصَربُْمتْ َهلَُو َخْريٌ ِللصَّاِبرِيَن كه واليت را قبول كرده باشد. 

است كه در آيات ديگر نيز ذكر شده است همان گونه كه كظم غيظ مقصود از صبر عفو و   است،
كسي كه بدي كرده  هنسبت باست صفح است، و فوق جميع مراتب احسان  ةراضي بودن به منزل

هاي مسلمانان  ن كشتهد است كه مشركيحاُ ة. نزول آيه همچنان كه در اخبار آمده در مورد غزوباشد
را مثله كردند، پس مسلمانان گفتند اگر خداوند ما را بر آنان مسلّط كرد بهترين آنان را مثله خواهيم 

اند  هبه او كردحمزه حاضر شد و ديد آنچه را كه  ةكرد. يا اين كه وقتي رسول خدا ص بر جناز
ها را مثله خواهم كرد،  د مرد از آنهفتا ده كرد و فرمود: اگر خداوند مرا بر قريش مسلّط سازيگر

مضمون آيه عام .. .َو ِإْن عاقـَْبُتمْ نازل شد و اين آيه را آورد كه: ص بر آن حضرت ع پس جبرئيل 
قصاص  هرا ندارند و ب اذيتاند طاقت تحمل  چون مؤمنيني كه از دار نفس خارج نشدهَو اْصِربْ است. 
ص  محمدمگر حضرت (اگر صبر كنيد)  َو َلِئْن َصَربْمتُْ   رمود:آورند لذا خداوند به طريق مدارا ف رو مي

براي اشعار بر اين معناست كه تمكّن از صبر نعمتي از جانب  متُْ كه او را صريحاً بر صبر امر فرمود، 
هللَِّ َو ال َحتَْزْن َعَلْيِهْم   چون حس بشري مقتضي انتقام است فرمود: ست.خدا ِ و نيست َو ما َصْربَُك ِإالَّ 

اندوهگين مباش، يا بر د مثله شدن كشته وات مگر براي خدا پس بر يارانت كه  شكيبايي بردباري
ز او َو ال َتُك ِيف َضْيٍق ِممَّا َميُْكُروَن بر خودت يا علي ع و مؤمنين اندوهگين مباش.  ةگمراهان مكركنند

ر تنگي مباش. و اين اشاره به كنند د علي ع مكر ميحقّ خودت و يارانت، يا در حقّ آنچه كه در 
همانا كه خداوند با ِإنَّ اهللََّ َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا  ورزي بر بدكاران. از كينهاست دن دل كرو پاك  صفح

ن تو هستند، يا تو و پيروانت هستيد يا علي ع و پيروانش اقي باشند، و آنها ياركساني است كه متّ
 

ََْتِل ُأوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َو السََّعِة َأْن يـُْؤُتوا ُأوِيل اْلُقْرىب ،22سورة نور، آيه  -  225 َو اْلَمساِكَني َو اْلُمهاِجرِيَن ِيف َسِبيِل اهللَِّ َو   َو ال 
ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ ْلَيْعُفوا َو ْلَيْصَفُحوا َأ ال حتُِبُّ  ُ َلُكْم َو اهللَّ    .وَن َأْن يـَْغِفَر اهللَّ

 الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن ِيف السَّرَّاِء َو الضَّرَّاِء َو اْلكاِظِمَني اْلَغْيَظ َو اْلعاِفَني َعِن النَّاِس َو اهللَُّ حيُِبُّ ، 134سورة آل عمران آيه  - 226
  .اْلُمْحِسِننيَ 
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، چرا كه شما پس تو در تنگنا و اندوه نباش بت روا داشتندتو و اصحاحقّ هستند از آنچه كه در 
هاي آنان در تنگي مباش كه بر تو و يا علي  ان را نزد خدا تقّرب و مقامي است، يا از حيلهپرهيزگار

سابق است كه در اين  ةتوانند صدمه بزنند. يا اين جمله در مقام تعليل جمل پيروانش نمي هع يا ب
ت كه: خداوند با كساني است كه از تنگي، اندوه، كينه بر بدكار پرهيز صورت معناي آيه اين اس

در خدا و سفر  مو تقواي حقيقي است كه عبارت از فناي تاديت عبو ةكنند، يا اشاره بر آخرين مرتب
دو خود شديم كه خدا با بندگان و مخلوقات  متذكّربارها همانطوري كه است.  به سوي حق در حقّ

ديگر از صفات عيت ني است و آن عام است و ماكه از صفات رحمت رحمعيت م دارد: يكعيت م
است و آنچه كه در امثال اين مقام مقصود است همين نوع اخير از  كه خاصاست رحمت رحيمي 

ند، كه همان واليت است، يا ا آناني كه داراي حسن و كار نيك َو الَِّذيَن ُهْم ُحمِْسُنونَ است. عيت م
اين آيه همانطوري كه ذيل تفسير تنزيل نيز  ؛كنند ر بدكنندگان خودشان هم خوبي ميكساني كه ب
دارد. زيرا از قول خداي  اشارهكمال انسان آخر مراتب انسان از اول مقام اسالم تا  هاشاره شد ب

ْبُتْم َفعاِقُبوا ِمبِْثِل ما ُعوِقْبُتْم ِبهِ تعالي:  َو َلِئْن َصَربُْمتْ َهلَُو ر اسالم دارد، و از او د ةاولين مرتب هاشاره ب َو ِإْن عاقـَ
هللَِّ  َخْريٌ ِللصَّاِبرِينَ  ِ َو ال  .. از قول.وكظم غيظ بر دومين مراتب كه از قبيل عفو،  َو اْصِربْ َو ما َصْربَُك ِإالَّ 

و پاك كردن قلب  صفحه مقام اشاره بر سومين مرتبه است كَحتَْزْن َعَلْيِهْم َو ال َتُك ِيف َضْيٍق ِممَّا َميُْكُروَن 
اشاره بر آخرين مقام تقوي است كه آن ِإنَّ اهللََّ َمَع الَِّذيَن اتـََّقْوا باشد. و قول خدا:  از كينه بدكاران مي

اشاره بر باالترين مقامات  َو الَِّذيَن ُهْم ُحمِْسُنونَ است و آن فاني شدن از فنا است و قول:  مقام فناي تام
قام بقاي بعد از فناست. اگر آنچه را كه در اسفار اربعه براي سالكين و اصطالح انسان است كه م

بر مضامين آيه  تفطّنصوفي صافي طي مباحث گذشته بيان كرديم به خاطر بياوري براي تو امكان 
  .»واهلل ويل التوفيقها اشاره بر اسفار اربعه دارد.  آيهكه فهمي  و ميشود  فراهم مي

 معينشده كه زيادتر از آنچه براي مجرم كيفر  تأكيددربارة مجازات هم «هنگام صدور حكم 
 ذكر شده مفصالًديات فقه  او تحميل كنند كه خود ظلم است كه در كتاب حدود و شده نبايد بر

است. اميرالمومنين علي ع موقعي كه ضربت خورد فرمود اگر من بر اثر اين ضربت كشته شدم و 
كنيد او را زجر و شكنجه نكنيد و به يك ضربت خالصش كنيد او هم يد قاتل مرا قصاص تخواس

  227»بيش از يك ضربت به من نزده است.
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 ،كشور اسالم نيست كه بيش از خسارتحقّ در اقدامات تالفي جويانه  حتّيبر اين اساس   
تر برخورد نمايد بيش تعدياگر با رحم و شفقت و گذشت نسبت به م البتّهعقوبت يا قصاص نمايد و 

پس هركه به شما تجاوز كند بر او تجاوز «فرمايد:  مورد پسند خداوند خواهد بود. در سورة بقره مي
جزاء بدي، بدي «فرمايد:  و در سورة شوري مي 228.»سان كه او بر شما تجاوز كرده است كنيد همان

سورة  در 229.»است به مثل آن حال اگر كسي درگذرد و اصالح كند پاداشش با خداوند خواهد بود
كينه توزي نسبت به گروهي كه شما را از مسجدالحرام باز داشتند نبايد هرگز شما « فرمايد: مائده مي

 زبت به قوي هرگسكينه توزي ن« فرمايد: در آية ديگري در همين سوره مي 230.»را به تجاوز برانگيزد
ده برابر مثل آن پاداش هر كه كار نيك كند : «فرمايد و مي 231.»نبايد شما را به بيدادگري برانگيزد

همانند آن كيفر ببينيد تا ستمي بر آنها نرفته  تنهاهركه كار بدي انجام دهد خواهد داشت و 
ها شوند پاداش هر بدي همانند  براي آنان كه مرتكب بدي«فرمايد:  ديگري مي و در جاي 232.»باشد

و  234»ايد جزا يابيد؟ ردهككه بر وفق كارهايي ز آيا ج« فرمايد: و در جاي ديگري مي 233.»آن است
ها شوند جز به  هركس كه مرتكب بدي شود پس نيست جز اينكه آنها كه مرتكب بدي«فرمود: 

هركس بدي كند پس جز همانند آن كيفر « فرمايد: و باز مي 235.»اندازه عملشان مجازات نشوند
  236».نيابد

 

 . َعَلْيُكمْ   َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِمبِْثِل َما اْعَتدى  َفَمِن اْعَتدى، 194سورة بقره آيه  - 228
 . اهللَِّ  َو َجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلها َفَمْن َعفا َو َأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى، 40سورة شوري، آيه  - 229
  .ال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َأْن َصدُّوُكْم َعِن اْلَمْسِجِد اْحلَراِم َأْن تـَْعَتُدوا. 2سورة مائده آية  - 230
 .َأالَّ تـَْعِدُلوا  ال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعلى، 8سورة مائده آية  - 231
حلََْسَنةِ ، 160سورة انعام آية  - 232 ِ لسَّيَِّئِة َفال ُجيْزى َمْن جاَء  ِ َلُه َعْشُر َأْمثاِهلا َو َمْن جاَء   .ِإالَّ ِمْثَلها َو ُهْم ال ُيْظَلُمونَ   فـَ
  .َو الَِّذيَن َكَسُبوا السَّيِّئاِت َجزاُء َسيَِّئٍة ِمبِْثِلها: 27سورة يونس آية  - 233
و سورة . َهْل ُجتَْزْوَن ِإالَّ ِمبا ُكْنُتْم َتْكِسُبونَ  :52آية  يونسو سورة .  ُلونَ َهْل ُجتَْزْوَن ِإالَّ ما ُكْنُتْم تـَْعمَ : 90سورة نمل، آية  - 234

َو ما ُجتَْزْوَن ِإالَّ ما ُكْنُتْم : 39و سورة صافات آية . فَاْلَيْوَم ال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئًا َو ال ُجتَْزْوَن ِإالَّ ما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ  :54يس آية 
ا ُجتَْزْوَن ما ُكْنُتْم : 7و سورة تحريم آية  16و سورة طور آية . اْلَيْوَم ُجتَْزْوَن ما ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن : 28سورة جاثيه آية  و. تـَْعَمُلونَ  ِإمنَّ
 . تـَْعَمُلونَ 

لسَّيَِّئِة َفال ُجيْزَ : 84سورة قصص، آية  - 235 ِ َلُه َخْريٌ ِمْنها َو َمْن جاَء  حلََْسَنِة فـَ ِ ى الَِّذيَن َعِمُلوا السَّيِّئاِت ِإالَّ ما كانُوا َمْن جاَء 
 .يـَْعَمُلونَ 

 .ِإالَّ ِمْثَلها  َمْن َعِمَل َسيَِّئًة َفال ُجيْزى: 40سورة غافر (مؤمن)، آية  - 236
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ه باندازة ظلم عقوبت فرمايد اگر كسي كه به او ظلم شد ميقرآن كريم  حتّي در اين ارتباط  
 فرمايد: ديگران ظالم اول را ياري نمايند خدا نيز او را ياري خواهد فرمود. ميكه و آنگاه نمايد 

اند، آنگاه بر او ستم كنند خدا ياريش  هركس كه عقوبت كند همچنان كه او را عقوبت كرده«
افراد است مسلّم حقّ مثل دهد كه قصاص و عقوبت به  اين آية به اين وجه معني مي 237».خواهد كرد

  آن شوند.  تعرّضو ديگران نبايد م
آن عدم اجازه به  اهميتترين  دارد. ساده مهميالمللي نقش بسيار  اين اصل در منازعات بين  
الملل در همين اندازه نيز اين اصل را بپذيرد تجاوزات  بيش از ميزان ستم است. اگر جامعة بين تعدي

الملل مشاهده كرديم كه پاسخ عمليات  در تاريخ معاصر روابط بينگردد.  زيادي محدود مي
المللي در حد  رفت منتسب به كشورهائي باشند، تجاوزات بين تروريستي گروههائي كه گمان مي

هاي تمام عيار به آن كشورها بود. اگر آموزة قصاص مبناي تجاوزات جبراني  ها و لشگركشي جنگ
المللي رو به نقصان  و تجاوزات بين تعديالملل قرار گيرد  امعة بينالملل مورد قبول ج در حقوق بين

  خواهد گذاشت. 

شور ديگر وارد آمد حقّ قصاص كن يبر تابععادي يا دولتي از جانب تبعة  يتيچنانچه جرم و جنا
  زان جرم خواهد بود.يثر به مكحدا

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

شرايط فورس ماژور يا اضطرار يا ناچاري است. منظور از فورس ماژور شرايطي است كه به دالئل 
شده  توجه موضوعدچار سازد. در اسالم به اين  توقّفروند انجام عقد را به مخاطره يا  هتعريف نشد

قبول نموده است. اين تسهيل در اصل كاستن از در شرايط اضطرار ام را احكعيت قطو تسهيل در 
است. به عبارت ديگر اگر در شرايطي حيات ابناء بشر مستلزم  النّاساهللا و افزودن بر حقوق حقّ 

است خداوند مجاز فرموده كه با حداقل نقض حدود الهي اقدام به حفظ حيات  ينقض حدود اله
 البتّهمورد مأكوالت نازل شده قابل استنباط است.  پذيري از آياتي كه در فانسانها گردد. اين انعطا

 

  . َمْن عاَقَب ِمبِْثِل ما ُعوِقَب ِبِه مثَُّ بُِغَي َعَلْيِه َلَيْنُصَرنَُّه اهللَُّ : 60سورة حج آية  - 237
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هاي نقض حدود الهي در  از محدوديتگذراندن نعدم تخطي و از حد  نيت در اين موارد رعايت
ميلي جويد و  پس كسي كه ناچار شود هرگاه كه بي «فرمايد:  . در سورة بقره ميزمان اضطرار است
در شرح اين آيه  238.»هي بر او نيست كه خداوند آمرزنده و بخشنده استاز حد نگذراند گنا

ٍغ َو ال عادٍ يعني كسي كه مجبور به استفاده از اين محرّمات باشد. َفَمِن اْضطُرَّ  239اند: فرموده  ،َغْريَ 
در خبر، است. و  تكبرباغ از بغيه، به معني خواستن، يا از بغي به معني فجور و زنا، يا از بغي به معني 

به كسي كه براي سرگرمي به شكار پردازد، به طلب كنندة لذّت و به كسي كه نافرماني ورزيده و بر 
خود تجاوز نمايد باغي گويند، خواه حقّ امام خروج كرده، تفسير شده است. و نيز، به كسي كه از 

شريك حقّ طل را با امام تجاوز از حد در امامت باشد كه قايل به امامت امام باطلي باشد، يا امام با
كه خود امام آن را  كند، يا در امام حق غلو كند به اينكه درباره امام چيزي بگويد و معتقد باشد

تجاوز از حد در همه  ياا تجاوز از حد در ساير حقوق الهي و حقوق خلق بوده باشد، ي نگفته است.
كه افراط و تفريط در همة اينها تجاوز  شود، زيرا صادر مي الهرك و قواي عماافعالي باشد كه از مد
يعني در  ،َفال ِإْمثَ َعَلْيهِ آيد و هر يك از اين معاني، در اخبار تفسير شده است.  از حد به حساب مي

يعني خداوند عيب و نقصهاي  ،ِإنَّ اهللََّ َغُفورٌ خوردن از اين چيزهايي كه ياد شد، بر او گناهي نيست. 
چيزي كه در غير آن شرايط بر شما كند و اذن ارتكاب  يعني به شما رحم مي مٌ رَِحيپوشاند.  شما را مي

: كسي كه مضطّر به 240ع است . از امام صادقدهد هنگام قرارگرفتن در مخمصه ميرا م كرده حرا
   »خوردن مردار و خون و گوشت خوك شود و از اينها نخورد تا بميرد، او كافر است.

آنكه قصد گناه داشته باشد  س كسي كه ناچار در مخمصه ماند بيپ«فرمايد:  در سورة مائده مي  
اين مخمصه به معني قحطي و گرسنگي است ولي گرچه  241.»پس خداوند آمرزنده و بخشنده است

پس «  فرمايد: باشد. در آية ديگري مي ميو تعميم استعمال آن در موارد مشابه نيز قابل تفسير و تأويل 
را كه بر شما حرام شده است را بيان كرده است مگر آنگاه كه ناچار  يل چيزهاييصبه تحقيق به تف

 

ٍغ َو ال عاٍد َفال ِإْمثَ َعَلْيِه ِإنَّ اهللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ  115و سورة نحل، آية  173سورة بقره، آية  - 238 . مشابه اين َفَمِن اْضطُرَّ َغْريَ 
 نيز نازل شده است.  145آيه در سورة انعام، آية 

 . 339 – 340، جلد دوم ترجمه، صص  بيان السعاده في مقامات العباده - 239
 .130، ص 1، به نقل از الفقيه و نورالثّقلين، ج 159، ص 1الصافي، ج، - 240
مثٍْ فَِإنَّ اهللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ  3سورة مائده آية  - 241   .َفَمِن اْضطُرَّ ِيف َخمَْمَصٍة َغْريَ ُمَتجاِنٍف ِإلِ
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كند (فرد) ناچار را و بدي را كشف و  كيست كه قبول مي« فرمايد: ل ميمدر سورة ن 242.»گرديد
گرچه اين آيه تفسيرهاي عرفاني عميقي در مورد نشان دادن راهنماي الهي به فرد  243.»نمايد رفع مي

ماژور و  شرايط فورس اسالمتوان داشت كه  يل از آن را در اينجا ميمضطر دارد ولي اين تأو
نمايد. ماحصل كالم  مربوط به آن را رفع مي يها و بدي كند اضطرار يا ناچاري را درك و قبول مي

گيري اديان سلف در  خشك و سختو ب عيسم حقوقي اسالم شرايط صتراگماپدر اين است كه 
نمايد تا از اين راه به تقويت حيات انساني برسد و در  ست ميسطرار قوانين اجتماعي را در هنگام اض

  د و عدم تمايل به اين تجاوز از شروط اين تخطي است. حاين مسير عدم تجاوز از 
آية در قاعده نفي عسر و حرج كه در فقه استعمال دارد نيز در اين باب قابل استناد است.   
خداوند براي  «: است در سورة بقرهو  244»قرار نداده است ين حرجيدبر شما، در «فرمايد:  مي هشريف

به عبارت ديگر اگر در مواردي سختي و مشقّت  245»خواهد خواهد و دشواري نمي شما آساني مي
تا رفع موانع سختي غيرمتعارف در عمل به تكليف يا حكمي وجود داشته باشد آن تكليف و حكم 

يابند  ر ضعفا و بيماران و آنان كه هزينة خويش را نميب«فرمايد:  در قرآن كريم مي 246.شود ساقط مي
بر نابينا حرجي نيست و بر لنگ حرجي نيست و بر «فرمايد:  و در آية ديگر مي 247»نيست حرجي

  248».بيمار حرجي نيست
الملل  المللي در مورد فورس ماژور را كه مورد قبول جامعة بين توان قواعد بين بدين ترتيب مي  

  را در راستاي تشريع اسالمي دانست.در عصر حاضر است 

ا دچار يروند انجام عقد را به مخاطره وقايع نامعمول ه كط اضطرار يام در شراكت احيل در قطعيتسه
  قابل قبول است. توقّف سازد

 

  .َما اْضطُِرْرُمتْ ِإَلْيهِ َو َقْد َفصََّل َلُكْم ما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ ، 119سورة انعام، آية  - 242
 .َأمَّْن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإذا َدعاُه َو َيْكِشُف السُّوءَ : 62سورة نمل، آية  - 243
يِن ِمْن َحَرجٍ ، 78سوره حج، آية  - 244  . َو ما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ
ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َو ال يُرِيدُ ، 185سورة بقره، آية  - 245  .ِبُكُم اْلُعْسرَ  يُرِيُد اهللَّ
 . 57 – 60) آيات االحكام (حقوقي و جزايي)، نشر ميزان. صص 1380نگاه كنيد به: گرجي، ابوالقاسم ( - 246
 . َو ال َعَلى الَِّذيَن ال َجيُِدوَن ما يـُْنِفُقوَن َحَرجٌ   لَْيَس َعَلى الضَُّعفاِء َو ال َعَلى اْلَمْرضى، 91سورة توبه، آية  - 247
 . َحَرٌج َو ال َعَلى اْألَْعَرِج َحَرٌج َو الَعَلى اْلَمرِيِض َحَرجٌ   لَْيَس َعَلى اْألَْعمى، 17و سورة فتح آية  61، آية سورة نور - 248
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  الملل آزادي تجارت در حقوق تجارت بيناصل  - 29
اين  البتّهكشورهاست. الملل در ارتباط با مسائل تجارت بين  يكي از مباحث عمدة حقوق بين  

ما در اين  توجهكمتر مورد اولي الملل خصوصي است كه  مبحث بيشتر در ارتباط با حقوق بين
 از اين جهتالملل از مباني ارتباط كشورهاست و  به اينكه تجارت بين توجهكتاب است ولي با 
  نماييم. ميبه آن اي  لذا اشاره مهم استنگرش اسالم به آن 

كرد تمام دولتهاي مختلفي كه به نام اسالم از صدر اسالم تا كنون مالحظه برخالف عمل  
اند در عملكرد اقتصادي دولت رسول اكرم ص روايت نشده كه حضرت از ورود كاالهاي  شده

عشور و مكوس به عنوان تعرفه و  البتّهنموده.  فرموده يا بر آنها تعرفه وضع مي خارجي ممانعت مي
ديده شده ولي  عباس و بني اميه بنيحكومت دوران خالفت خلفاي راشدين و ماليات بر واردات در 

در  249اين ماليات به تشابه از دول روم و ايران آن زمان اقتباس شده و نه از احكام شريعت اسالم.
اي فرزندان آدم زينت خود را بگيريد (استعمال كنيد) و بخوريد و بياشاميد «فرمايد:  قرآن كريم مي

دارد. (اي پيامبر) بگو چه كسي زينت و روزي  مكنيد همانا او اسراف كاران را دوست نميو اسراف 
پاكي كه خدا براي بندگانش پديد آورده است را حرام كرده؟ بگو اين چيزها براي كساني است 
كه در زندگاني دنيا ايمان آوردند و روز قيامت خالصند. اينچنين آيات خدا را براي قومي كه 

ها را چه در آشكار باشند و  كنيم. بگو نيست جز اينكه پروردگار من زشتكاري تفصيل مي دانند مي
تفسير اقتصادي اين آيه اين است كه  250».چه در پنهان و گناه و بغي به غيرحق را حرام كرده است

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

توان از اين  همين تعبير را نيز ميشوند.  آن واردكنندگان كاال هستند و مشمول مبحث واردات مي
ر شما حالل را كه خداوند ب يهاي ايد حرام نكنيد پاك اي كساني كه ايمان آورده«آيه استنباط نمود: 

 

. نرخ و پايه مالياتي در ماليه اسالم و بناي حكمت در اصول فقه پوياي اماميه). 1382نگاه كنيد به: بيدآباد، بيژن ( - 249
  عشريه در ماليه اسالم. پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي ايران، تهران.. )1383بيدآباد، بيژن ( :و

http://www.bidabad.ir/doc/nerkh-va-payeh-malyat.pdf 
http://www.bidabad.ir/doc/malyat-oshr.pdf 

وا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا ِإنَُّه الحيُِبُّ  َبِين آَدَم ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َو ُكلُ  ،31-33سورة اعراف، آيات  - 250
ْنيا خاِلَصًة يـَْوَم اْلِقياَمِة   ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اهللَِّ الَِّيت َأْخَرَج ِلِعباِدِه َو الطَّيِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا ِيف . اْلُمْسرِِفنيَ  اْحلَياِة الدُّ

ِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ َكذِلَك نـَُفصِّ  ْمثَ َو اْلَبْغَي ِبَغْريِ احلَْقِ . ُل اْآل َ اْلَفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطَن َو اْإلِ ا َحرََّم َريبِّ  . ُقْل ِإمنَّ
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كنندگان را دوست ندارد و بخوريد (مصرف كنيد) از  تعدينكنيد كه خداوند  تعديكرده است و 
راحتي ه در اين آيه خوردن به مصرف كردن ب 251».آنچه كه خداوند روزي حالل و پاك قرار داد

اي پاك را اشاره به عمل تحريم است. يعني اگر مصرف كااله ال تـَْعَتُدوا قابل تعميم است و لفظ
ايد و اين كار را نكنيد و از كاالهايي كه خداوند براي شما پاك و حالل  كرده تعديحرام كنيد 

به عبارت ديگر وضع قوانين تجاري در جهت محدود ساختن تجارت بين قرار داده مصرف كنيد. 
  وع است.گردد كه براساس اين آيه ممن ها تلقي مي كشورها نوعي تعدي و تجاوز به حقوق انسان

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

ست در اقتصادي جهان كنوني در ارتباط با تخصيص بهينة منابع و حصول كارائي رفع گردد. اميد ا
كتابي مجزا به اين مهم بپردازيم ولي در اينجا بايد به اين اصل اشاره كرد كه اسالم از چهارده قرن 

نظر مد  المللي بوده است و در اين ارتباط مفاد حقوقي پيش به دنبال جهان بدون مانع تجارت بين
  المللي است. اسالم آزادي كامل تجارت مشروع در صحنة بين

  آزاد است. يالملل نيصحنة بتجارت مشروع در 

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

و قبول همه  توجهمطرح و به سرعت مورد  1609هلندي در سال  سكه به صورت دكترين گروسيو
ه كه اصل آزادي درياها نيز از زمره موارد آن موضع اسالم نسبت به حقوق موضوع 252قرار گرفت.

ها مغايرتي با اسالم نداشته باشند  قنينبه اين شكل است كه چنانچه ت كلّياست به طور 
و در حال حاضر حقوق درياها به عنوان يك قاعده قابل قبول براي  پذير هستند مشروعيت

مغايرت با به دليل اينكه اند و  قد نمودهكشورهاي جهان پذيرفته شده است و اين توافق را انسانها منع
 

ُ َلكُ . 87-88 اتسورة مائده، آي - 251 َو   ْم َو ال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ُحتَّرُِموا طَيِّباِت ما َأَحلَّ اهللَّ
ُ َحالًال طَيِّباً   .ُكُلوا ِممَّا َرَزَقُكُم اهللَّ

الملل درياها، ترجمه بهمن آقايي، دفتر مطالعات سياسي  ) حقوق بين1367نگاه كنيد به: رابين چرچيل و آلن لو ( - 252
 المللي، وزارت امور خارجه.  و بين
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  باشد. مقبول تواند  شريعت اسالم ندارد مي
توانست بر سطح يا كف درياها مصداق پيدا كند و كف  مي مالكيتشرايطي تعريف  اگر در  

يا سطح يا عمق دريا مانند سطح زمين يا طبقات اعياني آن به صورت ملكي خريد و فروش شود در 
 مالكيتوان اصل آزادي درياها را مورد تجديد نظر قرار داد زيرا در آن زمان شرايط ت آن هنگام مي

تعميم يافته بود و اين تعميم كاربران را همانند خشكي هاي باير و دائر)  بر درياها (به شكل زمين
 هرحالنمود. به  و غصب كه از احكام اسالمي است مي تصرّفو  مالكيتملزم به رعايت احكام 

ع عام و راههاي همگاني همانطور كه بر سطح زمين مورد قبول حقوق مدني رو احكام شوا اصول
بر اساس توافقات عمومي  253فضاي ماوراء جوهواي اطراف زمين و اسالم است در مورد درياها و 

  المللي قابل احترام و قبول اسالم نيز هست.  بين

 يبر اساس توافقات عمومو هوايي  ييايدر ،ينيزم يها شوارع عام و راه قوانين و مقررات مشرف بر
  ماوراء جو قابل احترام است. يفضا در يالملل نيب

  دولت و نه اصل شناسايي بر مبناي كرامت انسان  - 31
الملل عمومي مسئله شناسائي و آثار آن در روابط بين  يكي از مباحث مهم در حقوق بين   

آن دولتي توسط  ل شناسائي به معناي عملي است كهالمل باشد. از لحاظ متون حقوق بين ها مي دولت
پذيرد و در اثر آن حقوقي بين طرفين ايجاد  حقوقي مي شخصيتدولت ديگر را به عنوان يك 

شود. در تعاريف ديگر شناسائي به عنوان تصديق يك سازمان سياسي كه قادر به رعايت قوانين  مي
شناسائي در روابط بين  سنّت 254شود. عريف ميباشد ت معينالمللي در سرزمين  ات بينمقرّرو 

حقوقي  شخصيتميالدي مرسوم شد و در اصل جز اعتراف كشوري به قبول  18كشورها از قرن 
كشور ديگر نيست گرچه بر اين اعتراف و اقرار، حقوقي استوار خواهد شد. در مورد شرايط 

، جمعيتده كشور و دولت چون ي از قبيل وجود عناصر تشكيل دهنتعددشناسائي كشورها موارد م
 

المللي اقتصادي، ترجمه قاسم زماني، مؤسسه مطالعات  نگاه كنيد به: زايدل، هوهن فلدرن، آيگناتس، حقوق بين - 253
  . فصل پنجم.1378و پژوهشهاي حقوقي، شهر دانش، 

الملل عمومي، انتشارات دانشگاه تهران، جلد دوم، تعريف اخير توسط  ) حقوق بين1340محمد صفدري ( - 254
 ملل ارائه شده است.ال مؤسسه حقوق بين
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 1928و عدم تولد دولت جديد بر مبناي جنگ تجاوزكارانه (منطبق با معاهدة  حاكميتزمين و 
مردم يا سلطة كامل دولت بر سرزمين توسط  بريان كلوگ پاريس) و همچنين حمايت حكومت

شود كه گرچه اغلب در  المللي و موارد مشابه ديگري ذكر مورد ادعا يا توانائي اجراي تعهدات بين
  شوند. هاي الزم و كافي در شناسايي قلمداد نمي همشخّصاند ولي  المللي مطرح بوده مناقشات بين

نمايند. در  بندي مي يا كامل طبقه 256يا ناقص و دوژوره 255عمل شناسائي را به دو نوع دوفاكتو  
به شمار ديت متياز يا اعمال محدواعطاي ابراي اي  المللي فعلي شناسائي به عنوان حربه ديپلماسي بين

كشور در ارتباط با المللي  بسته به منافع شناسائي كننده در عرصة بين اتّخاذ نوع شناسايي .رود مي
  . باشد ميشناسائي شده 

 سؤالبايد به اين  ،بحث در چگونگي ديدگاه اسالم نسبت به مسئله شناساييبه د وقبل از ور  
شور از ديدگاه اسالم چيست؟ از لحاظ اسالم، حدود و حقوقي يك ك شخصيتپرداخت كه 

باشد گرچه اين توافقات مورد احترام حكومت اسالم  ي ميتصنّعمرزهاي شكل گرفته بر روي زمين 
 »البالد بالد اهلل و العباد عباد اهلل«فرمايد:  است ولي بر اصالت آنان اعتقاد ندارد. رسول اكرم ص مي

معني ديگر اين حديث اين  257خداست و بندگان بندگان خدا هستند. هاي ها، سرزمين يعني سرزمين
به پادشاهان و سالطين نيست و مرز كشورها اصالت ندارد و  تعلّق) محاكميت(و  مالكيتاست كه 

توافقات انتساب ملكي بر اساس قراردادهاي ضمني و احترام متقابل به حدود و مرزهاست كه 
 و 258».ملن غلب لكامل«است و نه حقّ ده و در اصل ملك در اختيار كشورها را از يكديگر متمايز نمو

 

255 -de facto 
256 -de jure 

 .1337. تهران 223الفصاحه، مجموعه كلمات قصار رسول اكرم ص، ابوالقاسم پاينده، جلد اول ص  نهج - 257
ِميِميِّ َسْهٌل َعْن ُحمَمَِّد ْبِن احلََْسِن َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َحْفٍص التَّ  -251، 185حديث قوم صالح ع .... ص:  ،206 ،8 ،الكافي - 258

َ َذرٍّ ِإَىل الرََّبَذِة َشيـََّعُه أَ  َثِين َأبُو َجْعَفٍر اْخلَثْـَعِميُّ قَاَل قَاَل َلمَّا َسيـََّر ُعْثَماُن َأ ِمُري اْلُمْؤِمِنَني َو َعِقيٌل َو احلََْسُن َو اْحلَُسْنيُ ع َو قَاَل َحدَّ
ِسٍر َرِضَي اهللَُّ َعْنُه فـََلمَّا كَ  َ َا َغِضْبَت هلِلَِّ َعزَّ َو َجلَّ فَاْرجُ َعمَّاُر ْبُن  َ َذرٍّ ِإنََّك ِإمنَّ َ َأ َمْن  اَن ِعْنَد اْلَوَداِع قَاَل َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني ع 

َياُهْم َو ِخْفتَـُهْم َعَلى ِديِنَك فََأْرَحُلوَك َعِن اْلِفَناِء َو اْمَتحَ  ْلَبَالِء َو َو اهللَِّ َلْو َكاَنِت َغِضْبَت َلُه ِإنَّ اْلَقْوَم َخاُفوَك َعَلى ُدنـْ ِ ُنوَك 
َها َخمَْرجًا َفَال يـُؤْ  ِنْسَك ِإالَّ احلَْقُّ َو َال يُوِحْشَك ِإالَّ اْلَباِطُل مثَُّ السََّماَواُت َو اْألَْرُض َعَلى َعْبٍد رَْتقًا مثَُّ اتـََّقى اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ َجَعَل َلُه ِمنـْ

بـَُّنا َو َأْنَت َقْد َحِفْظَت ِفيَنا مَ َتَكلََّم َعِقيٌل فَـ  َّ حنُِبَُّك َو َحنُْن نـَْعَلُم َأنََّك حتُِ َ َذرٍّ َأْنَت تـَْعَلُم َأ َ َأ ا َضيََّع النَّاُس ِإالَّ اْلَقِليَل فـَثـََواُبَك َقاَل 
ُوَن فـَثـََواُبَك َعَلى اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ فَاتَِّق اهللََّ َو اْعَلْم َأنَّ اْسِتْعَفاَءَك َعَلى اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو ِلَذِلَك َأْخَرَجَك اْلُمْخرُِجوَن َو َسيـََّرَك ا ْلُمَسريِّ

َ   َو نِْعَم اْلوَِكيُل مثَُّ اْلَبَالَء ِمَن اْجلَزَِع َو اْسِتْبطَاَءَك اْلَعاِفَيَة ِمَن اْلَيْأِس َفدَِع اْلَيْأَس َو اْجلَزََع َو ُقْل َحْسِيبَ اهللَُّ  َتَكلََّم احلََْسُن ع فـََقاَل 
ْلَمْنَظِر اْألَْعَلى َفدَعْ  ِ ِة َما َيِرُد  َعمَّاْه ِإنَّ اْلَقْوَم َقْد َأتـَْوا ِإَلْيَك َما َقْد تـََرى َو ِإنَّ اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ  َيا ِبذِْكِر ِفَراِقَها َو ِشدَّ نـْ َعْنَك ِذْكَر الدُّ

َ َدَها َو اْصِربْ َحىتَّ تـَْلَقى نَِبيََّك َصلَّى اهللَُّ َعَلْيِه َو آِلِه َو ُهَو َعْنَك رَاٍض ِإْن َشاَء اهللَُّ مثَُّ َتكَ َعَلْيَك ِلَرَخاِء َما بـَعْ  لََّم اْحلَُسْنيُ ع فـََقاَل 
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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ها و مردم آن  ها سرزمين . به عبارت ديگر حكومتهاست ها نوعي غلبه بر سرزمين حكومت مالكيت
  اند. را تحت استيالء و حاكميت خود قرار داده

را از سرزمينش راستا بايد گفت: كه كسي حق ندارد ديگري اين در اگر اين نظر را بپذيريم 
چرا در راه خدا نجنگيم در حالي كه ما از سرزمينمان بيرون «بيرون راند. در قرآن كريم آمده است: 

يعني  259»شد... مقرّرايم پس براي آنها جنگ و كارزار  ايم و از فرزندانمان جدا افتاده رانده شده
ي خاصه در اختيار كشور سرزمين به عنوان ملكي ك كلّيسرزمين از آنِ مردم است. پس به طور 

يا سيارة باشد براي اسالم معيار ايجاد زمينة الزم براي شناسائي نيست و كشور اسالم سرزمين ارض 
بدين ترتيب  260گذارد. است ولي از طرف ديگر به سكونت افراد در هر سرزميني احترام ميزمين 

يگاه احترام برخوردار است كه كشورهاي ديگر از نظر اسالم به موجب توافق بين مردم آنها از جا
اي خاص هستند مورد احترام اسالم  . اگر مردمي مايل به زندگي به رويهنفوس خلق معبود الهفرمود: 

منجر به تخطّي به ي كه خاصاست و اصوالً دين اسالم دين آزادي است و اين آزادي فقط در موارد 
و اگر  261»اجبار و اكراهي در دين نيست.« :و االّ فرمود گردد حريم حقوق ديگران شود محدود مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

َ َما تـََرى َو ُهَو ُكلَّ يـَْومٍ  َياُهْم َو َمنَـْعتَـُهْم ِديَنَك َفَما َأْغَناَك َعمَّا  َعمَّاْه ِإنَّ اهللََّ تـََباَرَك َو تـََعاَىل قَاِدٌر َأْن يـَُغريِّ ِيف َشْأٍن ِإنَّ اْلَقْوَم َمنَـُعوَك ُدنـْ
َر ِمنَ  َر ِيف الصَّْربِ َو الصَّبـْ لصَّْربِ فَِإنَّ اْخلَيـْ ِ اْجلَزََع َال يـُْغِنيَك مثَُّ  اْلَكَرِم َو دَِع اْجلَزََع فَِإنَّ  َمنَـُعوَك َو َما َأْحَوَجُهْم ِإَىل َما َمنَـْعتَـُهْم فـََعَلْيَك 

َ َذرٍّ َأْوَحَش اهللَُّ َمْن َأْوَحَشَك َو َأَخاَف َمْن َأَخاَفَك إِ  َ َأ ُ َعْنُه فـََقاَل  نَُّه َو اهللَِّ َما َمَنَع النَّاَس َأْن يـَُقوُلوا احلَْقَّ ِإالَّ َتَكلََّم َعمَّاٌر َرِضَي اهللَّ
َيا وَ  نـْ َا الطَّاَعُة َمَع اْجلََماَعِة َو اْلُمْلُك ِلَمْن َغَلَب َعَلْيِه َو ِإنَّ َهُؤَالِء اْلَقْوَم دَ  الرُُّكوُن ِإَىل الدُّ بُّ َهلَا َأَال ِإمنَّ َياُهْم احلُْ َعُوا النَّاَس ِإَىل ُدنـْ

َيا َو اْآلِخَرَة َو ذَ  نـْ َها َو َوَهُبوا َهلُْم ِدينَـُهْم َفَخِسُروا الدُّ ِلَك ُهَو اْخلُْسَراُن اْلُمِبُني مثَُّ َتَكلََّم َأبُو َذرٍّ َرِضَي اهللَُّ َعْنُه فـََقاَل فََأَجابُوُهْم ِإَليـْ
ُتُكْم ذَكَ  َِِيب َو أُمِّي َهِذِه اْلُوُجوُه فَِإّينِ ِإَذا رََأيـْ ْ�َُة اهللَِّ َو بـَرََكاتُُه  ْلَمِديَنِة َشَجٌن ْرُت َرُسوَل اهللَِّ ص ِبُكْم َو َما ِيل َعَلْيُكُم السََّالُم َو َر ِ  

لشَّاِم َفآ ِ ْلَمِديَنِة َكَما ثـَُقَل َعَلى ُمَعاِويََة  ِ رُُكْم َو ِإنَُّه ثـَُقَل َعَلى ُعْثَماَن ِجَواِري  َِين ِإَىل بـَْلَدٍة َفَطَلْبُت ِإلَْيِه َأْن ِألَْسُكَن َغيـْ َىل َأْن ُيَسريِّ
ُِين ِإَىل بـَْلَدٍة َال َأَرى ِفيَهاَيُكوَن َذِلَك ِإَىل اْلُكوَفِة فـََزَعَم َأنَّ  هللَِّ َلُيَسريِّ ِ ْلُكوَفِة َو آَىل  ِ َأنِيسًا َو َال  ُه َخيَاُف َأْن أُْفِسَد َعَلى َأِخيِه النَّاَس 

َا َحِسيسًا َو ِإّينِ َو اهللَِّ َما ُأرِيُد ِإالَّ اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ َصاِحبًا َو َما ِيل َمَع ا هللَِّ َوْحَشٌة َحْسِيبَ اهللَُّ َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه تـَوَكَّْلُت َو ُهَو َأْمسَُع ِ
َ ُحمَمٍَّد َو آِلِه الطَّيِِّبنيَ  ُ َعَلى َسيِِّد  .َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم َو َصلَّى اهللَّ

ِر َو َأْبنائِنا فـََلمَّا ُكِتَب َعَلْيِهمُ قاُلوا َو ما لَنا َأالَّ نُقاِتَل ِيف َسِبيِل اهللَِّ  :246سورة بقره، آيه  -  259  . اْلِقتالُ   َو َقْد ُأْخرِْجنا ِمْن ِد
يعني دوستي وطن از ايمان است. به هرحال اگر  حب الوطن من االمياناز رسول اكرم ص نقل است كه فرمود:  - 260

حضرت از وطن به معني كشور و رود منظور  گمان نمي -كه ترديد هست –اين حديث وثوق كافي هم داشته باشد 
  فرمايد:  الرحمه مي سرزمين مولد فرد باشد. مولوي عليه

 اين وطن جائي است كه آن را نام نيست      اين وطن مصر و عراق و شام نيست 
يِن . 256سورة بقره آية  - 261  . ال ِإْكراَه ِيف الدِّ
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به هر روشي كه ميل دارد هركس  كه شود شكل ميبه اين  ، تفسير آيهدين را به معني روش بگيريم
فردي است زندگي آزادي در به مفهوم  آزاديكه اين  نمود تأكيدبايد  البتّهد. كنزندگي دارد حقّ 

   .و نبايد منجر به دست اندازي به حقوق جامعه شود
هاي فرهنگي و  همشخّصو ساير  تمدن، نژاد، رنگ، زبان، فرهنگ، مليت، قوميتدر اسالم،   

اجتماعي هيچكدام به عنوان وجه تمييز و تمايز سياسي كشور و از عوامل تشكيل دهندة كشور 
متعارف فعلي نيز كه نوعي رابطه حقوقي و سياسي افراد عيت روند. عالوه بر اين تاب بشمار نمي

نمايد در اسالم از اصالت برخوردار نيست و مبناي تمييز نيست. در اسالم  ورها را ترسيم ميكش
گيرند  ها طرف و در مقابل اسالم قرار مي ها. فقط وقتي حكومت انسانها طرف هستند و نه حكومت

اي از انسانهاي حامي آن حكومت در ائتالف خود در تقابل و برخورد با اسالم قرار  كه مجموعه
در غير اين صورت شاكلة اساسي شناسائي بر مبناي افراد انسان قرار دارد. در اسالم هر فرد  .يرندگ

باشد و آنجا كه خداوند فرزندان بني آدم را  داراي حقوق حقة انساني است و الزم االحترام مي
ه و آنها دارد و حقوق تك تك آنها را شناخت ها را گرامي مي پس اسالم نيز انسان 262دارد گرامي مي

  نمايد.  شناسايي ميدوژوره را از لحاظ شناسايي فردي كامالً 
همانطور كه گفته شد فقط اگر حكومتي ناشي از ائتالف افراد در مقابل اسالم به ستيزه   

مسلمين نيز ملزم به رفتار انساني با  حتّيگردد. در اين مورد  برخيزد مشمول قواعد برخورد حرب مي
خدا شما را از نيكي كردن و عدالت ورزيدن با آنان كه با شما در «فرمايد:  يافراد آن هستند كه م

دارد. خدا كساني را كه به عدالت رفتار  اند، باز نمي راندهناند و از سرزمينتان بيرون  دين نجنگيده
دارد. جز اين نيست كه خدا از دوستي ورزيدن با كساني كه با شما در دين  كنند دوست مي مي

اند شما را باز  اند يا در بيرون راندنتان همدستي كرده بيرون رانده تانند و از سرزمين خودا جنگيده
   263»دارد و هر كه با آنها دوستي ورزد از ستمكاران خواهد بود.

به مطلب فوق بايد به اين موضوع اذعان نمود كه اسالم انسانها را مملوك خدا  توجهلذا با   
قات خدا از وظايف اسالم و گروندگان به اسالم است. بلكه در داند و حفظ حقوق حقة مخلو مي

 

 انا ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم.هم. َو َلَقْد َكرَّْمنا َبِين آَدمَ . 70سورة اسرا، آية  - 262
رُِكْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم . 8-9سورة ممتحنه، آيات  - 263 يِن َو ملَْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِد َو تـُْقِسُطوا ال يـَْنهاُكُم اهللَُّ َعِن الَِّذيَن ملَْ يُقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ

رُِكْم َو ظاَهُروا َعلىِإمنَّ . ِإَلْيِهْم ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  يِن َو َأْخَرُجوُكْم ِمْن ِد ِإْخراِجُكْم َأْن   ا يـَْنهاُكُم اهللَُّ َعِن الَِّذيَن قاتـَُلوُكْم ِيف الدِّ
ُْم فَُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ   .تـََولَّْوُهْم َو َمْن يـَتَـَوهلَّ
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رود كه حسنات را در ايثار و خدمت به اين مخلوقات قرار  حمايت از حقوق افراد آنقدر پيش مي
  دهد كه:  مي

  اند بي مثال آب و گل نسل وي    اند  گر ز بغداد و هرات و از ري
به دليل راضي بودند آن رويه و حكومت  اگر گروهي از انسانها بر رويه حكومتي معتقد و  
هايي تحت ظلم  مورد احترام اسالم است و اگر بر عكس انسانمورد احترام نفوس خلق است  اينكه

موضوع  ري به اينگدر اصل دي - حكومتي قرار گرفتند وظيفة اسالم حمايت از مظلومين است
به مفهوم مطرح در حقوق  اتي ويعني شناسائي در اسالم پديدة عرضي است و نه ذ پردازيم. مي
  الملل فعلي در اسالم مطرح نيست.  بين

 ست.ين مورد قبول يالملل فعل نيو به مفهوم مطرح در حقوق ب ياست و نه ذات يدة عرضيپد يشناسائ
ونت افراد در هر كست و سين يار شناسائيباشد مع دولتيار يه در اختك كين به عنوان مليسرزم

  دهند قابل احترام است.  در آن ترجيح ميكه به اقامت  ينيسرزم

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

برخوردار است و حدود و مرز اين حق بقدري  مهميدر اسالم از موضع قوي و  مالكيت  
است. اين امر  اس را منوط به رضايت صاحب حق دانستهالنّ مستحكم است كه خداوند عفو در حقّ

است بطوري كه به هيچ وجه  اهميتدر زمينة ديپلماسي عمومي و سياست خارجي بسيار حائز 
ي بدون رضايت مالك آن نمود. در نظر مذهبي به اعالمية تصرّفافراد و جوامع  مالكيتتوان در  نمي

يا به طور  هر شخص منفرداً -1هفدهم اين اعالميه اين است:  مادة« 264فرمايند: حقوق بشر مي
محروم نمود اين دستور  مالكيتحقّ توان خودسرانه از  احدي را نمي –2دارد  مالكيتحقّ اجتماعي 

ال  ه اسالم وجود دارد كه در قرآن مجيد است در سورة نساءمقدسهم بنحو اتم و اكمل در ديانت 
ْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن  ِ باطل ه يعني اموال و دارايي همدگر را ب  ِجتارًَة َعْن َتراضٍ َُْكُلوا َأْمواَلُكْم بـَْيَنُكْم 

در اموال  تصرّفنكنيد مگر آنكه از راه تجارت و خريد و فروش و يا رضايت باشد كه  تصرّف
ه شود و اضافة اموال ب ديگران بدون رضايت و اجازة صاحب آن شرعاً حرام و غصب محسوب مي

 

 . 100 – 102شر. صص حضرت حاج سلطانحسين تابنده، نظر مذهبي به اعالميه حقوق ب - 264
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باشد و خود آيه اشاره به بند دوم  ماده ت كه بند اول از ايناس مالكيتحقّ ضمير جمع تثبيت ضمني 
عدواني در مال غير تعريف شده است و به قدري  تصرّففقه اسالم به  باشد و غصب هم در آن مي

داده شده كه عبور نمودن از زمين غصبي در غير موقع اضطرار اجازه داده  اهميتدر اين قسمت 
از هم آن است كه آب وضو غصبي نبوده و مكان و لباس نشده است. يكي از شرائط صحت نم

نمازگزار هم غصبي نباشد وگرنه نماز و وضو باطل است. و هيچكس بدون مجوز شرعي حق ندارد 
فروش ملك خود بنمايد يا مال كسي را مصادره كند چنانكه در سورة بقره ه كسي را مجبور ب

مثِْ َو َو ال َُْكُلوا َأْمواَلُكْم بـَيْ   فرمايد: مي ْإلِ ِ اِم ِلَتْأُكُلوا َفرِيقًا ِمْن َأْمواِل النَّاِس  ا ِإَىل اْحلُكَّ ْلباِطِل َو ُتْدُلوا ِ ِ َنُكْم 
ُتْم تـَْعَلُموَن  ه يعني اموالي را كه خداوند بين شما قرار داده و به شما واگذار نموده از راه باطل و بأَنـْ
از راه قمار يا رشوه يا ربا و امثال آنها كه  تصرّفني يا عدوا تصرّفاز قبيل غصب و  عيهعلل غيرشر

د يا يكن خود نيز القاء ميحكّام  كه آنها را بر نكنيد و نخوريد در حالي تصرّفموجب تمليك نيست 
نكنيد كه بخواهيد مال مردم را از راه محاكمه و دعوي به دروغ و قسم حكّام  آنكه آنها را القاء بر

هايي كه به شما داده شود و بعداً منكر آن  و گناه است بخوريد مانند وديعه خوردن بر آن كه باطل
كنيد كه در اين دو آية  تصرّفشويد و به حاكم مراجعه نموده سوگند دروغ بخوريد كه آن را 

باشد از قبيل سرقت و  عيهكه صحيحة شرملّاتي را كه بر خالف طرق متصرّفشريفه همة اقسام 
ات ديگران تصرّفقمار يا رشوه يا ربا حرام نموده و رضايت مالك را نيز در  از راه تصرّفغصب و 

اسالم است. ولي  مقدسشرط قرار داده است و اگر بر خالف آن رفتار شود مخالف دستور شرع 
نبوده و فرقي  مقيدنيستيم در اين قسمت نيز  مقيدانه ما مسلمين همانطور كه در ساير احكام تأسفم

گذاريم بلكه ممكن است از همان مالي كه برخالف دستور شرع مطهر  حرام نميبين حالل و 
كنيم به زيارت هم برويم بلكه حج هم انجام دهيم و به خيال خود در امور خيريه هم  مي تصرّف

نموده كه اگر كسي در كيل و وزن  دقّتة اسالم به قدري در حالل و حرام مقدساقدام كنيم. ديانت 
َو و تطفيف گفته  تقلّبروشد يا زيادتر عمداً بخرد و طرف نداند آن را حرام و مختصري كمتر بف

فرمايد اگر يك نفر براي كار يك روز اجير و  در كسب و كار هم مي .فرموده است َوْيٌل ِلْلُمَطِففنيَ 
مزدور ديگري بشود و در بين روز آن طور كه بايد و شايد كار خود را انجام ندهد و مسامحه يا 

گيرد حرام است و همچنين اگر كارفرما در پرداخت مزد كوتاهي نموده  اهي كند مزدي كه ميكوت
او مشغول بلكه در اسالم با آنكه ذمه  باشد و يا كمتر از مزدي كه بايد بدهد بپردازد مسئول مي

باشد مع ذلك اگر  د فضيلت زيادي دارد و از صفات بسيار حسنة مؤمنين ميبيداري شب و تهج
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د نتواند آنطور كه بايد و شايد ري كه مزدور ديگري است بواسطة بيدار شدن اسحار و تهجكارگ
وظيفة كارگري و مزدوري خود را انجام دهد و خسته و كسل باشد نبايد شب را براي عبادت بيدار 

گيرد بر او روا نيست و مشمول  روز مي رسد و اجرتي كه براي كار يك شود كه ضرر به كارفرما مي
شود و همچنين اگر روزه مستحبي سبب ضعف و سستي و باعث فتور او از كار  باطل ميه ل مال باك

مزدوري گردد آن روزه روا نيست و كارفرما نيز اگر زيادت از اندازه معمول او را بكار وا دارد مثالً 
ف ساعت بكار وادارد و مزد هشت ساعت بدهد خال نهباشد كارگر را  اگر هشت ساعت معمول مي

باشد. اكنون با اين قوانين دقيقه بيائيد منصفانه قضاوت كنيد كدام  شرع و ظلم نسبت به كارگر مي
يا قانون كار و كارگر در دنيا بهتر از قانون اسالم است كه ما اين قوانين متقنه را ترك  مالكيتقانون 

  »كنيم و آنها را بگيريم؟
ترين  يعني حقوق افراد و چه در وسيع ترين سطوح اين اصل در حقوق اسالم چه در كوچك  

 - هاي آنارشيستي ي در مقابل ديدگاهستحكمالملل عمومي مبناي بسيار م شكل آن يعني حقوق بين
افراد و  مالكيتباشد كه اجازة تجاوز به  المللي مي انقالبي داخلي و سياستهاي تجاوزگرانه بين

عيت قطدر حقوق اسالم  يفرد مالكيتكه  نمايد. الزم به ذكر است ها را محكوم و سلب مي ملّت
تر است. براي مثال  نيست و از آن سست مالكيتحقّ بر سرزمين در زمرة  حاكميتحقّ دارد ولي 

توان از  نمي را دولت بر سرزميني كه ملك در آن است حاكميتيك فرد به دليل تغيير  مالكيتحقّ 
  شود. گردد بلكه سبب اشاعة حكم مي نمي تمالكيسبب  حاكميتوي سلب كرد. به عبارت ديگر 

خود را به صورت اماني  مالكيتمطلق در اسالم از آن خداست. خداوند  حاكميتو  مالكيت  
بگو بار خدايا توئي دارندة «فرمايد:  مغصوب بشر است. مي حاكميتبه ابناء بشر عطاء فرموده ولي 

و ملك و فرمانروائي و  265»ستاني ي ملك ميدهي و از هركه بخواه ملك به هر كه خواهي ملك مي
و اوست كه آسمانها و زمين را به حق بيĤفريد و روزي كه گفته «مر او راست كه فرمود:  حاكميت

و در اين فرمانروائي شريكي  266 »است و ملك از آن اوست.حقّ شود، قول او  شود بشو پس مي
فرزندي ندارد و در ملك او را شريكي  و بگو ستايش مختص آن خدايي است كه«ندارد كه فرمود: 

ها و زمين از آنِ اوست،  اوست كه ملك آسمان«فرمايد:  و با تصريح واژة زمين مي 267»نيست.
 

 .ُقِل اللَُّهمَّ ماِلَك اْلُمْلِك تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتشاُء َو تـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتشاءُ ، 26سورة آل عمران، آية  -265
حلَْقِّ َو يـَْوَم يـَُقوُل ُكْن فـَيَ ، 73سورة انعام، آية  - 266 ِ   .ُكوُن قـَْولُُه احلَْقُّ َو َلُه اْلُمْلكُ َو ُهَو الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض 
 .  َو ُقِل اْحلَْمُد هلِلَِّ الَِّذي َملْ يـَتَِّخْذ َوَلدًا َو َملْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلكِ ، 111سورة اسرا، آية  - 267
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منحصر به فرد است.  حاكميتو در اين  268»فرزندي ندارد و در ملك او را شريكي نيست.
خوانيد  را كه غير از او ميخداي شما مربي شماست كه ملك از آن اوست و كساني «فرمايد:  مي

  269»مالك پوست ميان هستة خرمائي هم نيستند.
مختص خداي تعالي است ولي اين موضوع مباحث  حاكميتاز آيات فوق واضح است كه 

اي به آن  گيرد كه شايد از حوصلة اين كتاب خارج باشد و فقط اشاره ي را در بر ميخاصحكَمي 
ديت ذات اقدس اح 270به كتب عرفاء در اين زمينه مراجعه نمايند.توانند  مندان مي عالقه .كنيم مي
ات اسم ذات است و اسم چيزي است كه داللت بر مسمي تعلّقاز صفات است. و صفات از م يمبرّ

ترين موجود است كه نبي اكرم ص  ه موجودات اسم او هستند و اعظم اسماء الهي متعاليكلّيدارد و 
من «و اينانند خليفة خدا بر روي زمين كه فرمود  271.ء آن بزرگوارانو اوصيا اند ع است و معصومين

 

 . َوَلدًا َو َملْ َيُكْن َلُه َشرِيٌك ِيف اْلُمْلكِ الَِّذي َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو َملْ يـَتَِّخْذ ، 2سورة فرقان، آية  - 268
 6در سورة زمر آية  .ذِلُكُم اهللَُّ رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َو الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه ما َميِْلُكوَن ِمْن ِقْطِمريٍ ، 13سورة فاطر، آية  - 269
بزرگ و .  تَباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلكُ  فرمايد: ، مي1و در سورة ملك، آية  .ِإلَه ِإالَّ ُهوَ ذِلُكُم اهللَُّ رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك ال  فرمايد: مي

 متعالي است كسي كه ملك به دست اوست.
شايد اگر گفته شود كه اساس مباحث حكمت و كالم در دين بر حول و حوش اين محور است بيهوده نباشد.  - 270

  توان اشاره نمود: ر است كه منجمله به موارد زير ميكتب ارزشمند در اين زمينه بسيا
  ،ه، چاپ دوم، چاپخانة دانشگاه تهرانم  1346حضرت نورعليشاه ثاني، صالحيشمسي. 1351شمسي. چاپ سو 
 د جاللين آشتياني استاد سيمة قيصري بر فصوص الحكم شيخ اكبر محيي ،الدين ابن عربي، انتشارات  شرح مقدالد

  .1370اميركبير، 
 د روح اهللا موسوي خميني، تعليقات علي شرح فصوص الحكم محي آيتين بن عربي و مصباح االنس،  اهللا سيالد

 قمري، نشر پاسدار اسالم.  1410دفتر تبليغات اسالمي، حوزة علمية قم، 
 د روح اهللا موسوي خميني،  آيتد احممصباح اهلداية ايل اخلالفة و الواليةاهللا سيد فهري، چاپ پيام آزادي، ، ترجمه سي

  ، تهران. 1360
 د روح اهللا موسوي خميني، مقاله آيتاي در لقاءاهللا، توبيخ امام خميني منكران معارف را، در رسالة لقاءاهللا اهللا سي، 

  ، تهران. 1372اهللا ميرزا جواد ملكي تبريزي. به اهتمام سيد احمد فهري، چاپ طلوع آزادي،  آيت
 د روح  آيتد احمد فهري، مركز نشر اهللا سياهللا موسوي خميني، تعليم و تعلّم از ديدگاه شهيد ثاني و امام خميني، سي

 ، تهران.1367فرهنگي رجاء، 
َراِهيَم َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن اْلُمْهَتِدي َعنْ  -1...ب أن األئمة ورثوا علم النيب و ،223 ،1، الكافي -271 َعْبِد اهللَِّ  َعِليُّ ْبُن ِإبـْ

ا قُِبَض ص ُكنَّا َأْهَل اْلبَـْيِت َورَثـََتُه فـََنْحُن أَُمَناُء ْبِن ُجْنَدٍب َأنَُّه َكَتَب ِإَلْيِه الرَِّضا ع َأمَّا بـَْعُد فَِإنَّ ُحمَمَّدًا ص َكاَن َأِمَني اهللَِّ ِيف َخْلِقِه فـََلمَّ 
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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طرف خداوند حاكميت خدا و اين خليفه از  272».هر لحظه قراردهندة يك خليفه بر روي زمين هستم
و نه تكويناً زيرا همة انسانها تكويناً اين خالفت را بر عهده  - برعهده داردتكليفاً بر روي زمين را 

  .دارند
دانشمندان « 273نمائيم: اهللا خميني شرح جامعي دارند كه عيناً نقل مي آيت ،اين خليفه در شرح

بر سه قسمند. يك قسم دانشمنداني هستند كه دانش آنان در رابطه با شناخت خداي تعالي و 
اوصاف جالل اوست ولي نسبت به اوامر حضرت حق تعالي علمي ندارند. اينان كساني هستند كه 

ات هاي آنان مستولي شده و غرق در مشاهده انوار جالل كبريا و تجلي لي بر دلمعرفت خداي تعا
جمال آن حضرتند. اينان را فراغتي كه بتوانند به علم و احكام بپردازند نيست و از علم احكام به 

گذرانند. اين طائفه را  گيرند و بقيه اوقات را به حضور و مشاهده مي مقدار ضرورت خودشان فرا مي
قسم دوم كساني هستند كه احكام الهي و اوامر و نواهي او را  خوانيم. باهللا و غير عالم بامراهللا مي عالم

ولي از اسرار جالل  اند اند و حالل و حرام شريعت و دقائق احكام آن را فرا گرفته نيكو فرا گرفته
چيست. اين طائفه را دانند خدا  اطالع هستند. و نمي الهي و انوار جمال و تجليات اسما و صفات بي

مندند. اينان  نامند. قسم سوم دانشمنداني هستند كه از هر دو علم بهره عالم بامراهللا و غير عالم باهللا مي
آن سوي مرز  توجهاند. گاهي با جذبه حب م در مرز مشترك جهان معقول و عالم محسوسات نشسته

ازند. گاهي با انگيزه شفقت و رحمت پرد شوند و در حضرت ربوبي به مشاهده جمال و جالل مي مي
دهند، و  مرزي را در اختيار بندگان خدا قرار مي در اين سوي مرز با خلق خدا هستند و پيامهاي برون

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

 َ َ ِعْلُم اْلَبَال َناُه ِحبَِقيَقةِ اهللَِّ ِيف َأْرِضِه ِعْنَد َّ َلنَـْعِرُف الرَُّجَل ِإَذا رََأيـْ ْسَالِم َو ِإ َ َو َأْنَساُب اْلَعَرِب َو َمْوِلُد اْإلِ ميَاِن َو َحِقيَقِة   َو اْلَمَنا اْإلِ
ِئِهْم َأَخَذ اهللَُّ َعلَ  َ َِْمسَاِئِهْم َو َأْمسَاِء آ َ َو َيْدُخُلوَن َمْدَخَلَنا َلْيَس النَِّفاِق َو ِإنَّ ِشيَعتَـَنا َلَمْكُتوبُوَن  َنا َو َعَلْيِهُم اْلِميثَاَق َيِرُدوَن َمْوِرَد يـْ

ُرُهْم َحنُْن النَُّجَباُء النَُّجاُة َو َحنُْن َأفْـَراُط اْألَْنِبَياِء َو َحنْنُ  ُرَ َو َغيـْ ْسَالِم َغيـْ َناُء اْألَْوِصَياِء َو َحنُْن اْلَمخْ َعَلى ِملَِّة اْإلِ ُصوُصوَن ِيف ِكَتاِب  َأبـْ
الَِّذيَن َشرََع اهللَُّ َلَنا ِديَنُه فـََقاَل ِيف ِكَتاِبِه َشرََع اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو َحنُْن َأْوَىل النَّاِس ِبِكَتاِب اهللَِّ َو َحنُْن َأْوَىل النَّاِس ِبَرُسوِل اهللَِّ ص َو َحنُْن 

يِن ما َ آَل ُحمَمٍَّد ِمَن الدِّ َ ُحمَمَُّد َو ما َوصَّْينا ِبِه  َلُكْم  َ ِمبَا َوصَّى ِبِه نُوحًا َو الَِّذي َأْوَحْينا ِإَلْيَك  ِإْبراِهيَم َو َوصَّى ِبِه نُوحًا َقْد َوصَّا
َ آَل ُحمَمٍَّد فـََقْد َعلََّمَنا َو بـَلََّغَنا ِعْلَم َما َعِلْمَنا َو اْستَـْوَدَعَنا ِعْلَمُهْم َحنُْن َورَثَُة   َو ِعيسى  ُموسى يَن  ُأوِيل اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َأْن َأِقيُموا الدِّ

َ حمَُ َو ال تـَتَـَفرَُّقوا ِفيِه َو ُكونُوا َعَلى َمجَاَعٍة َكبـَُر َعَلى اْلُمْشرِِكَني َمْن َأْشَرَك ِبَوَاليَِة َعِليٍّ ما َتْدُعو  مَُّد ُهْم ِإَلْيِه ِمْن َوَاليَِة َعِليٍّ ِإنَّ اهللََّ 
  .يـَْهِدي ِإَلْيِه َمْن يُِنيُب َمْن جيُِيُبَك ِإَىل َوَاليَِة َعِليٍّ ع

   .ِإّينِ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً ، 30سورة بقره آية  - 272
ترجمه احمد فهري، مركز نشر فرهنگي رجاء، چاپ سوم مهر  ،تعليم و تعلّم از ديدگاه شهيد ثاني و امام خميني - 273

 .17، ص 1363
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نامند وقتي از محضر الهي بازگشتند در ميان خلق خدا هستند  اهللا مي اين اشخاص را گاهي مشيت
و وقتي با پروردگار خود به خلوت  شناسند يآميزند كه گوئي خدا را نم آنچنان با آنان در مي

اند و هيچ كس ديگر  نشيند و به ياد او و در خدمت او باشند گوئي از همه جهان و جهانيان بريده مي
قين. در روايتي نيز كه از رسول خدا ص نقل شده است يرا نميشناسند. اين است راه مرسلين و صد

. هر يك از اين سه گروه را خالط احلکما و جالس الکربا سائل العلما وبه سه گروه اشاره شده است، 
م ه بسا كه زبانش مترنّچعالم بامراهللا اما  توان آنان را شناخت. هائي است كه بوسيله آن نشانه مي نشانه

ترسد.  ترسد ولي از پرودگار نمي از خلق خدا مي دلش از ياد خدا غافل است.اما  به ذكر خداست
كند ولي در باطن و خلوت از خداي تعالي شرم  شود و حيا مي دم شرمنده ميدر صورت ظاهر از مر

اگر زبانش به ذكر خدا مشغول است دل نيز همراه به ياد اما  عالم باهللا ذاكر استاما  و حيا ندارد.
اگر خوف دارد از آن است كه اما  اوست نه آنكه تنها زبان به ذكر و دل غافل باشد. خائف است

دش بدل به نوميدي شود نه آنكه خوف معصيت و سركشي در وجود او باشد. عالم باهللا حيا مبادا امي
كند  دهد بلكه حيا مي حيا و شرم او نه حيا و شرم از كارهائي است كه در ظاهر انجام مياما  كند مي

هللا و به امر اهللا را عالم بااما  ابد. عالم باهللا دائماً ترسان است.ي از خطوراتي كه چه بسا بر دل او راه مي
هائي است كه براي عالم باهللا گفته شد. يعني ذاكر و خائف و  شش نشان است. سه نشان همان نشانه

باشد. اول آنكه در حد مشترك ميان عالم  مستحيي بودن و سه عالمت ديگر مخصوص خودش مي
دوم از  گروه اول وشود. سوم آنكه  مسلمانان مي يمربنشيند. دوم آنكه  غيب و جهان شهادت مي

علما به او نيازمندند. پس او همانند خورشيد است و عالم باهللا مانند ماه است كه گاهي بدر و گاهي 
  هالل است و به قول عارف شيراز

  بنده پير خراباتم كه لطفش دائم است      ورنه لطف شيخ و زاهد گاه هست وگاه نيست
  »مند ميشوند. او بهره سوزد و ديگران از نور اما عالم باهللا همچون چراغي است كه خود مي

هاي ايشان عالم باهللا و بامراهللا همان خليفة اهللا بر روي زمين است و همان اسم  بر اساس واژه  
مطلق از آن اوست كه او ظهور ذات در اسم است  حاكميتاعظم است و همان انسان كامل است و 

در دست خليفة خدا كه جانشيني خداي تعالي را در  فقط بايد حاكميتبه اوست پس  تعلّقو ملك م
جملة  توان گفت است كه ميبا اين تفصيل  274اهللا بر روي زمين است. ةزمين دارد باشد و او بقي

 

تتمة أبواب عالمات اإلمام و صفاته و شرائطه و ، تتمة كتاب اإلمامة. الجزء السادس و العشرون 1ص:  26بحاراألنوار ج:  -274
لنورانية و فيه ذكر مجل من فضائلهم ع -١٤ب . ينبغي أن ينسب إليه و ما ال ينبغي  - ١ .در يف معرفتهم صلوات هللا عليهم 
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�ه هللا أنه رأى يف كتاب عتيق، مجعه بعض حمدثي أصحابنا يف فضائل أمري املؤمنني ع هذا اخلرب و وجدته  أقول ذكر والدي ر
أيضا يف كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثرية قال روي عن حمّمد بن صدقة أنه قال سأل أبو ذر الغفاري سلمان الفارسي رضي 

لنورانية قال  جندب فامض بنا حىت نسأله عن ذلك قال فأتيناه فلم هللا عنهما  أ عبد هللا ما معرفة اإلمام أمري املؤمنني  ع 
لنورانية قال  ه حىت جاء قال صلوات هللا عليه ما جاء بكما قاال جئناك  أمري املؤمنني نسألك عن معرفتك  جنده قال فانتظر

إن ذلك الواجب على كل مؤمن و مؤمنة مث قال صلوات هللا عليه مرحبا بكما من وليني متعاهدين لدينه لستما مبقصرين لعمري 
صلوات هللا عليه  سلمان و  جندب قاال لبيك  أمري املؤمنني قال ع إنه ال يستكمل أحد اإلميان حىت يعرفين كنه معرفيت 

ذه املعرفة فقد امتحن هللا قلبه لإلميان و شرح صدره لإلسالم و صار عارفا مستبص را و من قصر عن لنورانية فإذا عرفين 
لنورانية معرفة هللا عز و جل  ب  سلمان و  جندب قاال لبيك  أمري املؤمنني قال ع معرفيت  معرفة ذلك فهو شاك و مر

لنورانية و هو الدين اخلالص الذي قال هللا تعاىل َو ما أُِمُروا ِإالَّ  )2ص:  26بحاراألنوار ج: ( و معرفة هللا عز و جل معرفيت 
يَن ُحَنفاَء َو يُِقيُموا الصَّالَة َو يـُْؤُتوا الزَّكاَة َو ذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمةِ لِ   يقول ما أمروا إال بنبوة حمّمد ص و هو يَـْعُبُدوا اهللََّ ُخمِْلِصَني َلُه الدِّ

و إقامة والييت صعب مستصعب ال الدين احلنيفية احملّمدية السمحة و قوله يُِقيُموَن الصَّالَة فمن أقام والييت فقد أقام الصالة 
حيتمله إال ملك مقرب أو نيب مرسل أو عبد مؤمن امتحن هللا قلبه لإلميان فامللك إذا مل يكن مقر مل حيتمله و النيب إذا مل يكن 

ايته و ما حده ح ىت أعرفه قال ع  مرسال مل حيتمله و املؤمن إذا مل يكن ممتحنا مل حيتمله قلت  أمري املؤمنني من املؤمن و ما 
ء إال شرح صدره لقبوله و مل يشك  أ عبد هللا قلت لبيك  أخا رسول هللا قال املؤمن املمتحن هو الذي ال يرد من أمر إليه شي

تبلغون و مل يرتب اعلم  أ ذر أ عبد هللا عز و جل و خليفته على عباده ال جتعلو أر و قولوا يف فضلنا ما شئتم فإنكم ال 
ايته فإن هللا عز و جل قد أعطا أكرب و أعظم مما يصفه و أصفكم أو خيطر على قلب أحدكم فإذا عرفتمو  كنه ما فينا و ال 
هكذا فأنتم املؤمنون قال سلمان قلت  أخا رسول هللا و من أقام الصالة أقام واليتك قال نعم  سلمان تصديق ذلك قوله 

ا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعَني فالصرب رسول هللا ص و الصالة إقامةتعاىل يف الكتاب العزي َّ لصَّْربِ َو الصَّالِة َو ِإ ِ والييت  ز َو اْسَتِعيُنوا 
�لها إال على اخلاشعني و اخلاشعون هم  ما لكبرية ألن الوالية كبرية  ا َلَكِبريٌَة و مل يقل و إ َّ الشيعة فمنها قال هللا تعاىل َو ِإ

أهل األقاويل من املرجئة و القدرية و اخلوارج و غريهم من الناصبية ) 3ص:  26بحاراألنوار ج: ( املستبصرون و ذلك ألن
ا إال القليل و هم الذين وصفهم هللا يف   يقرون حملّمد ص ليس بينهم خالف و هم خمتلفون يف والييت منكرون لذلك جاحدون 

ا لَ  َّ َكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلاِشِعَني و قال هللا تعاىل يف موضع آخر يف كتابه العزيز يف نبوة حمّمد ص و يف والييت فقال كتابه العزيز فقال ِإ
فعه عز و جل َو بِْئٍر ُمَعطََّلٍة َو َقْصٍر َمِشيٍد فالقصر حمّمد و البئر املعطلة والييت عطلوها و جحدوها و من مل يقر بوالييت مل ين

ن و ذلك أن النيب ص نيب مرسل و هو إمام اخللق و علي من بعده إمام اخللق و وصي اإلقرار بنبو  ما مقرو ة حمّمد ص إال أ
حمّمد ص كما قال له النيب ص أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال نيب بعدي و أولنا حمّمد و أوسطنا حمّمد و آخر حمّمد 

م كما قال هللا تعاىل َو ذِلَك ِديُن اْلَقيَِّمِة و سأبني ذلك بعون هللا و توفيقه  سلمان و  فمن استكمل معرفيت فهو على الدين القي
جندب قاال لبيك  أمري املؤمنني صلوات هللا عليك قال كنت أ و حمّمد نورا واحدا من نور هللا عز و جل فأمر هللا تبارك و 

قال للنصف كن عليا فمنها قال رسول هللا ص علي مين و أ من علي و ال  تعاىل ذلك النور أن يشق فقال للنصف كن حمّمدا و
مرك أن تؤديها أنت  يؤدي عين إال علي و قد وجه أ بكر برباءة إىل مكة فنزل جربئيل ع فقال  حمّمد قال لبيك قال إن هللا 

هللا أ نزل يف القرآن قال ال و لكن ال يؤدي إال أو رجل عنك فوجهين يف اسرتداد أيب بكر فرددته فوجد يف نفسه و قال  رسول 
صحيفة  )4ص:  26بحاراألنوار ج: (أ أو علي  سلمان و  جندب قاال لبيك  أخا رسول هللا قال ع من ال يصلح حلمل 
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هللا ص  يؤديها عن رسول هللا ص كيف يصلح لإلمامة  سلمان و  جندب فأ و رسول هللا ص كنا نورا واحدا صار رسول
حمّمد املصطفى و صرت أ وصيه املرتضى و صار حمّمد الناطق و صرت أ الصامت و إنه ال بد يف كل عصر من األعصار أن 

طق و صامت  سلمان صار حمّمد املنذر و صرت أ اهلادي و ذلك قوله عزّ  ا َأْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ قـَْوٍم هاٍد و جّ  يكون فيه  ل ِإمنَّ
ُ يـَْعَلُم ما َحتِْمُل ُكلُّ أُْنثىفرسول هللا ٍء ِعْنَدُه ِمبِْقداٍر عاِملُ اْلَغْيِب  َو ما َتِغيُض اْألَْرحاُم َو ما تـَْزداُد َو ُكلُّ َشيْ    ص املنذر و أ اهلادي اهللَّ

لنَّهاِر َلُه ُمَعقِّباٌت ِمْن َو الشَّهاَدِة اْلَكِبُري اْلُمَتعاِل َسواٌء ِمْنُكْم َمْن َأَسرَّ اْلَقْوَل َو َمْن َجَهَر  ِ للَّْيِل َو ساِرٌب  ِ ِبِه َو َمْن ُهَو ُمْسَتْخٍف 
أ صاحب بـَْنيِ َيَدْيِه َو ِمْن َخْلِفِه َحيَْفُظونَُه ِمْن َأْمِر اهللَِّ قال فضرب ع بيده على أخرى و قال صار حمّمد صاحب اجلمع و صرت 

 صاحب النار أقول هلا خذي هذا و ذري هذا و صار حمّمد ص صاحب الرجفة و النشر و صار حمّمد صاحب اجلنة و صرت أ
صرت أ صاحب اهلدة و أ صاحب اللوح احملفوظ أهلمين هللا عز و جل علم ما فيه نعم  سلمان و  جندب و صار حمّمد 

و صار حمّمد صاحب الدالالت و   ْلنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن ِلَتْشقىيس َو اْلُقْرآِن احلَِْكيِم و صار حمّمد ن َو اْلَقَلِم و صار حمّمد طه ما َأنـْزَ 
ت و صار حمّمد خامت النبيني و صرت  أ خامت الوصيني و أ  )5ص:  26بحاراألنوار ج: (صرت أ صاحب املعجزات و اآل
إال يف والييت و صار حمّمد صاحب الدعوة و صرت  الصراط املستقيم و أ النبأ العظيم الَِّذي ُهْم ِفيِه ُخمَْتِلُفوَن و ال أحد اختلف

َمْن   أ صاحب السيف و صار حمّمد نبيا مرسال و صرت أ صاحب أمر النيب ص قال هللا عز و جل يـُْلِقي الرُّوَح ِمْن َأْمرِِه َعلى
مرسل أو وصي منتجب فمن أعطاه هللا  َيشاُء ِمْن ِعباِدِه و هو روح هللا ال يعطيه و ال يلقي هذا الروح إال على ملك مقرب أو نيب

نه من الّناس و فوض إليه القدرة و أحيا املوتى و علم مبا كان و ما يكون و سار من املشرق إىل املغرب و من  هذا الروح فقد أ
دب و املغرب إىل املشرق يف حلظة عني و علم ما يف الضمائر و القلوب و علم ما يف السماوات و األرض  سلمان و  جن

ِت اهللَِّ إين ُلوا َعَلْيُكْم آ أعطيت علم املنا و البال  صار حمّمد الذكر الذي قال هللا عز و جل َقْد َأنـَْزَل اهللَُّ ِإَلْيُكْم ِذْكرًا َرُسوًال يـَتـْ
رت أ حجة و فصل اخلطاب و استودعت علم القرآن و ما هو كائن إىل يوم القيامة و حمّمد ص أقام احلجة حجة للناس و ص

هللا عز و جل جعل هللا يل ما مل جيعل ألحد من األولني و اآلخرين ال لنيب مرسل و ال مللك مقرب  سلمان و  جندب قاال 
ذن ريب و أ  مر ريب و أ الذي أخرجت يونس من بطن احلوت  �لت نوحا يف السفينة  لبيك  أمري املؤمنني قال ع أ الذي 

ارها و الذي جاوزت مبو  ذن ريب و أ الذي أجريت أ مر ريب و أ الذي أخرجت إبراهيم من النار  سى بن عمران البحر 
ذن ريب و أ عذاب يوم الظلة و أ املنادي من مكان قريب قد مسعه الثقالن اجلن و اإلنس  ا و غرست أشجارها  فجرت عيو

م و أ اخلضر عامل موسى و أ معلم إين ألمسع   )6ص:  26بحاراألنوار ج: (و فهمه قوم  كل قوم اجلبارين و املنافقني بلغا
سليمان بن داود و أ ذو القرنني و أ قدرة هللا عز و جل  سلمان و  جندب أ حمّمد و حمّمد أ و أ من حمّمد و حمّمد مين 

نَـُهما بـَرْ  زٌَخ ال يـَْبِغياِن  سلمان و  جندب قاال لبيك  أمري املؤمنني قال إن ميتنا مل ميت و قال هللا تعاىل َمَرَج اْلَبْحَرْيِن يـَْلَتِقياِن بـَيـْ
غائبنا مل يغب و إن قتال لن يقتلوا  سلمان و  جندب قاال لبيك صلوات هللا عليك قال ع أ أمري كل مؤمن و مؤمنة ممن 

بيد هللا ال تسمو أر و قولوا يف فضلنا ما شئتم فإنكم لن تبلغوا من مضى و ممن بقي و أيدت بروح العظمة و إمنا أ عبد من ع
ت هللا و دالئله و حجج هللا و خلفاؤه و أمناؤه و أئمته و وجه هللا و عني  فضلنا كنه ما جعله هللا لنا و ال معشار العشر أل آ

ر و اختار و اصطفا و لو قال قائل مل و كيف و فيم لكفر هللا و لسان هللا بنا يعذب هللا عباده و بنا يثيب و من بني خلقه طه
و أشرك ألنه ال يسأل عما يفعل و هم يسألون  سلمان و  جندب قاال لبيك  أمري املؤمنني صلوات هللا عليك قال ع من 

 قلبه لإلميان و آمن مبا قلت و صدق مبا بينت و فسرت و شرحت و أوضحت و نورت و برهنت فهو مؤمن ممتحن امتحن هللا
ب فهو  شرح صدره لإلسالم و هو عارف مستبصر قد انتهى و بلغ و كمل و من شك و عند و جحد و وقف و حتري و ار
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و از اين بابت است كه اسالم ديني است جهانگرا و نه ناسيوناليست و غصب هستند حكومتهاي عالم 
  مسلمين. ش به همة خلق است و نه نفع و منافعتوجه

اي نيست كه دين اسالم آن را طرح كرده باشد، بلكه تمام اديان الهي نيز  اين موضوع پديده  
دانند. اين خليفه  از خليفة خدا بر روي زمين را واجب ميعيت اند و همة اديان تب به همين فلسفه مقرّ

ي حضرت آدم ع خليفة م بر روي زمين بوده و هست و خواهد بود. زماناً و مدادر هر زماني مستمرّ
و اسحاق و يعقوب و  اسماعيلو  ابراهيم و زماني سام يمدتو  نوحو زماني  شيثي مدتخدا بود و 

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

آن حضرت و در رأس همة آنان حضرت جنيد و پس از آن تا اين زمان همچنان يداً به يد خالئف 
دار  خروج حضرتش از غيبت و عهدهظهور و اهللا بر روي زمين بوده و هستند و خواهند بود و انتظار 

وقفه به  وي را بيزمام خالفت معن ين خليفهچه كه ااگر -شدن زمام خالفت صوري عالم را داريم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

ذن ريب و أ  صب  سلمان و  جندب قاال لبيك  أمري املؤمنني صلوات هللا عليك قال ع أ أحيي و أميت  مقصر و 
كلون و ما تدخ ذن ريب و أ عامل بضمائر قلوبكم و األئمة من أوالدي ع يعلمون و يفعلون هذا إذا أنبئكم مبا  رون يف بيوتكم 

فال تفرقوا  )7ص:  26بحاراألنوار ج: ( أحبوا و أرادوا أل كلنا واحد أولنا حمّمد و آخر حمّمد و أوسطنا حمّمد و كلنا حمّمد
ره هللا الويل كل الويل ملن أنكر فضلنا و خصوصيتنا و ما أعطا هللا ربنا ألن من أنكر بيننا و حنن إذا شئنا شاء هللا و إذا كرهنا ك

شيئا مما أعطا هللا فقد أنكر قدرة هللا عز و جل و مشيته فينا  سلمان و  جندب قاال لبيك  أمري املؤمنني صلوات هللا 
و أكرب من هذا كله قلنا  أمري املؤمنني ما الذي أعطاكم ما هو  عليك قال ع لقد أعطا هللا ربنا ما هو أجل و أعظم و أعلى

أعظم و أجل من هذا كله قال قد أعطا ربنا عز و جل علمنا لالسم األعظم الذي لو شئنا خرقت السماوات و األرض و اجلنة 
بط به األرض و نغرب و نشرق و ننتهي به إىل العرش فنج لس عليه بني يدي هللا عز و جل و و النار و نعرج به إىل السماء و 

ء حىت السماوات و األرض و الشمس و القمر و النجوم و اجلبال و الشجر و الدواب و البحار و اجلنة و النار  يطيعنا كل شي
كل و نشرب و منشي يف األسواق و نعمل هذه  السم األعظم الذي علمنا و خصنا به و مع هذا كله  أعطا هللا ذلك كله 

َِْمرِِه يـَْعَمُلوَن و جعلنا معصومني مطهر األش ْلَقْوِل َو ُهْم  ِ مر ربنا و حنن عباد هللا املكرمون الذين ال َيْسِبُقونَُه  ين و فضلنا على  ياء 
 َ  اهللَُّ و َحقَّْت َكِلَمُة اْلَعذاِب َعَلى كثري من عباده املؤمنني فنحن نقول اْحلَْمُد هلِلَِّ الَِّذي َهدا ِهلذا َو ما ُكنَّا ِلنَـْهَتِدَي َلْو ال َأْن َهدا

ا  لنورانية فتمسك  اْلكاِفرِيَن أعين اجلاحدين بكل ما أعطا هللا من الفضل و اإلحسان  سلمان و  جندب فهذا معرفيت 
ا كان مستبصر  لنورانية فإذا عرفين  لغا كامال قد خاض حبرا راشدا فإنه ال يبلغ أحد من شيعتنا حد االستبصار حىت يعرفين  ا 

�لت نوحا أقول لو صح  من العلم و ارتقى درجة من الفضل و اطلع على سر من سر هللا و مكنون خزائنه بيان قوله أ الذي 
الستشفاع بنا و التوّسل  )8ص:  26بحاراألنوار ج: (صدور اخلرب عنه ع  مثاله أن األنبياء ع  الحتمل أن يكون املراد به و 

 .وار رفعت عنهم املكاره و الفنت كما دلت عليه األخبار الصحيحةن
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با اندكي تدقيق در قرآن و تورات و انجيل و اوستا و صحف و زبور و باقي كتب  .عهده دارد
در اينجا اين اما  و«...  275نويسند: مي آسماني و روائي اين موضوع به وضوح قابل دريافت است.

ست، پس تكليف شود كه اكنون كه دسترسي امام براي مسلمين و شيعيان فراهم ني مسأله طرح مي
مردم چيست؟ مثالً بيعت معنوي، بيعت واليتي، كه يكي از اركان شريعت مطهر اسالم بود و در 

اي مبني بر نسخ آن نرسيده است و  گرديد و هيچ دستور و آيه مقرّرزمان پيغمبر هم تشريع شد و 
، پس تكليف گرفتند خلفاي جور هم بيعت مي حتّيگرفتند و  ائمه هم، اوايل شخصاً بيعت مي

مسلمانان در زمان غيبت چيست؟ جانشينان پيامبر، ائمه اطهار، هميشه در فشار و اختناق بودند. 
در ع چنانكه داستانهاي فراواني از اختناق شديد در زمان ائمه به خصوص بعد از حضرت رضا 

به اينكه آنها  توجهبا  -دگير فهميدند كه امام بيعت مي اند. ... بنابر اين اگر خلفا مي تواريخ ذكر كرده
 -آوري طرفدار نيست گيرد بيعت حكومتي و براي حكومت و جمع نداشتند بيعتي كه امام مي توجه

بنابر اين جان امام و بلكه همة شيعيان ايشان در خطر بود. از اين رو خلفا همواره مراقب ائمه بودند. 
فرمودند كه آن مأموران از طرف  مي معين بدين جهت بود كه ائمه غالباً نمايندگان و مأموراني

حضرت بيعت بگيرند و غالباً مجاز بودند كه خود نيز نمايندگاني تعيين كنند. ... اين توالي و تعاقب 
كه در قديم حقّه اند. ... سالسل  اصطالح كرده» سلسله« تصوفاجازة مشايخ و مربيان عرفاني را در 

بر آن است كه  تصوفرسانند، چون اساس  مي عا به علي بودند همه رشتة اجازة خود ر تعددم
تا روز  تصوفهركسي بايد از يد قبلي مجاز باشد. اين رشته و سلسله مشايخ به اعتقاد پيروان راستين 

فقط سالسلي كه به امامي برسد معتبر است. سالسلي هم كه به امام برسد مسلماً اما  قيامت ادامه دارد.
، چون همة سالسل از علي جاري شده و علي هم از پيغمبر اجازه داشته است. برسد عبايد به علي 

«...   

ست. يت نكين در زمرة حقّ ماليت بر سرزميمكحقّ حا يت دارد وليقطع يت فردكيحقوق مال
  وم است.كها مح ت افراد و ملّتكيتجاوز به مال

 

، صص 15عرفان ايران شماره » حضرت سيد نورالدين شاه نعمت اهللا ولي«حاج دكتر نورعلي تابنده، حضرت  - 275
 ، تهران.1382، انتشارات حقيقت، 20-5
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  به متقاضي عيت اصل اهداء تاب - 33
سي و اجتماعي اسالم به هركس كه متقاضي دريافت آن باشد سياعيت بر اساس اين اصل تاب  
ة حقوق مسلمين كلّيچنانچه بخواهد دين اسالم را بپذيرد از عيت شود. متقاضي تاب مياهداء 

برخوردار خواهد شد و چنانچه بخواهد دين خود از اديان اهل كتاب را حفظ نمايد مشمول 
است كه اگر فردي در جنگ با اسالم حدي ا ات جزيه خواهد شد. وسعت عمل اين اصل تمقرّر

و با شهادت  تسابه قول تنها گردد و پذيرفتن اسالم  به وي اهداء ميعيت باشد با پذيرفتن اسالم تاب
ترين  امل مشركين كه پائينشاين اصل  حتّيشود.  به يكتائي خداوند و پذيرفتن رسول او محقق مي

هرگاه  «شود كه:  د. در سورة توبه به رسول اكرم ص امر ميشو انساني را دارند نيز مي تفكّردرجات 
اين در صورتي است در آيه اول همين سوره  276.»يكي از مشركان به تو پناه آورد، پناهش ده
خدا و پيامبرش از مشركاني كه با  « فرمايد: كنند و مي خداوند و پيامبرش ابراز بيزاري از مشركان مي

و لفظ نجس در  278»مشركين نجسند«فرمايد:  و در همين سوره مي 277».ايد بيزارند آنها پيمان بسته
درخواست مشركي هرگاه با اين حال  تقديربه هر ه،قرآن كريم فقط براي مشركين استعمال شد

به قبول آن شده است. از آيه باال كه رسول اكرم ص را ملزم به پناه  موظّفنمايد رسول خدا عيت تب
اين استنباط را نمود كه كشور اسالم مأمن است و كسي به راحتي وان ت نمايد مي دادن مشركين مي

قرار گرفته و دول و ملل خارجي  امنيتكه به كشور اسالم وارد شود از لحاظ نيروهاي خارجي در 
به او ندارند و او در كنف حمايت اسالم قرار گرفته است. اگر اقامت و  تعرّضاجازة دسترسي و 

به اقامتش خاتمه داد  ت نمود كه تحت قوانين داخلي اسالم خواهد بود و اگربه دوام دريافعيت تاب
اقامتش در پوشش اسالم و در مأمن دولت اسالم قرار خواهد گرفت. لذا بر اين  مدتكه فقط در 

مجاز  ندستهاساس و بر اساس آية فوق پس دادن پناهندگان به دول يا مللي كه در تعقيب ايشان 
الملل  موضوع تعدي به حقّ النّاس ملل ديگر است كه مربوط به مباحث حقوق بين استثناء اين .نيست

   پردازيم. خصوصي است و به آن در اينجا نمي
قاعدة حقوقي عيت شايد هنوز چندين دهه براي بشر امروزي زود باشد كه بگوئيم تاب  

 

 .اَرَك فََأِجْرهُ َو ِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتج. 6سورة توبه، آية  -276
فرمايد:  همين سوره مجدداً مي 3. در آيه َبراَءٌة ِمَن اهللَِّ َو َرُسوِلِه ِإَىل الَِّذيَن عاَهْدُمتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ . 1سورة توبه آية  - 277

  . ٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَني َو َرُسولُهُ  َأنَّ اهللََّ َبِريهمانا خدا و پيامبرش از مشركان بيزارند. 
َا اْلُمْشرُِكوَن َجنَسٌ . 28سورة توبه آيه  - 278  . ِإمنَّ
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عبارت عيت طبق تعريف، تاب اند. ها تن به آن داده حكومت قاي است كه ابناء بشر در زير يو جاهالنه
است منسوب  يكه مستقر در سرزمين معيناز رابطة سياسي و حقوقي است كه شخصي را به دولت 

با وضع قوانين از وي  حتّيحقوق طبيعي فرد را  نمايد. بر اساس اين تعريف اگر دولت مزبور مي
ها حق ندارند  حكومت صورتي كه خود است. درحقّ االصول وي ملزم به صرف نظر از  گرفت علي

خارج گردد و تنها ملّي  ل كنند لذا حقوق فطري بايد از حقوق موضوعهمححقوق ابناء بشر را مض
حقوقي دولت يا منطقة سياسي مورد نظر باشد. به  خاصمنطقه بايست الزامات  خاصات مقرّر

حقوق فطري  ها نيست، او آزاد آفريده شده و در ها و حكومت عبارت ديگر بشر محكوم دولت
بر  حاكميتحقّ ها  دولت ،خود آزاد است چه سياه باشد و چه سپيد، چه سرخ باشد و چه زرد

را ندارند. از طرفي دولتها با كشيدن خطوطي بر روي زمين به آنها بين تمايز  حقوق فطري وي و
دم تكامل بشر اند كه همگي اينها ناشي از ع عنوان مرز انسانها را متفاوت از يكديگر تعريف نموده

امروزي است و بشر متكامل مسلماً در آينده اين خرافات را به دور خواهد انداخت و هركس بر 
د خواهد توانست كه سكني گزيند و اشمايل بكه طبق ميل و سليقه و طبيعتش در هر جاي عالم 

  از بين خواهد رفت.  ،بشريتگرايي مزاحم ملّي  هاي زندگي كند و خرافه
سبب  حاكميت و ت هستندودو موضوع متفا حاكميتو  مالكيتذكر آن رفت  همانطور كه  

 مالكيتبه عبارت ديگر هيچ حكومتي  شود. حكم ميقلمرو گردد بلكه سبب اشاعة  نمي مالكيت
قابل استحصال بايد در آن سرزمين براي هركس  مالكيتسرزمين تحت حكومت خود را ندارد و 

به خداوند است و به ابناء بشر داده شده تا از  تعلّقم مالكيتن اصل كه بر اساس ايگزاره اين  .باشد
  گيرد. آن منتفع شوند قرار مي

منسوب  ينين مستقر در سرزميرا به دولت معاست كه او شخص  يو حقوق ياسيت رابطة سيتابع
خاص الزامات و و تنها مقرّرات  است يحقوق موضوعه ملّ افراد برتر از يد. حقوق فطرينما يم

و شوند  نميها متفاوت  انسان ،دن مرزيشك. با رافع آن است ياسيا منطقة سي موضوعه كشور يحقوق
ل باشد يه ماكهر جا تواند با رعايت مقررات و الزامات خاص دولت يا منطقه سياسي  ميس كهر
 ي نيست.و اجتماع ياسيت سيتابعو اعطاي تضييع حقوق فطري موجب  يتو ملّ اكن شودس
به حقّ  ين موضوع تعديست. استثناء ايست مجاز نا وب ايه در تعقك تيبه دول هدن پناهنددا پس

  گر است.يالنّاس ملل د
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   و شهادت زور حقكتمان عيت اصل الزام شهادت به صحت و اقرار به خطا و ممنو - 34

ر المللي وظيفة ديپلماسي اسالم قوام شهادت به عدل است. د ها و مشاجرات بين در قضاوت  
ايد، براي خدا، به عدل گواهي دادن را قوام  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  قرآن كريم مي
عدالت ورزيد كه به تقوي  .با گروهي ديگر وادارتان نكند كه عدالت نورزيد يباشيد و دشمن

در آية ديگر  279.»كنيد آگاه است به هركاري كه مياو تر است و از خدا بترسيد كه  نزديك
ايد، براي خدا به عدل گواهي دادن را قوام باشيد هرچند به  اي كساني كه ايمان آورده« :رمايدف مي
ان خود يا والدين يا خويشان شما چه توانگر و چه درويش بوده باشد. خدا به آن دو سزاوارتر يز

به پس از هواي نفس پيروي مكنيد تا از شهادت حق عدول كنيد، چه زبان بازي كنيد، خدا  .است
يعني اي كساني كه   أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا« 281اند: در شرح اين آيه فرموده 280.»كنيد آگاه است هرچه مي
بر اين وصف ُكونُوا قـَوَّاِمَني  ايد، ، بيعت عاّم كرده و دعوت ظاهري را قبول نمودهص محمدبا دست 

ام كسي است كه از اعوجاج خارج  كند ن داللت بر ثبات و دوام ميثابت بمانيد، زيرا كه لفظ كَوقو
شده و خودش و قوايش و غير خود را نيز از آن خارج كند، زيرا كه از صيغة مبالغه (قوام) سرايت 

ذ شده باشد خشود چنانكه در ظاهر چنين است و ممكن است از قام عليه وبامره ا به غير استفاده مي
ْلِقْسِط  يعني آن را اصالح كرد. به سبب تساوي طرفين منازعه نزد نفس، لت. چون يعني به عداِ

به قول خداي  تعلّقو ممكن است م شود خروج و اخراج از اعوجاج در منازعه خارجي ممكن مي
باشد يعني در حالي كه تحمل كننده و ادا كنندة شهادت باشيد، خبر بعد از خبر و در  ُشَهداءَ تعالي 

هايي كه برحسب  عني براي طلب رضايت خدا يا در شهادتي هلِلَِّ حكم تفسير خبر اول است، يا حال. 
در آنها خداي تعالي است، يا براي خدا به اعتبار مظاهر و جانشينانش  صاحب حق زيراآن پيش آيد 

ولي مقصود و  است ماععلي ع است و آيه  ،و مخصوصاً كاملترين مظهر خدا بعد از پيغمبر اكرم
ل شهادت دادن (اداي شهادت) براي علي جهت تحم همقدممهم همين است، زيرا كه آيه سفارش و 

خدا رحمت كند  عيوَ فَـ  عَ مسََ  مرءً أرحم اهلل از آنان درخواست نمود و فرمود: ص ي بع است وقتي كه ن
 

ْلِقْسِط َو ال َجيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعلى: 8سورة مائده، آية  - 279 ِ َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا    َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني هلِلَِّ ُشَهداَء 
  .َو اتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َخِبٌري ِمبا تـَْعَمُلونَ   ُهَو َأقْـَرُب ِللتَّْقوى

ْلِقْسِط ُشَهداَء هلِلَِّ َوَلْو َعلى:135سورة نساء، آية  - 280 ِ ُفِسُكْم َأِو اْلواِلَدْيِن َو اْألَقْـَرِبَني ِإْن    َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني  َأنـْ
ُ َأْوىلَيُكْن َغِنيًّا َأْو َفقِ    .َأْن تـَْعِدُلوا َو ِإْن تـَْلُووا َأْو تـُْعِرُضوا فَِإنَّ اهللََّ كاَن ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً   ِِما َفال تـَتَِّبُعوا اْهلَوى  ريًا فَاهللَّ

 .224 -226، جلد چهارم ترجمه، صص  بيان السعاده في مقامات العباده - 281
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شخصي را كه شنيد و نگهداشت. و جهت اداي شهادت نسبت به علي ع در وقتي كه پيامبر از آنان 
يعني شاهد به غايب برساند. و در وقتي كه  غ الشاهد منكم الغائباال فليبلّ درخواست كرد و فرمود: 

مردم به اين وصيت  ليكند ادا كنند، نا درخواست كرد كه آنچه را كه شنيدهص علي ع بعد از نبي 
هاي  خود شما باشد، چون نفس حتّي اگر بر ضرر أَنـُْفِسُكمْ   َو َلْو َعلى وفا نكردند و خودداري كردند.

پدر و مادر و خويشان، بعد از خود  َأِو اْلواِلَدْيِن َو اْألَقْـَرِبنيَ نظر شماست.  در ترين چيز شما محبوب
نياز يا  بي َغِنيًّا َأْو َفِقرياً يك از دو طرف، هر اگر باشندِإْن َيُكْن ديگران هستند.  شخص، محبوبتر از

كنيد فقير سزاوارتر است به  بدين گونه كه مالحظه راستي خارج نشويد برنيازمند، پس از استقامت 
نفع بردن و ضرر نكردن، و غني بر فرض اينكه با شهادت زور عليه او به مال خودش نرسد، يا 

به خيال اينكه از غنّي بهره ببريد و از ناحية او ضرر  شود، يا نمي متضرّرمال او بهره ببرد،  ديگري از
 متضرّرپس امر خدا را امتثال كنيد و به اينكه فقير  ِِما  ىلفَاهللَُّ َأوْ  نبينيد بخواهيد به فقير اعتنا نكنيد.

يعني در عدول از حقّ، يا به  َأْن تـَْعِدُلوا  َفال تـَتَِّبُعوا اْهلَوىشود نينديشيد.  نمي متضرّرشود و يا غني  مي
ِإْن َو دانيد، از هواي نفس پيروي نكنيد.  براي اينكه عدل در شهادت را ناپسند مي سبب عدول، يا

يعني در حين اداي شهادت زبانتان را نچرخانيد بدين نحو كه با زبانهايتان آن را تغيير دهيد، و تـَْلُووا 
و يا به سبب كتمان شهادت از َأْو تـُْعِرُضوا كردن نيز خوانده شده است.  توجهبه معني  »ولي«ا از وتلو

يعني به  نَّ اهللََّ كاَن ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً فَإِ دهد.  جزا ميبه شما آن اعراض كنيد كه خداوند به سبب آن 
   »نيز، سبب جانشين جزا شده است. آيهكنيد، آگاه است. در اين  آنچه مي

ستمكارتر از « فرمايد: كه ميشود  برداشت ميشهادت از اين آيه حق در كتمان عيت ممنو
كنيد  ند از كارهايي كه ميسازد كيست و خداو كسي كه شهادت خود را نزد او از خدا پنهان مي

كساني كه داليل روشن و «فرمايد:  نيز همين استناد را به نحو ديگر مي اين آيه 282»غافل نيست.
كنند، لعنت خدا بر ايشان و  هدايت ما را پس از آنكه در كتاب براي آنها روشن نموديم كتمان مي

شان را  ند و بيان نمودند پس توبهلعنت ديگران بر ايشان مگر آنها كه توبه كردند و به صالح آمد
از اعم  اردبيلي با استناد به آيات فوق كتمان علوم ديني مقدس 283»پذير مهربانم. پذيرم و من توبه مي

 

ُ ِبغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ َو َمْن أَ ، 140سورة بقره، آية  - 282   .ْظَلُم ِممَّْن َكَتَم َشهاَدًة ِعْنَدُه ِمَن اهللَِّ َو َما اهللَّ
َزْلنا ِمَن اْلَبيِّناِت َو اْهلُدى، 159 -160سورة بقره، آية  - 283 َك ِمْن بـَْعِد ما بـَيَّنَّاُه ِللنَّاِس ِيف اْلِكتاِب ُأولئِ   ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن ما َأنـْ

ُ َو يـَْلَعُنُهُم الالَِّعُنونَ  َ التَّوَّاُب الرَِّحيمُ . يـَْلَعُنُهُم اهللَّ بُوا َو َأْصَلُحوا َو بـَيَُّنوا فَُأولِئَك َأُتوُب َعَلْيِهْم َو َأ   .ِإالَّ الَِّذيَن 
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 284.سازد اصول دين و فروع دين و همچنين مطلق علوم از كساني كه به آنها نياز دارند را ممنوع مي
مفاد باشد كه  الملل مي ارت و باالخص تجارت بيندر حقوق تج مهمياين موضوع طرح باب بسيار 
از فكري و تجارت خدمات كه  مالكيتحقّ كپي رايت و حقّ كنوانسيون وين در مورد 

. اميد است در دهد مورد اشكال قرار ميسازمان تجارت جهاني است را  هاي بسيار مهم موافقتنامه
ايد اگر خدا را  اي كساني كه ايمان آورده«آية: اي جداگانه به اين موضوع بپردازيم.  آينده در مقوله

عرضة وجوب نيز داللت بر  285»كند و قدمهايتان را ثبات خواهد بخشيد ياري كنيد شما را ياري مي
و شهادت را كتمان نكنيد «فرمايد:  جاي ديگر مي درباشد.  علم و فن به آنها كه نياز دارند مي

و  286.»كنيد آگاه است ب اوست و خدا به آنچه ميهركس شهادت را كتمان كند پس گناهي در قل
و از صفات  287.»ان خويشاوندان باشديد هرچند به زئيهرگاه سخن گوئيد عادالنه گو«فرمايد:  مي

آنها كساني هستند «فرمايد:  انسان متعالي در قرآن يكي قيام به شهادت است كه درسورة معارج مي
آنها كساني هستند « :فرمايد مچنين در سورة فرقان ميو ه 288.»هايشان قيام كنندگانند كه به شهادت

  290.»نمايند از قول (گواهي) زور اجتناب مي«و  289.»دهند كه به دروغ شهادت نمي
آيات مختلفي نازل شده است. در سورة ملك » شهادت به صحت«در مورد اقرار نيز همانند   
و در سورة  291»تش سوزان باد.پس به گناه خويش اعتراف كردند پس دوري بر اهل آ«فرمايد:  مي

آيا اقرار كرديد و پذيرفتيد عهد مرا؟ گفتند اقرار كرديم پس شهادت دهيد و من «آل عمران فرمود: 
   292»نيز با شما از شاهدانم.

  سن رفتار دولت اسالم را تأييد  د به اين اصول در روابط بينتقيالملل صداقت گفتار و ح
 

رهنگ و ارشاد ) ادوار فقه، جلد دوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ف1369نگاه كنيد به شهابي، محمود ( - 284
 . 256 -257اسالمي، صص 

 . َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَْنُصُروا اهللََّ يـَْنُصرُْكْم َو يـُثَبِّْت َأْقداَمُكمْ ، 7سورة محمد، آية  - 285
ْلُبُه َو اهللَُّ ، 283سورة بقره، آية  - 286  . ِمبا تـَْعَمُلوَن َعِليمٌ َو ال َتْكُتُموا الشَّهاَدَة َو َمْن َيْكُتْمها فَِإنَُّه آِمثٌ قـَ
 . َو ِإذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َو َلْو كاَن ذا قـُْرىب، 152سورة انعام، آية  - 287
  .َو الَِّذيَن ُهْم ِبَشهاداِِْم قاِئُمونَ . 33سورة معارج آية  - 288
 .َو الَِّذيَن ال َيْشَهُدوَن الزُّورَ ، 72سورة فرقان، آية  - 289
 .َو اْجَتِنُبوا قـَْوَل الزُّورِ ، 30سورة حج، آية  - 290
  .فَاْعَرتَُفوا ِبَذْنِبِهْم َفُسْحقاً ِألَْصحاِب السَِّعريِ ، 11سورة ملك، آية  291
َ َمَعُكْم مِ   قاَل َأ َأقْـَرْرُمتْ َو َأَخْذُمتْ َعلى، 81سورة آل عمران، آية  - 292  . َن الشَّاِهِدينَ ذِلُكْم ِإْصِري قاُلوا َأقْـَرْر قاَل فَاْشَهُدوا َو َأ
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آورد. از طرفي ما خلق  ساير ملل عالم به اسالم را فراهم مينمايد و زمينة الزم براي جلب  مي
فرزندان  سيارهحقوق ديگران منتفع از اموال غير شويم. بلكه همة مردم اين بر ايم تا با اجحاف  نشده

و برتري و ملك از آنِ خالق  يك پدر هستيم و با هم برادريم و هيچكدام برتري به ديگري نداريم
شما را از يك تن بيافريد و از آن جفتش را آفريد و برايتان از چارپايان هشت «فرمايد:  مي .ماست

گانه خلقي پس از  هاي سه جفت بيافريد. شما را در شكم مادرتان در چند مرحله در درون تاريكي
خلقي ديگر نمود. اين است اهللا پروردگار شما. فرمانروائي از آنِ اوست. خدائي جز او نيست. پس 

  293».گردانتان سازند چگونه روي
   294شهادت زور يا استشهاد به زور نيز از جملة موارد قابل ذكر در اين مبحث است.عيت ممنو  

ت كتمان يقوام شهادت به عدل است. ممنوع يپلماسيفة ديوظ يالملل نيها و مشاجرات ب در قضاوت
  ن اصل است.يا مشمولز از جملة موارد يا استشهاد به زور نيحق و شهادت زور 

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

رسيدگي دربارة وقايعي كه مبناي اختالف بوده و پس از اثبات تقصير دولت  واين روش با تحقيق 
آميز  و اقدامات خصومت تعرّضگردد و از جنگ و  دام مير در رفع اختالفات اقيا دول مقص
الملل معاصر به پيشنهاد روسيه در كنفرانس اول الهه  شود. اين روش در حقوق بين جلوگيري مي

هاي  ات مربوط به كميسيونمقرّر 1907قرار گرفت و در كنفرانس دوم الهه در  توجهمورد 
  المللي تحقيق تنظيم گرديد.  بين

الملل اسالم قرار دارد و از مفهوم بسياري از آيات  كامالً مورد تائيد حقوق بين روش تحقيق  
برد.  المللي و رفع مخاصمات بين دول پي توان به اصولي بودن اين روش در تحقق عدالت بين مي

اي «فرمايد:  يم و اقدام در اسالم دستور داده شده است. درسورة نساء ميصمدرباره تحقيق قبل از ت
 

ُكْم ِيف ُبُطوِن َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس واِحَدٍة مثَُّ َجَعَل ِمْنها َزْوَجها َو َأنـَْزَل َلُكْم ِمَن اْألَْنعاِم َمثانَِيَة َأْزواٍج َخيُْلقُ ، 6سورة زمر، آيه  - 293
 . رَبُُّكْم َلُه اْلُمْلُك ال ِإلَه ِإالَّ ُهَو فََأىنَّ ُتْصَرُفونَ أُمَّهاِتُكْم َخْلقاً ِمْن بـَْعِد َخْلٍق ِيف ظُُلماٍت َثالٍث ذِلُكُم اهللَُّ 

أعالم الدين، عن النيب ص قال من شهد شهادة زور  - ٣، شهادة الزور و كتمان الشهادة -٢ب ،١٠١،٣١٠،حباراألنوار -294
 .ني ِيف الدَّْرِك اْألَْسَفِل ِمَن النَّارِ على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الّناس علق بلسانه يوم القيامة و هو مع املنافق
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ايد چون در راه خدا فتاديد پس تحقيق (بررسي) كنيد و به آن كس كه بر  كه ايمان آورده كساني
هاي  غنيمت و دجوئي نيا را ميدزندگي  شما سالم گويد نگوئيد كه مؤمن نيستي. شما برخورداري از

ت نهاد پس بررسي كنيد كه بسيار نزد خداست. شما پيش از اين چنان بوديد ولي خدا بر شما منّ
به تحقيق در همة اموري است كه در زندگاني  كلّياين آيه دستور  295.»ا به اعمالتان آگاه استخد

  . آيد در آيه فوق بدست مي )راه خدا( َسِبيِل اهللَِّ آيد. اين معني از تفسير عبارت  پيش ميمؤمنين 
به  ادعا يا خبر نيز دستور به تحقيق است و واكنش بدون تحقيق و بررسي نسبتهر  در مورد

ايد، اگر  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  درسورة حجرات مي .ي صحيح نيستئهر خبري يا ادعا
آنگاه از  ،تحقيق كنيد مبادا از روي ناداني به مردمي آسيب رسانيد ،ي براي شما خبري آوردقاسف

مود كه نعيت و اگر نتيجة روشن تحقيق بدست آمد بايد تب 296.»ايد پشيمان شويد كاري كه كرده
همانند كساني نباشيد كه بعد از اينكه دالئل روشن بر آنها آشكار شد اختالف و افتراق «فرمود: 

استناد به اين آيات كفايت از قبول روش تحقيق  297.»كردند و براي آنها عذاب بزرگي خواهد بود
  نمايد. ميرا المللي  آميز اختالفات بين در حل مسالمت

  در اولويت قرار دارد.  يالملل نيز اختالفات بيآم در حل مسالمت» قيتحق«روش 

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

 در نتصابگيرد. ا ست و انتصابات بر اساس نظرية صاحب اذن صورت مياانتصابات روش در 
مأذون با  فردا وصي صورت گيرد تا ياً بايد با اذن نبي يا ولي مشخّصخصوص تعيين مأمورين الهي 

 أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللََّ َو َأِطيُعوا كه فرمود: شود، تگردد و واجب االطاع صاحب امراذن اين 

 

َتَبيَُّنوا َو ال تـَُقوُلوا ِلَمْن َأْلقى. 94آية   سورة نساء - 295 ُتْم ِيف َسِبيِل اهللَِّ فـَ ِإَلْيُكُم السَّالَم َلْسَت ُمْؤِمناً    َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا َضَربـْ
ْنيا فَ  ْبَتُغوَن َعَرَض اْحلَياِة الدُّ َتَبيَُّنوا ِإنَّ اهللََّ كاَن مبِ تـَ ُ َعَلْيُكْم فـَ ْبُل َفَمنَّ اهللَّ   .ا تـَْعَمُلوَن َخِبرياً ِعْنَد اهللَِّ َمغاِمنُ َكِثريٌَة َكذِلَك ُكْنُتْم ِمْن قـَ

َتَبيَُّنوا َأْن ُتصِ . 6سورة حجرات آية  - 296 َعْلُتْم   يُبوا قـَْومًا ِجبَهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعلى َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاءَُكْم فاِسٌق بَِنَبٍإ فـَ ما فـَ
  .ِدِمنيَ 

  .َو ال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َو اْخَتَلُفوا ِمْن بـَْعِد ما جاَءُهُم اْلَبيِّناُت َو ُأولِئَك َهلُْم َعذاٌب َعِظيمٌ . 105سورة آل عمران، آية  - 297
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 انامرش « فرمايد: در قرآن كريم در سورة شوري ميدر غير از اين امور  298. الرَُّسوَل َو ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ 
   299».ستبر مشورت بين خودشان ا

به اختالفات و خصومتها را ي وجود دارد كه از لحاظ روانشناسي تعدددر مشورت خواص م  
عني مخصوصاً در جنگ ي «فرمودند:  300»َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمرِ «كشاند. در تفسير آية  اصالح ميو  اتّحاد

و اين به جهت پاكيزه نمودن  ،با آنها مشورت كن. يا در هر چيزي كه مشورت در آن صحيح است
كردن رسم  سنّتنفس آنان و دوست كردن دلهاي آنان با تو و كمك گرفتن از رأي آنها و 

 تّفاقامشورت رفع مالمت و ندامت و جلب بركت است، چون در  توست، زيرا در امتمشورت در 
اگر چيزي كه در  حتّيگوئيم:  نيست. بلكه مي نفوس اثري است كه در انفراد نفوس آن اثر اتّحادو 

دهد پس شايسته  ي نباشد خداوند حتماً در آن خير قرار ميخيرنفوس شده  اتّفاقآن مشورت و 
  301»نيست كه مشورت در امور ترك شود.

هاي وحدت بسيار مؤثر است. از همين  ههمانطور كه مالحظه شد شورا از لحاظ ايجاد زمين  
اسالم به جمع آراء و وحدت  توجهبه اصل وحدت و  توجهتوان نتيجه گرفت كه با  موضوع مي

پذيرد. به عبارت ديگر طريق مذاكره  المللي را مي ة دعاوي و اختالفات بينكلّيكلمه حل شورائي 
باشد ولي بايد گفت كه اين  ت ميروش پذيرفته شدة اسالمي در دريافت نظرات و آراء متفاو

ا گذاشتن حقوق طرف ديگر يا طرف ثالث است بر ضمير غلبه يا اجحاف پ مذاكره نه به معناي زير
است و اين مذاكره و شور به هيچ حقّ حصول  يا تباني بلكه مذاكره براي ايجاد همسوئي و توافق در

نمايد. در اين باب  مضمحلگران را وجه نبايد خدشه به قسط و عدالت وارد آورد و يا حقوق دي
اب ترا مورد عنفس وجود دارند كه در اعمال قسط و عدل تابعين هواهاي  يمبرهنو آيات مختلف 

   302دهد. قرار مي
رسد كه كاربرد بسيار خوبي در حقوق  ميحكميت تعميم شور و مشورت به مسئله داوري و   
ضمانت اجرايي ضعيف احكام  ،الملل عمومي ينحقوق ب الملل عمومي دارد. يكي از مسائل مهم بين

 

 كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و صاحبان امر از ميان خودتان را. . اطاعت 59سورة نساء، آية  - 298
  بـَْيَنُهْم.  َو َأْمُرُهْم ُشورى ،38سورة شوري، آية  -  299
 خطاب به رسول اكرم ص است كه: با ايشان مشورت كن.  159سورة آل عمران، آية  - 300
 .436، ترجمه، جلد سوم ص  بيان السعاده في مقامات العباده - 301
 . از هواهاي خويش پيروي نكنيد كه از دادگري تجاوز كنيد. َأْن تـَْعِدُلوا  . َفال تـَتَِّبُعوا اْهلَوى135سورة نساء آية  - 302
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ها  المللي است. به عبارت ديگر دولت پذيرش رأي محاكم بينبه ها  اجبار دولت درالمللي  قضائي بين
و در نظر قاضي  روند المللي طفره مي به دليل اقتدار خود غالباً به طرق مختلف از تن دادن به آراء بين

اين لحاظ با مراجعه به قاضي متفاوت است و نهايتاً داوران كه هر كنند. روية داوري از  تشكيك مي
نمايند و چون  وب يكي از طرفهاي دعوا هستند مجتمعاً اقدام به حل و فصل دعاوي ميصطرف من

  داوران منتخب طرفهاي دعوا هستند رأي ايشان قرين به پذيرش دولت متبوع خواهد بود. 
ي اسالم در مورد اختالف زن و درسحقوق مدني و آئين دا المللي در اسالم از بينداوري روية   

 مقرّرقرآن كريم براي حل اختالف زن و مرد رجوع به حكم داوران را  .اخذ استقابل شوهر 
شديد داوري از كسان مرد و داوري نگران جدايي آنها اگر «فرمايد:  فرموده است. در سورة نساء مي

آورد كه خدا  شته باشند، خدا ميان آن دو موافقت پديد مياز كسان زن برگزينند كه قصد اصالح دا
   303»دانا و آگاه است.

نظر  المللي از انطباق اين روش در آئين دادرسي مدني با مسائل مبتالبه آئين دادرسي بين  
 اهميتمابين بسيار حائز  به قرارداد فيو عدم التزام آنها انعقاد قرارداد و پايبندي طرفين فيت كي

ر قرارداد عقد ازدواج هرگاه يكي از طرفين مايل به ادامة عقد نباشد قرارداد خود به خود است. د
 ييشوااً با زور به ايفاي تعهدات زنمجددتوان  از طرفي هيچكدام از طرفين را نمي .گردد مي معلّق

لمللي در ا همين شرايط نيز در قراردادهاي بينمشابه اجبار كرد لذا ضمانت اجرائي هم وجود ندارد. 
المللي خود  نخواهد به تعهدات بين هاي دعوا از طرفميان كشورها وجود دارد. زيرا اگر هر طرف 

عمل نمايد ضمانت اجرايي مسلطي وجود ندارد كه كشور ناقض را ملزم به رعايت مفاد قرارداد 
اوري در حقوق توان روش داوري را در هر دو مورد به كار برد. د به اين تشابه مي توجهبا  .نمايد
و كيف گوناگون چه از لحاظ  الملل معاصر نيز به طرق مختلف در كشورهاي متفاوت با كم بين

المللي پذيرفته شده و آئين دادرسي داوري در اين باب نيز مطرح  قانوني و چه از لحاظ عرف بين
 304است. م (داور) نيز در منابع مختلف ذكر گرديدهكَهاي ح گرديده است و شرايط و ويژگي

  رسد.  بايست به اين موضوع اشاره كرد كه سوابق تاريخي داوري به دولتشهرهاي قديم يونان مي
شناخته شد و به  رسميتبا تالش زياد برخي از دول به  1907داوري در كنفرانس دوم الهه   

 

َعثُوا َحَكمًا ِمْن َأْهِلِه َو َحَكمًا ِمْن َأْهِلها ِإْن يُرِيدا ِإْصالحاً ، 35سورة نساء، آية  - 303 ُ  َو ِإْن ِخْفُتْم ِشقاَق بـَْيِنِهما فَابـْ يـَُوفِِّق اهللَّ
 بـَْيَنُهما ِإنَّ اهللََّ كاَن َعِليماً َخِبرياً.

 الملل ملي كردن... ) حقوق بين1367رجوع كنيد به: قائم مقام فراهاني، عبدالمجيد ( - 304



 اسالم  در الملل  بين روابطمباني عرفاني     136

  

  صورت داوري اجباري الزامي گرديد. 

م آن به يوش شورا و مشورت و تعمر اختالفات يالملل نيب فصل و روش انتخاب احسن در حل
  ت است.يمكو ح يداور

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

ح زماني است كه پس از اصال به خود داده است و اين حق در سركوب نيزحقّ  حتّيمواردي 
و «فرمايد:  اً يكي از آنها بر ديگري تجاوز نمايد. در سورة حجرات در باب اين موضوع ميمجدد

هرگاه دو گروه از مؤمنان به جان يكديگر افتند پس بين ايشان سازش اندازيد با اين وجود اگر 
چون  تجاوز كرد با متجاوز بجنگيد تا به امر خدا بازگردد و ياً يكي از آن دو بر ديگرمجدد

بازگشت با قسط و عدل ميانشان سازش اندازيد و دادگري كنيد كه خدا دادگران را دوست 
گيرد همة  المللي است كه هر كجا جنگ درمي اين خط مشي بر خالف رويه فعلي بين 305.»دارد

نمايند و شروع به فروش  برداري مي از جنگ آنها نيز بهره حتّينشينند و  كشورها به نظاره مي
متداول رخالف روية بنمايند. در صورتي كه  طرف منازع مي جنگي و تسليحات به دو كاالهاي

اعمال نيروي نظامي در  تا حداست كه در ايجاد اصالح و ميانجيگري  موظّفدولت اسالم  ،فعلي
ترين  نمايد. الزم به ذكر است كلمة مؤمن در آية فوق شامل پائين قدامشرايط آية فوق ا حدود

گردند و از اين باب همه با  ة ابناء بشر مشمول اين آية ميكلّيير عبباشد كه با اين ت يدرجات ايمان م
نيست جز اينكه مؤمنون «و مصداق آية بعد از آيه فوق هستند كه فرمود:  ندهم برادر و برابر

   306»نند پس بين برادران خود سازش افكنيد.ابرادر
آميز اختالفات  اد مربوط به حل مسالمتدر قرارد 1907ميانجيگري بر اساس قرارداد الهه   
بيني شده است. بر اين اساس هر دولت ثالث حق دارد به عنوان ميانجي براي حل  المللي نيز پيش بين

ور شده است اقدام  ا خاموش ساختن آتش جنگي كه بين آن دو شعلهباختالفات بين دو دولت 
 

َفقاتُِلوا الَِّيت   َغْت ِإْحداُمها َعَلى اْألُْخرىَو ِإْن طائَِفتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـَتَتُلوا فََأْصِلُحوا بـَْيَنُهما فَِإْن بَـ  ،9سورة حجرات آية  - 305
ْلَعْدِل َو َأْقِسُطوا ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ   َء ِإىل تـَْبِغي َحىتَّ َتِفي ِ   .َأْمِر اهللَِّ فَِإْن فاَءْت فََأْصِلُحوا بـَْيَنُهما 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة ، 10سورة حجرات آية  - 306   . فََأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكمْ ِإمنَّ
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مابين  ستي و روابط حسنه فيوف اصول دنمايد و طرفين اختالف حق ندارند چنين اقدامي را مخال
ها وساطت و دخالت دول ديگر را در  بدانند. قبل از درج اين موضوع در قرارداد الهه، دولت

كردند و  دانستند و اقدام دولت ثالث را خصمانه تلقي مي مي حاكميتاختالفات خود مغاير با اصل 
   307.پرداختند با آن به جنگ مي حتّي

المللي و شبيه به ميانجيگري است.  اختالفات بينحل آميز  ز طرق مسالمتطريقة آشتي نيز ا
هايي مركب از افراد  به كميسيون گيتفاوت آشتي و ميانجيگري در اين است كه در آشتي رسيد

مستقيماً اقدام شود ولي در ميانجيگري كشور ثالث  ها واگذار مي ها و ديپلمات متخصص و حقوقدان
مطرح شد و در مجمع عمومي جامعة  308در معاهدات بريان ي. طريقة آشتدنماي حل اختالف ميبه 

نيز ذكر گرديده ولي در  متّحدمنشور ملل  33 مادةنيز به اعضاء توصيه شد و در  1922ملل سال 
  شود.  المللي از آن استفاده نمي انه در حل اختالفات بينتأسفعمل م

مجدداً  صلحپس از  اگرها است و  ف دولتيوظااز و دول ن اقوام و ملل يب يگريانجياصالح و م
تا به صلح  داردرا  متجاوزوب كد ميانجي حقّ سريتجاوز نما يگريد طرفين جنگ بهاز  يكي
 ديگررد يگ يجا جنگ درمكه هر كاست  يالملل نيب يه فعليبر خالف رو ين خط مشي. ابازگردد

حات يتسله ف منازعاطرابه يا ند ينما يم يبردار از جنگ آنها بهرهيا نند ينش يشورها به نظاره مك
  .فروشند يم

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

اگر دو گروه از مؤمنان با  و« د:ايفرم ميقرآن كريم همانطور كه ذكر گرديد است. متخاصمين بين 
كه كرد، با آن  تعدييكديگر به جنگ برخاستند، ميانشان آشتي افكنيد و اگر يك گروه بر ديگري 

كرده است بجنگيد تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر بازگشت، ميانشان صلحي عادالنه  تعدي
مؤمنان برادرانند. ميان  برقرار كنيد و عدالت ورزيد كه خدا عادالن را دوست دارد. هرآينه

 

كنند. نگاه كنيد به صفدري، محمد  الملل شواهدي بر اين موضوع ذكر مي در تاريخ ديپلماسي و روابط بين - 307
 . 128 – 131) جلد سوم صص1342(

308 - Bryan 
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همينطور كه اشاره شد  309»برادرانتان آشتي بيفكنيد و از خدا بترسيد، باشد كه بر شما رحمت كند.
به ايمان تكويني و مراتب نازلة ايمان يعني در اين آيه  اْلُمْؤِمِننيَ واژة سير اين آيه بايد گفت فدر ت

چنانچه بين دو معني آيه از اين قرار خواهد بود كه  لذاد و ياب ميتسري اسالم و اقرار به اسالم نيز 
خاست وظيفة حكومت اسالم دخالت جهت آشتي بين آنهاست و ه پا ا ملل جنگي بيگروه از افراد 

گردد. در شرح اين آيه آمده  كرده تا به فرمان خدا باز تعديبود بايد به آن  تعدياگر يك كشور م
به كارزار پرداختند.  مؤمنين يا مسلمينو اگر دو طايفه از  ُمْؤِمِنَني اقْـَتَتُلواَو ِإْن طائَِفتاِن ِمَن الْ « 310است:

بين آنها صلح  َأْمِر اهللَِّ   َء ِإىل َفقاتُِلوا الَِّيت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفي  فََأْصِلُحوا بـَْيَنُهما فَِإْن بـََغْت ِإْحداُمها َعَلى اْألُْخرى
به رسول و با رجوع كنيد تا جنگ كرد با آن طايفه تعدي ي برقرار داريد و اگر يك قوم بر ديگر

ْلَعْدِل  .به فرمان خدا بازگردندحكم او  ِ پس هرگاه به حكم برگشت با فَِإْن فاَءْت فََأْصِلُحوا بـَْيَنُهما 
صلح دهيد چون اصالح بعد از دستور جنگ با باغي در مظنّة حيف و ميل  حفظ عدالت ميان آنها را

طور كه با استيفاي جميع  ساخت، يا مقصود اين است كه اصالح همان مقيده عدل آن را ب دبو
از بعضي ديگر نيز  اغماضشود همچنين با اسقاط بعضي از حقوق و  حقوق از طرفين محقّق مي

گردد، بنابراين قيد عدل جهت اشعار به اين است كه اصالح سزاوار است تا به گونة  ممكن مي
ات معتدل باشيد، پس بر خودتان ددر عبا حتّيدر جميع امور َو َأْقِسُطوا  شد.استيفاء جميع حقوق با

دارد. بعضي  كه خدا بسيار اهل عدل و داد را دوست مي ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  سخت نگيريد.
درخت  ةجنگي نازل شد كه بين اوس و خزرج در زمان رسول خدا با شاخ ةاند: اين آيه دربار گفته

فرمود:  ص است: وقتي اين آيه نازل شد رسول خداع از امام صادق  ، وخرما و كفش واقع شد
طور كه من بر تنزيل جنگ كردم، پس  بعد از من با تأويل جنگ خواهند كرد هماناز شما كساني 

اربن ياسر عمپس  ،عكفش يعني اميرالمومنين  ةاو چه كسي است؟ فرمود: وصله كنند  سئوال شد:
اين جنگ چهارم است و ين آيه جنگ كردم، ابا ص ن سه مرتبه به همراهي رسول خدا گفت: م

 »هجر«به خدا قسم اگر ما را آن قدر بزنند تا به باغهاي خرماي  )ع(جنگ صفّين در ركاب علي 
همان روش رسول خدا ع منين ؤاميرالم ةسيرو هستيم و آنها بر باطل،  دانيم كه بر حق برسانند ما مي

 

  ْصِلُحوا بـَْيَنُهما فَِإْن بـََغْت ِإْحداُمها َعَلى اْألُْخرىَو ِإْن طائَِفتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـَتَتُلوا فَأَ  ،9 – 10سورة حجرات آيات  - 309
ْلَعْدِل َو َأْقِسُطوا ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ   َء ِإىل َفقاتُِلوا الَِّيت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفي ِ َا اْلُمْؤِمُنوَن . َأْمِر اهللَِّ فَِإْن فاَءْت فََأْصِلُحوا بـَْيَنُهما  ِإمنَّ

َ�ُونَ ِإخْ    .َوٌة فََأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكْم َو اتـَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم تـُْر
 .342-345، صص 13، ترجمه، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 310
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هاي آنها را اسير نكرد، فرمود: درِ  بچهص است، كه رسول خدا  مكّهروز فتح  مكّهان اهل در ميص 
ر امان است، هركس دباشد، هركس اسلحه را زمين بگذارد  هركس كه بسته باشد، در امن مي ةخان

در روز بصره نيز اين چنين گفت، در ع منين ؤو اميرالم ابوسفيان وارد شود در امان است. ةبه خان
ها را نكشيد، فرار كننده را تعقيب ننماييد،  هاي آنان را اسير نكنيد، زخمي بچهميان آنها ندا سر داد: 

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ  311اي كه بسته شود و سالحش را زمين گذارد در امان است. در هر خانه به  ِإمنَّ
برادر بودن مؤمنين با همديگر  هاي بقره و نساء وجه حقيقت مؤمنان همه برادر يكديگرند. در سوره

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوةٌ  و جملة گذشت. ساحْ ن اِ يْ دَ لوالِ ِ  وَ در ضمن قول خداي تعالي:  را از آن جهت  ِإمنَّ
 فََأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكمْ زحمت تكليف به اصالح باشد بعد فرمود: و رفع ذكر نمود كه تمهيد و تعليل 

 ماهُ نَ يْ بَـ فََأْصِلُحوا  از اصالح قبلي است كه فرمود:اعم  اصالح كنيد. اين اصالحتان نپس بين برادرا
صلح برقرار سازيد، خواه  بين آنهاچون در اينجا مقصود اين است اگر بين مؤمنين اختالف واقع شد 

 يف و ميلحاز خداي تعالي و خشم او در  َو اتـَُّقوا اهللََّ  اختالف بين آنها به حد جنگ برسد يا نرسد.
َ�ُونَ به يكي از دو طرف اختالف بپرهيزيد.  باشد كه به جهت اصالح و عدم ميل شما به  َلَعلَُّكْم تـُْر

يكي از طرفين مورد لطف و رحم قرار گيريد، يا اي اختالف كنندگان و اصالح كنندگان شايد 
   »شما مورد رحم خدا قرار گيريد. ةهم

پس تقوا پيش گيريد و بين خود را اصالح «يد: فرما مي ديگر امر به اصالح بين است. ةدر آي  
خدا را آماج «فرمايد:  در آية ديگر مي .دارد تأكيد الزام به ميانجيگري اجباريبر كه  312 »كنيد.

سوگندهاي خود قرار ندهيد كه از نيكي و تقوي و اصالح در ميان مردم باز ايستيد كه خدا شنوا و 
آيه در توجيه مسايل به نفع خود با استفاده از آلت دست قراردادن يالت اين ويكي از تأ 313»داناست.

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

و ملل بسيار مورد پسند اسالم است. در به جهت اصالح بين اقوام  -محرمانه حتّي -مذاكرات   
اي نيست، مگر در سخن آنان كه به صدقه  واهايشان فايدهنجدر بسياري از «فرمايد:  سورة نساء مي

دهند و آن كس كه اين كند خشنودي خداي را  ميا نيكي كردن و يا آشتي دادن فرمان يدادن 
 

 . 84ص  5تفسير نورالثقلين ج  - 311
 .فَاتـَُّقوا اهللََّ َو َأْصِلُحوا ذاَت بـَْيِنُكمْ  .1سورة انفال، آية  - 312

يعٌ . 224سورة بقره، آية  -313  ُ مسَِ   َعِليٌم.  َو ال َجتَْعُلوا اهللََّ ُعْرَضًة ِألَْمياِنُكْم َأْن تـَبَـرُّوا َو تـَتـَُّقوا َو ُتْصِلُحوا بـَْنيَ النَّاِس َو اهللَّ
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  314»د.به زودي مزد بزرگي به او داده خواهد شو آورد  بدست مي
به اصل دخالت اجباري به نوعي كه در اسالم معاصر الملل  پيشرفت توافقات در حقوق بين  

المللي ميانجيگري اجباري نيز  مطرح است نرسيده است. به موجب بعضي قراردادهاي چند جانبة بين
آنها كنند تا در صورتي كه بين  ابداع شده است. در اين نوع ميانجيگري دو يا چند دولت توافق مي

اند رجوع كنند تا رفع  كشمكش و اختالفي روي دهد به دولت ثالثي كه به عنوان ميانجي قبول كرده
توانند موافقت كنند تا در هنگام اختالف  ها مي قرارداد الهه دولت 8 مادةاختالف نمايد. طبق 

كره شوند. در اين اند براي حل اختالف وارد مذا آنها انتخاب شدهتوسط  هاي آنها كه از قبل ميانجي
ي منتقل جخود را سلب و به ميان حاكميتحالت طرفين نزاع بنابر توافق قبلي بخشي از اختيار و 

  واقع نشد.  توجهدر عمل چندان مورد . اين نوع ميانجيگري اجباري نمايند مي
بسيار  شكلبه ميانجيگري اجباري  الملل اسالمي همانطور كه مالحظه شد در حقوق بين

كرده به  تعدياگر جنگ بين دو يا چند كشور ايجاد شد بايد با آن كه  يعنيمطرح است  اي تهپيشرف
اقدام نمود. اين  انجنگ پرداخت تا به صلح برگردد و سپس با مذاكره و ايجاد صلح عادالنه بين آن

 باشد تا از تجاوزات كشورها به اهميتالملل عمومي بسيار حائز  تواند در حقوق بين اصل مي
  يكديگر جلوگيري نمايد.

 ييها ونيسيمتوسط ك يالملل نيب اتز اختالفيآم مسالمتو حل  يدگيق رسياز طر يقة آشتيطر
    .است و مقدم به ميانجيگري اختياري استها  پلماتيها و د و حقوقدان ينب از متخصصكمر

   

 

ْعُروٍف َأْو ِإْصالٍح بـَْنيَ النَّاِس َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك ال َخْريَ ِيف َكِثٍري ِمْن َجنْواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو مَ ، 114سورة نساء، آية  - 314
 اْبِتغاَء َمْرضاِت اهللَِّ َفَسْوَف نـُْؤتِيِه َأْجرًا َعِظيماً.



 

  

  

  

  فصل دوم
  
  

  سياست خارجي اسالمي





 

  

  همقدم
 مشخّصيك كشور را با دول ديگر برخورد و گرش ن چگونگيسياست خارجي هر دولتي   
اساس سياستگزاري خارجي كشورها اقتضاي منافع آنان است. در اسالم  ،كند. در جهان امروز مي

به تنهائي.  است و نه اعتالي كشور اسالم بشريتنگرش متفاوت از اين است. هدف اسالم اعتالي 
سطي نازل نشده است. اسالم آمده است تا همچون اساساً اسالم براي اقوام عرب يا فارس يا شرق و

 بشريتاعتالي از طرف ديگر منافع ناشي از  .پدري تمام ابناء بشر را تحت رحمت خود قرار دهد
زماني است  منفعتيش از بع كشور اسالم نيز خواهد شد و اين نفع افتناآنقدر زياد است كه باعث 

بحث بسيار دقيق و مبتني بر استدالالت رياضي  ديدگاهكه سود كشور اسالم حداكثر شود. اين 
اي اين موضوع را  بپردازيم. اميد است در آتيه در كتاب جداگانه نمياست كه در اين كتاب به آن 

تشريح نمائيم. به هرحال حداكثر كردن سود يك كشور به تنهايي كمتر از حداكثر كردن سود يك 
سياستمداران  اتّفاقاكثر قريب به اين مهم اشتباه  .است بشريتكشور ناشي از حداكثر كردن سود 

، در اين هرحال. به كه به دنبال منافع كشور يا حزب و گروه و دستة خود به تنهائي هستند عالم است
هاي قبلي و  پردازيم كه در ارتباط با ساير بخش فصل به مباحثي از اصول سياست خارجي اسالم مي

  نمايد.  دول ديگر قابل استنباط مي بعدي روح نگرش اسالم را به ملل و

   بشريتاصل انطباق مصلحت اسالم بر مصلحت  - 39
را به مثابه دول اسالم شود كه در مباحث سياست خارجي اسالم، دولت  بسيار ديده مي   

خود است. دول متعارف ملّي نمايند كه به نحوي درصدد حفظ منافع  متعارف در جهان تعريف مي
منافع دول ديگر با د كه در تقابل كنن مي اتّخاذبه نحوي را هاي خارجي خود  جهان همواره سياست

و قومي به شكل ملّي و به تبع منافع  قوميتو  مليتخود را حداكثر كنند. در اسالم ملّي منافع 
مين أرا ت بشريتروشي است كه مصالح و منافع  اتّخاذبه دنبال شود. اسالم  متعارف آن تعريف نمي

به  تعلّقم حتّياست و نه  بشريتبه  تعلّقد اسالم موش ميمانطور كه در جاي خود ذكر كند و ه
مسلمين. اسالم نازلة رحمت الهي بر زمين است كه همة موجودات زمين و باالخص ابناء بشر را در 

  گيرد.  بر مي
اين  ءناثاست. است بشريتبر اين اساس مصلحت اسالم و دولت اسالم منطبق بر مصلحت   
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موضوع فقط هنگامي است كه دول ديگر قصد به تجاوز به حريم اسالم و آن هم از طريق اقدام 
عملي به حرب داشته باشد. يعني اگر اقدام به تجاوز نمود در اين حالت مصلحت اسالم بر مصلحت 

با متجاوز برخورد خواهد كرد.  شدتگيرد و اسالم به  دولت متجاوز تفوق ميمتجاوز انسانهاي 
ي است كه اجازة فتنه به شدتشود با چنان  در اين برخورد همانطور كه در جاي خود ذكر مي يحتّ

 .منطبق است بشريتمتجاوز ندهد. در غير اين مورد مصلحت دولت اسالم بر مصلحت جميع آحاد 
شوند و  نازل شده و در اسالم جميع موجودات عالم با يك چشم ديده مي بشريتچون اسالم براي 

بيند و تمام ابناء بشر مخلوق و محبوب و معشوق  اسالم مي ةنظر همه را مخلوق نازل كنندآن م
و صاحبان امر از ص از خدا و رسول عيت در برداشتن قدم به تبآنها پروردگار يكتا هستند و اگر 

د بلكه اي هستن دبافتهبشود كه تافتة  اند و مهجور هستند دليل بر اين نمي ت نگماشتهميان خودشان هم
ني بر اين باشد كه بايد بيشتر تحت رأفت و عطوفت اسالم قرار تقشايد مهجوريت ايشان دليل م

از پدر ننمايد زحمت پدر در حفظ و عيت گيرند. مثال اين موضوع در اين است كه اگر فرزندي تب
اهللا و  ةخليف نگهداري و مراقبت از او بيشتر خواهد بود و اين مراقبت از مهجورين در اسالم بر عهدة

من هر  «ت بر خلق خدا دارند كه فرمود: خواهد بود كه سمت ابوع يا ولي يا وصي ص بر عهدة نبي 
صفت  جاِعلٌ اين آيه يك جملة اسميه است و  315.»لحظه قرار دهندة يك خليفه بر روي زمين هستم

و اين  وي زمين دارند.باشد كه هردوي اين نكات مفيد به دوام و استمرار جعل خليفه بر ر مشبهه مي
ة زمين را برعهده دارد. اين آيه خطاب به مالئكه در كلّياست كه خالفت  اولواالمرخليفه يا رسول يا 

هاي صادره و  اهللا در زمين قرار داده شد. اذن ةي آدم ع به آنها است و در آن هنگام او تنها خليفمعرّف
روي زمين گرديد كه از اذن و صاحبان اجازه بر  هايي منتشره از آدم ع به ديگران باعث ايجاد رشته

ي هادي و رسول قرار داد كه فرمود: امتو براي هر قومي خلفاء الهي در تمام زمين پراكنده هستند و 
اين خالئف در زمين  318و افضل 317»ستهي رسولي امتبراي هر «و  316»ستههادي براي هر قومي «

 

  .ِإّينِ جاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً ، 30سورة بقره آية  - 315
 .َو ِلُكلِّ قـَْوٍم هادٍ ، 7سورة رعد آية  - 316
  . ِلُكلِّ أُمٍَّة َرُسولٌ  وَ ، 47سورة يونس آيه  - 317
فرمايد بگو (از آيه قبل) اوست خدايي كه شما را  خطاب به رسول اكرم ص است كه مي 165در سورة انعام، آيه  - 318

 َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرِض َو َرَفَع بـَْعَضُكمْ خليفگان زمين كرد و بعضي را بر بعض ديگر به درجاتي برتري داد. 
  . فـَْوَق بـَْعٍض َدَرجاتٍ 
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به ع ن آن حضرت از آدم ذص و جانشينان رشتة ا و خاتم و زينت اين خالئف رسول گرامي اسالم
زنده و مستقر بر  و يحدر هر زماني  الزّمانبه قائم حضرت صاحب العصر وص و از خاتم ص خاتم 

و اين خالفت نه قابل غصب است و نه قابل تغيير  319كرسي خليفه الهي بوده و هستند و خواهند بود.
  گيرد.  شكل مي ن اوذصاحبان ادست خداوند و به توسط  بلكه

هر نبي پدر « 321 نويسند: مي 320»پس موسي غضبناك به سوي قومش بازگشت«در تفسير آية:   
فرزندان عزيزي براي او هستند. ايمانشان به منزلة صحت كامل  امتباشد و  ش ميامتمهرباني براي 

صحت و مرض  آنان و نقصان ايمان آنها و بطالن آن به منزلة مرض و هالكتشان است. حال نبي در
 

البته اين خالفت به معناي خالفت تكليفي و انتصابي الهي است كه در مقابل خالفت تكويني قرار دارد كه جميع  - 319
سورة انعام (زيرنويس قبل) در كتاب بيان السعاده  165ابناء بشر به اين معني (در تكوين) خليفه هستند. در شرح آيه 

عطف است بر قول  َو ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف اْألَْرضِ «اند:  ترجمه، فرموده 5، ج 228 -229صص    في مقامات العباده
هاي سابق و تعليل ديگري است براي انكار اختيار كردن ربي  يا حال است و معمول يكي از جمله ُهَو َرّب ُكّل َشيءخدا 

ن حد اعالي انعام به طريق حصر است، يعني اوست و نه غير او كسي غير او، و بياني است در كيفيت ربوبيت او كه آ
هاي زمين قرار داده است. و مقصود اين است كه او شما را جانشينان خود در زمين عالم كبير  نيست كه شما را خليفه

كنيد و تصرّف قرار داده است بدين نحو كه قوه تميز و تصرّف در آن را به شما داده است كه هرطور بخواهيد عمل 
در آن را براي شما مباح ساخته است. و همچنين شما را جانشين در زمين عالم صغير كرده است، و شما را در آن 
متمكّن ساخته است، و آنچه از لشكر و حشم كه براي خود قرار داده، براي شما نيز قرار داده و آنها را همانطور كه 

است. و اين نهايت انعام است كه شما را بر مثال خودش خلق كرده براي خودش مسخّر كرده مسخر شما ساخته 
  »است.

آنگاه شما را در روي زمين بعد از آنها گردانيدم تا بنگريم كه چگونه عمل «فرمايد:  سورة يونس مي 14در آية 
كه در اينجا خليفه به معني نفر بعد است و مفهوم . ُلونَ مثَُّ َجَعْلناُكْم َخالِئَف ِيف اْألَْرِض ِمْن بـَْعِدِهْم ِلَنْنظَُر َكْيَف تـَْعمَ كنيد.  مي

پس نجات داديم او را و كساني را كه با «سورة يونس است كه فرمود:  73خالفت تكويني دارد. همين مفهوم در آية 
ْيناُه َو َمْن َمَعُه ِيف اْلُفْلِك َو جَ او در كشتي بودند و آنان را جايگزين پيشينيان ساختيم.  و فرمود: اوست  . َعْلناُهْم َخالِئفَ فـََنجَّ

). و 39(سورة فاطر آية   ُهَو الَِّذي َجَعَلُكْم َخالِئَف ِيف اْألَْرضِ كسي كه شما را در روي زمين جايگزين پيشينيان كرد: 
ْن بـَْعِد قـَْوِم َو اذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ُخَلفاَء مِ فرمود: در نظر بگيريد آن زماني كه شما را جايگزين قوم نوح ساخت، 

َو اذُْكُروا ِإْذ َجَعَلُكْم ) و در نظر بياوريد آن زمان را كه شما را بعد از قوم عاد جايگزين كرد، 69(سورة اعراف، آية    نُوحٍ 
) و اين خالفت تكويني نيز همراه با استمرار خالفت تكليفي مستمر است كه 74(سوره اعراف آية ِد، ُخَلفاَء ِمْن بـَْعِد عا

 .  )62(سورة نمل، آية   َو َجيَْعُلُكْم ُخَلفاَء اْألَْرضِ ، »سازد شما را در زمين جايگزين پيشينيان مي«مود: فر
 .قـَْوِمِه َغْضباَن َأِسفاً   ِإىل  فـََرَجَع ُموسى. 86سورة طه، آية  - 320
 .248، ص 9، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 321
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باشد بلكه مهرباني و شفقت در نبي  خود، حال پدر مهربان نسبت به اوالدش مي امتو هالكت 
  » به مراتب شديدتر و زيادتر است. امتنسبت به 

اين خليفه كه نماينده و حاكم و جانشين تكليفي خداوند بر روي زمين است براي  هرحالبه   
اي داود ما تو «فرمايد:  ة ص خطاب به داود ع است كه ميهمة مردم جهان قرار داده شده. در سور

در اين آيه دستوري كه به داود  322. »را خليفة روي زمين قرار داديم پس بين مردم به حق حكم كن
و حكومت و هم به معني  حاكميتشود دستور حكم كردن است كه هم به معني  ع داده مي

دم قرار داده شده و به مسلمين يا پيروان داود ع يا مر سهر دو معني دارد و ظرف آن ناحكميت 
يعني اي داود تو را حاكم بر مردم روي زمين قرار داديم و مردم جهان تحت  .تخصيص نيافته است
 توجهكن. لذا با حكميت د و در مورد آنها به حق حكومت كن و حكم كن و نحكومت تو قرار دار

دهد  ت خالفت خليفة الهي بر روي زمين قرار ميت ابوبه اين آيه و معني آن كه مردم جهان را تح
گيرد و به تبع اسالم نيز در همين رويه بايست  مصلحت مسلمين منطبق بر مصلحت ابناء بشر قرار مي

و اين اصل از اصول مهم در سياست خارجي دولت اسالم  .سياست خارجي خود را تنظيم نمايد
  شر مصلحت اسالم و مصلحت دولت اسالم است.شود. بر اين اساس مصلحت ابناء ب تلقي مي

شايد معتقدين به ساير اديان معترض باشند كه اين موضوع در همة اديان نيز صادق است و   
ت كه اين شباشند و اين موضوع منحصر به اسالم نيست. بايد اذعان دا تمام اديان متعلّق به بشريت مي

اند و پيامبران نيز براي همين  ين منظور نازل شدهموضوع كامالً صحيح است كه تمام اديان حقّه بد
اند. ولي در اين ارتباط بايد گفت كه انبياء يكي پس از ديگري اكمل از نبي  هدف مبعوث گشته

سلف خود هستند. و بايد اين قاعده برقرار و استوار باشد، زيرا كون رو به ترقّي و كمال است و هر 
از طرفي تمام ابق با زمان متكاملتر از پيامبر سابق خود باشد. گردد بايد مط پيامبري كه مبعوث مي

انبياء تربيت شدة نبي يا ولي يا وصي قبل هستند و مربوب هم درجات رب و هم مراتب خود را توأم 
اي را منسوخ كنيم بهتر از آن يا همانند آن را  هر آيه« فرمايد: داراست كه در قرآن كريم مي

بر اين اساس است كه شيعه معتقد به پيامبر  323»خدا بر هر كاري تواناست؟ داني آوريم. آيا نمي مي
  آخرالزمان است.

استدالل فوق حاكي از اين است كه در هدف اصلي، تفاوتي ميان پيامبران نيست ولي هر   
 

حلَْقِ   داُودُ ، 26سورة ص، آية  - 322 ِ َّ َجَعْلناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس   . ِإ
  . ٍء َقديرٌ  ُكلِّ َشيْ    ما نـَْنَسْخ ِمْن آيٍَة َأْو نـُْنِسها َِْت ِخبَْريٍ ِمْنها َأْو ِمْثِلها َأ َملْ تـَْعَلْم َأنَّ اهللََّ َعلى، 105سورة بقره، آية  - 323
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ها شريعتي را تقنين فرموده  پيامبري با توجه به مراتب خود و شرايط زمان و مكان و استعداد انسان
فكر نكنيد كه من «ناسب عصر خود است. لذا تفنين موسي ع را عيسي ع امضاء فرمود و فرمود: كه م
ام تا به  ام تا منسوخ كنم بلكه آمده هاي پيامبران را منسوخ نمايم، نيامده ام تا تورات و نوشته آمده

حضرتش  عيسي ع از تربيت شدگان پيامبراني بود كه خلف نبوت موسي ع بودند. 324».كمال برسانم
شريعت و طريقت و حقيقت موسوي را از يحيي ع و آن حضرت از ذكريا ع يداً به يد تا از موسي ع 
دريافت نمود. محمد ص نيز تحت تربيت آخرين پيامبران دين عيسي ع به اين مقام رسيد. حضرتش 

اشم ع و او در تحت تربيت برَده ع (ابوطالب ع) و او تحت تربيت عبدالمطّلب ع و او تربيت شدة ه
تحت تربيت عبدمناف ع تا پطرس ع و او تربيت شدة عيسي ع به اين مقام رسيد. پس اختالفي در 

به اهل كتاب بگو بيائيد به سوي « اديان نيست و همه براي كلمة واحدي مبعوث شدند كه فرمود:
لف تعصب و اديان در امتداد يكديگرند و توقّف بر دين س 325»اي كه پذيرفتة ما و شماست. كلمه

  است. اميد است در مجلدي جداگانه به اين مهم بپردازيم.

شود. اسالم به  يف نميل متعارف آن تعركبه ش يو قوم يمنافع ملّ ،ت و به تبعيت و قوميدر اسالم مل
ند. مصلحت اسالم و دولت اسالم منطبق بر كن يت را تأميه مصالح و منافع بشركاست  يدنبال روش

ه كاست  ياستثناء فقط هنگام مين خصيصه در ساير اديان حقه الهي است.ت است. هيمصلحت بشر
    به حرب داشته باشد. يق اقدام عمليم اسالم و آن هم از طريگر قصد به تجاوز به حريدول د

   بشريتاسالم به  تعلّقاصل  - 40
كه  گروهي از علماي حقوق بر اين باورند كه مبناي حق منتج از قوانين فطري و طبيعي است  

باشد و لذا ديدگاه حقوق طبيعي بر اين منوال شكل  منبعث از قوانين حاكم بر طبيعت و هستي مي
ج و رشد اين ضنباشد.  و كتب آسماني قابل مشاهده ميحقّه ات در اديان تفّكرگرفته كه منشاء اين 

آن با شود. بررسي اين خط فكري و تطبيق  خط فكري در يونان باستان نيز به خوبي مشاهده مي
ق دهد كه همواره پيامبران يكي پس از ديگري كاملتر، و الح هاي ديني نشان مي دستورات و آموزه

و قوانين آن در ظرف طبيعت ها  انسان صياتاز سابق اكمل بوده و با بررسي شرايط زمان و خصو
 

 .17، آية 5صل انجيل متي، ف - 324
َنُكمْ    ُقْل  َأْهَل اْلِكتاِب َتعاَلْوا ِإىل ،64سورة آل عمران آية  - 325 َننا َو بـَيـْ  . َكِلَمٍة َسواٍء بـَيـْ
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و استعدادها عت اند. يعني احكام را بر وفق طبي ج شريعت نمودهضاقدام به تأسيس يا امضاء احكام و ن
بر اين اساس است كه احكام دين به دليل انطباق آن بر طبيعت و ابتناي آن بر لذا  .اند تشريع فرموده

  .   عقل مناسب حال همة ابناء بشر است، باالخص ديني كه جامع شرايع باشد
ت. به همة ابناء بشر اس تعلّقدين اسالم مختص به مسلمين نيست بلكه مبه دليل فوق است كه 

مندي از دستورات آن  از اسالم و بهرهعيت دستورات اسالم نيز براي همة كساني است كه مايل به تب
را به پيامبري نفرستاديم مگر براي جميع مردم مژده دهنده و تو « فرمايد: . در سورة سبا مياست دنباش

به « :شود كه امر ميدر آية ديگر به رسول اكرم ص  326.»دانند و بيم دهنده و ليكن اكثر مردم نمي
ماحصل اين بحث اين است  327.»باشم مردم بگو كه همانا من فرستادة خدا به سوي جميع شما مي

ا مؤمنين هم نيست بلكه دعوت يكه خوان نعمت اسالم گسترده است و منحصر به استفادة مسلمين 
بشر نزد اسالم گرامي  ة ابناءكلّيالهي است. با چنين نگرشي گستردة عام براي استفاده از اين نعمت 

و هدف ظهور اسالم همة ابناء بشر است. لذا مسلمين حق ندارند خود را ارجح به  علّتهستند و 
ايشان فخر فروشند يا آنكه بخواهند ديگران را با تحت فشار قراردادن  ديگر اقوام و ملل بدانند و بر

همانا تو را نفرستاديم مگر براي « فرمايد: بواسطه همين اصل است كه مي هدايت يا راهنمايي كنند.
رسول اكرم ص رحمت براي جهانيان بوده و نه  بعثتيعني هدف از  328»رحمت براي جهانيان

  زحمت براي آنها.

همة  يز برايه متعلّق به همة ابناء بشر است. دستورات اسالم نكست بلين نين اسالم مختص به مسلميد
ة ابناء بشر نزد يلّكاز دستورات آن باشند است.  يمند هرهت از اسالم و بيل به تبعيه ماكاست  يسانك

ن حق يهستند و علّت و هدف ظهور اسالم رحمت براي همة ابناء بشر است. مسلم ياسالم گرام
گران را يه بخواهند دكا آنيشان فخر فروشند يگر اقوام و ملل بدانند و بر ايندارند خود را ارجح به د

  همين خصيصه در ساير اديان حقه الهي است. نند.ك ييا راهنمايت يبا تحت فشار قراردادن هدا

 

  . ً◌َو لِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ  َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشريًا َو َنِذيرا، 28سبا، آية   سورة - 326
يعاً  .158سورة اعراف، آية  - 327  .ُقْل  َأيـَُّها النَّاُس ِإّينِ َرُسوُل اهللَِّ ِإلَْيُكْم مجَِ
ْ�ًَة ِلْلعاَلِمنيَ . 107سورة انبياء، آية  - 328  .َو ما َأْرَسْلناَك ِإالَّ َر



  149  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

  اصل كرامت انساني  - 41
وقتي خداوند متعال  329»همانا ما فرزندان آدم را گرامي داشتيم: «فرمايد در قرآن كريم مي   

نيز بايد اين كرامت را مرعي دارند و هيچكس مسلمين آدم را گرامي دارد مسلماً همة آحاد  بني
يا رفتار نمايد. بر مبناي  بنگرد آنانبه حقارت  ةت فرزندان آدم ع را خوار شمرد و يا به ديدمحق نيس

به ارج نهادن به  موظّفة آحاد افراد جوامع بشري گرامي هستند و حكومت اسالمي كلّياين اصل 
  است. فرداً و جمعاً  بشريت
گويد: هركس  بيست و دوم مي مادة« 330د:ننويس اعالمية حقوق بشر مي 22 – 25شرح مواد  در  

نيز به نحو  ماده اين .تا آخر.. .اجتماعي برخوردار باشد امنيتبه عنوان عضو اجتماع حق دارد از 
كامل در اسالم دستور داده شده و حقوق اجتماعي افراد نسبت به يكديگر و همچنين وظايف 

الضرر و ر داده شده و حديث افراد و افراد نسبت به حكومت كامالً شرح و دستوه حكومت نسبت ب
بن  ةمؤيد اين است كه از حضرت باقر ع از پيغمبر ص دربارة درخت خرمايي كه سمر الضرار

او ه جندب داشت و راه آن از منزل يكي از انصار بود روايت شده كه هرچه حضرت رسول ص ب
فرمود كه با  .نكرداو را رعايت كند قبول حقّ امر فرمود كه رفع مزاحمت از آن انصاري نموده و 

فرمود با دو درخت  .درخت ديگري در فالن محل كه از خود پيغمبر بود معاوضه كند قبول نكرد
خرما در بهشت به تو داده بجاي آن درخت فرمود  .معاوضه كند تا بده درخت رسانيد قبول نكرد

س حق چون هيچك ،آن انصاري فرمود كه آن درخت را بكنيده حضرت ب .شود قبول نكرد مي
ندارد ضرر و زياني به مؤمني برساند و آيات و اخبار دربارة حقوق افراد نسبت به يكديگر و حقوق 

كتب حديث مراجعه نمود و در روايت ابي ه بر حاكم بسيار است كه بايد ب رعيتو  رعيتحاكم بر 
كه حقّي ه اد ع دربارة حقوق مختلفه كه بر هر فردي الزم است از جملثمالي از حضرت سج ةحمز

خدا بر او دارد و حقوقي كه افراد نسبت به او دارند بطور كامل و مشروح ذكر شده و اين موضوع 
و قضيه كشيدن گوشواره از  .شرح و بسط زيادتر نيسته چون خيلي واضح و معلوم است محتاج ب

به جنگجويان پارتيزاني معاويه در حومه حكومت علي ع و خبر رسيدن توسط  گوش زن يهودي
ةحضرت و تب كردن او از غص يه در حوزه حكومت او اين صدمه و توهيني كه به يك نفر ذم

 

 . َو َلَقْد َكرَّْمنا َبِين آَدمَ . 70سورة اسرا، آية  - 329
 . 108 – 113ده، نظر مذهبي به اعالميه حقوق بشر صص حضرت حاج سلطانحسين تابن - 330
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 مادة رساند. اجتماعي افراد مي امنيترسيده مشهور است و كمال رعايت حاكم اسالمي را در حفظ 
بيست و سوم راجع به آزادي در قبول كار و گرفتن اجرت و دريافت مزد منصفانه است. در اين 

بزرگان  حتّيرد هم اسالم هيچ چيز را فروگذار ننموده و جزئيات آن را دستور داده است و مو
اند كه اجرت كارگر را فوري بپردازند چنانكه از حضرت صادق ع رسيده كه اجرت  اسالم فرموده

ال و مزدور را پيش از آنكه عرقشان خشك شود بايد پرداخت كه باعث از كارافتادگي او نشود حم
كنيد.  معينز از آن حضرت رسيده كه هرگاه مزدوري را بكار واداريد بايد اجرت او را قبالً و ني

كامل حقيقت اسالم  ةاعلي و نمون اند و فرد عمالً نيز بزرگان اسالم سرمشق جامعه در همة امور بوده
و  نسانيتارفتار و اخالق و صفات او را بسنجيم مظهر اعالي  علي بن ابيطالب ع است كه هر يك از

نويسند  كه مي .اش همينطور بود ين مورد نيز رويها چنانكه در .است بشريتسرمشق جامع براي افراد 
بن كعب از بزرگان اصحاب و از حاضرين جنگ احد در جنگهاي علي ع نيز در ركاب  ةظقر

اي خدمت حضرت نوشت كه جمعي از اعيان  نامه .والي فارس شد ،حضرت بود و از طرف حضرت
ها مدتاي كه در حدود آنها هست و  قنات كهنه و فرسودهه اند راجع ب اشراف آمده و تقاضا كرده و

باشد اهالي محل را احضار نمايد و آنها را وادار كند كه در آن قنات كار كنند كه  است مخروبه مي
شود و كشت و كار  حدود آباد مي هاي آن آب آن جاري شود و بر اثر جاري شدن آب زمين

شود و از آن حضرت كسب تكليف نمود.  المال نيز زياد مي كنند و در نتيجه خراج و عايدي بيت يم
كنم اگر وضع نهر و  حضرت جواب نوشت كه من احدي را بر كاري كه ميل ندارد مجبور نمي

اي آنها را دعوت كن و بكار كردن در آن تشويق نما و بعداً هم آب  قنات طوري است كه تو نوشته
كه بهترين دليل است بر اينكه آن  .اند مايل نبوده كساني كهكسي است كه كار كرده نه آن ز نهر ا

كار اجباري يا به بيگاري وادار كنند ولي در عين ه م را بدحضرت به هيچ وجه راضي نبود كه مر
امه حال مايل بود كه مردم هم مشغول كار شوند و بنية مالي آنها تقويت شود چنانكه در آخر همين ن

يعني اگر آباداني كنند و قوي و ثروتمند شوند  والن يعمروا ويقووا احب ايل من ان يضعفوافرمايد:  مي
و  باره عمالً بيان فرموده است.  ينا نزد من بهتر است از اينكه ضعيف باشند كه دستور اسالم را در

دهند مانند  ه به او مينيز براي رعايت حال كارگر در اسالم پسنديده نيست كه اگر وسيله كاري ك
بيل يا كلنگ يا امثال آنها در كارهاي مختلف خراب شد يا از بين رفت با او شرط دادن غرامت 

نكه ثابت شود كه او در اتالف آنها قصد عمد داشته است و در مقابل هم براي كارگر آبكنند مگر 
اند كه اگر كسي ديگري  دهمثالً دستور دا .كارفرما نگردده شرايطي شده كه موجب رسيدن زيان ب
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كار ديگر ه ي براي كاري اجير كرد او حق ندارد در آن ساعت و در آن زمان بمعينرا در موقع 
اختيار كارفرمائي است كه او را اجير نموده مگر در خارج آن زمان ه ب مدتبپردازد بلكه او در همة 

ي اجير نمود او در آن روز عينممثالً اگر كسي ديگري را براي روز مخصوصي براي كار  باشد.
دار كار  تواند عهده هد ولي در شب كه مزدور آن شخص نيست ميدتواند كار ديگري انجام  نمي

ديگري شود مگر آنكه آن كار و بيداري در شب سبب خستگي و فرسودگي او در روز بعد شود و 
كامل انجام دهد بلكه نماز نحو ه مانع گردد كه بتواند كار روزانه خود را كه براي ديگري است ب

د ثلث آخر شب نيز كه مستحب مؤكد است همانطور كه قبالً ذكر شد اگر سبب ضعف شب و تهج
رود مگر آنكه براي كاري  او در كار روز بعد كه براي ديگران است گردد آن استحباب از بين مي

هارم هم اسالم رعايت نموده بيست و چ ماده ي قرار داده نشده باشد. دربارهمعينكه اجير شده وقت 
اند  رسيده است كه فرموده حتّيو دستور داده كه مقداري از اوقات را براي كار دنيا قرار دهند 

روز بايد به سه قسمت شود. هشت ساعت آن براي كار و هشت ساعت  بيست و چهار ساعت شبانه
 حتّيست. و براي عبادت و خوراك و استراحت و هشت ساعت هم براي خواب و آسايش ا

تصريح شده كه روز جمعه نبايد مزدور را بكار وا دارند چنانكه از حضرت صادق ع رسيده كه 
گرديده  متحملفرمود هركس مزدوري را براي كاري بگيرد و او را از جمعه مانع شود گناه او را 

در ژنو كه نگارنده  1333زيرا جمعه براي عبادت خداوند و آسايش است. چنانكه در سال  ،است
بودم قانوني براي كلفت و نوكر ديدم كه يكي از مواد آن اين است كه بايد در روزهاي يكشنبه 
براي رفتن كليسا آزاد باشند و نبايد كارفرما آنها را از رفتن به كليسا براي عبادت پروردگار مانع 

معاش و  بيست و پنجم هم راجع به آزادي هركس در تأمين سطح زندگي خود در ماده گردد.
اگر باشد. اسالم نيز كار را براي تأمين زندگي خود و خانواده  اش مي بهداشت و رفاه خود و خانواده

راهي براي تأمين جز كار نداشته باشد (مثالً داراي ملكي كه درآمد دارد نيست) واجب شمرده و 
ات آنها مستحب قرار توسعه در زندگي و آسايش خانواده و رفع احتياج نيت هزيادتر از آن را هم ب

اند  پنجم است و بزرگان دين اسالم همه همين رويه را داشته بيست و مادةداده و اين همان مضمون 
كرد و زراعت  زد و زمين آباد مي چنانكه از حضرت صادق ع رسيده كه اميرالمؤمنين علي ع بيل مي

شد و علي  د و ميكاشت و سبز ميكر مكيد و تر مي دهان خود ميه نمود و پيغمبر هسته خرما را ب مي
هزار بنده از مال خود كه به زحمت بازو و عرق پيشاني و كار بدست آورده بود آزاد كرد و نيز از 

الخري يف من الحيب مجع املال من حالل يكّف به وجهه ويقضي به حضرت صادق ع است كه فرمود: 
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�ه آن مال ه آوري مال را كه ب جمع ري نيست در كسي كه دوست نداردييعني خ 331دينه ويصل به ر
و نيز آن حضرت فرمود پيغمبر  .صلة رحم نمايد آبروي خود را حفظ كند و وام خود را بدهد و

كرد. و نيز از  كه اشاره است به اينكه در كارها كمك مي ،دوشيد شخصاً بز خود را ميص خدا 
ل ما يكف به عياله اعظم اجراً الذي يطلب من فضل اهلل عز و جحضرت رضا ع روايت شده كه فرمود: 

يعني كسي كه از فضل خدا طلب روزي كند كه عيال و خانواده خود را  332اهلل من اجملاهد يف سبيل
آن آنست كه او  علّتكسي كه در راه خدا جهاد كند زيادتر است و از او  نگاهداري نمايد اجر

د. و نيز داود بن سرحان نقل شو سبب احياء يا آسايش يك مؤمن يا چند نفر از بندگان خدا مي
عرض كردم فدايت شوم كند.  كه ديدم حضرت صادق ع را كه خودش خرما كيل ميكند  مي

فرمود نيكو نيست براي  .كردي كه آن را كيل كنند كاش به بعض فرزندان يا غالمان خود امر مي
م حسن تدبير در مرد مسلم مگر سه چيز يكي صبر بر باليا و مصائب و ديگر دانائي در دين و سو

زندگاني. كه داللت دارد بر اينكه شخص بايد در كارهاي زندگاني خود كامالً مراقب باشد و اخبار 
   »هر قسمتي يك حديث به عنوان مثال ذكر كرديم. ين باره زياد است كه ازا در

لحاظ و رنگ و نژاد و تابعيتي از عيت ة ابناي بشر در عالم تحت هر وضكلّيبر اساس اين اصل   
دهد كه به هر طريقي اقدامي صورت  و اين اصل اجازه نمي اسالم و دولت اسالم گرامي هستند

المللي  انساني خوار يا تحقير شود. در حال حاضر در رفتار رايج بين قانونيگيرد كه بدون مجوز 
قير دول معظم در ارتباطات خود با دول فقير يا متخاصم تبعة آنها را بسيار خوار شمرده و تح

سياست خارجي دولت  اتّخاذجويند. اينگونه اعمال در  هاي مختلف بيزاري مي نمايند و يا به گونه مي
 ملّتاسالم مردود و ممنوع است. اگر مخاصمتي با دولت خارجي وجود دارد نبايد آن را به افراد 

  كه همان بني آدم است تعميم داد و به برخورد خصمانه با آنها پرداخت. 
  

 

ْ�ََد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن ِعيَسى َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ َعْن  ،باب االستعانة بالدنيا على اآلخرة، 72، 5، الكافي 331 ٌة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأ ِعدَّ
ْ�َِن ْبِن ُحمَمٍَّد َعِن اْحلَاِرِث ْبِن بـَهْ  َر ِيف َمْن َال حيُِبُّ َمجَْع اْلَمالِ َعْبِد الرَّ َ َعْبِد اهللَِّ ع يـَُقوُل َال َخيـْ ْعُت َأ  َراَم َعْن َعْمِرو ْبِن ُمجَْيٍع قَاَل مسَِ

َهُ  ِ� َنُه َو َيِصُل ِبِه َر   .ِمْن َحَالٍل َيُكفُّ ِبِه َوْجَهُه َو يـَْقِضي ِبِه َديـْ
ْ�ََد ْبِن َأِيب َعْبِد اهللَِّ َعْن ِإْمسَاِعيَل ْبِن ِمْهَراَن َعْن زََكِرَّ اْبِن عِ ، باب من كد على عياله...، 88 ،5، الكافي 332 ٌة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأ دَّ

رًا ِمَن اْلُمَجاِهِد ِيف َسِبيِل اهللَِّ ْعَظُم َأجْ آَدَم َعْن َأِيب احلََْسِن الرَِّضا ع قَاَل الَِّذي َيْطُلُب ِمْن َفْضِل اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َما َيُكفُّ ِبِه ِعَياَلُه أَ 
 .َعزَّ َو َجلَّ 
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بدون  توان و نمي هستند يگرام قوميتيرنگ و نژاد و با هر ت و يهر وضع دربشر در عالم  يبناة ايلّك
د آن را به يوجود دارد نبا يبا دولت خارج ي. اگر مخاصمتنمودر يا تحقيخوار  يانسان يمجوز قانون

  م داد و به برخورد خصمانه با آنها پرداخت.يآدم است تعم يه همان بنكافراد ملّت 

  صل وحدت ا - 42
كه شالودة حكومت را بر مبناي تفرقه قرار  333فكراني نظير ماكياول برخالف نظريات كوته  
ترين اصول ديني تمام اديان حقيقي الهي بوده و عنصر تشكيل دهندة  اصل وحدت از مسلمدهند،  مي

حصن  ة افراد بشر دركلّيباشد. بر اساس اين اصل  ميديپلماسي ديني و اسالمي سياست خارجي و 
اند.  حقوق برادري و برابريحقّ قرار دارند و همه با هم برادر و مست ال اله اال اهللحصين كلمة طيبة 

به  موظّفاحراز اين حقوق مبتني بر دين و آئين و مسلك و عقايد افراد نيست و حكومت اسالمي 
استثناء در  باشد. ميي به همة افراد و گروهها با عقايد و مذاهب يا اديان مختلف واساعطاي حقوق م

  فقط در محدود كردن متجاوز در تجاوز به حقوق ديگران مصداق دارد.  اصلاين 
قتال با متجاوزين به حريم اسالم  بارةقرآن كريم سواي آيات سورة توبه و سور ديگر كه در  

 تعييناكرام  ،يبرحغير كفّار برخورد باو مسلمين را در ص است وظيفة رسول اكرم  نازل شده
به اهل كتاب بگو بيائيد به سوي «در آية شريفه خطاب به رسول اكرم ص است كه:  نمايد. مي

همه  ال اله اال اهلليعني به حضرتش امر شده كه در لواي كلمه  334»اي كه پذيرفتة ما و شماست. كلمه
 پس خداوند پيامبرانواحد بودند  امتمردم يك «شريفة:  را به وحدت فرا خواند. بر طبق آية

آن اختالف  درآنچه مردم بر و ترساننده را فرستاد و با آنها كتاب به حق نازل كرد تا  هبشارت دهند
ف بعثت انبياء رفع اختالف بين مردم است. به عبارت ديگر اهديكي از ا 335»كردند حكم كنند.

 سنانه وحدت بين گروندگان به دين. كلمة  حتّيهدف بعثت انبياء ايجاد وحدت بين مردم است و 
اسالمي به سياست خارجي ة ابناء بشر است و از لحاظ كلّيبدون هيچ تخصيصي شامل در آية فوق 

 

333- Niccolo Machiavelli (1469-1529)  نويسندة فلورانسي در كتاب معروف خودThe Prince  روش حصول
  نمايد. اهداف سياسي را در بكارگيري خدعه و نيرنگ و ايجاد تفرقه معرّفي مي

َنُكمْ    َل اْلِكتاِب َتعاَلْوا ِإىلُقْل  َأهْ  ،64سورة آل عمران آية  - 334 َننا َو بـَيـْ  . َكِلَمٍة َسواٍء بـَيـْ
ِحلَْ ، 213سورة بقره آيه  - 335 رِيَن َو ُمْنِذرِيَن َو َأنـَْزَل َمَعُهُم اْلِكتاَب  بَـَعَث اهللَُّ النَِّبيَِّني ُمَبشِّ قِّ ِلَيْحُكَم بـَْنيَ كاَن النَّاُس أُمًَّة واِحَدًة فـَ

  . َما اْختَـَلُفوا ِفيهِ النَّاِس ِفي
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اين معني است كه هرگونه اختالفي در بين جوامع بشري ناپسند است و هدف شارع بزرگ نيز رفع 
 واحد امتمردم يك  :چه در اول اين آيه فرموده كهاست واحد  امتاين اختالفات و ايجاد يك 

  اين وحدت مبعوث شدند. مجددبودند و انبياء براي احياء 
  و  ملّتمراد از وحدت اوليه را وحدت زمان آدم ع و  اخيرد حيدر آملي در شرح آية سي

ي (پنهاني) طريقت واحدة آن حضرت دانسته و منشاء اختالف را از شياطين انسي (انساني) و جنّ
   336كند. ذكر مي

دين امري است كه اعتقاد به آن را «... : 337فرمايند رانس صلح اديان مييه به كنفحدر پيام افتتا
ايم. ما كه  طور آگاهانه آن را انتخاب كرده توان تحميل كرد. بلكه هر يك از ما به به زور و جبر نمي

ترين همه اديان   مسلمانيم اسالم را انتخاب كرديم و معتقديم كه اسالم آخرين دين الهي و كامل
توان اين اعتقاد را به اجبار به ديگري تحميل كرد، زيرا ديگري هم بايد تحقيق و  نمياست. ولي 

جستجو بكند تا يقيناً به اين نتيجه برسد. بنابراين مادامي كه پيروان اديان به يك نتيجه واحد 
داد و اند، بايد براي استقرار صلح جهاني، به همه اين اديان احترام گذارد و به آنها اهميت  نرسيده

امكاناتي را براي آنان فراهم كرد كه بتوانند جستجوي خودشان را ادامه بدهند تا در راه وحدت 
آنكه عقيدة  توان از وحدت اديان دم زد بي طور كه گفته شد امروز نمي اديان موفّق بشوند. ولي همان

هاي عرفاني  ن طريقهديگري را محترم شمارد. لذا به همين دليل من كه معتقدم عرفان اسالمي در ميا
كنم اما اميدوارم  ترين عرفان هست، اين اعتقاد خود را به ديگران تحميل نمي اديان مختلف، مترقي

ام. در دوران اخير بسياري از بزرگان و رهبران جهان  سايرين هم به همين نتيجه برسند كه من رسيده
انساني دانا و متوجه اين نكات بود بعد اند. چنانكه پاپ فقيد ژان پل دوم كه  متوجه اين مطلب شده

مالقات كرد.  المقدس رفت و با بزرگان ارتدكس نيز ها اختالف بين فرق مسيحي، به بيت از مدت

 

ويل كتاب اهلل العزيز احملكمسيد حيدر آملي، تفسير  - 336 � االعظم يف  مؤسسة الطباعة و . 426 – 397، جلد اول، صص احملي
 . ه.ق طهران ۱۴۱۴النشر، وزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي، الطبعة االويل، 

ابنده مجذوبعليشاه به كنفرانس صلح اديان، بنياد هماهنگي اديان و متن پيام افتتاحيه حضرت حاج دكتر نورعلي ت - 337
 18 -20، (1384فروردين  31- 29، (Foundation for Religious Harmony and Universal Peace)صلح جهاني 

)، هندوستان، دهلي نو. صلح اديان، عرفان ايران، مجموعه مقاالت، گردآوري و تدوين دكتر سيد 2005آپريل 
. مختصر شرح اين كنفرانس در همان شماره در: 5-9، صص 1384، انتشارات حقيقت، 22طفي آزمايش، شمارة مص

 آمده است.  125-136كنفرانس بنياد هماهنگي اديان و صلح جهاني، حسينعلي كاشاني، صص 
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نبايد از اعتقادات ديني خود دست بردارند، بايد به اعتقادات  كدام    پيروان اديان در عين اينكه هيچ
اي همكاري اجتماعي داشته باشند بدون    ن بايد با هم نحوهديني ديگران هم احترام بگذارند و همچني

اينكه عقايد خويش را ترك كنند و يا حتّي تخفيف بدهد و اين مطلب بايد در ذهن همه متدينان 
وارد بشود. خوشبختانه در عرفان اسالمي همواره اين مسأله مورد توجه بوده و عارفان مسلمان با 

گذاردند. و كتب عرفاني نيز مؤيد صدق اين  اشتند و به آنها احترام ميپيروان ديگر اديان معاشرت د
دهند كه  ها اين امكان را مي كالم است. در عرفان اسالمي براي هر فردي شخصيتي قائلند و به انسان

تحقيق كنند و بفهمند و بعد از درك مطلب، اعتقادات خود را اختيار كنند، كما اينكه در ابتداي 
به ايران شاهد اين واقعيت هستيم. درست است كه اعراب، اول بار دين اسالم را  ورود اسالم

پذيرفتند و بسياري از ممالك اسالمي را فتح كردند ولي اين صحيح نيست كه بگوييم اعراب، ايران 
را فتح كردند، زيرا ورود اسالم به ايران تا حدود ري با جنگ و ستيز بود ولي بعد از آن مردم 

تعاليم اسالم را پذيرفتند و برمبناي آن عمل كردند. اما چگونه به انتخاب اسالم رسيدند؟ خودشان 
ها و حقوق آنها را بايد محترم داشت واز آزادي بيان و  چون در اسالم تعاليمي از قبيل اينكه انسان

امروز  عقيده حمايت كرد، اين تعاليم را پسنديدند و به اسالم روي آوردند. متأسفانه در دنياي
جريان سياست چنان غلبه پيدا كرده است كه تعاليم عاليه اديان را نيز تحت سيطرة خويش درآورده 
است. چنانكه دفاع از صلح نيز با اغراض سياسي همراه است همانند طرفداري و حمايت از يك 

دور بشود  جناح و يا مخالفت با آن. بزرگان اديان بايد سعي كنند اعتقادات ديني از سيطره سياست
ها آزادند خودشان  و آلت دست هيچ يك از افكار و آراء مختلف سياسي قرار نگيرند. البتّه انسان

روش سياسي و اجتماعي مورد قبول خويش را انتخاب كنند و از جنبة اعتقادي به يكي از اديان 
حريك كنند و از الهي، متدين باشند ولي اينكه كساني احساسات ديني را در هر قومي و هر ملّتي ت

آن استفاده كنند، چنانكه اين امر امروزه در عالم سياست متداول است، امر خطرناكي است كه هم 
كند و هم امكان آن انتخاب اصلح را در اعتقادات براي مردم باقي  اعتقادات مردم را خراب مي

    »كند... گذارد و حاصلش اين است كه جنگ بين پيروان اديان را بيشتر مي نمي
شايد خدا ميان شما و «فرمايد:  ميدوستي با دشمنان سابق و نحوه رفتار  درسورة ممتحنه در 

ورزيد دوستي پديد آورد. خدا قادر است و خدا آمرزنده مهربان است.  كساني كه با آنها دشمن مي
سرزمينتان اند و از  خدا شما را از نيكي كردن و عدالت ورزيدن با آنان كه با شما در دين نجنگيده

كنند دوست دارد. جز اين نيست  دارد خدا كساني را كه به عدالت رفتار مي اند باز نمي بيرون نكرده



 اسالم  در الملل  بين روابطمباني عرفاني     156

  

اند  اند و از سرزمين خود بيرونتان رانده كه خدا از دوستي كردن با كساني كه با شما در دين جنگيده
آنان دوستي ورزد از ستمكاران  اند شما را باز دارد و هركه با يا در بيرون راندنتان همدستي كرده

ُهْم « :339اند اين آيات فرمودهشرح  در 338»خواهد بود. ُتْم ِمنـْ َنُكْم َو بـَْنيَ الَِّذيَن عاَديـْ َعَسى اهللَُّ َأْن َجيَْعَل بـَيـْ
اميد است كه خدا دوستي ميان شما و دشمنانتان كه مشركينند برقرار گرداند. اين جمله جواب  َمَودَّةً 

و مواالت تبديل  محبتكه دشمني و بيزاري را به  است دراخداوند قَو اهللَُّ َقِديٌر  است. سئوال مقدر
ُ َغُفورٌ  نمايد. نها از روي جهالت صادر شده مانند دشمني با شما و آنچه آخداوند آنچه را كه از  َو اهللَّ

خداوند به آنها و شما  رَِحيمٌ  بخشد. را كه از شما از روي جهالت صادر شده مانند دوستي با آنها مي
آمده: خداوند واليت ع و در خبري از امام باقر  كند تا چه برسد به اينكه شما را ببخشد. رحم مي

نسبت به مؤمنين اظهار عداوت كردند، پس  مكّهرا قطع كرد و اهل  مكّهمؤمنين از قومشان از اهل 
داريد مودت قرار دهد، وقتي اهل  تعداواميد است كه خداوند بين شما و آنانكه با آنها   فرمود:
با آنان مخالطت و مناكحه كردند و رسول خدا با حبيبه ص اسالم آوردند اصحاب رسول خدا  مكّه

يِن َو ملَْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن  340دختر ابوسفيان بن حرب ازدواج نمود. ال يـَْنهاُكُم اهللَُّ َعِن الَِّذيَن ملَْ يُقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ
رِكُ  خدا شما را از دوستي آنانكه با شما در دين قتال و دشمني نكرده و شما را از ْم َأْن تـَبَـرُّوُهْم ِد

 الَِّذيَن ملَْ يُقاتُِلوُكمْ بدل از  َأْن تـَبَـرُّوُهمْ كند تا بيزاري از آنها جوييد.  ديارتان بيرون ننمودند نهي نمي
تضمين شده است.  واضُ فتمعناي  تـُْقِسُطواالت رفتار كنيد. در با آنها به عد وَو تـُْقِسُطوا ِإَلْيِهْم باشد.  مي

رُِكْم َو ظاَهُروا َعلى ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ  يِن َو َأْخَرُجوُكْم ِمْن ِد ا يـَْنهاُكُم اهللَُّ َعِن الَِّذيَن قاتـَُلوُكْم ِيف الدِّ   ِإمنَّ
كند  دارد و تنها شما را از دوستي كساني نهي مي عدل را دوست مي خدا مردم با ِإْخراِجُكْم َأْن تـََولَّْوُهمْ 

وطنتان بيرون نمودند و بر بيرون كردن شما همدست شدند تا  شما قتال كردند و ازبا دين  كه در
باشد.  مي مْ َأْن تـََولَّْوهُ  تكراهاست، يا تقدير آن  الَِّذيَن قاتُِلوُكمْ  بدل از َأْن تـََولَّْوُهمْ آنها را دوست نگيريد. 

ُْم فَُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ  كه واليت  زيراآنان ظالم هستند،  ،دوستي كنند هاو كساني كه با آن َو َمْن يـَتَـَوهلَّ

 

ُتْم ِمْنُهْم َمَودًَّة َو اهللَُّ َقِديٌر َو اهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  َعَسى اهللَُّ َأْن َجيَْعَل بـَْيَنُكْم َو بـَْنيَ الَِّذينَ ، 7 -9سورة ممتحنه، آيات  - 338 ال . عاَديـْ
رُِكْم َأْن تـََربُّوُهْم َو  يِن َو ملَْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِد ا . ْقِسِطنيَ تـُْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلمُ يـَْنهاُكُم اهللَُّ َعِن الَِّذيَن ملَْ يُقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ ِإمنَّ

رُِكْم َو ظاَهُروا َعلى يِن َو َأْخَرُجوُكْم ِمْن ِد ُْم فَُأولِئَك ُهُم   يـَْنهاُكُم اهللَُّ َعِن الَِّذيَن قاتـَُلوُكْم ِيف الدِّ ِإْخراِجُكْم َأْن تـََولَّْوُهْم َو َمْن يـََتَوهلَّ
  .الظَّاِلُمونَ 

 .144-146ترجمه، صص  14 ، جلد بيان السعاده في مقامات العباده - 339
 نورالثقلين.  –علي بن ابراهيم قمي  - 340
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   »گذارند. د، بلكه در جاي عداوت ميدهن ميقرار را در غير موضع خودش 
پروردگار شما يكي اي مردم، بدانيد كه همانا «فرمايد:  در خطبة وداعي مي صرسول گرامي   

است و همانا پدر شما يكي است، بدانيد كه نه عرب بر عجم و نه عجم بر عرب و نه سياه بر سرخ و 
اصل وحدت نيز از اين آيه به وضوح مشهود  341.»نه سرخ بر سياه برتري و فضيلت ندارد مگر به تقوا

يد و از آن يك تن همسر او اي مردم بترسيد از پروردگارتان آن كه شما را از يك تن بيافر«است: 
را و از آن دو، مردان و زنان بسيار پديد آورد و بترسيد از آن خدايي كه با سوگند به نام او از 

از قسمت  342»از خويشاوندان مبريد هرآينه خدا مراقب شماست. رخواهيد و زنها يكديگر چيزي مي
نها همه خويشاوندند و در قسمت ت پدر آحدشود كه تمام خلق خدا به دليل و اول آيه استنباط مي

ة افراد كلّي كه براساس قسمت اول آيهنمايد  مي تأكيدرا و خويشاوندان دوم آيه مبريدن از ارحام 
بر اصل  تأكيدباشند. به عبارت ديگر اين آيه  ميخويشاوند روي زمين از گذشته و حال تا آينده 

   ه امكنه و ازمنه دارد.كلّيانسانها در   ةكلّيوحدت 
و همگان به ريسمان خدا چنگ زنيد و «فرمايد:  و در آية ديگر خطاب به همة اهل زمين مي  

پراكنده نشويد و از نعمتي كه خداوند بر شما ارزاني داشته است ياد كنيد. آن هنگام كه دشمن 
از يكديگر بوديد و او دلهايتان را به هم مهربان ساخت و به لطف او برادر شديد و بر لبة پرتگاهي 

َو اْعَتِصُموا « 344:اند چنين فرمودهآيه در تفسير اين  343.»آتش بوديد پس خدا شما را از آن برهانيد
از جانب خدا شود زيرا آن مانند ريسمان محسوسي است كه  حبل خدا بر قرآن اطالق مي ،ِحبَْبِل اهللَِّ 

ي ع است به سوي آن عبارت از مقام مشيت و علويت عل كشيده شده است، يكبه سوي خلق 
آن و لفظ و عبارت  هنقش و نوشت(قرآن) دست خدا و سوي ديگرش به دست مردم است و آن 

شود، زيرا او نيز ريسماني است كه  اطالق ميع  لييا وص است. و نيز حبل بر شخص كامل از نبي 
 

قال ، 21باب ما جاء في واحد... ص: ، 21، الجواهر معدن. 334، ص 18تفسير الميزان، عالمة طباطبايي، جلد  - 341
كم واحد ال فضل لعريب على عجمي و ال لعجمي ع �ر سّيد رسول اهلل ص أيها الّناس إن ربكم واحد و إن أ لى عريب و ال أل

لتقوى قال اهلل تعاىل ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَِّ َأْتقاُكمْ  �ر إال   .على أسود و ال ألسود على أ
ُهما رِجاًال َكِثريًا   َأيـَُّها النَّاُس اتـَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس واِحَدٍة َو َخَلَق ِمْنها َزْوَجها َو َبثَّ  ،1سورة نساء آية  - 342 ِمنـْ

 . َو ِنساًء َو اتـَُّقوا اهللََّ الَِّذي َتسائـَُلوَن ِبِه َو اْألَْرحاَم ِإنَّ اهللََّ كاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً 
يعًا َو ال تـََفرَُّقوا َو اذُْكُروا نِْعَمَت اهللَِّ عَ  :103سورة آل عمران، آية  - 343 ُتْم َأْعداًء فَأَلََّف بـَْنيَ َو اْعَتِصُموا ِحبَْبِل اهللَِّ مجَِ َلْيُكْم ِإْذ ُكنـْ

ُتْم َعلى ً َو ُكنـْ   .َشفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمْنها  قـُُلوِبُكْم فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخوا
 . 347-350ترجمه،  3ج   بيان السعاده في مقامات العباده - 344
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از جانب خدا به سوي خلق كشيده شده كه يك طرف آن مشيت است مانند قرآن و طرف ديگرش 
نيز  هاشود زيرا كه آن اوست. و نيز حبل بر واليت تكويني و واليت تكليفي اطالق مي ريتبش

كشيده شده كه يك طرفش مشيت است زيرا همه در مقامات باال يكي هستند،  ندستهي هاي ريسمان
است، و  بشريتكامل و سينة قابل واليت و  بشريتو تفرقه در عالم فرق است و طرف ديگر آن 

و قول خداي  گردد. مي مقرّرو رسالت نبوت  و رسالت و شريعت كه ازنبوت  است در همچنين
لَُّة أَْيَن ما ثُِقُفوا ِإالَّ ِحبَْبٍل ِمَن اهللَِّ َو َحْبٍل ِمَن النَّاسِ تعالي اندكي بعد از اين  اشاره به   345ُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ

في است، چنانكه در خبر است كه حبل از خدا دو واليت است، يا اشاره به قرآن و واليت تكلي
نسبت داده شده است كه در ص به پيامبر  است و قرآن است، و حبل از مردم علي بن ابيطالب ع

مقام وصف كتاب و عترت فرمود: دو ريسمان كشيده شده است، يك سوي آن به دست خداست و 
ولكن پس از آنكه در اول  ند.شو يك سوي ديگر به دست شماست و آن دو هرگز از هم جدا نمي
شود كه واليت تكويني كتابي است  سورة بقره از تحقيق معني كتاب و تعميم آن گذشت معلوم مي

 محمداز جانب خدا چنانكه واليت تكليفي نيز كتابي است از جانب خدا، و مقصود از آن در اينجا 
عت و دين اوست كه همان اسالم باشد، يا اينكه مقصود شري يا رسالت يا واليتش مينبوت  باص 

است در پيروي از  امتاست. يا مقصود علي ع است با واليتش، چون مقصود از آن آيات كنايه از 
مقصود اعتصام به جميع معاني حبل است نسبت به مرتبه خلق،  ،بنابر تعميم امر به اعتصام واليت.

 يو كتاب او چنگ بزنيد، و ا اوو شريعت ص  محمدپس گويا كه گفته است: اي مسلمانان به 
يعًا  مؤمنين به علي ع و واليتش چنگ بزنيد. در اين َو ال تـََفرَُّقوا  يعني همگي با هم چنگ بزنيد.مجَِ

چنگ زدن پراكنده نشويد بدين گونه كه بعضي از شما به حبل خدا تمسك كنيد و بعضي ديگر به 
ع نسبت داده شده است  به امام باقر يت منافقين.حبل شيطان از قبيل اديان منسوخ و باطل از قبيل وال

باشد،  در واليت ميآنها ص و اختالف آنان بعد از نبي  امتكه، در بيان اينكه اين آيه كنايه از 
شوند و  مي متفرّقبعد از پيامبرشان ص  محمد امتدانست كه  تعالي ميتبارك و فرمود: خداوند 

كه سابقين را نيز كه قبل از آنان  كندگي نهي كرد همچنانكنند، پس آنان را از پرا اختالف مي
َو نشوند.  متفرّقو ص  محمدل آبودند نهي كرده بود، پس امر نمود كه اجتماع كنند بر واليت 

ُتْم َأْعداًء فَأَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِبُكمْ  ر شما كه دشمن و به ياد آريد نعمت خدا را ب اذُْكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ ُكنـْ
 

هرجا كه باشند (مهر) ذلّت بر آنها زده شده است مگر آنكه به حبل خدا و به حبل . 112سورة آل عمران، آية  - 345
 مردم باشند.
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ً ه سبب اسالم بين دلهاي شما الفت قرار داد. بوديد پس ب به نعمت او يعني  فََأْصَبْحُتْم بِِنْعَمِتِه ِإْخوا
هستيد. از آنجا كه دشمني بين مردم، بالي  متّفقبرادران ديني شديد كه همديگر را دوست داريد و 

نعمت در آخرت است،  رثت و موبزرگي براي آنان است و الفت در دنيا نعمت بزرگي اس
اند:  ا ذكر كرد. گفتهراين نعمت  و اعطاءبال اين خداوند از بين نعمتهايي كه به آنان داده است، دفع 

اوس و خزرج دو برادر از دو پدر بودند و بين اوالد آنها اختالف و دشمني افتاد، و جنگ بين آنها 
به سبب اسالم خاموش كرد و بين آنها الفت  يكصدوبيست سال طول كشيد تا اينكه خداوند آن را

دو مرد از اوس و خزرج به همديگر فخر فروشي كردند، پس آنكه  اند: رخي گفته. ببرقرار ساخت
بت ذوالشهادتني ةخزمياز اوس بود گفت:  عاصم بن از ماست، و  حنظلة غسيل املالئكهاز ماست و  بن 

عرش رحمان براي او به لرزه درآمد و خداوند به كه  سعد بن معاذاز ماست و  بت محّي الدين
خزرجي گفت: از ما، چهار نفر هستند كه به قرآن  ي قريظه راضي شد، از ماست.ناو در بحكميت 

بتو  معاذبن جبل، و اّيب بن كعباستحكام بخشيدند، كه عبارتند از  سعد بن و نيز  ابوزيد، و زيد بن 
پس گفتگو بين آن دو جريان پيدا كرد تا به همديگر غضب خطيب و رئيس انصار از ماست.  عباده

سي ملحق شد و خزرج به سوي خزرجي رفت در وكردند و تفاخر نمودند و ندا دردادند و اوس به ا
رسيد، پس االغي را سوار شد و پيش آنان آمد ص اين موضوع به پيامبر  حالي كه با آنها اسلحه بود.

پيامبر آيات را براي آنان خواند و در نتيجه صلح بين آنها برقرار  پس خداوند آيات را نازل فرمود، و
ُتْم َعلى شد. بر لبة پرتگاهي از آتش بوديد پس خدا شما را از  وَشفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر فَأَنـَْقذَُكْم ِمْنها   َو ُكنـْ

آن است و آن دفع بالي وقوع در آتش، و نجات از  كه نعمت ديگري را ذكر فرمودآن برهانيد، 
   »منظور اين است كه نعمت اسالم موجب تبديل عدوات به الفت شده است.

همانند آن كسان مباشيد كه پس از «فرمايد:  همين سوره با نهي تفرقه مي ردر آيات بعدي د  
و در  346.»آنكه آيات روشن خدا بر آنها آشكار شد، پراكنده گشتند و با يكديگر اختالف ورزيدند

تو را با آنها كه دين خويش فرقه فرقه كردند و دسته دسته شدند كاري «فرمايد:  سورة انعام مي
در تفسير اين  347.»سازد گاه ميآكردند  نيست كار آنها با خداست و خدا آنان را به كارهايي كه مي

 

 . َو ال َتُكونُوا َكالَِّذيَن تـََفرَُّقوا َو اْخَتَلُفوا ِمْن بـَْعِد ما جاَءُهُم اْلَبيِّناتُ  105سورة آل عمران، آيه  - 346
ا َأْمُرُهْم ِإَىل اهللَِّ مثَُّ يـَُنبُِّئُهْم ِمبا كانُوا  ِديَنُهْم َو كانُوا ِشَيعًا َلْسَت ِمْنُهْم ِيف َشيْ  ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوا 159سورة انعام، آية  - 347 ٍء ِإمنَّ

  .يـَْفَعُلونَ 
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ي سنّتهر سيره و ه (آنان كه دينشان را فرقه فرقه كردند) بِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِديَنُهْم « 348اند:  آيه فرموده
، و بر سيرة شرعي 349شود مردم بر دين پادشاهان خود هستند شود: چنانكه گفته مي دين گفته مي

(امروزه دين شما را كامل كردم) و به جزا نيز   اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ  شود مانند: الهي نيز اطالق مي
(صاحب روز جزا) و نيز بر اسالم و عبادت و عادت، و  ماِلِك يـَْوِم الدِّينِ شود مانند:  دين گفته مي

و خواري، و حساب، و قهر، و استعال و ملك، و حكم، و تدبير، و توحيد، و جميع چيزهائي  ،طاعت
، و خدمت، و احسان، و بر غير اينها از معاني نيز دين ملّتشود، و  كه خداوند به سبب آن عبادت مي

به  ست كه حقيقت دين، راهي است از قلب به سوي خدا و سيرشود. تحقيق مطلب اين ا اطالق مي
شود، و آن دو عبارت از واليت تكويني  ن طريق يا بر آن طريق، و آن طريقت ناميده ميايسوي 

شود و واليت تكليفي است كه از آن به حبل از  است كه از آن به حبل از جانب خدا تعبير مي
شود، و صاحب واليت مطلقه  كليفي باب اين طريق باز ميشود. و با واليت ت جانب مردم تعبير مي

هايي از اين واليت است، و  سايه همقيدهاي  است، و واليت متّحداست و آن با واليت مطلقه ع علي 
باشند، و هرچه كه از  تحت پرچم او مياولياء ع و انبياء ع خاتم واليت گشت و كل ع لذا علي 

ان جهت است كه به واليت متصل و به حقيقت دين مرتبط است، شود بد ن ناميده مييشرايع الهي د
معني فـَرَُّقوا پس بنا بر قرائت  با سيرة الهي است. كلهشامنامند از باب  و سيرة غير الهي را كه دين مي

 اعقل گرفته بمنبعث از فيض ان را كه از طريق قلب به واليت تكويني شآيه اين است: كساني كه دين
، يا اينكه آنچه را كه از راه واليت تكليفي از ايمان در دلهاي آنان سازند ع ميقطهواهاي فاسد 

سازند. زيرا انسان آنگاه كه به نفس و دنيا روي آورد، هر  قطع مي هداخل شده است و اغراض فاسد
كند. و چه خوب گفته شده  مي متفرّقرسد بر جهات نفس  چيزي كه از جهت آخرت به او مي

  است: 
  هين تلف كم كن، كه لب خشك است، باغ           ت را بالغ بعني كه آي 350انصتوا

تفرقه اين است به بعضي ايمان آوردند و به بعضي كافر شدند، يا در دينشان  فـَرَُّقوا ِديَنُهمْ يا معني 
بر هفتاد و  امتين ديگري اختيار كردند، چنانكه وارد شده است كه دو هركدام ديني غير از  كردند

 

 .219 – 222ترجمه، صص  5، ج  بيان السعاده في مقامات العباده - 348
  .السادس يف علمه و شجاعته و شرف نفسه ،٢١ ،٢ ،الغمة كشف .و الناس على دين ملوكهم كما ورد يف احلديث و املثل - 349
َ�ُونَ از سورة اعراف است:  204اشاره به آية  - 350 وقتي قرآن خوانده  .َو ِإذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َو أَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تـُْر
 شود پس گوش دهيد و ساكت باشيد شايد مورد رحمت شويد.  مي
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نيز خوانده شده است يعني به جهت غفلت تامي كه از طريق  ُقوا ِديَنُهمْ رِ افَ و  شوند. قه تقسيم ميسه فر
قلب داشتند از واليت تكويني خود جدا شدند، يا از واليت تكليفي خود به سبب هجرت و غفلت 

تي. و جدا شدند چنانكه دانسع قلب آنها داخل شده بود جدا شدند، يا از علي  از ذكرشان كه در
 َو كانُوا ِشَيعاً  است.ع مفارقت از علي  ُقوا ِديَنُهمْ رِ افَ چنانكه در خبر وارد شده است كه مقصود از آية 

يا هواهاي كردند  مي باطل را پيرويامام  ياغرض  يابودند و هر يك از آنها هوا  متفرّقيعني آنها 
حوي كه هريك از آنها گويا به نكردند  عديده يا اغراض عديده يا ائمة عديده را پيروي مي

و  351َضَرَب اهللَُّ َمَثًال رَُجًال ِفيِه ُشرَكاُء ُمَتشاِكُسونَ هاي مختلفي بودند، چنانكه خداي تعالي فرمود:  فرقه
تو را يك دل دادم كه در آن يك دلبر گيري نه آنكه يك دل   چنانكه در فارسي گفته شده است:

تو متمكّن از آنها يا ٍء  َلْسَت ِمْنُهْم ِيف َشيْ آواره سازي.  مهمي اي را دنبال را صد پاره كني و هر پاره
نيستي در هيچ مقدار از تمكّن زيرا تمكّن تو يا به سبب تمكّن صورت ملكوتي تو در قلوب 

، و اند اخذ كردهآنهاست، يا به سبب تمكّن ذكري است كه با واليت تكليفي از تو در دلهاي خود 
، كه همة اينها از اند اخذ كردههاي خود  ادي است كه با بيعت عام در سينهيا به سبب تمكّن انقي

تواني  شفاعت آنها كاري نمي يا اينكه مقصود اين است كه تو در باشد. شؤون و مرتبة نازله تو مي
. و يا تو با آنها تجانس بكنيتواني  ميبكني. يا اينكه در سئوال و محاسبه و عذاب آنها كاري ن

در قلوب آنها به يكي از وجوه ذكر شده ص مرجع همة اين معاني اين است كه پيامبر نداري، و 
شده است، و  مقدمكه بر آن ٍء  َشيْ است يا حال است از َلْسَت خبر ِمْنُهْم ندارد. و لفظ (تمكّن) جاي 
ا َأْمُرُهْم ِإَىل اهللَِّ  بيانيه يا ابتدائيه و يا تبعيضيه است. ِمنْ كلمة  آنها فقط با خداست، چون به سبب  امرِإمنَّ

انحرافشان از تو، ديگر تو ولي امر آنها نيستي، پس امرشان و حكمشان به خدا سپرده شده يا به او 
به آنها خبر اند  انجام دادهدر تفرقه آنچه كه  ازسپس خداوند مثَُّ يـَُنبُِّئُهْم ِمبا كانُوا يـَْفَعُلوَن گردد.  برمي
   »كند. سب تفرّقشان مجازات ميآنها را برح و، دهد مي

و از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد و با يكديگر به نزاع برمخيزيد كه «فرمايد:  در سورة انفال مي
تفسير  352».شما برود. صبر پيشه گيريد كه خدا همراه صابران است ازناتوان شويد و مهابت و قوت 

 

خدا مثلي زد، آيا شخصي كه ارباب متعدد دارد و همه مخالف يكديگرند با آن مردي كه  . 29زمر آيه سورة  - 351
َضَرَب اهللَُّ َمَثًال َرُجًال ِفيِه ُشرَكاُء ُمَتشاِكُسوَن َو َرُجًال َسَلمًا ِلَرُجٍل َهْل تسليم يك نفراست حال اين دو شخص يكسان است. 

نِ    . َيْسَتِو
  .رِينَ َو َأِطيُعوا اهللََّ َو َرُسوَلُه َو ال تَناَزُعوا فـََتْفَشُلوا َو َتْذَهَب ِرُحيُكْم َو اْصِربُوا ِإنَّ اهللََّ َمَع الصَّابِ . 46، آية سورة انفال - 352
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شود كه امكانات و منابع  ين ملل باعث ميمفهوم است كه نزاع باين المللي به  اين آيه در سطح بين
ان همه است. در صورتي كه وحدت از لحاظ يناتوان شود كه به ز بشريتكشورها از بين برود و 
ة اقوام و ملل خواهد كلّياقتصادي باعث افزايش رفاه اجتماعي در ميان  بعدتخصيص بهينة منابع از 

ي بيشتر از حد قبل به معني استفاده از اقتصاد اضافه از اين وحدت باعث بازده اينرسيشد بلكه 
است. اين اينرسي را  بشريتد كه از هر جهت به نفع عموم افراد جهان و گردينيز خواهد  353مقياس

دانند كه وحدت اقوام و حذف نزاع باعث اعتالي همگي آنها  كنند و نمي اقوام و ملل درك نمي
از كساني نباشيد «د كه نياب ر رسول خدا ص را در نميخود دلخوشند و بشارت و انذا اوهامشده و به 

  354.»اي به هرچه داشت دلخوش بود كه دين خود را فرقه فرقه كردند و فرقه فرقه شدند و هر فرقه

است يل دهندة سكيو عنصر تش است ياله يقيان حقيتمام اد ينين اصول ديتر اصل وحدت از مسلم
بة ال اله اال اهللا قرار دارند و يلمة طكن يبشر در حصن حصة افراد يلّكباشد.  يم يپلماسيو د يخارج

ن و ين و آئيبر د ين حقوق مبتنياند. احراز ا يو برابر يهمه با هم برادر و مستحقّ حقوق برادر
به همة افراد و گروهها با  يحقوق مساو يموظّف به اعطا ها ومتكست و حيد افراد نيو عقا كمسل
ردن متجاوز در تجاوز به حقوق كد. استثناء فقط در محدود نباش يف مان مختليا اديد و مذاهب يعقا

  .يابد ميگران مصداق يد

  اصل عدم تبعيض نژادي  - 43
آن  اهميته دليل ب نمود ولياز اصول ديگر استنباط توان  را مياصل عدم تبعيض نژادي   
اي مردم ما شما «رمايد: ف كنيم. در آية شريفه سورة حجرات مي اً آن را تحت اين نام ذكر ميمجدد

ترين شما نزد  را از مرد و زني آفريديم و شما را شعب و قبائل كرديم تا بشناسيد، همانا گرامي
شود كه شعب و قبائل كه اساس  از اين آيه به وضوح معلوم مي 355.»ارترين شماستگخداوند پرهيز

تنها تقوي است كه باعث  گردند و نژادها و تفاوت آنها هستند سبب تفضّل و برتري نژادي نمي

 

353 - Economies of scale. 
   .ِمبا َلَدْيِهْم َفرُِحونَ ِمَن الَِّذيَن فـَرَُّقوا ِديَنُهْم َو كانُوا ِشَيعاً ُكلُّ ِحْزٍب ، 32سورة روم، آية  - 354
َّ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثى. 13سورة حجرات، آية  - 355 ً َو َقباِئَل ِلَتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد    َأيـَُّها النَّاُس ِإ َو َجَعْلناُكْم ُشُعو

 . اهللَِّ َأْتقاُكمْ 
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اي مردم رب شما «فرمايد:  رسول اكرم ص مي كرامت و بزرگي انسان نزد خداوند خواهد بود.
ترين شما نزد خدا  واحد است و پدر همة شما آدم است و آدم از خاك است و گرامي

گري در احاديث و روايات دي 356 ».پرهيزگارترين شماست و عرب بر عجم برتري ندارد مگر به تقوا
  نمائيم. اين باره هست كه از ذكر آن خودداري مي

نمايد اين است كه هيچگونه  ترتيباتي كه اين اصل در سياست خارجي دولت اسالم مطرح مي  
امتياز يا محدوديتي را نبايد براي نژادهاي مختلف در نظر بگيرد. از جمله موارد قابل اشاره در اين 

نژادهاي مختلف در متعلّق به است كه دولتها در مهاجرت افراد  هايي ها و تنظيم سهميه اصل گزينش
گيرد كه اختالط نژادي ناشي از مهاجرت  اين تبعيضات بعضاً با اين هدف صورت ميگيرند.  نظر مي

 

خطبة النيب ص يف حجة  ] ف، [حتف العقول - ١٣ ي النيب ص و متفرقجوامع مناه -٦٧ب  ،٣٤٨ ،٧٣ ،حباراألنوار -356
هلل من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا من يهد هللا فال  الوداع احلمد هلل حنمده و نستعينه و نستغفره و نتوب إليه و نعوذ 

ن حمّمدا عبده و رسوله أوصيكم عباد مضل له و من يضلل فال هادي له و أشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له و أشهد أ
لذي هو خري أما بعد أيها الّناس امسعوا مين أبني لكم فإين ال أدري  هللا بتقوى هللا و أحثكم على العمل بطاعته و أستفتح هللا 

كحرمة يومكم   لعلي ال ألقاكم بعد عامي هذا يف موقفي هذا أيها الّناس إن دماءكم و أعراضكم عليكم حرام إىل أن تلقوا ربكم
هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا أال هل بلغت اللهم اشهد فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إىل من ائتمنه عليها و إن ر اجلاهلية 
موضوع و إن أول ر أبدأ به ر العّباس بن عبد املطلب و إن دماء اجلاهلية موضوعة و إن أول دم أبدأ به دم عامر بن ربيعة بن 

لعصا و احلجر احلار  ث بن عبد املطلب و إن مآثر اجلاهلية موضوعة غري السدانة و السقاية و العمد قود و شبه العمد ما قتل 
ن يطاع فيما  رضكم هذه و لكنه قد رضي  و فيه مائة بعري فمن زاد فهو من اجلاهلية أيها الّناس إن الشيطان قد أيس أن يعبد 

دة يف الكفر يضل به الذين كفروا حيلونه عاما و حيرمونه عاما  م أيها الّناس إمنا النسيسوى ذلك فيما حتقرون من أعمالك ء ز
ليواطئوا عدة ما حرم هللا و إن الّزمان قد استدار كهيئته يوم خلق هللا السماوات و األرض و إن عدة الشهور عند هللا اثنا عشر 

ربعة حرم ثالثة متوالية و واحد فرد ذو القعدة و ذو احلجة و احملرم و شهرا يف كتاب هللا يوم خلق السماوات و األرض منها أ
رجب بني مجادى و شعبان أال هل بلغت اللهم اشهد أيها الّناس إن لنسائكم عليكم حقا و لكم عليهن حقا حقكم عليهن أن ال 

تني بفاحشة فإن  ذنكم و أن ال  فعلن فإن هللا قد أذن لكم أن تعضلوهن يوطئن فرشكم و ال يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إال 
مانة  ملعروف أخذمتوهن  ن  جروهن يف املضاجع و تضربوهن ضر غري مربح فإذا انتهني و أطعنكم فعليكم رزقهن و كسو و 

ن خريا أيها الّناس إمنا املؤمنون إخوة و ال حيل ملؤمن مال  هللا و استحللتم فروجهن بكتاب هللا فاتقوا هللا يف النساء و استوصوا 
أخيه إال من طيب نفس منه أال هل بلغت اللهم اشهد فال ترجعن بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فإين قد تركت فيكم 
كم واحد   ما إن أخذمت به لن تضلوا كتاب هللا و عرتيت أهل بييت أال هل بلغت اللهم اشهد أيها الّناس إن ربكم واحد و إن أ

لتقوى أال هل بلغت قالوا نعم قال كلكم آلدم و آدم م ن تراب إن أكرمكم عند هللا أتقاكم و ليس لعريب على عجمي فضل إال 
فليبلغ الشاهد الغائب أيها الّناس إن هللا قد قسم لكل وارث نصيبه من املرياث و ال جيوز ملورث وصية أكثر من الثلث و الولد 

و من توىل غري مواليه فعليه لعنة هللا و املالئكة و الّناس أمجعني و ال يقبل هللا منه للفراش و للعاهر احلجر من ادعى إىل غري أبيه 
�ة هللا   .صرفا و ال عدال و الّسالم عليكم و ر
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بندي و ساير امتيازات  اين سهميهنژادهاي مختلف سبب تغيير اصالت نژاد كشور مهاجرپذير نشود. 
  ت در سياست خارجي دولت اسالم ممنوع است.مشابه يا مضايق از اين دس

 يها هيم سهميها و تنظ نشي. از جمله گزقابل قبول نيستمختلف  ينژادها يت برايا محدودياز يامت
رد يگ ين هدف صورت ميبعضاً با ا است كهمختلف  يمهاجرت افراد متعلّق به نژادهاها در  دولت

ن ير نشود. ايشور مهاجرپذكر اصالت نژاد ييمختلف سبب تغ ياز نژادها يناش يه اختالط نژادك
  ن دست ممنوع است.يق از ايا مضايازات مشابه ير امتيو سا يبند هيسهم

  اصل بيزاري از مشركين  - 44
همانا  «فرمايد:  است و بر اين اساس است كه مي اشاخص كرامت انساني در اسالم تقو  
مبناي  ااين موضوع كه تقو علّتايد ش 357»ارترين شماست.گترين شما نزد خداوند پرهيز گرامي

شود. يعني  ايجاد مي اكرامت انساني است به اين دليل است كه علم و ادارك انساني بر اثر تقو
فرمايد:  گردد. در قرآن كريم مي از تقوا ناشي ميكه است  يو فضيلت انسان همان علم انسانيت

َو اتـَُّقوا اهللََّ « 359:اند فرمودهشرح اين آيه در  358»بياموزد.علم د تا خداوند به شما يتقوا پيش گير«
همة اوامر و نواهي  يا در(اشاره به مبحث معامالت در همين آيه است) بترسيد از خدا در ضرر زدن 

عطف قرار  واورا  واود. ممكن نيست امثال اين آموز و خداوند به شما علم مي َو يـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ خدا. 
طوف عليه وجود ندارد، يا از باب اينكه معني عطف از آن اراده نشده بدهيم، چون در كالم مع

 واورا  لذا آنشود گرفت چون مضارع بعد از آن منصوب نشده،  نيز نمي عَ مَ است، و به معني 
كل الّسمك و تشرب الّلنبو مانند  لنبّني لكم و نقّر يف االرحاماند مانند  استيناف قرار داده ، با رفع ال 

قصود از قراردادن آن جهت استيناف از حيث ارتباط لفظ به سابق آن نيست كه از حيث و م تشرب
كل الّسمك و تشرب الّلنبمعني از قبل خود منقطع است پس معني در مثَل  جمع بين بر نهي از  ال 

مرفوع باشد، و خواه منصوب، و اين معني  تشرب، خواه هم استخوردن ماهي و نوشيدن شير با 

 

  . ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَِّ َأْتقاُكمْ . 13سورة حجرات آية  - 357
 . ُم اهللَُّ َو اتـَُّقوا اهللََّ َو يـَُعلُِّمكُ ، 282سورة بقره، آية  - 358
 . 164 – 165جلد سوم صص   بيان السعاده في مقامات العباده - 359
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شود اگر بعد از آن مرفوع  بعد آن مقدر نميباشد ولي  معبه معني  واوشود مگر اينكه  نمياستفاده 
، زيرا اين نيز هست در اين آيه واوشود. و همين مثال  در حالت رفع تقدير گرفته ميباشد چنانكه 

يا گفته   َعلُِّمُكُم اهللَُّ اتـَُّقوا اهللََّ َو يُـ  اينكه گفته شود: ازاعم  كند، عبارت پيشي علم بر تقوا را بيان مي
 تغايعيت و همراهي است، به گونة معيت عني مممفيد  واوبا نصب يا رفع. پس  َو يـَُعلُِّمُكُم اهللَُّ شود: 

شود از آن  منصوب مي معبه معني  واومنصوب نيست چنانكه در آن با مورد غايت. و چون مابعد 
ن مورد مانند حتّي است كه بر مضارع مرفوع داخل براي استيناف است. در واقع اي واوجهت گفتند 

است.  رتبطماقبلش م بابراي استيناف است با اينكه در آنجا  حتّيشود كه  شود كه در آنجا گفته مي
و چون تقوي با جميع مراتبش پشت كردن به نفس است كه معدن جهل است و رو آوردن به سوي 

زم علم و ازدياد آن است چنانكه در قول خداي باشد، لذا تقوي مستل عقل است كه باب علم مي
ي خدا را داشته باشيد خداوند براي شما فرقان (قدرت فرق و تشخيص) قرار ااگر تقو«تعالي است: 

كسي كه از خدا بترسد خداوند راه نجات (از گرفتاريها) را براي «يا قول خداي تعالي:  360.»دهد مي
  »361.»دهد برد روزي مي ميگشايد، و او را از جائي كه گمان ن مياو 

با ميزان لذا از اين لحاظ است كه فضيلت و برتري انساني در رجحان بين انسانها نزد خداوند   
و اي بسا  - زيرا آنكه تقوايش بيشتر است علمش بيشتر است شود مي مشخّص(ترازوي) تقوا 

از سوي ا مسلمان نباشد. غيرمسلمي كه به دليل تقوا مسلم واقعي باشد و مسلمي كه به علّت عدم تقو
شود مگر به تفكّر دربارة آفاق و انفس. وقتي انديشة انسان دريافت كه اين  ديگر تقوا حاصل نمي

چيزي برجاي خود استوار و تابع قانوني است لذا از عمل خود سبب نيست و هر نظم هستي بي
بر اين اساس است كه ايد. نم پردازد لذا تقوا حاصل مي شود و به تعديل و اصالح آن مي هراسان مي

اند و تالش انبياء و  تفكّر و تقوا و علم هر سه مالزم يكديگرند و اديان براي تنوير افكار نازل شده
  اولياء و اوصياء الهي همگي در جهت تنوير افكار بوده و هست. 

نوعي ظلم يا پست و تمايز در ارتباط با مشركين كنند كه وضع اين برتري  برخي گمان مي
مردن غيرمسلمين است. در اين ارتباط بايد گفت كه موضوع بر عكس اين استنباط است زيرا ش

شود از جميع حقوق مسلمين در جامعة  به دروغ وارد اسالم مي حتّي ال اله اال اهللهركس با گفتن 

 

ً ، 29سورة انفال، آية  - 360   .  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتَُّقوا اهللََّ َجيَْعْل َلُكْم فـُْرقا
 .ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال َحيَْتِسبُ َو يَـ  َو َمْن يـَتَِّق اهللََّ َجيَْعْل َلُه َخمَْرجاً ، 2-3سورة طالق آيات  - 361
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حدود و دربارة هاي وضع شده در مورد برخي از احكام  گيري اسالمي برخوردار خواهد شد. سخت
و عالقة  توجهالاقل از تا را به فكر انداخته  انپرست است كه بتجهت اين مشركين در براي  ديات

اي  كه مجسمهخود آنها را ترغيب كند كه از كوته فكري و ترس از حدود و ديات ات ماديآنها به 
گويند اين خداي ماست دوري جويند و در  ميسازند و  مياز سنگ يا چوب يا فلزات و جواهرات 

در مورد اين جهان  تفكّرنمايند و از اين طريق انگيزة جديدي براي  تفكّرتاب خلقت و خالق آن ك
 تفكّررا به سمت  متحجرايجاد نمايد. شايد اين روش بهترين روشي باشد كه انسانهاي  آنهادر 

ا لذا اسالم از يك سو بفكري بر آنها غالب خواهد ماند.  دبكشاند در غير اين صورت همان جمو
دهد و از طرف ديگر با باز نمودن درب  اين نوع جمود فكري را در مخاطره قرار مي ،مقابله و تهديد

شركين را به قبول حقيقت واحد دعوت م -حتّي به دروغ -اسالم با شرط سادة اقرار به كلمة توحيد
ن معني است كه نمايد. اين روش يعني استعمال توأم دافعه براي تهديد و جاذبه براي تشويق به اي مي

فرد را مابين دو قوة فشاردهنده و كشنده قرار داده تا زودتر به سمت فالح حركت نمايد. اين شيوه 
  هاي تربيتي است كه مد نظر شارع مقدس قرار گرفته است. ترين روش از مناسب

 رمزبواول به اعالمية  مادةدر شرح به اعالمية حقوق بشر در اين ارتباط در نظر مذهبي   
اول اين اعالميه آزادي افراد بشر و برابري در حقوق و برادري ذكر شده و  مادةدر « 362:فرمايند مي

َو ال يـَتَِّخَذ ين باره بنحو اتم و اكمل دستور فرموده و آية ا بسيار دستور مفيدي است. اسالم نيز در
ً ِمْن ُدوِن اهللَِّ  َّ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثى أَيـَُّها الو آيه  363بـَْعُضنا بـَْعضًا َأْر داللت بر اين امر  364 نَّاُس ِإ

ملغي نموده بين سفيد و سياه فرقي قائل نشده بلكه تنها  كلّيدارد و اختالفات طبقاتي و نژادي را به 
ه و شرافت و فضيلت را براي معتقدين ب مزيتاختالف مذهب و دين و عقيده را تثبيت كرده و 

و پيروان احكام آسماني قرار داده است از اين رو كساني را كه به دستور عقل عمل  خداوند يكتا
پرستند و  ننموده و چيزهايي را كه ساخته خودشان است خواه از طال يا نقره يا سنگ و چوب مي

اي ندارند  ل بهرهقجويند يا آنكه اصالً معتقد به خدائي نيستند چون در حقيقت از ع مي توسلبدانها 
آنها  ةخارج دانسته و وجودشان را مانند عضو شقاقلوسي بدن گفته و دفع فتن انسانيتها را از رتبة آن

را الزم شمرده است ولي غير آنها در مواقع صلح و آسايش داراي يك حكم بوده و خدمت به آنها 
 

 . 38 – 44حضرت حاج سلطانحسين تابنده، نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر، صص  -362
 ، و برخي از ما برخي ديگر را غير از اهللا به خدايي نگيريم.64سورة آل عمران، آية  - 363
 ، اي مردم ما شما را از مرد و زني آفريديم.13سورة حجرات، آية  - 364
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ْفسًا ِبَغْريِ نـَْفٍس َأْو َمْن قـََتَل نَـ را دستور داده و قتل يك نفس را مانند كشتن همه افراد ذكر فرموده كه 
يعاً  ا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يعًا َو َمْن َأْحياها َفَكَأمنَّ ا قـََتَل النَّاَس مجَِ اسالم بين جامعة  ،365َفساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ

َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة فََأْصِلُحوا بـَْنيَ أَ  :فرمايد مسلمين اخوت و برادري قرار داده و مي يعني  366 َخَوْيُكمْ ِإمنَّ
مؤمنين برادر يكديگرند كوشش كنيد بين دو برادر ميانجيگري نمائيد و اصالح دهيد. مسلمين 

ه ي نيست و شرافت هركدام بر ديگري بمزيتفرق و  بشريتعموماً برادر و بين آنها از نظر ظاهر 
ي از پيروان سعدي بزرگوار كه يك .صفات محسنة اخالقي است اري وگواسطة تقوي و پرهيز

 مقدسي از بيانات شارع وپير مكتب اسالم است پس از گذشتن شش قرن از زمان ظهور اسالم به
  فرمايد:  آن و جانشينان او مي

 ندپيكر بني آدم اعضاي يك
 درد آورد روزگاره چو عضوي ب

 يك گوهرند كه در آفرينش ز  
  دگر عضــوهـا را نـمانـد قــرار

اول است و اشاره دارد به تساوي حقوق همة افراد  مادةان موضوع دوم هم دنبالة هم مادة  
و شئون كه آن نيز براي جامعة بشر بسيار مفيد و ارزنده است و  مورنسبت به يكديگر در همة ا

ين باره ا ة اسالم نيز درمقدسباشد منع شده است ديانت  تبعيضهايي كه در بعض قوانين مذكور مي
ْلَعْدِل َو اْإلِْحسانِ فرمايد:  مي دستور جامع داده از جمله ِ َُْمُر  تا آخر و عدالت يعني   367ِإنَّ اهللََّ 

فرمايد اگر يك نفر را از شما  روي كه الزمة آن تساوي بين دو طرف است و در قصاص مي ميانه
كشتند فقط يك نفر را بكشيد و اگر چشمي كندند چشمي بكنيد و اگر بيني شما را از بين بردند 

تر است  د كه اگر مقتول از خانوادة محترم يا قوينيبه همان اندازه قصاص كنيد يعني گمان نك فقط
شته شده بكشيد. ه كتوان به قصاص او چندين نفر را كشت بلكه جاني را به جاي جان ديگر ك مي

كم او از فرمايد اگر من زنده ماندم خودم اولي به ح دربارة قاتل خود مي السالم علي بن ابيطالب عليه
خواستيد قصاص كنيد مبادا بيش از همان يك نفر قاتل را و ردم باشم و اگر م عفو يا قصاص مي

بكشيد بلكه او هم چون فقط يك ضربت به من زده شما هم با يك ضربت او را خالص كنيد كه 
يراد چيزي كه ممكن است بعضي ا رساند. نهايت عدالت و تساوي افراد را در مقابل قانون الهي مي

 

، كسي كه فردي را (به غير حق) بكشد مثل اين است كه همه را كشته و اگر كسي را زنده 32سورة مائده، آية  - 365
 كند مثل اين است كه همه را زنده كرده است.

 ، جز اين نيست كه مؤمنين برادرند پس بين برادرانتان صلح افكنيد.10سورة حجرات، آية  - 366
 كند. داوند به عدل و احسان امر مي، همانا خ90سورة نحل، آية  - 367
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كند از جمله آن كه اگر  هاي حدود و ديات است كه در برخي موارد فرق مي كنند در بعض قسمت
او صد تازيانه و تراشيدن سر و يكسال تبعيد است ولي اگر  شخص مسلم غيرمحصن زنا كند حد

او قتل است و اگر زاني و زانيه غالم و كنيز همان شخص غيرمسلم باشد و با مسلمه زنا كند حد 
آنها پنجاه تازيانه است و در قصاص نيز اگر يك نفر مسلم مسلمي را عمداً بكشد قصاص  باشند حد

دست مسلم كشته شود و آن امر عادت ه تواند او را بكشد ولي اگر غيرمسلمي ب دم مي دارد و وليِ
شود و امثال شود بلكه بايد ديه بپردازد و با تازيانه تنبيه  هميشگي مسلم نباشد حكم قتل جاري نمي

اينها كه در كتب حدود و ديات فقه شيعه مشروحاً ذكر شده است كه به ظاهر فرق بين افراد را 
ليكن آن نيز خالي از اشكال است زيرا ديانت اسالم اختالف نژادي و تفاوت طبقاتي به  رساند. مي
همانا ايمان و وجه قائل نشده است همانطور كه ذكر كرديم اساس فضيلت و شرف و برتري را  هيچ

گاهي نداشته و  و ايمان تكيهداند. از اينرو كساني را كه در عقيده  صحيح و فضائل اخالقي ميعقيده 
خارج دانسته و  انسانيتبند مبدئي نبوده و به خداي واحد غيبي معتقد نباشند در حقيقت از حيطة  پاي

ين عقيده و مرام را از بين ببرد و شناخته و كوشش داشته كه ا بشريتوجود آنها را مضر به جامعه 
ملّي  كشورها بعضي از احزاب را مخالف مصالح اين امر مانند اين است كه امروزه در بعضي از

عمل بخرج داده كساني را كه پيرو آن مرام  شدتكنند و گاهي  تشخيص داده و آن را منحل مي
و طبق  كنند. رسد محكوم مي ميباشند محاكمه نموده به مجازاتهاي سخت كه گاهي به اعدام هم 

هود و نصاري و مجوس از نظر آن يغيبي داشته باشد مانند  أمبده اين نظريه هركسي كه عقيده ب
عقيده محترم است و در مملكت اسالمي بايد حفظ شئون و حيثيات آنها بشود مگر آنكه حربي 

احكامي كه به عقيده ما نسخ ه و بمرحلة كمال نرسيده ه ديانت به باشند ولي باز هم چون ايمان آنها ب
خري تحت امر حاكم الحق و پيغمبر اُ تعباره بند و ب شده و قوانين ديگري جاي آنها را گرفته پاي

با مسلمين فرق دارند و با آنها در يك مرتبه و  عيهاند از اينرو در بعض احكام شر اسالم قرار نگرفته
اهدين و قاعدين در يك درجه نيستند كه درجه نيستند همانطور كه در خود اسالم هم مج

ُ اْحلُْسىنفرمايد:  مي َِْمواهلِِْم َو أَنـُْفِسِهْم َعَلى اْلقاِعِديَن َدرََجًة َو ُكالًّ َوَعَد اهللَّ ُ اْلُمجاِهِديَن  ُ   َفضََّل اهللَّ َو َفضََّل اهللَّ
كساني را كه با مال و جان خود در راه خدا يعني خداوند  368اْلُمجاِهِديَن َعَلى اْلقاِعِديَن َأْجرًا َعِظيماً 

درجه برتري داده و  اند يك كه نشسته و ترك جهاد كرده كنند بر كساني كوشش و جهاد مي

 

 .95سورة نساء، آية  - 368
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خداوند به همه وعدة نيكي داده و مجاهدين را بر قاعدين برتري و اجر عظيمي داده است كه در 
در آنجا كساني هستند كه در جهاد مرحلة نخستين فقط يك درجه ذكر كرده و مراد از مجاهدين 

رسند و مراد از مجاهدين در آخر آيه  غنائم هم ميه شركت نموده و بعداً سالمت بازگشته و ب
و چون غيرمسلم در نظر  كساني هستند كه مال و جان را در راه خدا فدا كنند و به شهادت برسند.

ين جهت اگر مسلمي او را بكشد و اين باشد از ا تر از مسلم مي اسالم از حيث عقيده و ايمان پست
ه غيرمسلم نباشد) نبايد آن مسلم را به اي نسبت ب رويه عادت و روية او نباشد (يعني قاتل حرفه

باشد و بايد ديه  قصاص بكشند زيرا او داراي عقيده و ايمانيست كه اشرف از عقيدة مقتول مي
رفتار نموده و اقدام به قتل نفس محترمه بگيرند نهايت آنكه چون بر خالف قوانين جاريه اسالمي 

ه بايد از نظر حفظ مصالح عمومي نيز تعزيز و تنبيه يكرده عالوه بر جلب رضاي اولياي دم بوسيلة د
و مسلم از طرف اولياي ذمي  شود و تازيانه خورد ولي اگر اين امر عادت او شده باشد تفاوت ديه

شود. همچنين اگر شخص آزادي مرتكب قتل  اص ميشود سپس از او قص ورثه مسلم داده ميه دم ب
شود زيرا آزاد بر بنده برتري دارد و بندة شرعي هم  بنده بشود بايد قيمت او را بپردازد و قصاص نمي

تر بودن از حيث عقيده و ايمان و دشمني با مؤمنين  شود بواسطة پست همانطور كه بعداً شرح داده مي
ه او به ته شده و يا آنكه پدر او اين حالت را داشته و بندگي بدر جنگ اسير شده و به بندگي گرف

شود. و نيز  ارث رسيده است به هرحال تفاوت بين آن دو نيز راجع به اختالف در عقيده و ايمان مي
در مورد حد اگر شخصي غيرمسلم مرتكب زنا با مسلمه شود اضافه بر آنكه خالف اخالق و 

تار نموده و مرتكب حرام شده باعث سرشكستگي مسلم نيز وظائف اجتماعي و قوانين ديني رف
اي با كنيزي زنا كند  گرديده و در حقيقت به مسلمين توهين كرده لذا بايد به قتل برسد. و اگر بنده

گردد از اين رو خالفي  نقض و كمال در عقيده برميه تر از آزاد هستند و اساس آن هم ب چون پست
اند بقدر شخص آزاد نيست لذا در مجازات آنها تخفيف  شده  رتكبكه آنها نسبت به حكم اسالم م

اختالف در عقيده و ه پس همه اين قسمتها مربوط ب شود. داده شده و پنجاه تازيانه حد جاري مي
 بشريتايمان است و آن نيز در اسالم باقي است زيرا با آنكه بين افراد بشر فرقي نيست و همه در 

  فرمايد: يمساوي هستند كه علي ع م
   369ابوهم آدم واالم حواء       التمثال اكفاء  ةمن جه الّناس
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رو اختالفات و امتيازاتي كه مربوط به جسم و بدن و عوارض دنيوي است از قبيل اختالف   و از اين
روح و نقص و ه نژادي و طبقاتي و نسب و امثال آنها در اسالم ملغي شده ولي امتيازي كه مربوط ب

قوة خود باقي و در اسالم برقرار شده است. زيرا اگر آن اختالف هم ملغي ه باشد ب كمال عقل مي
باشد باقي بماند  روح ميه ماند پس الزم است آنچه مربوط ب شود هيچ راه فضيلتي براي بشر باقي نمي

 صاحب عقيده كاملتر بر آنكه البتّهفقط مربوط به تفاوت مراتب روحي نموده و  لذا اسالم فضيلت را
رفع  كلّيتوان بطور  كند كه نمي مي تري است شرافت دارد و بلكه عقل هم حكم داراي عقايد پست

دارد و آن نيز مربوط به روح  مزيتامتيازات نمود و از همين نظر است كه شخص عالم بر غيرعالم 
  »است.
خود دست  متحجريد آنها تا اينكه از عقيدة ناروا و تهدعمل و بيزاري از مشركين و  شدت  

است. تندي كلمات و آيات در اين باره از يك سوء به  مشخّصبردارند در آيات اول سورة توبه 
از  برخوردن رجاء است و از لحاظ روانشناسي تربيتي اين تهديد است و از يك سوء مبي شدت

شود فرد نبه خرج داده عمل  شدتشود. و تا  روشهاي مهم در تغيير فكر و رفتار بزهكاران تلقي مي
واقع شده و تمام قرآن  تفكّردهد و اساس اسالم بر  پردازد و تغيير رويه نمي نمي تفكّربزهكار به 
نمايد كه اين قرائت  نمايد كه از ابتدا دستور به قرائت اسم مي ميدعوت  تفكّرها را به  كريم انسان

ذات خداوند دارد لذا اي خود يعني سممنيست و اسم نيز هر چيزي است كه داللت بر  تفكّرجز 
�ن الرحيم  بسمآية شريفة مكرّر نزول  به اسم و  تفكّربر اين اساس است كه بايد از طريق  اهلل الر

را  انسانيتاستعانت به اسم اعظم كه همان انسان كامل و خليفة خدا در روي زمين است مراتب 
خدا و پيامبرش از مشركاني « 371 فرمايد: از اين باب است كه مي 370در سورة توبه هرحالپيمود. به 

 

 گويند. برائت به معني بيزاري است كه در نخستين آية آن آمده است.  اين سوره را برائت هم مي - 370
َفِسيُحوا ِيف اْألَْرِض َأْربـََعَة َأْشُهٍر َو اْعَلُموا . عاَهْدُمتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ  َبراَءٌة ِمَن اهللَِّ َو َرُسوِلِه ِإَىل الَِّذينَ ، 1-8سورة توبه، آيات  - 371

ٌء ِمَن اْلُمْشرِِكَني َو  َبِري َو َأذاٌن ِمَن اهللَِّ َو َرُسوِلِه ِإَىل النَّاِس يـَْوَم احلَْجِّ اْألَْكَربِ َأنَّ اهللََّ . َأنَُّكْم َغْريُ ُمْعِجِزي اهللَِّ َو َأنَّ اهللََّ ُخمِْزي اْلكاِفرِينَ 
رِ  ِإالَّ الَِّذيَن عاَهْدُمتْ ِمَن .  الَِّذيَن َكَفُروا ِبَعذاٍب َألِيمٍ َرُسولُُه فَِإْن تـُْبُتْم فـَُهَو َخْريٌ َلُكْم َو ِإْن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموا َأنَُّكْم َغْريُ ُمْعِجِزي اهللَِّ َو َبشِّ

ِِْم ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ   يـَْنُقُصوُكْم َشْيئًا َو ملَْ ُيظاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحدًا فََأِمتُّوا ِإَلْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىلاْلُمْشرِِكَني مثَُّ ملَْ  فَِإَذا اْنَسَلَخ اْألَْشُهُر . ُمدَّ
بُوا َو َأقاُموا الصَّالَة َو آتـَُوا الزَّكاَة اْحلُُرُم فَاقْـُتُلوا اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم َو ُخُذوُهْم َو ا ْحُصُروُهْم َو اقْـُعُدوا َهلُْم ُكلَّ َمْرَصٍد فَِإْن 

َنـَُّهْم قـَْوٌم َو ِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اهللَِّ مثَُّ َأْبلِ . َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  ِ ْغُه َمْأَمَنُه ذِلَك 
راِم َفَما اْسَتقاُموا َلُكْم َكْيَف َيُكوُن ِلْلُمْشرِِكَني َعْهٌد ِعْنَد اهللَِّ َو ِعْنَد َرُسوِلِه ِإالَّ الَِّذيَن عاَهْدُمتْ ِعْنَد اْلَمْسِجِد احلَْ . ال يـَْعَلُمونَ 

َِْفواِهِهْم َو َْىب. اْلُمتَِّقنيَ  فَاْسَتِقيُموا َهلُْم ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ  قـُُلوبـُُهْم َو   َكْيَف َو ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ال يـَْرقـُُبوا ِفيُكْم ِإالًّ َو ال ِذمًَّة يـُْرُضوَنُكْم 
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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مهلت داده شد كه در اين سرزمين سير  372. پس چهار ماه به شمابيزارند ايد كه با آنها پيمان بسته
سازد. در روز حج بزرگ  كنيد، و بدانيد كه از خدا نتوانيد گريخت، و اوست كه كافران را رسوا مي

از مشركان بيزارند. پس اگر توبه و پيامبرش شود كه خدا  به مردم اعالم مياز جانب خدا و پيامبرش 
كنيد برايتان بهتر است، ولي اگر سرپيچي كنيد بدانيد كه از خدا نتوانيد گريخت. و كافران را به 

پس چيزي (از پيمان شما را) د نا مگر آن گروه از مشركان كه پيمان بسته عذابي دردآور بشارت ده.
ش مدتاند. با اينان به پيمان خويش تا پايان  همدست نشدهشما ضد و با هيچكس بر  اند نقص نكرده
به پايان رسيد، هر جا كه  373و چون ماههاي حرام ان را دوست دارد.پرهيزگارزيرا خدا   وفا كنيد،

اگر توبه اما  افكنيد و در همه جا به كمينشان نشينيد. سمشركان را يافتيد بكشيد و بگيريد و به حب
و  و زكات دادند، از آنها دست برداريد، زيرا خدا آمرزنده و مهربان است.كردند و نماز خواندند 

هرگاه يكي از مشركان به تو پناه آورد، پناهش ده تا كالم خدا را بشنود، سپس به مكان امنش 
برسان، زيرا اينان مردمي نادانند. چگونه مشركان را با خدا و پيامبر او پيماني باشد؟ مگر آنهايي كه 

الحرام با ايشان پيمان بستيد. اگر بر سر پيمانشان ايستادند، بر سر پيمانتان بايستيد. خدا نزد مسجد
ان را دوست دارد. چگونه پيماني باشد كه اگر بر شما پيروز شوند به هيچ عهد و سوگند و پرهيزگار

   »گرانند. پيچند و بيشترين عصيان سازند و در دل سرمي خويشاوندي وفا نكنند؟ به زبان خشنودتان مي
 374اين چنين آمده است:   بيان السعاده في مقامات العبادهتفسير اين آيات در كتاب شريف   

از مصدرهايي است كه جانشين  َبراَءةٌ لفظ  َبراَءٌة ِمَن اهللَِّ َو َرُسوِلِه ِإَىل الَِّذيَن عاَهْدُمتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ «
سپس فعل حذف  الَِّذيَن عاَهْدمتُْ ِمَن  َبراَءةً َء اهللَِّ َو َرُسوِلِه بـَرَ شوند و اصل آن چنين است:  افعالشان مي

باشد و نظير  آنشده و مصدر جاي آن را گرفته است و فاعل نيز به حرف جر وصل شده تا صفت 
تبديل  مناست و لفظ  و خالفوا زعمواكه اصل آن  منهم و خالفًا هلم زعماً گويند:  اين آنجاست كه مي

به  َبراَءةباشد. سپس از نصب داشته شده است تا اشعار به تضمين معني وصول يا تقدير آن  ايلبه لفظ 
 ، پس آنباشد و بنابر اصلش با نصب نيز خوانده شده است. بنابراين تأكيدرفع عدول شده تا مبالغه و 
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 .َأْكَثُرُهْم فاِسُقونَ 
 خطاب به مشركين است كه نقض عهد كرده بودند. - 372
  م. اينجا مراد همان چهار ماه است كه به مشركان مهلت داده شده است. الحجه و محر القعده، ذي رجب، ذي - 373
 . 89 – 96، ترجمه صص 6جلد  - 374
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تمل است كه باشد و مح مي ِإَىل الَِّذيَن عاَهْدمتُْ است و خبر آن  شدهص خصمصفت  باست كه ا مبتدا
يعني برائتي كه  دو صفت براي آن باشند. ِإَىل الَِّذيَن عاَهْدمتُْ و ِمَن اهللَِّ خبر مبتداي محذوف باشد و 

به نسبت ناشي از خداست به كساني مربوط است كه با آنها عهد بستيد، يا اين برائت از جانب خدا 
انان نسبت داده شده است با وجودي كه معاهده به مسلم وكساني كه با آنها عهد بستيد رسيده است. 

ه است و بودمسلمين بوده، انگار از خود آنها  تصلحمبود، از آن رو است كه به ص از رسول خدا 
بر اي باشد  برائت به خدا و رسول نسبت داده شده در حالي كه خطاب به مسلمين است تا اشاره

آيد، به  ست ولي به قرينة استثنايي كه ميو اگرچه عام ا وجوب آن بر ايشان و كساني كه عهد بستند
نقض ص در اينكه چگونه از رسول  تأملپس نظر و  ،يابد كساني كه عهد را بشكنند، اختصاص مي

چهار ماه  مدت َفِسيُحوا ِيف اْألَْرِض َأْربـََعَة َأْشُهرٍ عهد جايز است از اصل (ناصحيح) و ساقط است. 
رديد، اعالم كردن و مهلت دادن از جهت انصاف و اميد به فرصت داريد تا در زمين (آزادانه) بگ

نقل شده  و اني استالثّ ه تا دهم ربيعالحج توبه كردن آنها است، و مراد از چهار ماه از بيستم ذي
در  عا الود ةحجّ در سال هشتم از هجرت بوده، و نزول سورة برائت در سال نهم، و  مكّهاست كه فتح 

ابوبكر را بر ص القولند كه رسول خدا  متّفقو خاصه  عامهمفسرين  و استسال دهم به وقوع پيوسته 
اند: او را با سوره برائت فرستاد، سپس وحي بر  گفته خاصهموسم حج اميرالحاج قرار داد، پس 

ع مردي از خودت، پس علي توسط  نازل شد كه اين پيام را به مردم نرسان مگر بهص رسول خدا 
اند: سورة برائت بعد  گفته عامهه ابوبكر ملحق شد و سورة برائت را از او گرفت و را فرستاد و علي ب

فرمود: اين  است كهص را فرستاد، و از رسول خدا ع نازل شد و بعد از آن علي  ابوبكراز فرستادن 
َو كند مگر مردي از خود (من) و تفصيل اين داستان در كتب فريقين مذكور است.  سوره را ادا نمي

و بدانيد كه شما قادر به جلوگيري از عذاب خدا نيستيد، تهديد آنها  َلُموا أَنَُّكْم َغْريُ ُمْعِجِزي اهللَِّ اعْ 
و َو َأنَّ اهللََّ ُخمِْزي اْلكاِفرِيَن َو َأذاٌن ِمَن اهللَِّ َو َرُسوِلِه است كه مهلت دادن به حال ايشان سودي ندارد. 

نيز نظير  َأذانٌ اين لفظ  ،ستوري است از جانب خدا و پيامبرشخداوند خواركنندة كافران است، و د
در بر مردم، و اين ِإَىل النَّاِس است كه مصدر جاي فعل نشسته و عدول به رفع شده است.  َبراَءٌة ِمَن اهللَِّ 

تر) روز نحر (قرباني ش يـَْوَم احلَْجِّ اْألَْكَربِ باشد.  مقام تهديد و غضب است و تكرار در آن مطلوب مي
يابد،  حج اكبر ناميده شده است، در مقابل عمره، يا اينكه بزرگترين افعال حج در روز نحر انجام مي

ٌء ِمَن  َأنَّ اهللََّ َبِرييا اينكه آن سالي بوده است كه مسلمين و مشركين در آن سال حج گذراندند. 
و به نصب  ءٌ  َبِريف است برضمير مستتر در خدا و رسولش از مشركين بيزارند، عطاْلُمْشرِِكَني َو َرُسولُُه 
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فَِإْن تـُْبُتْم فـَُهَو َخْريٌ َلُكْم َو ِإْن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَنَُّكْم َغْريُ باشد.  نَّ أَ عطف بر اسم  نيز خوانده شده است تا
از خدا نتوانيد پس اگر توبه كنيد برايتان بهتر است، ولي اگر سرپيچي كنيد بدانيد كه ُمْعِجِزي اهللَِّ 

ِر الَِّذيَن َكَفُروا ِبَعذاٍب أَِليٍم اين نيز از قبيل تكرار است كه در مقام تهديد مطلوب است. گريخت،  َو َبشِّ
تهكّم از باب ضد در ضد از قبيل استعمال  و كساني كه كافر شدند را به عذاب عليم بشارت ده،

استثناء از مشركين مگر كساني از مشركين كه پيمان بستند، َني ِإالَّ الَِّذيَن عاَهْدُمتْ ِمَن اْلُمْشرِكِ . است
يك از  هيچمثَُّ ملَْ يـَْنُقُصوُكْم َشْيئًا به حال خود باقي است.  غير ناكثيناست تا بيان كند كه عهد براي 

م پشت كسي عليه شما ه و با َو ملَْ يُظاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحداً شروط عهد را كم نگذاشتند و نقض نكردند 
فََأِمتُّوا ِإَلْيِهْم  ،شود چون نقض شروط و كمك كردن به دشمن نقض فعلي محسوب مي ،نشده باشند
ِِْم ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمتَِّقَني   َعْهَدُهْم ِإىل پايان عهد بر پيمان خود باشيد زيرا خدا  مدتدر اين صورت تا ُمدَّ

فَِإَذا اْنَسَلَخ اْألَْشُهُر اْحلُُرُم را بدون سبب نقض كند كسي كه عهد  .تقوي پيشگان را دوست دارد
مقصود همان ماههاي سياحت است كه خداوند آنها را حرام  ،هنگامي كه ماههاي حرام پايان يافت

ر د حتّيمشركان را هرجا يافتيد فَاقْـُتُلوا اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم قرار داد تا مشركين در امان باشند 
در و َو اْحُصُروُهْم و اسيرشان سازيد َو ُخُذوُهْم و حرم بكشيد (از احرام بيرون آمدن) داخل حلّ 

و از هر سو در كمين آنها باشيد تا در بالد  َو اقْـُعُدوا َهلُْم ُكلَّ َمْرَصدٍ شان كنيد  مسجد الحرام محاصره
بُوا بسط پيدا نكنند.  و نماز َو َأقاُموا الصَّالَة َو آتـَُوا الزَّكاَة نبوي پس اگر توبه كردند، با توبه فَِإْن 

آنها را آزاد بگذاريد، چون در اين هنگام آنها امثال شما َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم  ند.داد اتو زكگزاردند 
شوند، و به سود آنهاست آنچه كه به سود شماست و به ضرر آنهاست آنچه كه به ضرر شماست.  مي

و به  رَِحيمٌ بخشد.  با توبه آنچه را كه از آنها صادر شده است ميبخشنده است و كه خدا  ِإنَّ اهللََّ َغُفورٌ 
اگر يكي از و َو ِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتجاَرَك كند.  اسطة اسالم و اقامة احكام آن، به آنها رحم ميو

پس  فََأِجْرهُ يوي از تو امان خواست. مشركين از شرّ مؤمنين يا غيرمؤمنين به تو پناه آورد و در امور دن
براي دنيا باشد داراي حرمت است كه نبايد هتك حرمت  مه گربه سوي تو ا توجهبه او پناه بده كه 

به واسطة تشابه به اسالم و اطاعت احكام آن حرمتي است، و  نحلة اسالم استشود، چنانكه براي 
َحىتَّ َيْسَمَع شود.  صود از ارسال تو حاصل ميمق ر آنهدف از پناه دادن شنيدن كالم خداست كه د

و سبب آنان عناد  شدتتا كالم خدا را بشنود زيرا كه شنيدن كالم خدا موجب شكستن َكالَم اهللَِّ 
مثَُّ أَْبِلْغُه دلجويي آنها و متمايل نمودن آنان به حقّ است، و جنگ تو هم جز براي اين مقصود نيست. 

پس از آنكه خواست به وطنش بازگردد نبايد احدي از مسلمين امنش برسان، شپس به مكان َمْأَمَنُه 
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نگهباني از مسلمين به وطنش يا به جائي در صورت احتياج او گردد تا به وسيلة امان تو و  تعرّضم
امن براي اين  محلّو رساندن به به درخواست اين پناه دادن ذِلَك امن اوست برسد.  محلّكه مأمن و 

جهت اغراض دنيوي بوده و يا به انتظار شنيدن كالم گرچه به تو حفظ شود ا توجهت است كه حرم
َنـَُّهْم قـَْوٌم ال يـَْعَلُمونَ خدا باشد.  زيرا آنها قومي هستند كه جهل آنها به حدي است كه علم فطري  ِ

شان ظاهر مشود و جهت عل شود و با شنيدن كالم خدا جهت جهلشان ضعيف مي آنها پوشيده مي
   ..»رود كه بعد از ظهور جهت علم آنها، قول تو را قبول كنند. گردد، پس اين اميد مي مي

بت  پرستي و خداپرستي در اين است كه در بايد به اين موضوع نيز اشاره كرد كه تفاوت بت
شوند ولي در خداپرستي همان  ميعيت اسماء به استقالل پرستش يا تب كلّيپرستي اشياء و يا به طور 

ظهور  محلّة اشياء و اسماء مظهر و كلّيشود يعني در خداپرستي  به واسطه انجام ميعيت ستش و تبپر
   لذا بر اين جهت است كه فرمود: .گردند خداوند تلقي مي

  پرستي است ين كردي كه حق در بتيق    اگر مؤمن بدانستي كه بت چيست 
 نمايند ميم هايي متجس در بتكدهرا ت از اين بابت است كه در بسياري از اديان اشياء يا حيوانا

در ليت راب جاهعشوند و اين پرستش متفاوت از پرستش ا پرستش ميخدا به عنوان مظهر آنها ولي 
اي «فرمايد:  دانستند. در اين ارتباط در قرآن كريم مي ات خدا ميذّلهايي است كه آنها را ب مورد بت

خوانيد، اگر همه  آنها را به جاي اهللا به خدايي ميكساني كه  ،مردم مثلي زده شد بدان گوش دهيد
آيند مگسي را نخواهند آفريد و اگر مگسي چيزي از آنها بربايد بازستاندنش را از او نتوانند.  گرد

   375».طالب و مطلوب هر دو ناتوانند
سب نمايند منا د يا آيات خدا را انكار و استهزاء ميننماي كساني كه خدا را انكار مي هرحالبه 

را به  هاكنند و آن د كساني آيات خدا را انكار مييكه چون شنيد«فرمايد:  دوستي نيستند و مي
گيرند با آنان منشينيد تا آنگاه كه به سخني ديگر پردازند وگرنه شما نيز همانند آنها  ريشخند مي
اد گفت و گو و چون بيني كه در آيات ما از روي عن«فرمايد:  و در سورة انعام مي 376.»خواهيد بود

تو را به فرمواشي افكند  شيطانگردان شو تا به سخني جز آن پردازند و اگر  كنند از آنها روي مي
 

ً وَ ، 73سورة حج، آية  - 375 وا َلُه َلِو اْجَتَمعُ   َأيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل فَاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َلْن َخيُْلُقوا ُذ
ُب َشْيئاً ال َيْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َو اْلَمْطُلوبُ    .َو ِإْن َيْسُلْبُهُم الذُّ

ا َفال تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّ َخيُوُضوا ِيف َحِديثٍ ، 140سورة نساء، آية  - 376 ا َو ُيْسَتْهَزُأ ِ ِت اهللَِّ ُيْكَفُر ِ ْعُتْم آ َغْريِِه ِإنَُّكْم  َأْن ِإذا مسَِ
  .ِإذًا ِمْثُلُهمْ 
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كساني را كه هر بامداد «فرمايد:  و برعكس آن مي 377 »چون به يادت آمد با آن قوم ستمكار منشين.
نه چيزي از  ،مكنخوانند و خواستار خشنودي او هستند طرد  و شبانگاه پروردگار خويش را مي

حساب آنها بر عهدة توست و نه چيزي از حساب تو بر عهدة ايشان است. اگر آنها را طرد كني در 
  378.»زمرة ستمكاران درآيي

اء و ياند و تالش انب ار نازل شدهكر افيتنو يان برايگرند و اديديكر و تقوا و علم هر سه مالزم كتف
به  يس با گفتن ال اله اال اهللا حتّكار بوده و هست. هركاف ريدر جهت تنو يهمگ ياء الهياء و اوصياول

 مضايقبرخوردار خواهد شد.  ين در جامعة اسالميع حقوق مسلميشود و از جم يدروغ وارد اسالم م
از تا تاب خلقت و خالق آن است كدر ترغيب آنان به تفكر ن در جهت كيوضع شده در مورد مشر

ن يند ايسازند و گو يا فلزات و جواهرات ميا چوب ي از سنگ يا ه مجسمهكخود  يركوته فك
  ند.يجوي ماست دور يخدا

  ها  اصل انترناسيوناليسم اسالمي در مقابل ناسيوناليسم دولت - 45
هاي تاريخي ملل بشمار  هويتو و فرهنگي ملّي  ناسيوناليسم از مفاهيمي براي تقويت وحدت  
ناسيوناليسم از  380دانند. آن را بديهي ميعالم ملل  آنقدر متداول است كه همة تفكّرو اين  379آيد مي
يتري و رهاي اوتا ها در جهان گرديده است و در حكومت عد سياسي ظرفي براي اعمال حكومتب

ها نه تنها خود را بر همسايگان بلكه  باعث شده كه حكومت حتّيهاي سياسي  توتاليتري، ناسيوناليزم
 و يمهاي نژادي، قو رقيق كردن ناسيوناليزم و تفاوت اسالم با خود نيز تحميل كنند. طبيعتاً ملّتبر 

فرهنگي و متمايل ساختن آنها به اصول تساوي و برابري سعي بر حذف خرافات ناشي از تفاوت 
ما «فرمايد:  خواند و مي ها و نژادها و گروهها و قبائل دارد. قرآن كريم همه را برادر و برابر مي قوميت

 

تِنا فََأْعِرْض َعْنُهْم َحىتَّ َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِِه َو ِإمَّا يـُْنِسيَ ، 68سورة انعام، آية  - 377 نََّك َو ِإذا رََأْيَت الَِّذيَن َخيُوُضوَن ِيف آ
 .ظَّاِلِمنيَ َمَع اْلَقْوِم ال  الشَّْيطاُن َفال تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكرى

ْلَغداِة َو اْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه ما َعَلْيَك ِمْن ِحساِِْم ِمْن شَ ، 52سورة انعام، آية  - 378 ِ ٍء َو ما  يْ َو ال َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن رَبـَُّهْم 
َتْطُرَدُهْم فـََتُكوَن ِمَن الظَّاِلِمنيَ  ِمْن ِحساِبَك َعَلْيِهْم ِمْن َشيْ    .ٍء فـَ

 . 15الملل، نشر سفيد چاپ دوم، ص  ) توسعه، جهان سوم و نظام بين1371القلم، محمود ( نگاه كنيد به: سريع - 379
 . 56تهران نشر مفهوس، ص   الملل و سياست خارجي، ) سياست بين1370نگاه كنيد به مقتدر، هوشنگ ( - 380
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ها و قبائل مختلف قرار داديم ولي اين  ز يك زن و مرد آفريديم و در شعبههمة شما مردم را ا
و شناخت شما قرار داده  تفكّراستقرار سبب برتري و امتياز شما از يكديگر نيست بلكه عاملي براي 

و چون همه برادر يكديگرند مرزهاي موهومي كه  381»ترين شماست. قيشده و ممتاز شما متّ
ارزش و سد راه اخوت انساني  كشند بي فع خود و برتري جوئي بر ديگري ميها براي حفظ منا دولت

ها براي  ترفند دولت تي،هاي ناسيوناليس روحيه توهممورد نيست كه اگر بگوئيم تقويت  است. بي
 هاي هاي نظامي، افتخارات ملي، برتري هاست. سرودهاي ملي، مارش ملّتتداوم و ادامة حكومت بر 

توانند به عنوان  ميفرهنگي و ديگر موارد مشابه همه و همه  هاي قومي، تعالي اتتاريخي، تمايز
خود با ساير  ملّتتفاوت بين  توهمكه  تلقي شوند ها دولتتوسط  ها ملّتتحميق هايي براي  شيوه

كند  ملل را تقويت كنند تا بتوانند از اين طريق بيشتر و بهتر حكمراني نمايند. وگرنه چه تفاوت مي
در آن  تر را بگيرد و چند متري آن طرف لوكشور ا مليتردي در اين سوي مرز به دنيا آيد كه ف

كشور همسايه شركت كند و  باكشور ديگر را داشته باشد بعد در جنگ  مليتد يابد سوي مرز تولّ
 زايمان مادرش چند محلّهمه و همه به دليل اينكه  .در كشتن برادر خود از كشور مقابل اقدام كند

اسالم و همة اديان براي اين نازل شدند تا خرافات را در بين مردم  !تر واقع شده است متر اين طرف
از انواع و قومي شده  يملّموهوماتي كه باعث كشيدن مرزهاي سياسي و اختالفات  382از بين ببرند.

ي دربارة مفصلپس از شرح  383حكومت ومك آيور در كتاب معروف جامعه اين خرافات است. 
پردازد كه مبناي اقتدار دولتمردان ايجاد  تر نيست به اين موضوع مي اينكه هيچ فردي از ديگري قوي

خود  ملّتخود با ديگران و در ميان خود با  ملّتها و تمايزات قومي و بين قومي در ميان  تفاوت
حكومت  باشد تا از اين طريق فاصله ايجاد نموده تا آداب و رسوم و تشريفات و غيره ميتوسط 
  نمايند. 
در قرآن كريم خطاب به رسول  .داند جويي را صحيح نمي جويي و سلطه اسالم اين برتري  

 

َّ َخَلْقن. 13سورة حجرات آية  - 381 ً َو َقباِئَل ِلَتعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَِّ   اُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثى َأيـَُّها النَّاُس ِإ َو َجَعْلناُكْم ُشُعو
 . َأْتقاُكمْ 

) تحت عنوان ايران فرهنگي، ايران سياسي، 1379همچنين نگاه كنيد به مقاله حضرت دكتر حاج نورعلي تابنده ( - 382
 انتشارات حقيقت، تهران.  8 – 14صص  3مجله عرفان ايران شمارة 

دوم. چاپ ترجمه ابراهيم علي كني.  .The web of government)، جامعه و حكومت، 1349مك آيور (ر.م.  - 383
  و نشر كتاب. رجمه بنگاه ت
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و انترناسيوناليسم اسالمي نيز نه براي  384»جويي بر مردم نداري سلطهحقّ تو « :اكرم ص است كه
ترين  ارزش و سلطه بر خلق خداست كه سلطه و استيالء و رياست بر خلق خدا از جمله بي ءاستيال

براي اسالم كاربرد  بشريتو  انسانيتترين چيزها در اسالم است ولي فقط براي اعتالي  بلكه متعفن
است كه لكه از باب امر ل مصائب كشاندن بار حكومت نه از باب شوق به حكومت بدارد و تحم

نند استقامت كن و ك تو ميعيت پس آنطور كه به تو دستور داده شده همراه با كساني كه تب«فرمود: 
در كه رسول اكرم ص بارها فرمود كه اين امر  385»طغيان مكنيد (يعني خسته نشويد و رها كنيد)

   386كمر مرا خم كرد.سورة هود 

ق ي. با رقباشدبر ملّت خود و گان يها بر همسا ومتكحقدرت اعمال  يبرا يظرفنبايد سم يوناليناس
و  يل ساختن آنها به اصول تساويو متما يو فرهنگ ي، قومينژاد يها زم و تفاوتيوناليردن ناسك
. همه برادر را منسوخ نمودها و نژادها و گروهها و قبائل  تياز تفاوت قوم يخرافات ناشبايد  يبرابر

بر  يجوئ يحفظ منافع خود و برتر يها برا دولتسياسي نبايد وسيله  يمرزها و هستيم و برابر
  .گردد يسد راه اخوت انسان يگريد

  ملّي  جويي تفاخر و برتريعيت اصل ممنو - 46
و ملّي  سياسي تفاخر -يكي از مباحث مهم و رايج در بين ملل مختلف عالم مسئلة فرهنگي  

دهد كه اين تفاخر در اشكال  برتري جويي است. بررسي رفتار اجتماعي و سياسي كشورها نشان مي
صادي و غلبه و سلطه بر كشورهاي شود و با افزايش قدرت اقت در ملل مختلف ديده مي تنوعم

خود را افضل از ساير ملل دانستن  مليتو ملّي تر همواره رو به افزون نيز هست. اين تفاخر  كوچك
قومي  -هاي جهاني اول و دوم را منشعب از اين برتري جويي ملي تا آنجا مضر است كه جنگ

 تعديقومي نژاد آريايي ژرمن اقدام به ه برتري ب دين و در رأس آنها آلمان باستنامتّحددانستند كه 
هاي اتّفاق افتاده در سيارة زمين كم و بيش به نحوي از انحاء منبعث از  باقي جنگبه عالم نمود. 

  ها بوده است. طلبي همين نوع تفاخرات و برتري
 

  .َلْسَت َعَلْيِهْم ِمبَُصْيِطرٍ ، 22سورة غاشيه، آيه  - 384
َب َمَعَك َو ال َتْطَغْوافَاْسَتِقْم َكما أُِمْرَت  112سورة هود، آيه  - 385    .َو َمْن 
  . َكما أُِمْرتَ  َفِلذِلَك فَادُْع َواْسَتِقمْ : براي آن دعوت كن واستقامت كن چنانكه به توامرشد.15سورة شوري،آية  - 386



 اسالم  در الملل  بين روابطمباني عرفاني     178

  

زيرا اگر نيك بنگريم همة ما مصنوع يك خالق هستيم  .خبري و جهل است برتري از بي توهمِ  
و ساير  مليتهم برادريم و شعبه و قبيله و كشور و  اهيچكدام بر ديگري برتري نداريم و همه بو 

ها دليل برتري و فخر فروشي بر ديگري نيست، چه كه همه در نزد او يكسانيم و اكرم انسانها  ويژگي
ز شريك خداي را بپرستيد و هيچ چي«فرمايد:  قرآن كريم مي 387ترين آنهاست.پرهيزگارنزد خداوند 

و همساية خويشاوند و همساية بيگانه و يار  ناو مسازيد و با پدر و مادر و خويشان و يتيمان و بينوايا
ان و فخرفروشان را دوست تكبرر رهگذر و بندگان خود نيكي كنيد. هرآينه خدا مفاسمصاحب و م

ي كه هرگاه به غير يعني كس«آورده شده است كه: در اين آيه چنين خور فدر تفسير واژة  388.»ندارد
تعميم اين آية شريفه به  389.»شمارد مي كند، خودش را بزرگ و غير خودش را حقير توجهخودش 

توان مفاد آن را براي رفتار با ساير ملل به  ملل ديگر از ديدگاه حكمت بدون اشكال است و مي
  الملل قبول نمود.  عنوان اصلي در روابط بين

مختلف در جاي جاي  ءحاناست كه به ا يدهي زشت و نكوهاز معاصاستكبار و خودستائي   
مظهر زشت خودرأيي  اآياتي نازل شده است. و اين استكبار بدربارة آن قرآن كريم به تصريح 

شود. در مراتب مختلف  ي ميمعرّفجوئي نسبت به آدم ع و عدم اطاعت امر الهي  ابليس و برتري
شود.  اين نيز در قرآن نكوهش مي وانستن است استكبار به معني خود را برتر از خلق خدا د

زندگي دنيا از چيزهاي پاكيزه و خوش  روزي كه كافران را بر آتش عرضه دارند، در«فرمايد:  مي
زمين به  دهند و اين بدان سبب است كه در يد، امروز به عذاب خواري پاداشتان ميدمند ش بهره

استفاده شده و واژة زمين در اين آيه از  390»ق پيش گرفته بوديد.سغيرحق استكبار كرديد و ف
نگريسته  چشمم زمين با يك درمسراسر  است و خوردهن خاصتخصيصي از بابت كشور يا منطقة 

كرديد  اين بدان سبب است كه به ناحق در زمين شادماني مي«فرمايد:  اند. و در سورة مؤمن مي شده
كنندگان تكبرداخل شويد و در آنجا بمانيد و جايگاه  جهنّمرفتيد. از درهاي  و به ناز و تفاخر راه مي

 

َّ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثى. 13سورة حجرات آية  - 387 ً َو َقباِئَل ِلَتعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَِّ َو َجَعْلناُكْم    َأيـَُّها النَّاُس ِإ ُشُعو
 . َأْتقاُكمْ 

ً َوِبِذي اْلُقْرىب، 36سورة نساءآيه  - 388 ْلواِلَدْيِن ِإْحسا   َواْلَمساِكِني َواْجلاِر ِذي اْلُقْرىب  َواْلَيتامى  َواْعُبُدوا اهللََّ َو الُتْشرُِكواِبِه َشْيئًا َوِ
ْجلَْنِب َو اْبِن السَِّبيِل َو ما َمَلَكْت َأْمياُنُكْم ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ َمْن كاَن خمُْ َواجلْ  ِ   .تاًال َفُخوراً اِر اْجلُُنِب َوالصَّاِحِب 
 .66، جلد چهارم، ترجمه ص  بيان السعاده في مقامات العباده - 389
ا فَاْلَيْوَم   َو يـَْوَم يـُْعَرُض الَِّذينَ ، 20سورة احقاف، آية  - 390 ْنيا َو اْسَتْمَتْعُتْم ِ َكَفُروا َعَلى النَّاِر َأْذَهْبُتْم طَيِّباِتُكْم ِيف َحياِتُكُم الدُّ

  .ُجتَْزْوَن َعذاَب اْهلُوِن ِمبا ُكْنُتْم َتْسَتْكِربُوَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َو ِمبا ُكْنُتْم تـَْفُسُقونَ 
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كه به  نمايد كساني ميبه ب سرا منت تكبرخودستائي و  ،قرآن استكبار 391.»چه بد جايگاهي است
آنها و آنان كه به آخرت ايمان ندارند دلهايشان انكار كند و  «فرمايد:  مي .آخرت ايمان ندارند

سازند و او  چه در دل پنهان دارند و چه چيز آشكار مي داند . به راستي كه خدا ميمستكبرند
و  393»اي را دوست ندارد. خودستاينده تكبرخدا هيچ م«فرمايد:  و مي 392.»ان را دوست نداردستكبرم

از مردم روي مگردان و به  تكبربه «فرمايد:  نصيحت لقمان به فرزندش در قرآن كريم است كه مي
و در  394.»فخرفروشي را دوست ندارد ا خدا هيچ به ناز خرامندةزير ،خود پسندي بر زمين راه مرو

به خودپسندي برزمين راه مرو، كه زمين را نخواهي شكافت و به بلندي «فرمايد:  سورة اسراء مي
و بالعكس  395»اين كارها ناپسند است و پروردگار تو آنها را ناخوش دارد. ،كوهها نخواهي رسيد

روند و چون جاهالن  ي هستند كه در روي زمين به فروتني راه ميبندگان رحمان كسان«فرمايد:  مي
اي آخرت را از آنِ كساني رفرمايد: اين س و مي 396.»سازند، به ماليمت سخن گويند آنان را مخاطب 

جويي هستند و نه خواهان فساد و سرانجام نيك از آنِ  زمين نه خواهان برتري ايم كه در ساخته
غالب آيات فوق  398»كنندگان را بشارت ده و تواضع«فرمايد:  ميو باز  397»اران است.گپرهيز

اند و لذا براساس توضيحاتي كه داده شد  زمين اشاره نموده يا همانطور كه مشاهده شد به واژة ارض
 

اْدُخُلوا َأْبواَب . ذِلُكْم ِمبا ُكْنُتْم تـَْفَرُحوَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َو ِمبا ُكْنُتْم َمتَْرُحونَ ، 75 – 76يات سورة غافر (مؤمن)، آ - 391
ِينَ  در فرمايد: گفته شود از درهاي جهنّم داخل شويد و  مي 72. در سورة زمر آيه َجَهنََّم خاِلِديَن ِفيها َفِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكربِّ

ِيَن.آنجا بمانيد. جايگاه متكبران چه بد جايگاهي است.  و در آية  ِقيَل اْدُخُلوا َأْبواَب َجَهنََّم خاِلِديَن ِفيها فَِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكربِّ
. در سوره نحل آيه ينَ َأ َلْيَس ِيف َجَهنََّم َمْثوًى ِلْلُمَتَكربِِّ فرمايد: آيا متكبران را در جهنّم جايگاهي نيست،  همين سوره مي 60
فَاْدُخُلوا َأْبواَب َجَهنََّم فرمايد: پس از درهاي جهنّم داخل شويد و بمانيد كه بد جايگاهي است جايگاه متكبران،  مي 29

ِينَ    .خاِلِديَن ِفيها فـََلِبْئَس َمْثَوى اْلُمَتَكربِّ
ْآلخِ ، 22 -23سورة نحل، آيات  - 392 ِ ال َجَرَم َأنَّ اهللََّ يـَْعَلُم ما ُيِسرُّوَن َو . َرِة قـُُلوبـُُهْم ُمْنِكَرٌة َو ُهْم ُمْسَتْكِربُونَ فَالَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن 

 .ما يـُْعِلُنوَن ِإنَُّه ال حيُِبُّ اْلُمْسَتْكِربِينَ 
ُ ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ ، 23سورة حديد، آية  - 393  سورة نساء.  36. و آيه َو اهللَّ
  .َو ال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاِس َو ال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحاً ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمْتاٍل َفُخورٍ ، 18لقمان، آيه  سورة  - 394
ُكلُّ ذِلَك كاَن . َل ُطوالً َو ال َمتِْش ِيف اْألَْرِض َمَرحًا ِإنََّك َلْن َختِْرَق اْألَْرَض َو َلْن تـَْبُلَغ اْجلِبا ،37 – 38سورة اسراء، آيات  - 395

 .َسيُِّئُه ِعْنَد رَبَِّك َمْكُروهاً 
ً َو ِإذا خاطََبُهُم اْجلاِهُلوَن قاُلوا َسالماً ، 63سورة فرقان، آيه  - 396 ْ�ِن الَِّذيَن َميُْشوَن َعَلى اْألَْرِض َهْو  .َو ِعباُد الرَّ
اُر اْآلِخَرُة َجنْعَ ، 83سورة قصص، آية  - 397  .ُلها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوًّا ِيف اْألَْرِض َو ال َفسادًا َو اْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنيَ تِْلَك الدَّ
ِر اْلُمْخِبِتنيَ . 34سورة حج، آية  - 398   .َو َبشِّ
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در  در حفظ شؤون برابري و برادري در روابط با ملل عالم است.و دولت اسالم  امتدستور عملي 
اي مردم شما درويشان خدائيد و «فرمايد:  دون هيچگونه تخصيصي ميسورة فاطر خطاب به مردم ب

همگي بدانيد كه در درگاه خداوند درويش  سيارهيعني تمام مردم اين . 399.»خدا غني و حميد است
حمد و ستايش را نداريد يعني  قابليتنياز است و قابل حمد و ستايش و شما اين  هستيد و خداوند بي

  چون درويشيد چه جاي تفاخر و تحميد و برتري جويي.تفاخر نورزيد و همه 

 يگريدام بر دكچيم و هيخالق هست يكو جهل است و همة ما مصنوع  يخبر ياز ب يتوهمِ برتر
و  يل برتريها دل يژگير ويت و سايشور و ملكله و يم و شعبه و قبيم و همه با هم برادريندار يبرتر

  ست.ين يگريبر د يفخر فروش

  يستي مسالمت آميزاصل همز - 47
آميز از اصول بسيار مهم در روابط اسالم و مسلمين با ديگران  اصل همزيستي مسالمت  
باشد. اين اصل كوچكترين واحد اجتماعي يعني خانواده و سپس همسايگان و نهايتاً همسايگان  مي

وراتي كه در ة دستكلّي اتّفاقشود. قريب به  ه كشورهاي عالم را شامل ميكلّيخارجي و پس از آن 
باشد. در سورة نساء  الملل مي يم به روابط بينعمفقه اسالم نسبت به همسايه مطرح است قابل ت

با پدر و مادر و خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و همسايه نزديك و همسايه بيگانه و « فرمايد: مي
ان و تكبره خداوند مدوستان نزديك و واماندگان در راه و زيردستان خود نيكي كنيد كه هر آين

  400 »دارد. فخرفروشان را دوست نمي
گسترش اسالم است به عبارت  »روابطي«آميز با ديگر كشورها مبناي  اصل همزيستي مسالمت  

زيرا بايد زمينة الزم براي معاشرت ملل با  باشد ميهاي بعدي اسالم  ساز گسترش ديگر اين اصل بستر
برند و قلباً اسالم  و ملل جهان به محاسن دستورات اسالم پي يكديگر فراهم آيد تا پس از آن اقوام

چنين كه در صورتي  401حمله و تجاوز است جنگ واند كه اسالم دين  آورند. برخي گمان كرده
 

ُ ُهَو اْلَغِينُّ احلَْ ، 15سورة فاطر، آيه  - 399 ُتُم اْلُفَقراُء ِإَىل اهللَِّ َو اهللَّ  .ِميدُ  أَيـَُّها النَّاُس َأنـْ
ً َو ِبِذي اْلُقْرىب، 36سورة نساء آيه  - 400 ْلواِلَدْيِن ِإْحسا ِ َو اْلَمساِكِني َو اْجلاِر   َو اْلَيتامى  َو اْعُبُدوا اهللََّ َو ال ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيئًا َو 

ْجلَْنِب َو اْبِن السَِّبيِل وَ   ِذي اْلُقْرىب ِ   .ما َمَلَكْت َأْمياُنُكْم ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ َمْن كاَن ُخمْتاًال َفُخوراً  َو اْجلاِر اْجلُُنِب َو الصَّاِحِب 
) جنگ و صلح در اسالم، ترجمه سعيدي، تهران، انتشارات اقبال. همچنين 1335نگاه كنيد به خدوري، مجيد ( - 401

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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زمان رسول اكرم ص كه عمالً دوران تحقق اسالم  هايي از تاريخ باالخص در در برهه .چيزي نيست
ديگران. حقّ است و نه تجاوز به و دفاع بوده حقّ ازستاني و باحقاق  با هدف ها جنگ 402استبوده 

يابد كه خطاب به پيامبر  از اين ديدگاه يعني بسترگشايي براي گسترش اسالم اين آيه مصداق مي
   403»خواهي تا با كراهت ايمان آورند؟ آيا اين توئي كه از مردم مي«فرمايد:  اكرم ص مي

مفهوم اصل  404»يان شما و دشمنانتان برقرار گردانداميد است كه خدا دوستي م«در اين آيه: 
است كه از آن قابل استنباط اين معني  وآرماني درج است  حتّيآميز به نحو  همزيستي مسالمت

  تالش مسلمين نيز بايد در رفع موانع دوستي ميان خود و دشمنان خود باشد. 

  .استان خود و دشمنان يم يدر رفع موانع دوست اصل

  تي با ملل و اقوام اصل دوس - 48
يُن ِإالَّ احلُْبُّ «دين بر دوستي استوار است كه فرمود:    و دوستي مراتب مختلف دارد و   405»َهِل الدِّ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل
ايسة دين اسالم و مسيحيت بر ، تهران، در مق1324، 670-1منتسكيو در روح القوانين ترجمة علي اكبر مشهدي، صص 

اين باور بوده كه ديانت اسالم به زور شمشير بر مردم تحميل شده و چون اساس آن متكي بر جبر و زور بوده باعث 
كند. اين شبهه غالباً از تعميم اسالم به دوران خلفاي ثالث و  سختي و شدت شده است و اخالق و روحيات را تند مي

 شود. در صورتي كه اين قياس مع الفارق است.  ميگيري  خلفاي جور نتيجه
و نه ازمنة ديگر كه سرزمين مسلمين تحت امر خلفاي منتخب از جانب مردم يا خلفاي جور بوده است. اين  - 402

گنجند. به عبارت ديگر ممكن است حاكميت و ملّت در يك سرزمين  بندي حكومت اسالمي نمي ها در طبقه حكومت
اعد و احكام اسالمي را نيز مجري دارند ولي حكومت اسالمي نيست. همينطور ممكن است مسلمان باشند و قو

حاكميت و ملّت و قوانين در سرزميني مسيحي يا يهودي باشند ولي حكومت مسيحي يا يهودي نخواهد بود. وقتي به 
ي االمر يعني كسي معناي واقعي حكومتي ديني وجود خواهد داشت كه خليفة خدا در رأس آن حكومت باشد و اول

  كه از جانب خدا مشخّص شده حكومت را به عهده گيرد.
  .َأ فَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ ، 99سورة يونس، آيه  - 403
ُتْم ِمْنُهْم َموَ ، 7سوره ممتحنه، آية  - 404 ُ َأْن َجيَْعَل بـَْيَنُكْم َو بـَْنيَ الَِّذيَن عاَديـْ   .دَّةً َعَسى اهللَّ
ٍد َعِن احلََْسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َفضَّاٍل َعْن َعِليِّ - ٣٥،وصية النيب صلى هللا عليه و آله ألمي،٨،٧٩، الكايف - 405 ُهْم َعْن َسْهِل ْبِن ِزَ َعنـْ

ْيِد ْبِن ُمَعاِويََة قَاَل ُكْنُت ِعْنَد َأِيب َجْعَفٍر ع ِيف ُفْسطَاٍط َلُه ْبِن ُعْقَبَة َو ثـَْعَلَبَة ْبِن َمْيُموٍن َو َغاِلِب ْبِن ُعْثَماَن َو َهاُروَن ْبِن ُمْسِلٍم َعْن بـُرَ 
َقِلَع الّرِْجِل فـََرَثى َلُه فـََقاَل َلُه َما ِلرِْجَلْيَك َهَكَذا قَاَل ِجئْ  ٍد اْألَْسَوِد ُمنـْ َنَظَر ِإَىل ِزَ امََّة ُت َعَلى َبْكٍر ِيل ِنْضٍو َفُكْنُت َأْمِشي َعْنُه عَ ِمبًِىن فـَ
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هاي مختلف پس از عشق  يابد. دوستي مؤمنين با اقوام و گروه خود را مي خاصاي نمود  زمينههر در 
   :اشدب زير مي اهميتوصي ع به ترتيب ولي و نبي و و به خدا 

هاي  و چه در رشتهص اند چه در رشتة رسول اكرم  مؤمنين (آنان كه بيعت عام و خاص نموده -1
   .متصل ساير اديان الهي)

 .اند) مسلمين (آنان كه بيعت عام نموده -2
مسلمين نام مسلم بر خود دارند يا جامعه لة اسالم (آنان كه بدون بيعت در نح در اردمسلمين و -3

 .اند) لة اسالم قرار گرفتهنحدر  جامعه به سبب اسالم والدين يا
 .هاي اديان حقه) باقي رشتهمجوس و و  نئياهل كتاب (يهود و نصاري و صاب -4
  .اهل كتاب استهزا كننده -5
ا انسانها يا حيوانات را نيز به ربوبيت ياز اشياء اعم  مشركين (آنان كه با پروردگار عالم ديگران -6

 . )پرستند مي
 . )ار عالم را قبول ندارند(آنان كه پروردگ كفّار -7

ايد، اهل كتاب را كه دين شما را به  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  در سورة مائده مي
د و از خدا بترسيد اگر مؤمن هستيد و يگيرند و نيز كافران را به دوستي برمگزين مي مسخره و بازي

اين  406».انديشند دمي هستند كه نميچون بانگ نماز كنيد آن را به مسخره و بازيچه گيرند زيرا مر
اي كساني «فرمايد:  مي ،شود آيه در مورد يهود و نصارائي است كه در آيات قبل به آنها اشاره مي

و هركس از  ايد يهود و نصارا را به دوستي برمگزينيد. آنان خود دوستان يكديگرند كه ايمان آورده
   407».كند هدايت نميستمكاران را قوم است و خدا شما كه ايشان را به دوستي برگزينند در زمرة آنه
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لذُّنُوِب َحىتَّ ِإَذا ظَنَـْنُت َأّينِ َقْد َهلَ  ِ ٌد ِإّينِ ُأِملُّ  ْكُت ذََكْرُت ُحبَُّكْم فـََرَجْوُت النََّجاَة َو َجتَلَّى الطَّرِيِق فـََرَثى َلُه َو قَاَل َلُه ِعْنَد َذِلَك ِزَ
بُّ  يُن ِإالَّ احلُْ ُتْم حتُِبُّوَن اهللََّ  َعينِّ فـََقاَل َأبُو َجْعَفٍر ع َو َهِل الدِّ مياَن َو زَيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكْم َو قَاَل ِإْن ُكنـْ قَاَل اهللَُّ تـََعاَىل َحبََّب ِإَلْيُكُم اْإلِ

َ رَ  اهللَِّ ُأِحبُّ اْلُمَصلَِّني َو َال ُأَصلِّي َو ُأِحبُّ  ُسولَ فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اهللَُّ َو قَاَل حيُِبُّوَن َمْن هاَجَر ِإَلْيِهْم ِإنَّ َرُجًال َأَتى النَِّيبَّ ص فـََقاَل 
ُغوَن َو َما تُرِيُدوَن َأَما ِإنـََّها َلْو َكاَن الصَّوَّاِمَني َو َال َأُصوُم فـََقاَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ َأْنَت َمَع َمْن َأْحبَـْبَت َو َلَك َما اْكَتَسْبَت َو قَاَل َما تَـ  بـْ

َنافـَْزَعٌة ِمَن السَّمَ   .اِء َفزَِع ُكلُّ قـَْوٍم ِإَىل َمْأَمِنِهْم َو َفزِْعَنا ِإَىل نَِبيَِّنا َو َفزِْعُتْم ِإَليـْ
ِمْن  بَ  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا الَِّذيَن اختََُّذوا ِديَنُكْم ُهُزوًا َو َلِعبًا ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتا، 57 – 58سورة مائده، آيات  - 406

ْبِلُكْم َو اْلُكفَّاَر َأْولِياَء َو اتـَُّقوا اهللََّ ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننيَ  َنـَُّهْم قـَْوٌم ال يـَْعِقُلونَ . قـَ ِ َديْـُتْم ِإَىل الصَّالِة اختََُّذوها ُهُزوًا َو َلِعباً ذِلَك    .َو ِإذا 
ُْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه   تَِّخُذوا اْلَيُهوَد َو النَّصارى َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَـ ، 51سورة مائده، آية  - 407 َأْولِياَء بـَْعُضُهْم َأْولِياُء بـَْعٍض َو َمْن يـََتَوهلَّ

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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رسان به مصالح جامعه است لذا  اين دوستي آسيب -براي مؤمنين -نيز  از لحاظ تربيتي
نبايد مؤمنان، كافران را به جاي مؤمنين به دوستي برگزينند. پس هركه چنين كند او را «فرمايد:  مي

اي كساني كه «فرمايد:  و در ارتباط با كافران مي 408».از خدا چيزي نيست مگر اينكه از آنها بپرهيزيد
شما حقّ ايد، دوست همرازي جز از خود مگيريد كه ديگران (كافران) از فساد در  ايمان آورده
ايد دشمن من و دشمن خود را به  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  و مي 409.»كنند كوتاهي نمي

افكنيد و حال آنكه ايشان به حقيقتي كه بر شما  دوستي ميدوستي اختيار مكنيد. شما با آنان طرح 
كنند و به  اگر بر شما دست يابند دشمني مي«فرمايد:  و در ادامه مي 410.»نازل شده ايمان ندارند

از اهل  بسياري«زيرا:  411.»گشايند و دوست دارند كه شما نيز كافر گرديد مي ست و زباندآزارتان 
د دوست دارند شما را پس از ايمان سآشكار شده، از روي حكتاب با آنكه حقيقت بر آنها 

   412»آوردنتان به كفر بازگردانند.
دهند و از  زنان مؤمن دوستان يكديگرند به نيكي فرمان مي مردان مؤمن و«فرمايد:  مي

رسول او فرمانبرداري  دهند و از خدا و ارند و زكات ميزگ دارند و نماز مي ناشايست بازمي
ورزيد  مي يشايد خدا ميان شما و كساني كه با آنها دشمن«فرمايد:  ر سورة ممتحنه ميد 413»كنند. مي

دوستي پديد آورد. خدا قادر است و خدا آمرزنده مهربان است. خدا شما را از نيكي كردن و 
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  .ِمْنُهْم ِإنَّ اهللََّ ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 
ٍء  ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك فـََلْيَس ِمَن اهللَِّ ِيف َشيْ ال يـَتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلكاِفرِيَن َأْولِياَء ، 28سورة آل عمران، آيه  - 408

  .  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا اْلكاِفرِيَن َأْولِياَء ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِننيَ سورة نساء:  144و آيه   ِإالَّ َأْن تـَتَُّقوا ِمْنُهمْ 
َُْلوَنُكْم َخباًال َودُّوا ما َعِنتُّمْ ، 118 سورة آل عمران، آيه - 409  .  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا ِبطانًَة ِمْن ُدوِنُكْم ال 
ْلَموَ ، 1سورة ممتحنه، آيه  - 410 ِ دَِّة َو َقْد َكَفُروا ِمبا جاءَُكْم  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َو َعُدوَُّكْم َأْوِلياَء تـُْلُقوَن ِإَلْيِهْم 

  . ِمَن احلَْقِ 
لسُّوِء َو َودُّوا لَ ، 2سورة ممتحنه، آيه  - 411 ِ   .ْو َتْكُفُرونَ ِإْن يـَْثَقُفوُكْم َيُكونُوا َلُكْم َأْعداًء َو يـَْبُسُطوا ِإَلْيُكْم أَْيِديـَُهْم َو َأْلِسَنَتُهْم 
َبنيََّ ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َلْو يـَُردُّوَنُكْم ِمْن بـَْعِد ِإمياِنُكْم ُكفَّارًا َحَسدًا ِمْن ِعْنِد َأنـُْفِسِهْم ِمْن بـَْعِد ما تَـ  َودَّ َكِثريٌ ، 109سورة بقره، آيه  - 412

اي از اهل كتاب  . طايفه َودَّْت طائَِفٌة ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب َلْو ُيِضلُّوَنُكمْ فرمايد:  مي 69در سورة آل عمران، آيه .  َهلُُم احلَْقُ 
 دوست دارند شما را گمراه كنند. 

ْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ، 71سورة توبه آيه  - 413 ِ َُْمُروَن  يُِقيُموَن َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت بـَْعُضُهْم َأْولِياُء بـَْعٍض 
  .  َو َرُسوَلهُ الصَّالَة َو يـُْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُيِطيُعوَن اهللََّ 
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دارد  اند باز نمي اند و از سرزمينتان بيرون نكرده عدالت ورزيدن با آنان كه با شما در دين نجنگيده
كنند دوست دارد. جز اين نيست كه خدا از دوستي كردن با  ا كساني را كه به عدالت رفتار ميخد

اند يا در بيرون راندنتان  اند و از سرزمين خود بيرونتان رانده كساني كه با شما در دين جنگيده
تمام  414».دارد و هركه با آنان دوستي ورزد از ستمكاران خواهد بود مياند شما را باز  همدستي كرده

ت ل نمود كه رحم و شفقت و مودمآيات فوق داللت بر اين دارد كه بايد به نحوي هوشيارانه ع
و جالب اعترافات  مفصلكشورهاي خارجي نگردد. شرح  وورزي دول  ري براي غرضفاسالمي م

جاسوس انگليسي در ممالك اسالمي و اقدامات وي در اين باب و خالصة دو جلد كتاب  ،همفر
چگونه اسالم را «تحت عنوان: سال پيش  300در بيش از اي وزارت مستعمرات بريتانيا  صفحه 3200

  415همگي داللت بر اين موضوع دارد. »نابود كنيم
ت از عدم دوستي با اهل كتاب آمد اين عدم دوستي نسبت به گروهي از صحباگر  هرحالبه 

فرمايد:  رند وگرنه در سورة آل عمران ميمنافقانه با مسلمين دا ايشان است كه برخورد استهزايي يا
را در دل شب تالوت  ااند و آيات خد اهل كتاب همه يكسان نيستند. گروهي به طاعت خدا ايستاده «

آورند و به خدا و روز آخر ايمان دارند و امر به معروف و نهي از منكر  سجده به جاي مي و كنند مي
فرمايد:  و در همين سوره مي 416.»از جملة صالحانند ورزند و كنند و در كارهاي نيك شتاب مي مي

بعضي از اهل كتاب به خدا و چيزي كه به شما نازل شد و بر خودشان نازل شده ايمان دارند، مطيع «
و  417»فروشند. مزد ايشان نزد پروردگارشان است. فرمان خدايند، آيات خدا را به بهاي اندك نمي

مناني را كه به آنچه بر تو نازل شده و ؤواران آنها در علم و موليكن است«فرمايد:  در مورد يهود مي
آورندگان به خدا و  دهندگان و ايمان به آنچه قبل از تو نازل شده ايمان دارند و نمازگزاران و زكات

 

ُتْم ِمْنُهْم َمَودًَّة َو اهللَُّ َقِديٌر َو اهللَُّ َغُفورٌ ، 7 -9سورة ممتحنه، آيات  - 414 ال .  َرِحيمٌ َعَسى اهللَُّ َأْن َجيَْعَل بـَْيَنُكْم َو بـَْنيَ الَِّذيَن عاَديـْ
يِن َو ملَْ  رُِكْم َأْن تـََربُّوُهْم َو تـُْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ يـَْنهاُكُم اهللَُّ َعِن الَِّذيَن ملَْ يُقاتُِلوُكْم ِيف الدِّ ا .  ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِد ِإمنَّ

رُِكْم َو ظاَهُروا َعلى يِن َو َأْخَرُجوُكْم ِمْن ِد ُْم فَُأولِئَك ُهُم ِإْخراِجُكْم َأْن تـََولَّ   يـَْنهاُكُم اهللَُّ َعِن الَِّذيَن قاتـَُلوُكْم ِيف الدِّ ْوُهْم َو َمْن يـََتَوهلَّ
  .الظَّاِلُمونَ 

 . 1377خاطرات همفر، جاسوس انگليسي در ممالك اسالمي، ترجمه محسن مؤيدي، انتشارات اميركبير،  - 415
َء اللَّْيِل َو ُهْم َلْيُسوا َسواًء ِمْن َأْهِل اْلِكتاِب أُمٌَّة قاِئَمٌة يـَْتُلوَن آ ،113 –114سورة آل عمران، آيات  - 416 ِت اهللَِّ آ

ْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َو ُيسارُِعوَن ِيف ا. َيْسُجُدونَ  ِ َُْمُروَن  هللَِّ َو اْلَيْوِم اْآلِخِر َو  ِ   .ْخلَْرياِت َو ُأولِئَك ِمَن الصَّاِحلِنيَ يـُْؤِمُنوَن 
هللَِّ َو ما أُْنِزَل ِإَلْيُكْم َو ما أُْنِزَل ِإَلْيِهْم خاِشِعَني هلِلَِّ ال َو ِإنَّ مِ ، 199سورة آل عمران، آيه  - 417 ِ ْن َأْهِل اْلِكتاِب َلَمْن يـُْؤِمُن 

ِت اهللَِّ َمثَناً َقِليًال ُأولِئَك َهلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّمْ  ِ   . َيْشَرتُوَن 
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هرآينه از ميان آنان كه ايمان «فرمايد:  مي كلّيو به طور  418.»روز ديگر اجر بزرگي خواهيم داد
ان و نصارا هركه به خدا و روز آخر ايمان داشته باشد و كار شايسته كند ئو صاب اند و يهود آورده

هرآينه آنان كه گفتند كه «فرمايد:  بلكه باالتر از اين مي 419.»شود بيمي بر او نيست و محزون نمي
   420»شوند. پروردگار ما اهللا است و سپس پايداري ورزيدند بيمي بر آنها نيست و اندوهگين نمي

هاي  و دوستي مراتب مختلف دارد. دوستي مؤمنين با اقوام و گروه دوستي استوار است دين بر 
  مختلف پس از عشق به خدا و نبي و ولي و وصي ع به ترتيب اهميت زير است: 

هاي  اند چه در رشتة رسول اكرم ص و چه در رشته مؤمنين (آنان كه بيعت عام و خاص نموده  .أ 
  متصل ساير اديان الهي). 

 اند). (آنان كه بيعت عام نموده مسلمين  .ب 
مسلمين وارد در نحلة اسالم (آنان كه بدون بيعت در اجتماع مسلمين نام مسلم بر خود دارند يا   .ج 

 اند). به سبب اسالم والدين يا جامعه در نحلة اسالم قرار گرفته
 هاي اديان حقه). اهل كتاب (يهود و نصاري و صابئين و مجوس و باقي رشته  .د 
 تهزا كننده. اهل كتاب اس  .ه 
مشركين (آنان كه با پروردگار عالم ديگران اعم از اشياء يا انسانها يا حيوانات را نيز به ربوبيت   .و 

 پرستند).  مي

  كفّار (آنان كه پروردگار عالم را قبول ندارند).   .ز 

   بغيا اياصل حفظ منافع همة ملل و دول در حضور  - 49
از آشكار يا پنهان و اعم  اين نوع حفظ منافع دولت اسالم حافظ منافع ملل و دول عالم است.

در سورة يوسف شود.  عدم حفظ منافع غير به نوعي خيانت تلقي ميدر حضور يا غياب است. 
 

ْبِلَك َو اْلُمِقيِمَني لِكِن الرَّاِسُخوَن ، 162سورة نساء، آية  - 418 ِيف اْلِعْلِم ِمْنُهْم َو اْلُمْؤِمُنوَن يـُْؤِمُنوَن ِمبا أُْنِزَل ِإَلْيَك َو ما أُْنِزَل ِمْن قـَ
هللَِّ َو اْلَيْوِم اْآلِخِر ُأولِئَك َسُنْؤتِيِهْم َأْجرًا َعِظيماً  ِ   .الصَّالَة َو اْلُمْؤُتوَن الزَّكاَة َو اْلُمْؤِمُنوَن 

هللَِّ َو اْلَيْوِم اْآلِخِر َو َعِمَل صاِحلًا   ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو الَِّذيَن هاُدوا َو الصَّابُِئوَن َو النَّصارى، 69رة مائده، آية سو - 419 ِ َمْن آَمَن 
  فرمايد. ، سوره بقره، اين موضوع را تكرار مي62. همچنين آيه َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ 

ُ مثَُّ اْسَتقاُموا َفال َخْوٌف َعَلْيِهْم َو ال ُهْم َحيَْزنُونَ ، 13سورة احقاف، آية  - 420  .ِإنَّ الَِّذيَن قاُلوا رَبـَُّنا اهللَّ
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اين آيه  421.»رساند ام و خدا حيلة خائنان را به هدف نمي من در غياب او خيانت نكرده«فرمايد:  مي
ن در غياب آنها. وقتي حفظ منافع در غياب خيانت به منافع ديگراعيت تصريحي است بر ممنو

  ديگري واجب است به طريق اولي در حضور وي نيز واجب است. 
به مال يتيم نزديك مشويد مگر به نيكوترين «از اين آيه نمود كه: توان  ميهمين استنباط را 

مام كنيد. برسد و پيمانه و وزن را از روي عدل ت يشوجهي كه به صالح او باشد تا بر نيروهاي خو
كنيم و هرگاه سخن گوئيد عادالنه گوئيد هر چند به  ما به كسي جز به اندازة توانش تكليف نمي

شود باشد كه  ان خويشاوندان باشد و به عهد خدا وفا كنيد اينهاست كه بدان سفارش مييز
ه مال او فرمايد كه در غياب شعور و رشد و بلوغ يتيم ب در اين آيه خداوند توصيه مي 422.»يادآريد

نزديك نشويد و در غياب و پنهان از مشتري از پيمانه و وزن كم نكنيد و چه او باشد و چه نباشد به 
در سخن گفتن و جانبداري از  حتّيعدالت رفتار كنيد و اين تكليف در حد توان مسلمين است و 

خود را منظور خود و خويشاوندان خود حق نداريد سخن گوئيد كه نفع غيرعادالنه خود و خويشان 
سياست خارجي دولت اسالم بسيار آشكار  اتّخاذالملل و  روابط بين سطحنمائيد. تعميم اين مسئله در 

اند يتيم هستند و از پدر و ولي  را نيافته اولواالمرچون دول و ملل غيرمسلم هنوز واليت  .است
شود و از طرف ديگر  روحاني مهجورند لذا شمول اين آيه مشمول ملل مختلف غيرمسلمان نيز مي

اسالمي است كه  امتو  ملّتاز لحاظ حكومت اسالم در آية فوق خويشاوندان  ةواژتطابق 
موطن ايشان باشند. پس دولت اسالم بايد رخويشاوندان مسلمين هستند چه در موطن و چه در غي

د و حق ندارد غيرمسلمان را در عالم در حضور يا غياب آنها حفظ نماي حتّيو دول  منافع همة ملل
  خود اجحاف نمايد.  ملّتدر اين راه به دليل حفظ منافع 

ين باست و محار دفاع در مقابل حملة دول ديگريكي ي كه بر اين اصل وجود دارد اتاستثنائ  
ر هاعتراض به جحقّ كه ظلم واقع شود و مظلوم است در زماني استثناء ديگر باشند و  مستثني مي
لندكردن صدا را به بدگوئي دوست ندارد مگر از آن كس كه به او ستمي خدا ب«فرمايد:  دارد. مي
و در اين حالت حفظ منافع مظلوم و برخورد با ظالم از وظايف دولت اسالم است كه  423»شده باشد

 

ْلَغْيِب َو َأنَّ اهللََّ ال يـَْهِدي َكْيَد اْخلائِِننيَ ، 52سورة يوسف، آيه  - 421 ِ   .َأّينِ َملْ َأُخْنُه 
ُه َو َأْوُفوا اْلَكْيَل َو اْلِميزانَ ، 152 شورة انعام، آية - 422 لَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَْبُلَغ َأُشدَّ ِ ْلِقْسِط ال  َو ال تـَْقَربُوا ماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ  ِ

  .ْوُفوا ذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ َو ِبَعْهِد اهللَِّ أَ   ُنَكلُِّف نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعها َو ِإذا قـُْلُتْم فَاْعِدلُوا َو َلْو كاَن ذا قـُْرىب
لسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلمَ ، 148سورة نساء آية  - 423 ِ ُ اْجلَْهَر    . ال حيُِبُّ اهللَّ
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گويند: اي پروردگار  چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و كودكان ناتواني كه مي«فرمايد:  مي
 424».جنگند قرية ستمكاران بيرون آر و از جانب خود يار و مددكاري قرار ده نمي ما، ما را از اين

اگر در دين از شما ياري خواستند « شود كه فرمود: همچنين استنصار ديني مشمول اين استثنائات مي
   425».بر شماست كه ياري كنيد

ل مسئواب يا غير حضور ا پنهان و ديار كملل و دول عالم اعم از آش سايرحفظ منافع هر دولتي در 
ر يعدم حفظ منافع غ يست ونبه حقوق آنان اجحاف مجاز به ل حفظ منافع ملّت خود يو به دلاست 

ه كاست  يگر در زمانيد ون يگر و محاربيدفاع در مقابل حملة دول د ءشود. استثنا يم يانت تلقيخ
 ول ديگر است.ف ديحفظ منافع مظلوم و برخورد با ظالم از وظا .ظلم واقع شودمورد 

  داري  اصل امانت - 50
الملل عمومي و خصوصي در زمان حاضر است.  داري از مسائل خاص حقوق بين اصل امانت  

هاي مالي يا حتّي تجهيزات  ها برخي از كشورها دارائي بدين شكل كه حتّي در بسياري از جنگ
در مواقع معمول نيز دارايي  گذارند و نظامي خود نظير هواپيماها را نزد كشور ديگر به امانت مي

هاي مالي در حساب بانكي خود در ديگر كشورها است. اين  بسياري از كشورها به صورت دارايي
داري آنها و رد آنها به  ها و لذا امانت ها هم متعلّق به افراد است و هم متعلّق به دولت دارايي

برگرداندن امانات امر شده است شود. در قرآن كريم در آية شريفة زير به  صاحبانش تأييد مي
دهد كه امانتها را به صاحبانشان بازگردانيد و چون در ميان مردم  خدا به شما فرمان مي«فرمايد:  مي

معني اين آيه در اين است كه هر حقّي كه در دست  426 »به داوري نشينيد به عدل داوري كنيد.
است تحويل و واگذار شود و در اين اي كه صاحب آن  ديگري امانت است بايد به فرد يا جامعه

د و به اعطاي حق به محق اقدام نمود. در تفسير اين آيه آمده كررا پيدا  حقراستا بايد بررسي كرد و 

 

لّرِجاِل َو النِّساِء َو اْلِوْلداِن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَّنا َو ما َلُكْم ال تُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اهللَِّ َو اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن ا: 75سورة نساء آيه  - 424
 ِصريًا.َأْخرِْجنا ِمْن هِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلها َو اْجَعْل َلنا ِمْن َلُدْنَك َوِليًّا َو اْجَعْل َلنا ِمْن َلُدْنَك نَ 

َعَلْيُكُم النَّْصُر.َو ِإِن اْسَتْنَصُروُكْم ِيف الدِّ : 72سورة انفال آية  - 425   يِن فـَ
ِت ِإىل، 58سورة نساء آيه  - 426 َُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألَما ْلَعْدلِ   ِإنَّ اهللََّ  ِ  .َأْهِلها َو ِإذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس َأْن َحتُْكُموا 
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َُْمرُُكمْ « 427است: كند به شما مردمي كه مورد حسد قرار گرفتيد و خداوند به  خداوند امر مي ِإنَّ اهللََّ 
ِت ِإىلا كتاب و حكمت و ملك عظيم داد، شما از فضل خود عطا كرد و به شم  َأْهِلها  َأْن تـَُؤدُّوا اْألَما

ها را به صاحبانش برگردانيد تا شكر نعمتي را كه خدا به شما داده بجا آورده باشيد، و امانت  امانت
 ايد. با ايد، و از صاحبانش منع نكنيد كه به آنها ظلم كرده را به غير صاحبانش ندهيد كه ظلم كرده

شود،  وجودي كه خطاب مخصوص آنان است ولي مطلب عموميت دارد و غير آنها را نيز شامل مي
اند. امانت چيزي است كه  چون ديگران مأمور به تأسي به آنها هستند لذا آيه را در اخبار تعميم داده

نما باشد. و  شود به قصد حفظ و نماي (نمو و زياد كردن) آن اگر قابل نزد امين به وديعه گذاشته مي
امانتهاي خدا نزد انسان بسيار است، كه از آن جمله امانتي است كه خداوند آن را بر آسمان و زمين 
عرضه داشت و آن اصل و اساس و اشرف و با نموترين امانتها است، و آن لطيفه سيارة انسانيه است 

وند خواست تا آن امانت را كه گوهري شريفتر از آن در خزائن خداي تعالي نيست و آنگاه كه خدا
از خزائن خود بيرون بياورد، چون امانت گرانبهائي بود، دشمنان زيادي داشت. براي آن از سماوات 

گذاردن آن نبود، سپس آن را بر  ارواح محلّ امني طلب كرد، پس هيچ محلّ امني براي وديعه
نمود و باز محلّ امني پيدا  زمينهاي اشباح از دو ملكوت (عليا و سفلي) و جملة عالم طبع عرضه

نكرد. سپس آن را بر مواليد جماد و نبات و حيوان عرضه نمود آنها نيز اهليت آن را نداشتند سپس 
آن را بر عالم انسان عرضه كرد كه او را اهل يافت پس نزد او به وديعت گذاشت و انسان آن را 

بودن و شرافت امانت، طلّاب و دزدان آن، قبول كرد. و انسان كه پذيراي امانت شد به علّت گرانبها 
از اهل عالم سفلي فراوان شد و بدون امداد از صاحب امانت مدافعه ممكن نيست. لذا خداوند براي 
انسان لشكرياني از عالم علوي قرار داد و آنها را امر به حفظ و رشد امانت كرد تا هر وقت كه آن 

ه او برگردانده شود. پس هركس كه امر خدا را فرمان امانت را بخواهد سالم و نمو كرده و پاك ب
برَد و با طلّاب و دزدهاي آن جهاد كند، و آن را از دست دزدان حفظ نمايد و آن را نمو دهد و 
پاك نگهدارد، مستحقّ خلعت فاخر گرانبها و منصب عالي واليت و نبوت و رسالت و خالفت و 

شود. و هركس كه در رعايت  مي 428رمانرواي مقتدرجلوس در جايگاه صدق و راستي، در جوار ف
شود. سپس بعد از آن امانت،  آن اهمال ورزد تا دزدان آن را بربايند مستحقّ زندان و عقوبات مي

امانتهاي ديگري نيز هست كه خداوند آنها را در انسان به وديعت گذاشته است، تا آن امانت اصلي 
 

 . 108 – 111، صص 4، ترجمه جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 427
 .ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك ُمْقَتِدرٍ سوره القمر:  55اره به آيه اش - 428
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اند در حفظ آن به انسان كمك كنند  ي هستند كه مهيا شدهرا حفظ كند، و آنها غير از سربازان علو
و آن مدارك و قوا و اعضاي ظاهري و باطني است كه او امر به حفظ آنها كرده است؛ چه آنها نيز 
طالبان و دزداني از عالم سفلي دارند، و امر كرده كه آنها نيز به اهلش كه عقل است برگردانده 

ت كه امر كرده است كه آن را نيز به صاحبش كه عقل در مظاهر شود. سپس قوة قبول تكاليف اس
بشري است برگردانده شود، بدين نحو كه آن را بر او عرضه كرده، و تسليم امر و نهي او ساخته 

شود و امر كرده است كه بعد از  است. سپس تكاليف قالبي نبوي است كه با بيعت عامه حاصل مي
حب تكاليف قلبي است برگردانده شود بدين گونه كه در حال حفظ و نمو آنها به اهلش كه صا

سالمت و نمو به او عرضه شود. سپس تكاليف قلبي باطني است كه از صاحب دعوت باطني با بيعت 
شود، و امر كرده است كه آن را به اهلش برگرداند كه  خاص ولوي و قبول دعوت خاص گرفته مي

ها براي او كامل شد  ي علي ع است. و وقتي كه اين امانتآن صاحب دعوت تام و واليت مطلق يعن
و آنها را حفظ كرد و نمو بخشيد و به صاحبانش برگردانيد و آنها نيز از پذيرش آن خشنود شدند، و 

هاي  گذارد كه وديعه او نيز راضي گشت امانات شريف و گرانبهاي ديگري، نزدشان به وديعت مي
ر لباس نبوت، يا رسالت يا خالفت يا امامت و آن بعد از امانت خالفت الهي در عالم كبير است د

ها نيز مختلف هستند. يك قسم از آنها از قبيل تكاليفند كه  اول، شريفترين امانتها است و آن امانت
باشند. قسم ديگر از قبيل خالفت است، صاحبان  اهل آنها آماده قبول و عمل به آن تكاليف مي

اب كه جانشينان انبياء و مخصوصي دارد كه قابليت اصالح خلق و تبليغ را دارند؛ مانند مشايخ و نو
اند. و قسم ديگر عبارت از اصل خالفت الهي است كه اهل آن در مقام انبياء ع و اولياء ع  اولياء بوده

هاي مردم كه از اعراض دنيوي است، نيز امانت صدق  باشند. و بر امانت بعد از رحلت آنها مي
َو ِإذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ النَّاِس َأْن َحتُْكُموا باشند.  ها مي و آنها نيز اهلي دارند كه همان صاحبان امانت كند مي

ْلَعْدلِ  يعني حكومت (داوري) براي شما واجب نيست و شما در آن مختار هستيد ولي اگر  ِ
، يعني با اسباب عدلي كند كه به عدل داوري كنيد حكومت (داوري) كرديد، خداوند به شما امر مي

هايي)كه بر محمد ص نازل شده است يا با آلت عدل كه  كه در دست شماست از سياساتي (تنبيه
هاي الهي است حكم كنيد، يا در حالي كه متلبس به عدل و تسوية بين دو خصم يا به  همان سياست

خارج باشيد. و يا در  شود عدل و استقامت هستيد از اعوجاج و كجي كه از دخالت شيطان ناشي مي
دانيد) حكم شما متلبس به عدل و مساوات است (حكم) داوري كنيد. و عدل بين دو  حالي كه (مي

خصم عبارت از مساوات بين آن دو، در جاي نشستن و در گفت و شنود و شروع در خطاب و توجه 
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اعوجاج است در و خوشروئي بلكه در ميل قلبي است، زيرا كه مساوات در اين امور خروج از 
صورتي كه هر دو مسلمان باشند، چون اگر هر دو مسلمان بودند و تو بين آن دو، مساوات برقرار 

آيي، و همچنين اگر در ميل قلبي و باطني از جهت حكومت (داوري)  نكردي ستمكار به حساب مي
    »اي. بين آن دو فرق گذاشتي تو با تصرّف شيطان كج شده

ها و پيمانهاي  مؤمنين) كساني هستند كه امانت«(فرمايد:  ؤمنين ميدر آية ديگر در صفات م
ها و افراد نزد  لذا دستور اسالم بر اين است كه امانات مختلف دولت 429»كنند. خويش را مراعات مي

دولت اسالم و مسلمين بايد به صاحبان آنها برگردانده شود. عدم عودت امانات اعم از امانات 
ب صا دخالت در امور خلق خدا و مسلمين و مؤمنين از كوچكترين منهدايت و رهبري خلق ت
ب كه سمت عظماي خالفت الهي است از جملة اين امانات است كه در صشرعي تا بزرگترين منا

ها بايد به اختيار نبي يا ولي يا وصي الهي قرار گيرد و  بصزمان ظهور دولت اسالم كلّية اين من
قة خود عمل كند مشمول خيانت در امانت شده است. لذا هركس از پيش خود و برحسب سلي

   430».ايد به خدا و رسول خيانت نكنيد و در امانت خيانت نورزيد اي كساني كه ايمان آورده«فرمود: 

 هر نوع مال و دارائي افراد و دولت كشوري نزد كشور ديگر امانت است و دولت ميزبان موظف به
  .استو رد آنها به صاحبانش  يدار امانت

  منع خير عيت اصل ممنو - 51
دهد كه مأمورين دولت اسالم در انجام  اين اصل به عنوان يكي از اصولي است كه اجازه نمي

ديگران منعي ايجاد  ةالمللي بخل ورزند. يا اينكه در اقدامات خيرخواهان امور خير در سطح بين
كنندة خير و  توز منع هر ناسپاس كينه «: فرمايد داللت مي »منع خير«نمايند. آية شريفة زير بر نكوهش 

   431».متجاوز را به دوزخ اندازيد
و نمايندگان  المللي است هاي بين گيري يكي از كاربردهاي اين اصل در مذاكرات و تصميم

نمايند.  تصميم مي اتّخاذدول مختلف در مورد تعيين تكليف براي دولت يا دول ديگر مشورت و 
 

ِِْم َو َعْهِدِهْم راُعونَ ،  8سورة مؤمنون، آية  - 429   .َو الَِّذيَن ُهْم ِألَما
ِتُكمْ  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َختُونُوا اهللََّ َو الرَُّسوَل َو َختُونُو . 27آية   سورة انفال، - 430   . ا َأما
 .َمنَّاٍع ِلْلَخْريِ ُمْعَتٍد ُمرِيبٍ  أَْلِقيا ِيف َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍر َعِنيدٍ  24 – 25سورة ق، آيات  - 431
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آتية خود از  وه است كه هر دولتي با بررسي منافع قطعي و احتمالي حالي معموالً روش غالب بر اين
اين  .نمايد اي كه در اختيار دارد منافع دول ديگر را به نفع خود محدود مي زني و مذاكره قدرت چانه

كنند  انه بسيار رايج است و سياستمداران كشورهاي مختلف گمان ميتأسفم المللي نظري بين تنگ
شوند. در صورتي كه اين طرز  ي نكنند به نفع آنان است و منّاع الخير ميگر كشورها ترقّكه اگر دي

فكر اساساً غلط است و توسعه و رشد كشورها در گرو تعامل توسعه و رشد يكديگر است. روية 
المللي دولت اسالم در اين مورد رفع موانع توسعه و رشد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي  بين
   باشد.   ميبراي همة دول و ملل عالم حاظ كمي و كيفي از ل

ة يرودر اين ارتباط گر است. يديكتوسعه و رشد و تعامل در شورها در گرو كتوسعه و رشد 
توسعه و رشد  يفكيو  يمكرفع موانع اي تنظيم شود تا منجر به  بايد به گونهها  دولت يالملل نيب

  .شودهمة دول و ملل عالم  يراب يو اجتماع ي، فرهنگياسي، سياقتصاد

  اصل بيطرفي ناكامل سياسي  - 52
ه يا عليه يك يا بر لالملل ميان دو يا چند كشور  بيطرفي به معناي عدم مداخله در روابط بين

باشد. اين مفهوم انطباق بسياري بر اصطالح عدم تعهد دارد كه در حال حاضر  چند كشور از آنان مي
   432ست.الملل رايج ا در عرصة بين

خود است. به اين نحو كه اسالم خاصيتاً واليت خداوند  خاصات مقرّربيطرفي در اسالم تابع 
بر زمين را همانند ولي و پدر بر عهده دارد و اين واليت بر فرد فرد آحاد انسانها جاري است و تمام 

رگاه نياز به حمايت ه ،هرگاه در زير ستم باشند .خلق فرزندان انبياء و اولياء و اوصيا الهي هستند
داشته باشند مورد حمايت قرار خواهند گرفت و هرگاه ستم نمايند با آنها مقابله و برخورد خواهد 

به اين  .بالقوه است طرفي فعالِ د. از اين جهت اسالم در موضعي قرار دارد كه به نحوي در بيش
بالفعل به خود خواهد گرفت.  دخالت نمايد اسالم موضع فعالِبه معني كه هرگاه حدود ظلم ايجاب 
ديده و  اي تحت ستم باشند ولي موضع بيطرف نسبت به ستم عده براي اسالم قابل قبول نيست كه

بايد به اين موضوع نيز اشاره نمود كه حكومت اسالم بايد تحت امر  البتّهكننده داشته باشد.  ستم
 

)، 1381شود نگاه كنيد به قوام، عبدالعلي ( براي شرح مبحث بيطرفي و عدم تعهد كه از انواع بيطرفي تلقي مي - 432
  الملل. سازمان سمت، تهران.  يناصول سياست خارجي و سياست ب
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و نه به آراء  اند قرار گرفتهجايگاه  اذن بر اينه صوص او كه بنباشد يا نايبين مع حضرت ولي عصر 
  معصوم ع. و معنعن به نص صريح فقط يا شورا افراد بلكه 

مفهوم طرفين  بهست و نه و يا ناظر اثالث  شخصيتمقام وقوع در  ،مفهوم بيطرفي در جنگ
جنگ خود مبحث ديگري است كه در جاي خود به آن اشاره خواهيم كرد.  درگير. احكام دفاع در

 تعرّضزمان رسول اكرم ص منعقد شد غالباً در اين باب يعني پيمانهاي عدم  اي صلح كه درپيمانه
  متقابل بوده است و نه در موضع ثالث قرار گرفتن. 

و ر ستم يدر زها چه شهروندان داخلي و چه خارجي مسئولند كه هرگاه  ها در ارتباط با انسان دولت
 يا ه عدهكست يند. قابل قبول نينماگر مقابله ستمبا و  كنندت يحماآنها را ت باشند يحما مندازين

  .بگيرند گرده و ستميد طرف نسبت به ستميها موضع ب تحت ستم باشند و ساير دولت

  الحمايگي و جواز حمايت  اصل نفي تحت - 53
گيرد. دولت  و حمايت كشوري ديگر قرار نمي قيموميتبراساس اين اصل دولت اسالم تحت 

المللي با  شود كه به موجب عهدنامة بين الملل به دولتي گفته مي ز لحاظ حقوق بينا 433الحمايه تحت
ايجاد و برقراري رابطة حقوقي  ةنتيج دولت مقتدر و نيرومندي رابطة حقوقي و سياسي پيدا كند و در

بعض جهات  كند از المللي خود را حفظ مي بين شخصيتالحمايه در عين اينكه  مذكور دولت تحت
گردد و ادارة روابط خارجي و همچنين  شود واقع مي ي ناميده ميمولت ديگر كه دولت حاتابع د

كند. ميزان ادارة اين روابط چه در زمينة  نظارت بر قسمتي از امور داخلي خود را به آن واگذار مي
  434كند. مي مشخّصمابين  عهدنامة فيرا مسائل داخلي كشور  ةزمين روابط خارجي و چه در

گيرد بلكه كشورهاي ديگر را نيز  م تحت الحماية هيچ كشوري قرار نميدولت اسال
است كه هنگامي كه يزيد كه بر اريكة قدرت حدي اين اصل به  اهميتدهد.  الحمايه قرار مي تحت

و خالفت صوري مسلمين تكيه زده بود به مولي الكونين حضرت ابي عبداهللا الحسين ع اجبار نمود 
قرار دهد، حضرتش قبول نفرمود و آخر االمر مجبور به  هتش را تحت الحمايتا با بيعت ناحق حضر

ور مسلمين ننمود. جفدا نمودن خود و عزيزترين ياران و خاندانش شد ولي بيعت ناحق با خليفة 
 

433 - Protectorat 
  .549 – 552، دانشگاه تهران، صص 3الملل عمومي، جلد  ) حقوق بين1342نگاه كنيد به: صفدري، محمد ( - 434
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در اسالم كه مورث اذن منصوص است بر تمام افراد بشر حكم ولي و حامي دارد و  هكليواليت 
زمين است و امام عصر است  در اهلل ةبقي ،اهلل ةخليف. اين دهد ميقرار حمايت همة ابناء بشر را تحت 

امكان است و عالم وجوب و عالم است. و مرزنشين و جانشين نبي اكرم ص و واسطة فيض به خلق 
رساند. اين واليت متفاوت از  ميگيرد و با دستي فيض حق تعالي شأنه را به خلق  از دستي مي

بشر در  ءابنا اهلل ةخليفشود. نسبت به اين  است كه در اين دوران از آن ذكر ميمباحث واليت فقهي 
گيرند. هركس او را نشناسد در كفر يا تحت  مراتب كفر، شرك، اسالم و ايمان و احسان قرار مي

كند در مقام عيت گيرد و هركس او را همراه با ديگري يا خود تب كفره به معني پوشش قرار مي
قرار گرفت مسلمان است و آن كه او را شناخت در ايمان قرار  وا كه تسليم امر و آن شرك است

و در خدائيت او مستغرق گرديد به مقام احسان  ردخود مديت و آنكه از خو گرفتخواهد 
   435.رسد مي

ه يالحما ز تحتيگر را نيد يشورهاكه كرد بليگ يقرار نم يشوركچ ية هيدولت اسالم تحت الحما
  .دهد يقرار م

  اصل عدم مداخله در امور كشورها - 54
استقالل كشورها حقّ اصل عدم مداخله در امور كشورها از لوازم حقوق اساسي مبتني بر 

در تعيين و ترسيم و كسي حق ندارد  خود تعيين كندهر كشور حق دارد سرنوشت خود را  .باشد مي
الملل عمومي هيچ كشوري  نو اساسي حقوق بيمسلّم  وشت او تصميم بگيرد. بر اساس اصولسرن

امور داخلي كشورهاي ديگر مداخله نمايد. حقوق اساسي  حق ندارد بطور مستقيم يا غيرمستقيم در
باشد كه اكثر  اقدام متقابل و بازرگاني جهاني مي  ها شامل حقوق صيانت، استقالل، مساوات، دولت

استثنائاتي نيز بر  436دانند. ها مي دولتم مسلّ ز حقوقاحقوقدانان اين اصول را تائيد و  اتّفاققريب به 
الملل را زير پا  وجود دارد كه عبارت از اين است كه اگر دولتي اصول حقوق بين كلّي ةاين قاعد

 

)، ترجمه 1363تعليم و تعلّم از ديدگاه شهيد ثاني و امام خميني (براي شرح دربارة اين شخصيت مراجعه شود به:  - 435
 به بعد. 17، چاپ افست عالمه طباطبائي، صص 1363ري، نشر فرهنگي رجاء، چاپ سوم مهر ماه احمد فه

) 1340) حاكميت دولتها، چاپ جيبي تهران، و همچنين صفدري، محمد (1342نگاه كنيد به: ارسنجاني، حسن ( - 436
 الملل عمومي، انتشارات دانشگاه تهران.  حقوق بين
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بگذارد و يا با اعمال فشار بر اتباع خارجي اقدام به وارد آوردن خسارت بر آنها بكند و يا آئين 
ها اقدام  وجود نداشته باشد دولتدر آن كشور بيگانه دادرسي الزم و كافي براي حفظ حقوق اتباع 

 المللي بينافكار عمومي  جلب اين مداخالت غالباً با .نمايند به مداخالتي در امور كشور مزبور مي
المللي نيز صورت پذيرفته  هاي بين به شكل لشكركشي حتّيو در وقايع مختلف  پذيرد صورت مي

  است. 
صول اساس ا ابل و عدم دخالت در امور كشورهاست ولي بردر اسالم، اساس بر اقدام متق

اين اصل نيز با موارد مستثني مواجه است. براي مثال هنگامي كه گروهي تحت ظلم و ستم  ديگري
 مقرّربه اينكه اين افراد در كشور ديگري واقعند حمايت از آنان در اسالم  توجهواقع شوند بدون 

باشند مورد حمايت اسالم  ديگر ميي هابيگانه و شهروندان كشورچه اتباع اگرشده است. اين افراد 
اصول متعارف روابط بسياري از تواند ناقض  اسالم مي درمظلوم  حمايت از كلّيهستند. اين اصل 

گروهي محروم يا مستضعف و نه مظلوم يا تحت ستم  حتّيالملل  الملل باشد. اگر در روابط بين بين
پس «يد: فرما ماند. كه خطاب به رسول اكرم ص مي پاسخ نمي ايند بياز دولت اسالم درخواستي نم

پس از تحقق شرايط عديده  رداين موا البتّه 437»از يتيم روي برنگردان و درخواست كننده را نران
  . اين شرايط را استنباط و احصاء نمودتوان در فقه اسالم  مي واست الزم االجرا 

م ين و ترسييحق ندارد در تع يسكند و كن ييتع ششور حق دارد سرنوشت خود را خودكهر 
 يامور داخل م دريرمستقيا غيم يبطور مستق مجاز نيست يشوركچ يرد. هيم بگيسرنوشت او تصم

 مگرشورهاست كبر اقدام متقابل و عدم دخالت در امور  صلد. ايگر مداخله نمايد يشورهاك
  .تحت ظلم و ستم واقع شوند يگروه

  ديدگان  زي ستمآزادسا باصل وجو - 55
در  438.»كلكم راع و كلكم مسئول« . رسول اكرم ص فرمود:ة افراد مسئول هستندكلّيدر اسالم، 

 

   .فََأمَّا اْلَيِتيَم َفال تـَْقَهْر َو َأمَّا السَّاِئَل َفال تـَْنَهرْ  ،9-10سورة والضحي، آيات  - 437
 .و روي عن النيب ص كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيتهاإلنصاف و العدل...  - ٣٥ب ، ٣٨، ٧٢، حباراألنوار - 438

م مسئول عن رعيته فاإلمام راع و قال ص كلكم راع و كلك -٣.. الفصل الثامن يف ذكر أحاديث تشتمل.، ١٢٩، ١ ،الآليل عوايل
و هو املسئول عن رعيته و الرجل يف أهله راع و هو مسئول عن رعيته و املرأة يف بيت زوجها راعية و هي مسئولة عن رعيتها و 
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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به حمايت از ستمديده و مظلوم است و  موظّفحكومت اسالم  ستم شودبه ستمديدگان زماني كه 
فرمايد:  آن كريم ميبا جنگ اقدام كند. قر حتّيشود  بايد به رفع ظلم از ناتواناني كه به آنها ظلم مي

گويند: اي پروردگار ما، ما را از  چرا در راه خدا و به خاطر مردان و زنان و كودكان ناتواني كه مي«
در اين آيه  439».جنگند از جانب خود يار و مددكاري قرار ده نمي اين قرية ستمكاران بيرون آر و

ستم حاكم  تحتز مردماني است كه در مقابل قيام براي رفع ظلم ا توقّفاز  تعجبال به معني ؤس
ة آحاد كلّي ين مظلومان نشده است وداي به  اند. در اين آيه اشاره يك قريه (يا كشور) قرار گرفته

. چه خود هستند. تخصيص آيه نسبت به كساني است كه مستدعي رفع ستم از شود را شامل ميبشر 
ند و چه نشناسنخود را بشناس ربآنها مخاطب حاضر باشد و چه مخاطب  آنها از نظر د و چه رب

  غايب. 
اگر در دين از «فرمايد:  ديگران واجب است كه مي يار ديننصياري در مقابل است كلّيبطور 

است كه هايي  برخي پيمان بارةاين آيه در ءستثناا 440».شما ياري خواستند بر شماست كه ياري كنيد
در حال حاضر شبيه اين ياري در . شود ميدر جاي خود به آن اشاره قبالً بسته شده و 

كه بايد براساس توافقات و قوانين  شود ها ديده مي ملّتبه بهانة آزادسازي المللي  هاي بين لشگركشي
المللي نظم و نسق معقولي بيابد در غير اين صورت اين اصل مستمسك كشورهاي قدرتمند در  بين

گيرد كه مشابه آن را پس از  قرار مي به بهانة آزادسازي ملل آنهاتجاوز به كشورهاي كوچك 
المللي شاهد  در عرصة سياسي بينبه نظام يك قطبي فروپاشي شوروي و تغيير نظام دو قطبي قدرت 

خود يعني حفظ حقوق مظلوم را  خاصگيري  هستيم. به هرحال دولت اسالم در اين موضوع جهت
  .  نظر داردمنظور 
  
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

اخلادم يف مال سّيده راع و هو مسئول عن رعيته و الرجل يف مال أبيه راع و هو مسئول عن رعيته و كلكم راع و كلكم مسئول 
 .ن رعيتهع

ُقوُلوَن رَبَّنا َو ما َلُكْم ال تُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اهللَِّ َو اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرِجاِل َو النِّساِء َو اْلِوْلداِن الَِّذيَن يَـ : 75سورة نساء آيه  - 439
 .َوِليًّا َو اْجَعْل َلنا ِمْن َلُدْنَك َنِصرياً  َأْخرِْجنا ِمْن هِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلها َو اْجَعْل َلنا ِمْن َلُدْنكَ 

َعَلْيُكُم النَّْصرُ : 72سورة انفال آية  - 440 يِن فـَ   .َو ِإِن اْسَتْنَصُروُكْم ِيف الدِّ
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ده و مظلوم هستند و يت از ستمديها موظّف به حما ولتدگان ستم شود ساير ديه به ستمدك يزمان
در  يارين يند. اكبا جنگ اقدام  يشود حتّ يه به آنها ظلم مك يد به رفع ظلم از ناتوانانيبا
 ديگر يشورهااست و نبايد بهانه ك يالملل نين بيبراساس توافقات و قوان يالملل نيب يها يشكلشگر

 ييها مانيرد. استثناء دربارة پيملل آنها قرار گ ية آزادسازبه بهان كوچك يشورهاكدر تجاوز به 
  .باشد  بسته شدهالًقباست كه 

  ها  اقليت المللي از اصل حمايت بين - 56
جنبة مذهبي داشته است و اين نوع در  چيزبيش از هر در طول تاريخ ها  اقليت تمايز پديدة

ق يا مذاهب يا اديان ديگر رخ رَهبي بر عليه فة جاهالن و قشريون مذهمضيقه قرار دادن همواره از جب
 داده است، و همچنان نيز در تمام جوامع و ملل سيارة زمين اين مسئله كم و بيش وجود دارد و مي
هاي  قدرتتوسط  نمايان اديان مختلف كه به نحوي در خفا به تحريك روحاني النّاس اي عوام عده

  نمايند.  ها مي اقليت د اقدام به آزرده ساختنشون سياسي و اقتصادي كنترل و هدايت مي
ستفالي و وين به اين موضوع يعني آزادي مذهب ومانند  19و 18و  17هاي قرون  در عهدنامه

گرديد كه نه فقط از نظر  مقرّرپس از جنگ كريمه  1856در عهدنامة پاريس  .است دهش توجه
تبعيض و اختالف نيستند. در عهد نامة برلن كشور قابل يك مذهبي بلكه از لحاظ نژادي نيز افراد 

 1922جامعة ملل در سال  ةسومين دورة اجالسيدر  .شناسايي آزادي مذهبي اتباع تصريح شده 1878
ها  اقليت هاي مذهبي و نژادي و زباني همگي مورد حمايت واقع شدند و تصريح گرديد كه اقليت
استفاده از حقّ عمومي و اخالق حسنه نباشد،  انجام مراسم مذهبي به شرط آنكه مخالف نظامحقّ 

استفاده از زبان مخصوص غير از زبان رسمي حقّ حقوق مدني و سياسي مانند ساير اتباع مملكت، 
تأسيس و ادارة مؤسسات حقّ  ،كشور در روابط خصوصي، تجاري، مذهبي، مطبوعاتي و قضايي

تعليم زبان مخصوص خود در آن و مؤسسات تربيتي و  سه و مذهبي و اجتماعي و مدارخيري
خود را دارند. در  توقّفسكونت يا  محلّكشور  مليتو عيت داشتن تابحقّ و  سمؤسسات و مدار

  باشند.  به وفاداري و همكاري با دولت متبوع خود مي مكلّفها  اقليت مقابل
گرديد  رّرمقهاي بعد از جنگ اول  عهدنامه ها در اقليت ام و رعايت حقوقحترضمين اتبراي 
ي خود منعكس نمايند و جامعة ملل نيز اسها را در قوانين اس اقليت ها بايد حفظ حقوق كه دولت

 توجهاً اعضاي شوراي جامعة ملل ملزم به بذل مشخّصاجراي اين تعهدات را مراقب خواهد بود و 
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از دول عضو و  ايحال، هريك ها شدند. علي اقليت هاي مربوط به ات عهدنامهمقرّرخاص به رعايت 
 بها جل اقليت بهمربوط ات مقرّرشورا را به نقض  توجهها حق دارند  اقليت همچنين خود افراد
شكايت به دبيركل، وي ملزم به ارسال آن به شوراي جامعة ملل است و ديوان  نمايند و با تسليم هر

ينفع و اعضاي شوراي المللي وظيفة حل و فصل اختالف نظر بين دولتهاي ذ دائمي دادگستري بين
  441ها را خواهد داشت. اقليت به طبورهاي م ات عهدنامهمقرّرجامعه در مورد 

خود اعالم  ةعيدر اولين دوره اطال متّحدمجمع عمومي سازمان ملل  ،پس از جنگ دوم جهاني
هبي كند كه به آزار و ايذاي افراد بشر و تبعيضات مذ اقتضاء مي بشريتمصلحت عالية جامعة «كرد: 

ها  اقليت در اين جهت كميسيون حقوق بشر و كميسيون فرعي حمايت از .»و نژادي خاتمه داده شود
نمود. اعالمية حقوق بشر در اين باب از  كارشروع به  1947سال  و جلوگيري از تبعيض در

  باشد.  دستاوردهاي اين كميسيون مي
اي اين نگرش خاص اعتالي فكر مطرح است و مبن يخاصها با نگرش  اقليت در اسالم حقوق

  شوند.  ها در اسالم به چند گروه و طبقه تقسيم مي اقليت باشد. افراد بشر مي
پردازند. اسالم از اين گروه  ها به عنوان خالق خود مي ها و بت مشركين كه به پرستش مجسمه -1

 انةمتحجر كّرتفجويد و اين بيزاري جستن عاملي است براي اينكه آنها دست از اين  بيزاري مي
گيرند.  هاي ديگر قرار مي بردارند و هرگاه از اين پرستش دست برداشتند در زمرة گروهخود 

  .ه شدبيزاري از مشركين به اين موضوع پرداخت مبحثدر 
اهل كتاب كه در همة حقوق سياسي و اجتماعي و اقتصادي جامعه شريك هستند ولي  -2

كند بايد  حمايت مي انال و ناموس و آبروي آندرعوض براي اينكه دولت اسالم از جان و م
جزيه دهند كه هزينه خدمات حمايتي از آنهاست و در هنگام جنگ معاف از سربازي و 

بيرون آمده  اقليت به نفاق و دروغ از اين حتّيباشند. اين گروه با گفتن شهادتين  جنگ نيز مي
رار به خدا و قبول لفظي رسول خدا ص گيرند. زيرا اسالم فقط با اق و در زمرة مسلمين قرار مي

اسالم با ايمان متفاوت است و اسالم حقوق اجتماعي و سياسي و اقتصادي را  .شود حادث مي
ايجاد و خلوص قلبي ايمان امري قلبي و روحي است كه با صدق  ليكند و مي تأمين و اعطاء

  442شود. مي
 

 . 223 – 238) جلد سوم، صص 1342نگاه كنيد به صفدري، محمد ( - 441
مياُن  قاَلِت اْألَْعرابُ فرمايد:  مي 14 – 15در سورة حجرات آيات  - 442 آَمنَّا ُقْل َملْ تـُْؤِمُنوا َو لِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمنا َو َلمَّا َيْدُخِل اْإلِ

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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تا اين گروه را هرچه ممكن است  بردگان هستند كه اسالم با قوانين تشويقي خود سعي نمود -3
الغاي بردگي در بخش مربوطه آمده  مفصلكوچكتر كند و رفع ظلم از اين گروه نمايد. شرح 

 است. 
شود و اين تبعيض  ديگري در اسالم و حقوق اسالمي شناخته نمي اقليت به غير از موارد فوق

تالي فكري آنهاست. معذالك ها به حركت در جهت اع اقليت ظاهري فقط براي تحريض اقوام و
ها آمده است و همچنين مطابق  اقليت در همين زمينه نيز همانطور كه در اعالمية حقوق بشر در مورد

) اسالم با رفع تبعيض 1372(تير  1993در ژوئن  443با مصوبات دومين كنفرانس جهاني حقوق بشر
يا قومي يا مذهبي يا زباني و ملّي  هاي اقليت بري در موردانژادي و بيگانه ستيزي و ساير اشكال نابر

ر دها  اعطاي شرايط مساوي اجتماعي، سياسي و اقتصادي به آنان موافقت دارد و آزادي اين گروه
خودشان محرز و ارادة بر طبق نظر  خود مليت و قوميتها، مذاهب، زبان،  سنّتعقايد، آراء، رسوم، 

  باشد.  به فسق و تجاوز به حقوق ديگران مي رآن در تجاهديت شناخته شده است و فقط محدو
ها از لحاظ دفاع و حمايت از افراد تحت ظلم و ستم بر دولت  اقليت المللي از حمايت بين

  . فتاسالم از واجبات است كه اين موضوع در جاي خود مورد بحث قرار گر

در مورد  يل نابرابراكر اشيو سا يزيگانه ستيو ب يض نژاديرفع تبعها مكلفند تا نسبت به  دولت
به  يو اقتصاد ياسي، سياجتماع يط مساويشرا يو اعطا يا زباني يا مذهبي يا قومي يملّ يها تياقل

ت خود بر طبق نظر و يت و ملي، مذهب، زبان، قومند، آراء، رسوم، سنيدر عقا آنها يآنان و آزاد
  است.گران يتجاوز به حقوق د در تجاهر به فسق واين اصل ت يمحدود ، اقدام نمايند.ارادة خودشان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا .ِيف قـُُلوِبُكْم َو ِإْن ُتِطيُعوا اهللََّ َو َرُسوَلُه ال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعماِلُكْم َشْيئًا ِإنَّ اهللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ  هللَِّ َو َرُسوِلِه مثَُّ َملْ  ِإمنَّ ِ
ُفِسِهْم ِيف َسِبيِل اهللَِّ ُأولِئَك ُهُم الصَّاِدُقونَ  َِْمواهلِِْم َو َأنـْ بُوا َو جاَهُدوا  ايد،  . اعراب گفتند ايمان آورديم. بگو ايمان نياوردهيـَْر

اگر خدا و پيامبرش را اطاعت كنيد از هايتان داخل نشده است. و  ايم و هنوز ايمان در دل بگوئيد كه اسالم آورده
شود، همانا خدا آمرزنده مهربان است. مؤمنان كساني هستند كه به خدا و پيامبر او ايمان  اعمال شما كاسته نمي

 اند. ايشان راستگويانند.  اند و با مال و جان خويش در راه خدا جهاد كرده اند و ديگر شك نكرده آورده
 . 409 – 442الملل، جلد اول. صص  الملل عمومي و اصول روابط بين ) حقوق بين1374الدين ( مدنب، جالل - 443
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  بردگي و برده فروشي در اين زمان عدم مصداق اصل  - 57
جويند  يكي از مباحث پر سر و صدائي است كه مخالفين اسالم غالباً به آن استناد مي داري برده

دهند. حضرت حاج سلطانحسين تابنده در  و اسالم را متمايل به ترجيح انسان آزاد به برده نشان مي
 اهميتفرمايند كه به دليل  ي به نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر در اين باب سطوري ذكر ميشرح

توان غالم و برده محسوب  هيچكس را نمي: گويد چهارم اعالميه مي مادة« 444:شود آنها عيناً نقل مي
ح و شره محتاج ب ماده اين .شكلي كه باشد ممنوع استهر  داشت بردگي و داد و ستد غالمان به

ظاهر آن با قوانين اسالمي مخالف است ولي اگر تجزيه و تحليل كنيم ه باشد چون ب بسط مي
مخالفت آن با ظواهر قوانين اسالمي آن است كه ديانت  علّتتوانيم اشكال آن را رفع نمائيم.  مي

شرايط  ه اسالم برده فروشي را منع نفرموده ولي آن را تحت شرايطي قرار داده كه با وجود آنمقدس
كند و ممنوع است و چون امروز وجود آن  مجاز و اگر آنها وجود نداشته باشند برده صدق پيدا نمي

برده در اسالم عبارتست از ا زير توانيم بگوئيم بالعرض ممنوع است. نيست از اين رو مي رشرايط ميس
و قبل از كه در جنگ شركت داشته  اسيري كه در جنگهاي اسالمي در ميدان جنگ از كساني

ولي اگر كسي در بين جنگ يا قبل از تقسيم  .تقسيم غنيمت اسالم نياورده باشند گرفته شده باشد
بردگي گرفت مگر آنكه زني ه توان او را ب غنيمت، اسالم آورد هر چند در ميدان جنگ باشد نمي

گر اسير باشد كه در جنگ شركت نموده يا طفل غيربالغ را با خود آورده باشد در اين صورت ا
شوند مگر آنكه اسالم  بين جنگ اسير شوند كشته مي اند ولي اگر كافر حربي باشند و در شوند برده

بندگي بگيرد يا فديه ه ر است كه او را آزاد كند يا بيآورند كه در آن موقع پيشواي مسلمين مخ
ترويج آن  بخواهد. و طبق آن شرايط اگر جنگ اسالمي نباشد يعني براي حفظ مصالح اسالم و

آنكه دو طرف مسلم باشند ه باشد تا چه رسد ب كفّاربوجود نيامده باشد هرچند از طرف مسلمين با 
شوند برده نيستند و همچنين اگر در جنگ و از كافر حربي نباشد بلكه طبق  اسرائي كه گرفته مي

آن  فرزند و غير اكراه يا خريد و فروشه معمول و مرسوم بعض ادوار و قرون يا بعض بالد گرفتن ب
شرايط بردگي را  كنه دستور اسالمي پي بريم وه شود. پس اگر ب باشد حرام و برده محسوب نمي

كه بنام غالم و كنيز خريد  بينيم بردة واقعي شرعي در اين دوره وجود ندارد و كساني كنيم مي دقّت
ب بردگي بر آنها مترتّ شوند برده شرعي نيستند و بيع و شراي آنها خالف شرع و آثار و فروش مي

 

 . 45 – 51، تهران. انتشارات صالح، صص 1354نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر، چاپ دوم  - 444
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ليت جاه  وضع آن در دورةه نيست. بلكه از شرايطي كه در اسالم براي آن ذكر شده و از مراجعه ب
بلكه بيشتر اقوام و ملل ليت شود كه منظور اسالم محدود ساختن آن بوده زيرا عرب جاه درك مي

ادران در موقع فقر و استيصال آن دوره در خريد و فروش انسان آزاد بوده و بسياري از پدران و م
گذاشتند كه هم پولي براي مخارج پيدا كنند و هم خرجي از  فرزندان خود را در معرض فروش مي

فريقا تا همين اواخر مرسوم بوده بلكه شايد اكنون هم در اآنها كم شود و اين امر در ميان قبايل 
دو دسته يا دو قبيله يا دو طايفه رخ  بعض قبائل وحشي آنجا مرسوم باشد. از طرفي جنگهائي كه بين

داد و خريد و فروش  كرد غالم و كنيز قرار مي داد دستة غالب هركه را از عشيرة مغلوب اسير مي مي
نمود بلكه گاهي يك قبيله كه با قبيلة ديگري كينه و دشمني داشت بدون اطالع قبلي بر آنها  مي

نمود  گرفت و غالم و كنيز مي آنها را به اسيري مي زد و اموال آنها را غارت نموده خود شبيخون مي
ها در ميان عرب شديداً حكمفرما بوده و قبايل عرب مرتباً با يكديگر در زد و خورد  و اين رسم

بودند و به همين نظر بود كه چون هيچوقت آسايش و اطمينان خاطر نداشتند خسته شده و با 
رد تصويب قبايل قرار گرفت كه در سال چهار ماه را مو اتّفاقه يكديگر قراري گذاشته بودند و ب

ترك جنگ نموده و آن را در آن چهار ماه كه عبارت از ذيقعده و ذيحجه و محرم و رجب باشد 
ت هاي حرام گفتند كه عموم قبايل در آن چهار ماه مصوني تحريم كردند از اين رو آنها را ماه

و آسايش در  امنيتد ولي در غير آن موقع هيچ داشتند و به آزادي رفت و آمد و تجارت داشتن
زد عالوه  شد يا بدانها شبيخون مي راهها و قبايل نبود و هر قبيله كه در جنگ بر قبيله ديگر غالب مي

فروختند و از  بر غارت اموال مرد و زن را مخصوصاً اطفال را اسير نموده و به غالمي و كنيزي مي
خالقي و اجتماعي ديگر هرج و مرج شديدي در ميان آنها اين جهت مانند بسياري از جهات ا

ديگري بدهد و بدهكار بعداً نتواند در سر ه حكمفرما بود و نيز رسم داشتند كه اگر كسي وامي ب
داشت يا آنكه در بازار  فته و بكار واميربردگي گه موعد بدهي خود را بپردازد طلبكار مديون را ب

او رسماً برده و بنده بود لذا قائد بزرگوار اسالم تصميم گرفت كه فروخت و  فروشان او را مي برده
ي قرار دهد كه بالطبع كامالً معينخداوند اين امر را نيز اصالح نموده تحت نظم و قانون  طبق دستور

محدود شود و بلكه بتدريج از بين برود يا اقالً خيلي كم شود زيرا غالم و كنيز در شريعت اسالم 
ت دارد كه در جهاد شرعي بالً ذكر كرديم طبق آيات و اخبار و فتاوي موقعي صحهمانطور كه ق

دستور پيغمبر يا جانشين او طبق ساير موازين و ه ب كفّارواقع شود يعني در جنگي كه مسلمين با 
باشد. در اين صورت اگر  ت كامالً در آن موجود ميانجام داده و شرايط صح عيهدستورات شر



  201  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

 شود مگرآنكه اسالم بياورد و در اين موقع امام و در بين جنگ اسير شد كشته مي كفّاركسي از 
بردگي گرفته و ه پيشواي مسلمين كه جانشين پيغمبر است مخير است كه اگر مقتضي داند او را ب

شود قرار دهد يا آنكه از او فديه بخواهد يا آزاد كند و اگر پس از  جزء غنائم جنگي كه تقسيم مي
ا حال كفر باشند قتل آنها جايز نيست و امام بين سه بكه اسير بگيرند هرچند  كفّارهرچه از  فتح باشد

باشد كه در هر دو مورد باز اختيار را در بردگي و آزادي با امام قرار داده است ولي  ر ميامر باال مخي
ز اختيار با امام شوند و چون در صورت باال ني در غير اين صورت آنها نيز غالم و كنيز محسوب نمي

با شرايط  كساني كهقرار داده شده بسياري از اوقات ممكن است صالح در آزاد كردن آنها بداند و 
 دارند. بنابر رقيتدرآمده باشند فرزندان آنها نيز اگر پدر و مادر هر دو بنده باشند  رقيتباال تحت 

م معمول بود و باعث ازدياد بردگي شده ترتيبي كه قبل از اسال معينات كه در اسالم مقرّراين 
و تعمق كنيم اين  دقّتاگر خوب  البتّهاز بين رفت و خيلي محدود گرديد و  كلّيگرديده بود ب

نيست بلكه از آنها  تمدندستور مخالف با اصول نظامي و سياسي و اجتماعي متداول امروز دنياي م
لباً به جاهايي كه زندگي در آنجا مشكل خيلي بهتر است زيرا امروزه دول فاتح اسراي جنگي را غا

كنند و اگر بظاهر آنها را بنده  اجبار وادار ميه است برده و آنها را به كارهاي سخت و اعمال شاقه ب
تر است بلكه دولتها هرچند آنها را بين افراد  تر و مشكل نامند ولي در حقيقت از بندگي سخت نمي

گيرند و بلكه گاهي  بردگي خود ميه يقت آنها را بكنند ولي در حق حاضر در جنگ تقسيم نمي
 ملّتنسبت به آنها زجر و شكنجه هم دارند كه اسراي جنگي غالباً از وضع خود شكايت دارند و 

كند  كند و گاهي به قدري سختگيري مي غالب نسبت به آنها رعايت اصول اخالقي و اجتماعي نمي
و بندگي  رقيتر است. ولي اسالم در عين اينكه نام ت كه بردگي به مراتب از آن وضع بهتر و راحت

رويي رفتار شود و از حيث خوراك  و خوش محبتبر آنها گذاشته دستور داده كه با آنها به كمال 
و پوشاك و ساير وسائل زندگاني بر آنها سخت نگيرند بلكه كامالً رعايت آسايش آنها را بنمايد و 

رويه را داشته و با مماليك خود نهايت رأفت و مهرباني را ص و جانشينان او همين  خود پيغمبر
ين محدوديتها كه در گرفتن بنده شده فضيلتهاي زيادي هم در اسالم براي آزاد ا داشتند اضافه بر

ات هم آزاد كردن كفّاركردن بنده ذكر شده و بلكه جزء عبادات اسالمي محسوب گرديده و در 
اي  عده د و تدبير و مكاتبه دربارة بندگان سبب آزاد شدنلو بنده تعيين شده و نيز موضوع ام

 گولد كنيزي است كه از آقاي خود صاحب فرزند شود در اين صورت پس از مر و ام .گردد مي
تدبير هم آن است كه به بندة  .گردد شود و بالطبع آزاد مي تركه جزء قسمت فرزند مي آن آقا، او در
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و مكاتب هم آن بنده است كه آقايش با او قراري  .د هستيمن آزا گخود بگويند تو بعد از مر
و يكي از عبادات  .آزاد گرددامري با پرداخت وجهي بگذارد كه پس از انجام آن قرار براي انجام 

و همه اينها  .بزرگ هم در اسالم آزاد كردن بنده است كه فضيلت زيادي براي آن رسيده است
وسائلي ه ص چندان مطلوب نبوده و خواسته است آن را ب نزد پيغمبر دليل است بر اينكه بردگي
بردگاني هم اگر در اين زمان وجود داشته باشد يا بطور  از بين برود. جمحدود نمايد كه به تدري

رسد كه همة آنها بندة شرعي بوده و آزاد  كساني ميه ب يقين بدانيم كه سلسلة نسبشان مضبوطاً
ين زمان ا جاري كرد و چون در حريتت و بايد استصحاب اند صحيح است وگرنه صحيح نيس نشده

 جنگي كه طبق موازين شرعي اسالمي باشد واقع نشده و اطمينان هم نداريم كه بردگان اين زمان اباً
اند بلكه بنده نبودن آنها نزديك به يقين  برده و بنده بوده السالم تا زمان ائمه معصومين عليهم عن جد

پوستاني  دانيم سياه كه تا چند سال قبل معمول بوده غالباً مي غالم وكنيزهائي باست ويژه آنكه غال
 حريتاند كه خالف شرع است. و از طرفي اصل در بشر  هستند كه پدر و مادر آنان آنها را فروخته
آنها ترديد نموده آن را رد كنيم.  رقيتتوانيم در صحت  است تا خالف آن معلوم شود از اين رو مي

صحت و قاعدة سوق مسلم و امثال آنها كه از  ممكن است بعضي از راه حمل فعل مسلم بر هرچند
اصطالح ه رسد كه ب شوند آن را تصحيح كنند ولي اينطور بنظر مي قواعد اصولي محسوب مي

بهتر است. پس چون فعالً  حريتاصوليين قاعده احتياط در اينجا حكومت دارد و اجراي اصالت 
كند كه بگوئيم برده شرعي وجود ندارد  موجود نيست احتياط حكم مي عيهشر رقيتشرايط صحت 

بن الحسن عجل اهللا تعالي فرجه خالي از اشكال نيست مگر   حجتو شرعاً تا زمان ظهور حضرت 
دفاع گردد در ه آنكه دفاعي پيش بيايد كه مملكت اسالمي مورد حمله بيگانه واقع شده و مجبور ب

جاري  كنند حكم غالم و كنيز در آنها بگوئيم كساني را كه در جنگ اسير مي توانيم آن صورت مي
است و در غير آن صورت با وضع فعلي حكم به غالم و كنيز بودن بعض افراد اشكال دارد بلكه 

علي نورعليشاه كه از  توانيم بگوئيم خالف است به همين جهت جد امجد جناب حاج مالّ مي
قمري كه  1332االول سال  و از مجتهدين صاحب رساله بودند در ماه ربيع ههياللّ تنعم ةبزرگان سلسل

خريد و فروش  :اين عبارته سال قبل از صدور اعالميه حقوق بشر بود مرقوم و اعالم داشتند ب 36
نن و مخالف انسان در اين زمان منافي تدياست و عبيد و اماء رسمي كه هست تماماً آزاد و  تمد

عدم وجه ه ين موضوع طبق شرحي كه مذكور داشتيم نظر با ايشان در البتّهو  .بالدند چون ساير عباد
 عيهاند كه عبيد و اماء كنوني منطبق بر موازين شر داده تذكّرمصداق شرعي آن در خارج داشته و 



  203  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

فرموده  مطهركند و اينها مصداق آنچه شارع  در بردگان امروز صدق نمي مطهرنيستند و حكم شرع 
از اين  .آنها مخالف دستور شارع است رقيتدر آنها تحقق نيافته و  عيهشر رقيتباشند و شرايط  ينم

مجري  مقدسحكم شرع  البتّهتحقق يابد  عيهولي اگر شرايط صحت شر .باشند رو همه آزاد مي
يح پس اعالمية ايشان حكم جديدي را كه بدعت و حرام است در نظر ندارد بلكه بيان و تشر .است

   »است. مقدسدستور شرع 
دكتر نورعلي تابنده نيز شرحي در اين باب در پاسخ به يكي از اساتيد دانشگاه حاج حضرت 

داري در اسالم را شرح و  اند كه با ديدگاه تكامل اجتماعي اسالم موضوع برده يورك كانادا نوشته
 445:كنيم را در اينجا ذكر مينمايند. به دليل جالب بودن موضوع بخشهايي از آن پاسخ  تحليل مي

دنيا وجود داشت، بردگي يك جنبه انساني داشت كه از اين  اسالم وقتي كه ظهور كرد بردگي در«
َّ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثى فرمايد: جنبه انساني، دين دخالت كرد و در قرآن مي ً َو   ِإ َو َجَعْلناُكْم ُشُعو

ِإنَّ   فرمايد: اش مي آورده است. بعد به دنباله ِلَتعاَرُفوابندي را فقط براي  ي اين تقسيميعن 446َقباِئَل ِلَتعارَُفوا
شود كه خطاب به نوع بشر است كه همه يكسان هستند. در جاي  معلوم مي َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَِّ أَْتقاُكمْ 

فرموده است ولي  نامْ رَّ كَ مصداقي از اين  تّهالببه دنبال آن  447مَ آدَ  يننا بَ مْ رَّ كَ   دْ قَ لَ ديگر قرآن فرموده است: 
است.  حريتآزادي و  نامْ رَّ كَ باشد. از مصاديق خيلي بارز و روشن  مي مَ آدَ  يننا بَ مْ رَّ كَ   دْ قَ لَ  كلّيقاعده 

نباشد براي غير  حريتاند. و از طرفي مادامي كه  قرار داده حريتبنابراين در اسالم، اصل را 
داد كه با بردگان به صورت انساني رفتار شود نه به  اسالم دستور مي هاي آن روزگار، مسلمان

بند بودن و اسارت نداشته باشد، لذا مسلمانان اين را هم  صورت حيواني تا آن شخص احساس در
كرد كه همه آزاد هستند اوالً سيل بردگاني كه  هرگاه اسالم ناگهان اعالم مياما  كردند. رعايت مي

شد و بسياري از اينها بدون آنكه اعتقادي به  كردند سرازير مي ه سوي اسالم فرار مياز اربابان خود ب
اعتقادي احياناً در اول ظهور اسالم لطمات زيادي  شدند و اين بي اسالم داشته باشند داخل اسالم مي

تند و هاي اوليه اعتقاد وافري به اسالم داش داشت كما اينكه در عمل ديديم چون مسلمان به دنبال مي
 

ارات ، انتش19متن كامل اين مقاله در مجلة عرفان ايران، گردآوري و تدوين دكتر سيد مصطفي آزمايش، شمارة  - 445
 آمده است.  10 – 18داري در اسالم، صص  ، تحت عنوان برده1383حقيقت، 

ها قرار داديم. هرآينه  . همانا ما شما را از زن و مردي آفريديم و در شعوب و قبيله13سورة حجرات، آية  - 446
 ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.  گرامي

 كرامت بخشيديم.  . ما فرزندان آدم را70سورة اسراء، آية  - 447
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از جنبه انساني  حاضر بودند جان خود را در اين راه فدا كنند اسالم پيروز شد. ثانياً بردگي غير
كردند اوالً همه  بودنش در جامعه جنبة اقتصادي هم داشت و اگر يك مرتبه بردگان را آزاد مي

 توانستند نمي خود همين بردگان آزاد شده هم نياًشد و ثا كارهاي اقتصادي تعطيل و جامعه فلج مي
تأمين كنند چنانكه مثالً غذايي نداشتند كه بخورند چون كسي نبود از  مايحتاج شخص خود را

داد كه اساس كار اجتماع را به هم  ثروت خود به آنها بدهد. لذا انقالبي به اين طريق رخ مي
ر بعضي موارد اسالم خواست به تدريج بردگان را آزاد كند. آزاد كردن برده نه تنها د ريخت. مي

گرديد. ديديم كه هريك از بردگان كه اسالم  ه خطا و گناه بود بلكه رأساً نيز ثواب تلقي ميكفّار
ي كه از محمدكردند. مثالً سلمان فارسي يا سلمان  خريدند و آزاد مي ند صحابه آنها را ميدآور مي

د. بالل برده بود. زيد فرزند بزرگان اسالم است، ابتدا برده بود و ابوبكر او را خريد و آزاد كر
ص ابتدا اسير بود و حضرت او را خريد. بدين طريق بسياري از صحابه و  محمدخوانده حضرت 

بيني كرد براي  بزرگان اسالم برده بودند كه خريده و آزاد شدند. طريقي كه پيغمبر اسالم ص پيش
 توجهاست.  توجهشوند بسيار قابل  هاي آزاد حل اينكه تدريجاً بردگان آزاد شوند و در محيط انسان

اي  اي مثالً پنج هزار نفر كه هيچ آذوقه عده كنيد كه هرگاه يك مرتبه عدة زيادي وارد شهر شوند،
داشت  جمعيتهزار نفر  10تا  5ام كه بين آن اي مكّهفرض بفرماييد كه بخواهند وارد  ،ندارند

شود. به طريق اولي اگر  نند وضع شهر مختل ميبشوند، آنها ولو بخواهند يك روز يا دو روز بما
طوالني داشته و مقيم بشوند اين اخالل و اختالل بيشتر خواهد بود. تعداد  توقّفشهر  بخواهند در

هر اربابي چندين برده  ها تفاوت نداشت. بردگان هم در آن روزگار شايد خيلي با تعداد ارباب
شد.  شدند اوضاع اجتماعي و اقتصادي مختل مي زاد ميها يك مرتبه آ اگر بردهداشت. به اين طريق 

نداريم فرض كنيم كه برده است.  ًال به هيچ وجه هيچ انساني را حقدستور خداوند اين بود كه او
شرعي ثابت شود كه به صورت بردگي درآمده است مگر اينكه به طريق  حريتها  اصل در انسان

هاي مذهبي رخ داد كه  زمان پيامبر جنگ بود كه در است. طريق شرعي بردگي هم در آن ايام اين
هاي مذهبي نبود و بعداً كه حكم  نبود و در مدينه هم تا چند سال جنگ مكّهها در  اين جنگ البتّه

شدند، بنده حساب  ران اگر مسلمان مييكردند، اس جهاد صادر شد در مواردي كه جهاد مي
هاي اسالم هم فقط در  شد. جنگ ا به بردگي رفتار ميشدند ولي اگر مسلمان نشده بودند با آنه نمي

يد علي ع تأيدر زمان خلفاي راشدين به عقيده شيعه، چون مورد  البتّهزمان پيغمبر جهاد واقعي بود و 
خالفت تبديل به  سنّتبودند دستورات آنها هم معتبر بود. ولي از زماني كه به قول خود اهل 
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شد  هايي كه در آن ايام مي جهاد اسالمي وجود نداشت و جنگ آمدند ديگر اميه بنيسلطنت شد و 
به هيچ وجه جنگ اسالمي نبود مگر اينكه جنگ به تأييد امام رسيده باشد. عقيده شيعيان اين بوده و 

نبود  هست كه بعد از غيبت امام دوازدهم يعني از اواخر قرن سوم به بعد چون امام معصومي حاضر
هايي كه سالطين كه موسوم به خليفه بودند دستور  وجه جنگ د به هيچكه براي جهاد اجازه بده

شدند شرعاً آزاد بودند. بدين طريق از  دادند، جنبه مذهبي نداشت. بنابراين اسرايي كه گرفته مي مي
اين طرف خداوند دريچه ورود به بردگي را بسيار كم عرض و كم گنجايش قرار داده است و 

شود. از آن طرف دريچه عتق و آزاد كردن را هرچه بيشتر وسعت  كمتر كسي وارد بردگي مي
ه كفّاركنيد،  توجهات كفّارهمه فرق اسالمي در مورد مطرح در بخشيد. اگر به آيات قرآن و احكام 

ها  اند. به اين طريق مرتباً برده قرار دادهده بسياري از خطاها، گناهان و اشتباهات را آزاد كردن بر
شوند و اشكال  ها آزاد شوند در جامعه حل و جذب مي وقتي كه تك تك بردهشدند و  آزاد مي

شد  ه، مثالً اگر كنيزي از ارباب خود حامله ميكفّارشود و از آن طرف غير از  اقتصادي پيدا نمي
آمد آزاد بود و  شد، فرزندي كه به دنيا مي كرد و او حامله مي يعني چون ارباب با او نزديكي مي

كرد و به آن مادر  كرد. يعني آزادي از فرزند يعني جنين بر مادر تسري مي زاد ميمادر را هم آ
به قلمرو  رقيتاي بود كه شخص از قلمرو  ولد. بدين طريق آزاد كردن برده دريچه گفتند ام مي

اي داراي استعداد و  اند اين است كه اگر برده رفت. طريق ديگري كه در فقه گفته مي حريت
 بست و بنا كرد و با او قرارداد مي توانست درآمد داشته باشد به ارباب پيشنهاد مي د كه ميهنرهايي بو

شد يعني قيمت آن كار را  كرد و بعد آزاد مي ي براي ارباب كار ميمعينبر آن هنر خودش به اندازة 
بر  شد و هزينة زندگي او هم برده حساب مي مدتدر تمام اين  البتّهدانست.  آزادي خودش مي

راه  توانست خود را بخرد. عهده ارباب بود. بنابراين از اين جهت نگراني نداشت و به اين طريق مي
در كتب فقهي عنوان گرديده  ديگري كه براي آزاد كردن بردگان ارائه شده به عنوان باب عتق

نتخاب اي آزاد كند. منتهي براي ا هاي مسلمان آن است كه برده است. يكي از مستحبات و ثواب
تاده و مفلوك نباشد و قدرت كار فشده است كه مثالً از كارا مقرّرشرايطي  شود اي كه آزاد مي برده

هاي خود  ها غالمان را مانند دام هاي قديم چون ارباب داشته يا هنر و صنعتي بلد باشد. در دوران
نمودند  فند قرباني ميها مقايسه و تشبيه به شرايط گوس دانستند لذا در تفسير اين شرايط بعضي مي

ولي در واقع آن براي اين بود كه برده آزاد شده بتواند امرار معاش كند نه اينكه ارباب وقتي برده را 
بينيم كه  كنيم مي توجهديد او را رها سازد. بنابراين اگر  ناتوان و غيرقابل خدمت و استفاده مي



 اسالم  در الملل  بين روابطمباني عرفاني     206

  

ظر اسالم برده نبودند براي اينكه به اين طريق بردگاني كه تا دو قرن پيش در دنيا وجود داشتند از ن
شدند. منتهي  ماند و همه آزاد تلقّي مي اي نمي يعني بعد از يك قرن، دو قرن بعد از اسالم هيچ برده

خواستند استفاده كنند  انه احكام اسالم فقط در موردي كه خلفاء (يا به اصطالح سالطين) ميتأسفم
. و اگر به تاريخ نگاه كنيد بسياري از تصميماتي كه گرفته شده است ساير موارد نه شد و در اجرا مي

 بر خالف اسالم است. من مورخ نيستم و مطالعات فراواني در تاريخ ندارم ولي به ياد ندارم كه در
طي تاريخ راجع به آزادي بردگان صحبتي شده باشد جز آنچه گفتم. فقها هم در كتب خودشان 

اند كه مستند به آيات قرآن است. تنها موردي كه به ياد دارم مربوط به  نوشتهداري را  ات بردهمقرّر
اي كه در  عارف و فقيه مشهور مرحوم حاج مالّ علي مشهور به نورعليشاه ثاني است كه در اعالميه

اند كه در صحت  اند، همين مطلب را ذكر كرده قمري خطاب به پيروان صادر كرده 1332سال 
 حريتان و كنيزاني كه وجود دارند شك و ترديد است. بنابراين به اصل تمام غالم رقيت
دنيا  تصميم ديگري من نديدم. تصميماتي هم كه دراما  شوند. گرديم و اينها آزاد تلقّي مي برمي

هاي قاطع و ضربتي اعالم شد حسنش به جاي خود بود ولي مضاري  گرفته شد و به صورت اعالميه
هاي سياسي مورد استفاده قرار  ها را دول بزرگ براي هدف ني كه اين تصميمهم داشت به اين مع

ها طبق آية قرآن انسان  . از طرفي بنابر مطالبي كه قبالً گفته شد بردهانسانيت يدادند نه برا مي
َّ شوند يعني از جنبه ارتباط با سايرين به منزلة يك انساني هستند كه مشمول آيه  محسوب مي ِإ

توان به آنها آزاري  وجه نمي هستند كه به هيچ آَدمَ  َلَقْد َكرَّْمنا َبينالي آخر و آية  اُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثىَخَلْقن
اي ماليم بايد باشد كه يك پدر حق دارد فرزند خود را تنبيه  تنبيه آنها به اندازه حتّيرساند و 

ن صدر اسالم و بخصوص ائمة آل زندگاني بزرگا ر از آن مجاز نيست. درتماليمي كند، و بيش
بينيد كه رفتارشان با برده و آزاد، انساني بود مثالً با غالمان  كنيد مي دقّتهم اگر  السالم رسول عليهم

در زمان  مقدسال در تاريخ آمده است كه وقتي بيت حتّيگذاردند و  خورند و تفاوتي نمي غذا مي
عادت به روش تعظيم حاكمان داشتند به استقبال  كه مقدسال عمر خليفه دوم فتح شد، مردم بيت

آمدند. ولي ديدند شخصي سوار بر االغ است و همراه با او شخص ديگري پياده با هم آمدند به 
شهر. مستقبلين اعتنايي نكردند و به راه ادامه دادند تا رسيدند به لشگريان اسالم كه آنجا را فتح 

است؟ جواب دادند خليفه به شهر رفت. مستقبلين گفتند ما كرده بودند. از آنها پرسيدند خليفه كج
ها بودند. آن كسي كه  بود. گفتند بله همان كسي جز االغ سواري نديديم كه كسي هم همراه او

كردند. بدين نحوي كه در اين  تعجبر بود غالم او بود. آنها بسيار اپياده بود خليفه و آني كه سو
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شد و از اين حيث هيچ  آمد و غالم سوار مي شد عمر پايين مي مسير هر وقت غالم خيلي خسته مي
فرقي بين آنها مشهود نبود. بنابراين وقتي كه هيچ فرقي ندارند مسلماً آزار رساندن به آنها با آزار 

كند. البتة بنابر بعضي احكام فقهي ديه آنها كمتر است و  رساندن به شخص آزاد هيچ فرقي نمي
جنبة مالي دارد و از لحاظ مالي فرقي بين شخص آزاد و بنده است. ولي اكنون امثال اينها. چون ديه 

   »داري و برده اصوالً معنا و مصداقي ندارد. كه ديگر برده
يكي اينكه اسراي  قرار دارد،اصلي  روحدو مبر داري  برده ابدر ارتباط ديدگاه اسالم  هرحالبه 

ين تحريض مگيرند و دوم اينكه همه مسل ان قرار مياند در زمرة بردگ جنگي كه اقدام به حرب نموده
شوند تا اين بندگان را آزاد كنند. در موضوع اول از لحاظ اداره امور معيشت اسرا موضوع  مي
توان گروهي كه اقدام به جنگ  چه كه نمي .صدر اسالم داشته است ي درخاص اهميتداري  برده
ها به سرزمين خود برگرداند. زيرا  ة خصومتكلّيل از پايان اند را قب اند و سربازان متخاصم بوده نموده
توان آنان را بدون خوراك و مسكن  نمايند. از طرفي نمي و تهاجم مي هاً سالح به دست گرفتمجدد

رها نمود. تشكيالت زندان نيز در آن زمان موجود نبوده كه اسرا را نگهداري و قوت آنها را نيز 
اين بوده كه آنها را در اختيار مسلمين قرار دهند تا اوالً شغل حداقلي تأمين كند لذا بهترين كار 

شده باشد و ثانياً تحت نظارت باشند تا مرتكب  تأمينداشته باشند، ثانياً غذا و مسكن آنها بدينوسيله 
فتنه نشوند. از اين سو حقوق آنان را نيز در برخي موارد اجتماعي نصف حقوق ديگران قرار دارد 

كسي را كه توانگري نباشد «فرمايد:  در اين رابطه مي ا نيز نصف نمود.حدود و مجازات ردر عوض 
اي كه مالك آنها هستيد به زني گيريد و خدا به ايمان  تا زنان مؤمنه را به نكاح گيرد از كنيزان مؤمنه

هرشان تر است. همه از جنس يكديگريد پس بندگان را به اذن صاحبانشان نكاح كنيد و م شما آگاه
اي بدهيد و بايد كه پاكدامن باشند نه زناكار و نه از آنها كه رفيق (دوست پسر)  را به نحو شايسته

داشته باشند و چون شوهر كردند هرگاه مرتكب فحشا شوند عذاب آنها نصف عذاب زنان آزاد 
صبر كنيد است و اين براي كساني است از شما كه بيم دارند كه به رنج افتند و با اين همه اگر 

اين ديدگاه متفاوت از تجاوزات و  448»برايتان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان است.
 

اِتُكُم َو َمْن ملَْ َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْوًال َأْن يـَْنِكَح اْلُمْحَصناِت اْلُمْؤِمناِت َفِمْن ما َمَلَكْت َأْمياُنُكْم ِمْن فـََتي، 25سورة نساء، آية  - 448
ِِمياِنُكْم بـَْعُضُكْم ِمْن بـَْعٍض فَاْنِكُحوهُ  ْلَمْعُروِف ُحمَْصناٍت َغْريَ ُمساِفحاٍت اْلُمْؤِمناِت َو اهللَُّ َأْعَلُم  ِ ِِْذِن َأْهِلِهنَّ َو آُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  نَّ 

ذاِب ذِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت َو ال ُمتَِّخذاِت َأْخداٍن فَِإذا ُأْحِصنَّ فَِإْن َأتـَْنيَ ِبفاِحَشٍة فَـَعَلْيِهنَّ ِنْصُف ما َعَلى اْلُمْحَصناِت ِمَن اْلعَ 
ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ مِ     .ْنُكْم َو َأْن َتْصِربُوا َخْريٌ َلُكْم َو اهللَّ
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اموال و افراد قبائل است كه آنها را بدين شكل به بردگي  تصرّفهاي اعراب براي  شبيخون
داري در اصل براي حفظ و بقاي دوست و دشمن  گرفتند. اسالم از اين پديده و رسوم برده مي

  ه نمود. استفاد
بند ديگر همانطور كه در فوق ذكر شد تحريض مسلمين به آزاد سازي آنها يعني خارج شدن 
از قيمومت صاحبان آنها و اعطاي حقوق اجتماعي همانند ساير افراد جامعه است. ترغيب مسلمين 

هود ه بسياري از خطاها براي اين موضوع از آيات زير مشكفّاربه آزاد سازي بردگان و قراردادن 
نيكي آن نيست كه روي به جانب مشرق و مغرب كنيد. بلكه نيكي «فرمايد:  است: در سورة بقره مي

آن است كه به خدا و روز آخر و مالئكه و كتاب و پيامبران ايمان آورد و مال خود را با آنكه 
ردگان دوستش دارد به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و مسافران و گدايان و (آزاد سازي) ب

ارد و زكات بدهد و چون عهدي ببندند به آن وفا كنند و در بينوايي و بيماري و زببخشد و نماز بگ
   449.»ارانندگهنگام جنگ صبر كنند اينان راستگويان و پرهيز

شما را به سبب سوگندهاي لغوتان بازخواست نخواهد  خداوند«فرمايد:  در سورة مائده مي
طعام ة آن اكفّاركند و  خوريد، بازخواست مي يي كه به قصد ميكرد ولي به سبب شكستن سوگندها

خورانيد يا پوشيدن آنها يا آزاد كردن  ده مسكين است از غذاي متوسطي كه به خانوادة خويش مي
ة قسم است هرگاه قسم خورديد به قسمهاي كفّارسه روز روزه داشتن. اين  ديك بنده و هر كه نياب

در  450.»كند باشد كه سپاسگزار باشيد د را براي شما اينچنين بيان ميخدا آيات خو .خود وفا كنيد
صدقات براي فقيران است و مسكينان و كارگزارانِ آن و نيز براي تأليف «فرمايد:  سورة توبه مي

اي است  ضهيقلوب و آزادكردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نيازمند و آن فر
آنهايي كه زنانشان را ظهار «فرمايد:  در سورة مجادله مي 451.»دانا و حكيم است از جانب خدا و خدا

 

هللَِّ َو اْليَ ، 177 سورة بقره، آية - 449 ِ ْوِم اْآلِخِر َو َلْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب َو لِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن 
َو اْلَمساِكَني َو اْبَن السَِّبيِل َو السَّائِِلَني َو ِيف الّرِقاِب َو   َو اْلَيتامى  ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرىب  ِكتاِب َو النَِّبيَِّني َو آَتى اْلماَل َعلىاْلَمالِئَكِة َو الْ 

اْلَبْأساِء َو الضَّرَّاِء َو ِحَني اْلَبْأِس ُأولِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َو َأقاَم الصَّالَة َو آَتى الزَّكاَة َو اْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإذا عاَهُدوا َو الصَّاِبرِيَن ِيف 
 .ُأولِئَك ُهُم اْلُمتَُّقونَ 

للَّْغِو ِيف َأْمياِنُكْم َو لِكْن يُؤاِخذُُكْم ِمبا َعقَّْدُمتُ اْألَْمياَن َفَكفَّارَتُُه ِإْطعا، 89سورة مائده، آية  - 450 ِ َعَشَرِة َمساِكَني  مُ ال يُؤاِخذُُكُم اهللَُّ 
 َّ َبٍة َفَمْن ملَْ َجيِْد َفِصياُم َثالثَِة َأ ٍم ذِلَك َكفَّارَُة َأْمياِنُكْم ِإذا َحَلْفُتْم َو اْحَفُظوا ِمْن َأْوَسِط ما ُتْطِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوتـُُهْم َأْو َحتْرِيُر َرقـَ

ُ َلُكْم آ ُ اهللَّ  .تِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َأْمياَنُكْم َكذِلَك يـَُبنيِّ
َا الصََّدقاُت ِلْلُفَقراِء َو اْلَمساِكِني َو اْلعاِمِلَني َعَلْيها َو اْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َو ِيف الّرِقاِب َو ، 60سورة توبه،آية  - 451 اْلغارِِمَني َو ِيف ِإمنَّ

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:



  209  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

شوند، پيش از آنكه با يكديگر تماس يابند بايد  اند پشيمان مي كنند، آنگاه از آنچه كه گفته مي
اما  كنيد آگاه است. دهند و خدا به كارهايي كه مي اي آزاد كنند. اين پندي است كه به شما مي بنده

اي نيابند، پيش از آنكه با يكديگر تماس يابند بايد دو ماه پي در پي روزه بدارند و  كساني كه بنده
آن كه نتواند، شصت مسكين را طعام دهد و اين بدان سبب است كه به خدا و پيامبرش ايمان 

من  كرده كه تو مثل مادر در اعراب رسم بر اين بوده كه اگر مردي به زنش خطاب مي 452»بياوريد.
شده است. اين رسم به ظهار معروف بوده اسالم با  هستي ديگر روابط زناشويي بين آنها حرام مي

كنند بدانند كه  از ميان شما كساني كه زنانشان را ظهار مي « :فرمايد مي قبل  نفي اين خرافه در آية
وغ رند و سخني ناپسند و دا زنانشان مادرانشان نشوند، مادرانشان فقط زناني هستند كه آنها را زائيده

تالش هم براي تربيت  453.»گويند و خدا از گناهان درگذرنده و آمرزنده است است كه مي
به خرافه توجه نكنند و براساس خرافه زحمت براي خود و خانوادة خود و ظهاركنندگان كه ديگر 

 هكفّاراز طرف ديگر از اين  نمايد. ه ميكفّارنموده و آنها را ملزم به پرداخت  اجتماع ايجاد ننمايند
طعام ا ايه را آزادسازي برده كفّارساكين به اين نحو استفاده نموده و مجهت بهبود وضع بردگان و 

و تو چه داني كه عقبه چيست، آزاد كردن بنده «فرمايد:  دهد. در سورة بلد مي مسكين قرار مي
جز به خطا بكشد و  مؤمن ديگر را ي را نباشد كهمؤمن هيچ«فرمايد:  در سورة نساء مي. 454»است

اش  ش را به خانوادهياي مؤمن را آزاد كند و خونبها مني را به خطا بكشد بايد بندهؤهركس كه م
من و از قومي است كه دشمن شماست فقط ؤتسليم كند مگر آنكه خونبها را ببخشند و اگر مقتول م

اش پرداخت  اند، خونبها به خانواده مان بستهي را آزاد كند و اگر از قومي است كه با شما پيمؤمن بندة
درپي روزه بگيرد و  اي نيابد براي توبه دو ماه پي شود و بندة مؤمن را آزاد كند و هركس كه بنده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  َسِبيِل اهللَِّ َو اْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة ِمَن اهللَِّ   .َو اهللَّ
ْبِل َأْن يـََتَماسَّا ذِلكُ ، 3 -4سورة مجادلة، آيات  - 452 َبٍة ِمْن قـَ ْم َو الَِّذيَن ُيظاِهُروَن ِمْن ِنسائِِهْم مثَُّ يـَُعوُدوَن ِلما قاُلوا فـََتْحرِيُر َرقـَ

ْبِل َأْن يـََتَماسَّا َفَمْن ملَْ َيْسَتِطْع فَِإْطعاُم ِستَِّني ِمْسِكيناً  َفَمْن ملَْ َجيِدْ . ُتوَعُظوَن ِبِه َو اهللَُّ ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ  َفِصياُم َشْهَرْيِن ُمَتتاِبَعْنيِ ِمْن قـَ
هللَِّ َو َرُسوِلهِ  ِ  . ذِلَك ِلُتْؤِمُنوا 

ِإْن أُمَّهاتـُُهْم ِإالَّ الالَِّئي َوَلْدنـَُهْم َو ِإنـَُّهْم َلَيُقوُلوَن  الَِّذيَن ُيظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنساِئِهْم ما ُهنَّ أُمَّهاِِمْ ، 2سورة مجادله، آية  - 453
 .ُمْنَكرًا ِمَن اْلَقْوِل َو ُزورًا َو ِإنَّ اهللََّ َلَعُفوٌّ َغُفورٌ 

  .َفكُّ َرقـََبةٍ  .َو ما َأْدراَك َما اْلَعَقَبةُ ، 12 – 13سورة بلد، آيات  - 454
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با پدر و مادر و خويشان و يتيمان و «فرمايد:  مي در همين سورة باز 455.»خدا دانا و حكيم است
آنان كه مالك آنها و مسافر رهگذر  نه و يار مصاحب وهمساية خويشان و همساية بيگا بينوايان و

در سورة نحل  456.»فخرفروشان را دوست ندارد وان تكبرايد (بردگان) نيكي كنيد هرآينه خدا م شده
اند  افزون كرده است پس آنان كه فزوني يافته خدا روزي بعضي از شما را از بعض ديگر«فرمايد:  مي

دهند تا همه در روزي يكسان شوند آيا نعمت خدا  اند نمي نها شدهاز روزي خود به آنان كه مالك آ
عزبهايتان را و غالمان و كنيزان خود را «فرمايد كه:  در سورة نور دستور مي 457»كنيد؟ را انكار مي

گرشان خواهد ساخت كه خدا نكه شايسته باشند همسر دهيد. اگر بينوا باشند خدا به كرم خود توا
ت. آنان كه استطاعت زناشويي ندارند بايد پاكدامني پيشه كنند تا خدا از گشايش دهنده و داناس

كرم خويش توانگرشان گرداند. و از بندگانتان (بردگان) آنان كه خواهان بازخريدن خويش هستند 
پذيريد و از آن مال كه خدا به شما ارزاني داشته است به باگر در آنها خيري يافتيد بازخريدشان را 

و كنيزان خود را اگر خواهند كه پرهيزگار باشند به خاطر ثروت دنيوي به زنا وادار  آنان بدهيد
اند  مكنيد. هركس كه آنان را به زنا وادارد، خدا براي آن كنيزان كه به اكراه بدان كار وادار گشته

  458»آمرزنده و مهربان است.

همه د است و يو ترد كشوجود دارند در اين زمان ه ك يزانينكت تمام غالمان و يدر صحت رق
  .هستندآزاد آنها 

 

َبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِديٌَة مُ  كانَ  َو ما، 92سورة نساء آيه  - 455 َتَل ُمْؤِمنًا َخطًَأ فـََتْحرِيُر َرقـَ   َسلََّمٌة ِإىلِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخطًَأ َو َمْن قـَ
َبٍة مُ  ْؤِمَنٍة َو ِإْن كاَن ِمْن قـَْوٍم بـَْيَنُكْم َو بـَْيَنُهْم ِميثاٌق َفِديٌَة َأْهِلِه ِإالَّ َأْن َيصَّدَُّقوا فَِإْن كاَن ِمْن قـَْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـََتْحرِيُر َرقـَ

َبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َملْ َجيِْد َفِصياُم َشْهَرْيِن ُمَتتاِبَعْنيِ تـَْوبًَة ِمَن اهللَِّ َو كانَ   ُمَسلََّمٌة ِإىل ُ َعِليماً َحِكيماً  َأْهِلِه َو َحتْرِيُر َرقـَ   .اهللَّ
ً َو ِبِذي اْلُقْرىب، 36نساء آية سورة - 456 ْلواِلَدْيِن ِإْحسا ِ َو اْجلاِر اْجلُُنِب َو   َو اْلَمساِكِني َو اْجلاِر ِذي اْلُقْرىب  َو اْلَيتامى  َو 

ْجلَْنِب َو اْبِن السَِّبيِل َو ما َمَلَكْت َأْمياُنُكْم ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ َمْن كاَن ُخمْتاالً  ِ  .َفُخوراً  الصَّاِحِب 
ُلوا ِبَرادِّي ِرْزِقِهْم َعلى  َو اهللَُّ َفضََّل بـَْعَضُكْم َعلى، 71سورة نحل آية  - 457 ما َمَلَكْت َأْميانـُُهْم فـَُهْم   بـَْعٍض ِيف الرِّْزِق َفَما الَِّذيَن ُفضِّ

  .ِفيِه َسواٌء َأ فَِبِنْعَمِة اهللَِّ َجيَْحُدونَ 
مى وَ ، 32 – 33سورة نور، آيات  - 458 ِمْنُكْم َو الصَّاِحلَِني ِمْن ِعبادُِكْم َو ِإماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقراَء يـُْغِنِهُم اهللَُّ ِمْن   أَْنِكُحوا اْألَ

الَِّذيَن يـَْبَتُغوَن اْلِكتاَب ِممَّا َمَلَكْت  َو ْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َجيُِدوَن ِنكاحًا َحىتَّ يـُْغِنَيُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضِلِه وَ . َفْضِلِه َو اهللَُّ واِسٌع َعِليمٌ 
ُكْم َو ال ُتْكِرُهوا فـَتَ  ياِتُكْم َعَلى اْلِبغاِء ِإْن َأَرْدَن َحتَصُّنًا ِلَتْبَتُغوا َأْمياُنُكْم َفكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْريًا َو آُتوُهْم ِمْن ماِل اهللَِّ الَِّذي آ

ْنيا َو َمْن ُيْكرِْهُهنَّ فَِإنَّ اهللََّ ِمْن بـَْعِد ِإْكراِهِهنَّ َغُفوٌر َرِحيمٌ َعَرَض اْحلَياِة ا  . لدُّ
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  بر حق  اتّحاداصل  - 58
الملل در طول  روابط بين ومهم در سياست خارجي كشورها  ضوعاتاين اصل به يكي از مو

از نظامي، سياسي، اقتصادي و اعم  هاي مختلفي يهاتّحادتاريخ اشاره دارد. همواره ديده شده كه 
دنبال كلّي كه براساس آن دو هدف  گردد ف تشكيل ميتجاري در بين گروه كشورهاي مختل

يه است و هدف دوم افزايش اتّحادشود. هدف اول افزايش كارآئي انتفاع بين كشورهاي عضو  مي
ها  يهاتّحادباشد. بسياري از اين  سود يا جلوگيري از زيان وارده ناشي ازكشورهاي غيرعضو مي

ها و اشتراك  ها خود سبب همگني اين همسايگي براساس مورفولوژي ژئوپولتيك استوار است كه
  و زبان و آداب و غيره شده است.  قوميتگ و رويه و نمنافع و فره
 جهت حداكثر كردن منافع گروهيِ هاي مختلف براساس دو هدف فوق همواره در يهاتّحاد

تند كه باعث ها فقط در شرايطي قابل تشكيل هس يهاتّحادشود. از لحاظ اسالم اين  اعضاء تشكيل مي
عمال ظلم به كشور ضعيف ديگري با د. به عبارت ديگر نبايد براي انپايمال شدن حقوق ديگران نشو

اي گرديد. دولت اسالم حافظ منافع دوست و دشمن غيرحربي  شد يا وارد معاهده متّحدكشور ثالثي 
الاله اال لمة حرب و گفتن ك حدر حضور و غياب آنهاست و دشمن حربي هم با كنار گذاشتن سال

 درگرچه اشاره كرد كه  گيرد. ولي بايد به اين موضوع نيز به نفاق در مأمن اسالم قرار مي حتّي اهلل
گيرد ولي دوست مؤمنين  اين حال جان و مال و ناموس و آبروي وي در امان دولت اسالم قرار مي

و اگر  گيرد. صورت مياي پس از اسالم است و با بيعت خاص  مگر به ايمان كه مرحله 459شود نمي
 .مصداق اين آيه خداوند مدافع آنان است بركشور ضعيف مورد اشاره در زمرة مؤمنين قرار گيرد 

كند و خدا خيانتكاران ناسپاس را دوست  اند دفاع مي خدا از كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  مي
اي «نيز همين امر شده است كه: و به مؤمنين  461».هيچ پيامبري خيانت نكند « فرمايد: و مي 460.»ندارد

 

. مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان يكديگرند. در  َو اْلُمْؤِمُنوَن َو اْلُمْؤِمناُت بـَْعُضُهْم َأْولِياُء بـَْعضٍ ، 71سورة توبه، آية  - 459
مياِن َو َمْن يـََتوَ  َأيـَُّها الَّ ، 23سورة توبه آية  ءَُكْم َو ِإْخواَنُكْم َأْولِياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا اْلُكْفَر َعَلى اْإلِ ُْم ِمْنُكْم ِذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا آ هلَّ

ان . اي كساني كه ايمان آورديد اگر پدرانتان و برادرانتان دوست دارند كه كفر را به جاي ايمفَُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 
 برگزينند آنها را به دوستي مگيريد و هركس از شما دوستشان بدارد از ستمكاران است. 

ِإنَّ فرمايد:  مي 107. در سورة نساء آيه ِإنَّ اهللََّ يُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفورٍ ، 38سورة حج آيه  - 460
ً َأثِيماً اهللََّ ال حيُِبُّ مَ   . خداوند خائنان گناهكار را دوست ندارد.ْن كاَن َخوَّا

   .َو ما كاَن ِلَنِيبٍّ َأْن يـَُغلَ ، 161سورة آل عمران آيه  - 461
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دانيد كه نبايد به خدا و پيامبر خيانت كنيد و در امانت خيانت  ايد مي كساني كه ايمان آورده
فرمايد:  مي در سورة يوسفيعني پس از ايجاد اتّحاد اسالمي به آن خيانت نخواهد كرد.  462.»ورزيد

تعميم اين آيه به  463.»رساند ه هدف نميام و خدا حيلة خائنان را ب من در غياب او خيانت نكرده«
 و يا هرگونه اقدامي خائنانه بر عليه ديگري است. خداوند رسول اتّحادالملل منع  روابط بين سطح

به نفع خائنين به « :فرمايد. در قرآن كريم آمده است به نفع خائنين منع مي ياكرم ص را از دشمن
فقط اد به ناحق با خائن به ديگري خصومت نمائي. يعني نبايد با ايجاد اتّح 464 .»ت برمخيزصممخا

خائنانه بر عليه دولت اسالم اقدام نمود عمل به مثل دستور خداوند  اتّحادچنانچه دولت ديگري در 
ورزند به آنان اعالم كن كه همانند  داني كه گروهي در پيمان خيانت مي اگر مي «فرمايد:  است. مي

خيانت به ص و خيانت به رسول  465»ائنان را دوست ندارد.خودشان عمل خواهي كرد زيرا خدا خ
اگر قصد خيانت به تو را داشته باشند پيش از اين به خدا خيانت «فرمايد:  خداست كه مي

  466»اند. ورزيده
اي كساني «فرمايد:  از اين آيه قابل استنباط است كه ميبا حق اتّحاد و دستور قرآن در معيت 

هرگونه طرفداري  در صورت لزوميعني  467»بترسيد و با راستگويان باشد. ايد از خدا كه ايمان آورده
  .برقرار سازيدصادقين را با اين معيت و همراهي  ،اتّحاد ياجانبداري  يا

توان يك اتّحاد  المللي مي رود كه طبق توافق يكپارچة بين تعميم اين اصل تا آنجا پيش مي
المللي باشد. اين  يستد و ضامن اجراي قوانين بينجهاني تشكيل داد كه در مقابل كشور خاطي با

اي كه  به اهل كتاب بگو بيائيد به سوي كلمه«عملي شدن مفاد اين آيه است كه فرمود:  ،وحدت
  468»پذيرفتة ما و شماست.

  

 

ُتْم تَـ ، 27سورة انفال، آية  - 462 ِتُكْم َو َأنـْ  .ْعَلُمونَ  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َختُونُوا اهللََّ َو الرَُّسوَل َو َختُونُوا َأما
ْلَغْيِب َو َأنَّ اهللََّ ال يـَْهِدي َكْيَد اْخلائِِننيَ ، 52سورة يوسف آية  - 463 ِ   .َأّينِ َملْ َأُخْنُه 
 .َو ال َتُكْن ِلْلخائِِنَني َخِصيماً ، 105سورة نساء آية  - 464
  .َسواٍء ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ اْخلائِِننيَ   ْيِهْم َعلىَو ِإمَّا َختاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخيانًَة فَاْنِبْذ ِإلَ ، 58سورة انفال، آيه  - 465
   . َو ِإْن يُرِيُدوا ِخيانـََتَك فـََقْد خانُوا اهللََّ ِمْن قـَْبلُ ، 71سورة انفال، آية  - 466
 . َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َو ُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ ، 119سورة توبه، آية  - 467
َنُكمْ    ُقْل  َأْهَل اْلِكتاِب َتعاَلْوا ِإىل ،64سورة آل عمران آية  - 468 َننا َو بـَيـْ  . َكِلَمٍة َسواٍء بـَيـْ
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مختلف با  يشورهاكن گروه يدر ب يو تجار ي، اقتصادياسي، سيمختلف اعم از نظام يها هياتّحاد
ان وارده ياز ز يريا جلوگيش سود يعضو و افزا يشورهاكن يانتفاع ب يارآئكش يزااف يلّكاهداف 

قابل  يطياعضاء در شرا يردن منافع گروهكثر كرعضو همواره در جهت حدايغ يشورهاكاز يناش
 گريشور دكاعمال ظلم به  يگران نشوند و برايمال شدن حقوق ديه باعث پاكل هستند كيتش
و  يالملل نيپارچة بيكتوافق  تعميم اين اصل با. بستا معاهده يمتّحد شد  يشور ثالثكبا توان  نمي

  .است يالملل نين بيقوان يضامن اجراكشورها  ياتّحاد جهان

  ظلم و عدم جواز به ياري در ظلم عيت اصل ممنو - 59
غير موضع  در ئقرار دادن ش«باشد. ظلم در لغت به معني  اين اصل از اصول پايه در اسالم مي

ظلم، عبارت از وضع شئ در غير جايي : «470اند تر ظلم فرموده در تعريف جامعباشد.  مي 469»ودشخ
ه شود، لذا به اعطاء حق به غيرمستحق دد گذارياز جايي كه بااست كه بايد گذاشته شود، و منع شئ 

و منع حق از مستحق تفسير شده است. ظلم ناشي از تاريكي نفس و روشن نشدن آن به نور عقل 
و از  هاست، زيرا كسي كه نفسش را تاريك كردمشتق شده ت و لذا از ظلمت به معني تاريكي اس

شود. وكسي كه  چراغ عقل روشني نگيرد و تابع ولي امر نباشد، حق و مستحق نزد او تميز داده نمي
حق و مستحق را تميز ندهد، اعطاء حق به مستحق براي او ممكن نيست و حق را به غيرمستحق 

كند زيرا كه هر يك از قوا و مدارك او و  د و مستحق را در عالم صغير خويش از حق منع ميده مي
ي دارند و هر يك از آنها مستحقند و حقي كه متعلق به آنان است شايسته است كه به اعضايش حقّ

 آنگاه كه در عالم صغيرش ظالم شد، در و .شود مستحق كه همان عقل فرمانبر ولي امر است داده مي
ش را از خودشود و حداقل ظلم اين است كه  عالم كبير نيز نسبت به زيردستانش و غير آنها ظالم مي

رود تا مستحق را كه  كند و در اين ظلم، به تدريج پيش مي مستحق كه ولي امر او است منع مي
قوق و كند كه غايت ح غايت غايات است و همان ولي امر، چه نبي و چه وصي باشد، از حق منع مي

ت. چنانچه خداي تعالي و براي اوساو و در او نهايت عبادات است و آن ياد نام خداي تعالي نزد 

 

وضع الشئي  «، ۳۲۶معجم مفردات الفاظ القران، دارالفكر الطباعة و النشر و التوزيع، بريوت، لبنان. ص   راغب اصفهاني، - 469
  ».من غري موضعه

 . 228 -229، صص 2، ترجمه جلد  قامات العبادهبيان السعاده في م - 470
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پس عاقبت كساني كه بدي را در حد اعالي بدي انجام دادند، كه آيات خدا را تكذيب «: فرمود
ولي امرش اخذ امر است، از ولي كسي كه تابع  او ام .471»كرده و آنها را به استهزا گرفتند اين است

عادلي است كه به نور ولي امر روشن  ،كند ميترك نمايد و نهي او را  كند و به امر او عمل مي مي
   »است، گرچه خودش روشن نباشد.

گردد. از لحاظ  ميدر براي را  عديده فاهيمبسيار جامع است و مو تشريح فوق تعريف 
كاراترين يا كارآمدترين يا يا  optimalيا  »بهينه« منطبق با مفاهيم ئموضع ش«هاي نوين  واژه

. واژة بهينه از لحاظ رياضي باشد مي ئكاربرد ش مانيا با بيشترين راند ترين ترين يا متعالي مطلوب
. اين وجودهاي م به محدوديت توجهبرداري از منابع با  يعني حداكثر بهره ؛داردي خاصمفهوم 

ي از رياضيات كاربردي است كه در مفصلهاي  رشته ريزي رياضي سرفصل تعريف در مبحث برنامه
به  .دهد مبناي اين علوم را تشكيل ميهاي علوم انساني نظير اقتصاد، مديريت و تحقيق عملياتي  رشته

باشد و ظلم  ريزي رياضي منطبق با واژة بهينه مي هرحال حق از لحاظ واژه شناسي تطبيقي در برنامه
ة امكانات و قوا در كلّي دارد.اي  منابع تعريف گستردهواژة . استمنابع  به معني عدم استفاده بهينه از

 endowmentكه در متون اقتصادي به آن  شوند در زمرة منابع محسوب ميوجود انسان و در جامعه 
(مكان شناسي) آناليز رياضي و توپولوژي و قواعد از لحاظ تعاريف  شود. گفته مي »عطايا«يا 

. اين تعريف كه دشو كان بهينه اپسيلوني اضافه يا كم شود از بهينگي خارج ميچنانچه به نقطه يا م
شود در سورة  در مباحث آناليز رياضي و توپولوژي رياضي بسيار گسترده و وسيع به كار گرفته مي

يعني  472.»كند همانا خداوند به اندازه ذره مثقالي ظلم نمي«فرمايد:  گردد. خداوند مي نساء ذكر مي
نمايد.  مطلق است كه از بهينه اپسيلوني تخطي نميحقّ ق همان بهينه است و خداوند همان مطلحقّ 

كنيم و به هيچ  روز قيامت ترازوهاي عدل را تعبيه مي«شود:  اين مفهوم در اين آيه نيز تصريح مي
آوريم كه حسابگري  شود و اگر عملي به سنگيني يك خردل هم باشد به حسابش مي كس ستم نمي

  473.»به كمال است مابه 
و بازدهي  ؛حق ،برداري از منابع و ظلم اين است كه حداكثر بهرهحقّ در مفهوم  خالصة كالم

 

ا َيْسَتْهِزُؤنَ   مثَُّ كاَن عاِقَبَة الَِّذيَن َأساُؤا السُّواى ،10سورة روم، آية  - 471 ِت اهللَِّ َو كانُوا ِ ِ بُوا   .َأْن َكذَّ
  .ِإنَّ اهللََّ ال َيْظِلُم ِمْثقاَل َذرَّةٍ ، 40سورة نساء آية  - 472
ا َو  َو َنَضُع اْلَموازِيَن اْلِقْسَط ِلَيْوِم اْلِقياَمِة َفال ُتْظَلُم نـَْفٌس َشْيئًا َو ِإْن كاَن ِمْثقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدلٍ ، 47ء آية سورة انبيا - 473  َأتـَْينا ِ
  .بِنا حاِسِبنيَ   َكفى
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» حدود الهي» «برداري حداكثر بهره«شود. از لحاظ تعاريف قرآني معيار  ظلم تلقي مي ،فيتزير ظر
ست. در قرآن كريم ا» برداري حداكثر بهره«بيان اجتماعي  »حدود الهي«شود. معيار  ده ميامين

در اسالم بهينة رفتار  474.»ظالم هستندآنها نمايند پس  تعديو كساني كه به حدود الهي «فرمايد:  مي
ي دارد كه شايد خارج از مفصلاجتماعي انطباق عمل با حدود الهي است و حدود الهي خود شرح 

حدود الهي و  السالم معليهحوصلة اين مقال باشد ولي به اشاره بايد گفت كه نبي يا ولي يا وصي 
  باشد.  قرآن كريم است كه تدوين بياني حدود الهي ميص ميزان هستند و نازلة نبي 

كاري، بدكاري و عدم استحصال حداكثر  است. به عبارت ديگر كم گناهظلم در اسالم   
ت فرموده گردد. زيرا به شكرانة عطايائي كه خداوند مرحم تلقي مي تخطيبازدهي از امكانات و قوا 

شود.  بايد حداكثر بازدهي را از آن استحصال نمود و عدم حصول اين حداكثر بازدهي ظلم تلقي مي
ظالمين (با  475.»و ظالمين از پي آسودگي رفتند و مجرم بودند«فرمايد:  مي ددر آية شريفه سوره هو

گمراهي واضح بلكه ظالمين در «فرمايد:  دارند: كه مي ) در راه اشتباه گام برميعريفاين ت
   477.»ظالمين چيزي اضافه نگرددبه به جز زيان «و فرمود به واسطة اين ظلم است كه  476.»هستند
شود و عدم عمل به حق به معني ظلم و مستوجب  يل ظلم در زمرة جرايم واقع ميصبا اين تف  

كنند  مي اين جزاي بد در خور كساني است كه به مردم ستم«فرمايد:  جريمه است. در آية شريفه مي
فرمايد:  عتاب شديدي به ظالمين ميدر و در آية ديگر  478.»كنند و به ناحق در زمين سركشي مي

براي ستمكاران ياوري « :فرمايد كه و در آية ديگر مي 479.»پس واي بر كساني كه ظلم كنند«
  است كه نبايد به ستمكار ياري نمود.  قرّو اين آيه بر اين تأويل نيز م 480.»نيست
الملل و سياست خارجي دولت اسالم نيز مصداق عيني دارد. يعني  فتار در روابط بيناين گ  

 

َو َمْن يـََتَعدَّ فرمايد:  نيز مي 1در سورة طالق آيه اِلُموَن َو َمْن يـََتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ فَُأولِئَك ُهُم الظَّ ، 229بقره، آية   سورة - 474
 . و هركس كه به حدود خدا تعدي نمايد پس به تحقيق به خود ظلم كرده است.  ُحُدوَد اهللَِّ فـََقْد َظَلَم نـَْفَسهُ 

  .ُجمْرِِمنيَ َو اتـََّبَع الَِّذيَن َظَلُموا ما أُْترُِفوا ِفيِه َو كانُوا ، 116هود، آية   سورة - 475
لِكِن الظَّاِلُموَن اْلَيْوَم ِيف َضالٍل فرمايد:  سورة مريم مي 38. و در آية َبِل الظَّاِلُموَن ِيف َضالٍل ُمِبنيٍ ، 11سورة لقمان، آيه  - 476

  .ُمِبنيٍ 
  .َو ال َيزِيُد الظَّاِلِمَني ِإالَّ َخساراً ، 82سورة اسرا، آية  - 477
 . ا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َو يـَْبُغوَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِ ِإمنََّ ، 42سورة شوري آية  - 478
  .فـََوْيٌل ِللَِّذيَن ظََلُموا، 65سورة زخرف آيه  - 479
  .َو ما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َأْنصارٍ ، 270سورة بقره، آية  - 480
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گردد كه از حق دور و به ستم  دولت اسالم در مورد ملل يا افراد ملل ديگر مرتكب عملي نمي
كنند ياري  ها و افرادي كه به ديگر افراد و ملل عالم ستم مي نزديك باشد. در اين باب حتّي به دولت

  هد.د نمي
باشند كه دول مختلفي با يكديگر  هاي نظامي در قرون اخير مصاديق بارز اين مسئله مي اتّحاديه  

هاي برخي دول بزرگ به كشورهاي  متّحد شدند تا به حقوق ملل ديگر تجاوز نمايند. لشگركشي
  گنجند.  مختلف در اوائل قرن جاري و اواخر قرن گذشته همگي در اين مقوله مي

به اعطاء حق به  ود گذاشته شود، يه بااست ك يير جايشئ در غيا منع از وضع ظلم، عبارت 
 جرم است.در زمره ظلم و  يعدم عمل به حق به معن .شود مير يرمستحق و منع حق از مستحق تفسيغ

باشد  يكه از حق دور و به ستم نزدكگردند  يب عملكمرت آنا افراد ي دولها نبايد در مورد  دولت
  كنند. يارينند ك يستم م ها دولتگر افراد و يه به دك يا و افراده به دولت يا

  جويي و بغي  اصل عدم جواز به سلطه - 60
 .ستا شده منعجويي  پيامبر اكرم ص نيز از سلطه حتّي لذاجويي مجاز نيست.  در اسالم، سلطه   

بر آنان  ي و توتنيس اي تذكّردهندهده كه تو جز تذكّر بپس «فرمايد:  در سورة شريفة غاشيه مي
نيست جز اينكه تو بيم دهنده هستي و براي هر قومي «فرمايد:  و در آية ديگر مي 481.»فرمانروا نيستي
است. مطلب اصلي در اين باب اين است بسياري آيه مأخذ كشف مطالب دو اين  482».هادي هست

فرمانروايي بر خلق اجازة نباشد و وقتي پيامبر خدا ص  تذكّراش جز  كه وقتي پيامبر خدا ص وظيفه
.. در .از عالم و فقيه و سلطان و پادشاه واعم  ديگر افراد كرة زمين صالحيتخدا را نداشته باشد 

اساس اين آيات هيچكس حق ندارد  فرمانروائي بر خلق خدا به طريق اولي منسوخ است. مسلماً بر
احدي به طريق اولي در دوران  مي ساده بر مبناي دين به كسي بنمايد. هيچتحكّ حتّيدر زمان غيبت 

اجراي احكام اسالم و اجراي حدود و مجازات اسالمي يا ديني باشد. اين  مدعيغيبت حق ندارد 
تا ظهور و خروج حضرت قائم عج در عالم بر هيچكس جايز  )اطيريسااستيالئي (نوع واليت 

بول است. و هركس در جايز و قابل قبوده و از حضرتش ص  محمدنيست و فقط بر عهدة قائم آل 
 

 .ا َأْنَت ُمذَكٌِّر َلْسَت َعَلْيِهْم ِمبَُصْيِطرٍ َفذَكِّْر ِإمنَّ ، 22و  21سورة غاشيه، آيات  - 481
ا َأْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ قـَْوٍم هادٍ ، 7سورة رعد، آية  - 482  .ِإمنَّ
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وبال وزر و ن عندي اقدام به اجراي حدود و احكام شرع نمايد جز اين مسير به اختيار خود و م
را براي كساني  اين خانة آخرت« فرمايد: در سورة قصص مي چيزي بر گردن خود نخواهد كشيد.

جام از آنِ پرهيزگاران قرار داديم كه نه خواهان برتري جويي و نه فساد بر روي زمين بودند و سران
  483»است.
چه در زمان صلح و چه در زمان الملل دولت اسالم  بينروابط ة صحنبر اساس اين اصل در   

غيرمسلم عالم نيست. در شرح اين موضوع ذكر داستان يا جويي بر امم مسلم و  مجاز به سلطهجنگ 
وب كه سالها با پيامبر اكرم روش اسالم در مقابل دشمن مغل 484. در اين داستانجالب است مكّهفتح 

ص و ياران آن حضرت جنگيده و بسياري از مسلمين و ياران گرامي حضرتش را يا در شكنجه يا 
با ص است. سعد بن عباده سردار رسول اكرم  مشخّصدر پيكار به شرف شهادت نائل نمودند 

نتقام است، امروز زنان آنان امروز روز ا«خواند كه:  رجز مي مكّهستوني از سپاه اسالم هنگام ورود به 
پيامبر اكرم ص سعد بن  .»شوند و امروز روزي است كه قريش را خدا ذليل گردانيد اسير ما مي

فرمانداري و پرچمداري لشكر نصب به عباده را عزل فرمود و فرزند او قيس بن سعد بن عباده را 
قرار  زوند قريش را عزيامروز روز رحمت است روزي است كه خدا«فرمود و فرمود اعالم كن: 

پس از اين رسول اكرم ص خانة ابوسفيان كه منشاء اكثر فتن بر عليه حضرتش بود را مأمن  .»داد
براي شرح اين موضوع به  485قرار داد و فرمود هر كه در خانة ابوسفيان پناه گيرد ايمن خواهد بود.

 

اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلها ِللَِّذيَن ال يُرِيُدوَن ُعُلوًّا ِيف اْألَْرِض َو ال َفسادًا َو اْلعاِقبَ ، 83سورة قصص، آية  - 483  .ُة ِلْلُمتَِّقنيَ تِْلَك الدَّ
 .597 – 8و جعفر سبحاني، مباني حكومت اسالمي، صص  821-2صص  2نگاه كنيد به: مغازي واقدي ج  - 484
قاموا إيل فإذا رأوين ، ، انتشارات دارالكتب اإلسالمية قم۱۰۶ص:، ۱۰۸ عالم اهلدي، الورى  إعالمامني اإلسالم طربسي،  - 485

ب عمر فعرف أ سفيان فقال عدو اهلل احلمد هلل الذي أمكن منك قالوا هذا عم رسول اهلل خلوا سبي له حىت انتهيت إىل 
ب القبة و دخل على رسول اهلل فقال هذا أبو سفيان قد أمكنك اهلل منه بغري عهد و ال عقد  فركضت البغلة حىت اجتمعنا على 

يب أنت و أمي أبو سفيان و قد أجرته قال أدخله  فدعين أضرب عنقه قال العّباس فجلست عند رأس رسول اهلل ص فقلت 
يب أنت و أمي ما أكرمك  فدخل فقام بني يديه فقال  أ سفيان أ ما آن لك أن تشهد أن ال إله إال اهلل و أين رسول اهلل قال 

ن يف نفسي منها لشيئا و أوصلك و أحلمك أما و اهلل لو كان معه إله ألغىن يوم أحد و يوم بدر و أما أنك رسول اهلل فو اهلل إ
قال العّباس يضرب و اهلل عنقك يف هذه الساعة أو تشهد أن ال إله إال اهلل و أنه رسول اهلل قال فإين أشهد أن ال إله إال اهلل و 
لالت و العزى فقال عمر اسلح عليهما فقال أبو سفيان  ا فوه فقال أبو سفيان للعّباس فما نصنع  أنك لرسول اهلل تلجلج 

لك ما أفحشك ما يدخلك  عمر يف كالمي و كالم ابن عمي فقال له رسول اهلل عند من تكون الليلة قال عند أيب الفضل  أف
قال فاذهب به  أ الفضل فأبته عندك الليلة و اغد به علي فلما أصبح مسع بالال يؤذن قال ما هذا املنادي  أ الفضل قال 

صل قال كيف أتوضأ فعلمه قال و نظر أبو سفيان إىل النيب و هو يتوضأ و أيدي املسلمني هذا مؤذن رسول اهلل قم فتوضأ و 
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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َّ فـََتْحنا لَ « 486:نمائيم تفسير آية اول سورة فتح رجوع مي همانا ما تو را با پيروزي  َك فـَْتحًا ُمِبيناً ِإ
باشد و مانند  (بسته شدن) به معناي باز شدن مي لقغضد  منعمانند  فـََتحْ لفظ آشكار پيروز گردانيديم، 

حاء، از همين باب است  ةبا فتح الفتاحهبه معناي پيروزي است مانند  فتحاست و  أفتحاز باب  فّتح
با دو  فتحبا كسره و ضمه و مانند  فتاحهحكم كردن بين دو خصم مانند و  استفتاح و افتتاح دار حرب،

وت و مشاهدات آن استعمال در معناي علم، در انبساط قلب و اتصال به عالم ملك فتحو لفظ  ضمه.
به انسان شود در آنچه كه از فضل خدا از جهت باطن يا از جهت ظاهر  شود و نيز استعمال مي مي
. فته شده استآنها به طور صريح يا اشاره گ ةني در اينجا مناسب است و همااين مع ةرسد. و هم مي

اين است كه بر تو حكم كرديم، برخي به معناي بر تو آسان عبارت معناي   :اند پس بعضي گفته
كه  :اند بعضي گفته و اعالم كرديم يا ارشاد نموديمبر تو يعني  :اند اند و بعضي گفته كرديم برگرفته

يعني ما تو را با دليل و معجزه بر دشمنان پيروز  :اند بعضي گفتهو ، د را براي تو فتح كرديمبال
براي  مكّهنماند. و بعضي مقصود از آن را فتح براي اسالم گردانيديم به نحوي كه هيچ معاندي 

تر اند: پيروزي بزرگ بعضي گفته و اند منظور صلح حديبيه است دانند و بعضي گفته ميحضرتش ص 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

هلل إن رأيت كاليوم قط كسرى و ال قيصر فلما  ا وجهه فقال  أ الفضل  حتت شعره فليس قطرة تصيب رجال منهم إال مسح 
ذن يل إ ىل قومك فأنذرهم و أدعوهم إىل اهلل و رسوله فأذن له فقال صلى غدا به إىل رسول اهلل فقال  رسول اهلل إين أحب أن 

للعّباس كيف أقول هلم بني يل من ذلك أمرا يطمئنون إليه فقال ص تقول هلم من قال ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أن حمّمدا 
 رسول اهلل إن أ سفيان رجل رسول اهلل و كف يده فهو آمن و من جلس عند الكعبة و وضع سالحه فهو آمن فقال العّباس 

حيب الفخر فلو خصصته مبعروف فقال ص من دخل دار أيب سفيان فهو آمن قال أبو سفيان داري قال دارك مث قال من أغلق 
به فهو آمن و ملا مضى أبو سفيان قال العّباس  رسول اهلل إن أ سفيان رجل من شأنه الغدر و قد رأى من املسلمني تفرقا 

أدركه و احبسه يف مضايق الوادي حىت مير به جنود اهلل قال فلحّقه العّباس فقال  أ حنظلة قال أ غدرا  بين هاشم قال قال ف
ستعلم أن الغدر ليس من شأننا و لكن أصبح حىت تنظر إىل جنود اهلل. قال العّباس فمر خالد بن الوليد فقال أبو سفيان هذا 

الد بن الوليد يف املقّدمة مث مر الزبري يف جهينة و أشجع فقال أبو سفيان  عّباس هذا حمّمد قال رسول اهلل قال ال و لكن هذا خ
ال هذا الزبري فجعلت اجلنود متر به حىت مر رسول اهلل ص يف األنصار مث انتهى إليه سعد بن عبادة و بيده راية رسول اهلل ص 

ركم يوم اجلبل. فلما مسعها من سعد خلى فقال  أ حنظلة اليوم يوم امللحمة اليوم تسىب ا حلرمة  معشر األوس و اخلزرج 
يب أنت و أمي أ ما تسمع ما يقول  العّباس و سعى إىل رسول اهلل و زاحم الّناس حىت مر حتت الرماح فأخذ غرزه فقبلها مث قال 

لراية منه و أدخلها إدخاال رفيقا فأخذها علي ء مث قال لعلي ع أدرك سعدا فخذ ا سعد و ذكر القول فقال ليس مما قال سعد شي
منه و أدخلها كما أمر. قال و أسلم يومئذ حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء و جبري بن مطعم و أقبل أبو سفيان يركض حىت 

 . دخل مكة و قد سطع الغبار من فوق اجلبال و قريش ال تعلم و أقبل أبوسفيان من أسفل الوادي يركض فاستقبله
 ترجمه.  279 – 290، جلد سيزدهم، صص  بيان السعاده في مقامات العباده - 486



  219  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

از صلح حديبيه وجود نداشت. تفصيل مطلب چنين است كه مشركين با مسلمانان اختالط و 
به نحوي كه در سه سال  نشستدلهاي آنان  بهكالم مسلمين را شنيدند و اسالم پس معاشرت كردند 

د، به نام بيعت رضوان بيعت كردنص د اند: در حديبيه با محم زيادي اسالم آوردند. بعضي گفته ة عد
روم بر فارس غلبه كرد و مسلمانان با غلبه كردن روم كه اهل كتاب و خيبر ميوه داد، نخل درختان 

بودند بر فارس كه مجوس بودند خوشحال شدند، چون قول خداي تعالي در اينجا راست درآمد كه 
ست كه فرمود: سبب نزول اين از امام صادق ع آمده ا 487. َو ُهْم ِمْن بـَْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبونَ  فرموده بود:

سوره و اين پيروزي بزرگ اين است كه خداي تعالي به رسولش در خواب دستور داد كه داخل 
اين موضوع را به اصحابش  پس اومسجدالحرام شده، طواف نمايد و با حلق كنندگان حلق نمايد، 

رسيدند براي عمره احرام  الحليفه آنان را امر به خروج نمود و خارج شدند، وقتي به ذي و خبر داد
شصت و شش قرباني فرستاد، هنگام احرام ص بستند و شترها را براي قرباني بردند و رسول خدا 

 گفتند، هركس از آن الحليفه احرام بستند، در حالي كه براي عمره تلبيه مي ذياز اعالم داشت تا 
هنگامي كه اين  نمود. ل سوق ميكرد (روانه براي ذبح) قرباني خوب و مجلّ كه قرباني سوق مي عده

بن وليد را با دويست سواره فرستادند او كمين گرفت تا رسول  موضوع به گوش قريش رسيد خالد
را زير نظر داشت در قسمتي از راه وقت نماز ص در كوهها رسول خدا  ورا استقبال كند، ص خدا 
وليد گفت: اگر ما در  بن ، خالدبا مردم نماز خواندص رسيد كه بالل اذان گفت و رسول خدا ظهر 

كنند،  قطع نميرا شديم، چه آنان نمازشان  كرديم بر آنها غالب مي حال نماز به مسلمانان حمله مي
هر  پسولي االن آنها نماز ديگري در پيش دارند كه آن را از نور چشمشان بيشتر دوست دارند، 

نازل شد و ص ه جبرئيل بر رسول خدا در اين موقع بود ك كنيم. وقت مشغول نماز شدند حمله مي
به حديبيه رسيد، آن بر كنار حرم واقع شده، ص نماز خوف را آورد. روز دوم كه شد رسول خدا 

و كسي پيروي او  دور شوندخواست كه  آمد از اعراب مي در بين راه كه ميص رسول خدا 
 ةر حالي كه قريش در خاند و اصحابش توقّع دارند داخل حرم شوند دگفتند: محم كرد، مي نمي

و اصحابش هيچ وقت به مدينه باز ص  محمداينها به اينان حمله كردند و آنان را كشتند، ديگر 
آمدند و به الت و عزّي قسم  ميوقتي رسول خدا به حديبيه رسيد قريش بيرون  گردند. نمي
ذارند پيامبر خدا خوردند كه تا در ميان آنان يك چشم وجود داشته باشد كه حركت كند نگ مي

 

 ، و پس از مغلوب شدن بار ديگر غالب خواهند شد.3سورة روم، آية  - 487
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ام  ام، بلكه آمده به قريش پيام فرستاد كه من براي جنگ نيامدهص شود. رسول خدا  مكّهداخل 
بن مسعود  ةقريش عرو مناسك انجام دهم و شترهايم را ذبح كنم و گوشتهايشان را به شما واگذارم.

رَُجٍل ِمَن   ْو ال نـُزَِّل هَذا اْلُقْرآُن َعلىَو قاُلوا لَ ثقفي را فرستادند، كه مردي عاقل و فهميده بود و اين آيه 
را بزرگ شمرد و  اومواجه شد  ص دربارة او نازل شده بود. وقتي او با رسول خدا 488 اْلَقْريـََتْنيِ َعظيمٍ 

تو قوم خودت را رها كردي در حالي كه قريش همة شتران قوي و جوان را ص  محمدگفت: يا 
و حرم  مكّهخورند كه نگذارند تو داخل  و به الت و عزّي قسم مي اند براي جنگ با تو بيرون آورده

خواهي اهل  ، آيا ميباشد)زنده حركت كند (از آنها  )نفرچشم (مادامي كه يك تا آنها بشوي 
ام،  فرمود: من براي جنگ نيامده رسول خدا صپس  ؟ص محمدخويش و قومت را نابود سازي يا 

 ةعرو شترانم را نحر كنم و گوشتهايشان را به شما واگذارم.  ام مناسك به جاي آورم و فقط آمده
طور كه تو منع اين كنندمنع  )داخل شدن به حرمكسي را (از نديدم  امروز گفت: به خدا سوگند تا

گشت و جريان را به آنها بازگو نمود. قريش گفتند: به خدا سوگند اگر ازشدي. سپس پيش قريش ب
كنند.  شويم و بر ما جرأت پيدا مي ما ذليل مي ةآن را بشنود همشود و عرب  مكّهداخل ص  محمد

به آن دو نظر كرد فرمود:  رسول خدا صرا فرستادند، وقتي  وپس حفص بن احنف و سهيل بن عمر
گذارند  واي بر قريش، به اينان چه شده است، جنگ شما را ضعيف كرده و از بين برده، چرا نمي

 را باشوند، كه اگر من راست بگويم ملك  ام كنيم و مانع ميبين من و عرب خودمان كار را تم
امروز  قريشو اگر دروغ بگويم شجاعان عرب كافي است. مردي از  آورم به سوي عرب مينبوت 
من جواب مثبت دهم. پس اگر خشم خدا در آن نباشد كند مگر آنكه  درخواست نمياز من چيزي 

تو امسال از عمره صرف نظر كن تا ما ببينيم  حمدمآمدند گفتند: يا  رسول خدا صوقتي خدمت 
را اي و مسير تو  كشد؟ چون عرب شنيدند كه تو تا اينجا آمده به كجا ميو كار عرب كار تو 

شويم و بر ما جرأت پيدا  و حرم ما بشوي ما پيش عرب ذليل ميما داخل شهر پس اگر تو فهميدند 
دهيم تا مناسك  مين ماه سه روز در اختيار شما قرار ميخدا را در سال آينده در ه ةكنند، ما خان مي

قريش گفتند: هر يك از مردان ما كه  . وآن را قبول كرد رسول خدا ص را انجام دهي و برگردي.
فرمود:  رسول خدا صگردانيم.  از مردان تو پيش ما آمد ما برمي و اگرگرداني،  پيش تو آمد برمي

اظهار  مكّهمسلمانان در  اگراحتياجي به او نداريم. ولي پس اگر از مردان ما كسي پيش شما آمد 

 

 ، گفتند چرا اين قرآن بر مردي از بزرگمردان آن دو قريه نازل نشده است؟31سورة زخرف، آية  - 488
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 ان نكنند.دهند انكارش ند و از شرايع اسالم عملي را كه انجام ميگيرر آنان ناخوش نباسالم كردند 
و انكار اصلح را با اين شرايط قبول كرد بيشتر اصحاب  رسول خدا صوقتي  قريش نيز قبول كردند.

 آيا ما بر حقص گفت: يا رسول اهللا  كرد عمر بود كه ز همه انكار ميكردند و كسي كه بيشتر ا
پس عمر گفت: پس چرا همينطور است. فرمود:  رسول خدا صنيستيم و دشمن ما بر باطل نيست؟ 

فرمود: خداي عزّ و جلّ به من وعده داده و خلف وعده ص شويم. حضرت  ما در دين ذليل مي
و حفض  وكردم. سهيل بن عمر مخالفت مياو با من بود با نخواهد كرد. عمر گفت اگر چهل مرد 

بن احنف به سوي قريش برگشتند و خبر صلح را به آنان دادند. عمر گفت: يا رسول اهللا آيا تو به ما 
كنيم؟ حضرت فرمود: آيا همين  شويم و با حلق كنندگان حلق مي نگفتي داخل مسجدالحرام مي

كنم و طواف و  ميرا فتح  مكّهتعالي به من وعده داده كه  امسال را گفتم؟ من به تو گفتم خداي
كنم. وقتي بيشتر به پيامبر اصرار كردند به آنان  ميرم و با حلق كنندگان حلق وآ ميسعي به جاي 

به سوي قريش رفتند در حالي كه  عده آن .فرمود: اگر صلح را قبول نداريد برويد و جنگ كنيد
شكست بدي خوردند و  رسول خدا صنان حمله كردند و اصحاب جنگ بودند و بر اي ةآنها آماد
تبسم نمود، سپس فرمود: يا علي شمشير را  رسول خدا ص پس .بازگشتند رسول خدا صخدمت 
 .شمشيرش را برگرفت و بر قريش حمله كردع اميرالمومنين  . پسكن استقبالقريش  ازبگير و 
در  محمدبراي  ،نشيني نمودند و گفتند يا علي نگريستند عقبع منين ؤكه قريش به اميرالم همين

شرمسار  رسول خدا صاصحاب  و فرمود: نهع حاصل شد؟ علي  ءآنچه كه به ما وعده داده بود بدا
به آنان فرمود: آيا در روز بدر  رسول خدا ص و ندكردعذرخواهي  رسول خدابرگشتند و از 

ِإْذ َتْسَتِغيثُوَن رَبَُّكْم فَاْسَتجاَب َلُكْم نازل فرمود: شما اين آيه را  ةاصحاب من نبوديد كه خداوند دربار
َْلٍف ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمْرِدِفنيَ  ِ ِإْذ ُتْصِعُدوَن َو آيا در روز اُحد اصحاب من نبوديد كه نازل شد  489.َأّينِ ممُِدُُّكْم 

يا اصحاب من در فالن روز نبوديد؟ آيا اصحاب آ 490. َأَحٍد َو الرَُّسوُل َيْدُعوُكْم ِيف ُأْخراُكمْ   ال تـَْلُووَن َعلى
عذرخواهي كردند و بركاري كه انجام داده  رسول خدا صاز  پس.. .من در چنان روز نبوديد؟

 خواهي انجام بده. داند آنچه خودت مي بودند اظهار ندامت كردند و گفتند: خدا و رسولش بهتر مي
بازگشتند و گفتند: يا  سول خدا صراز سوي قريش خدمت  وحفض بن احنف و سهيل بن عمر

 

پروردگارتان ياري خواستيد و براي شما پذيرفت همانا من با هزار از ملك  ، و آنگاه كه از9سورة انفال، آيه  - 489
  كنم.  پياپي ياريتان مي

 خواند. پرداختيد وپيامبرشما را ازپشت سر مي گريختيد و به كس نمي ، آنگاه كه مي153عمران،آية  سورة آل -490
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آنچه كه تو راجع به اظهار اسالم شرط كردي مبني بر آنكه كسي بر دينش مورد اكراه قرار  محمد
 و در پي آن شد كه قرار داد نوشته شود رسول خدا صنگيرد مورد موافقت قريش قرار گرفت. 

ْ�ِن الرَِّحيمِ  ِبْسمِ را خواست و به او فرمود: بنويس، نوشت، ع اميرالمومنين   وسهيل بن عمر اهللَِّ الرَّ
ْ�نِ گفت: ما   رسول خدا صنوشتند.  همانطور كه پدران تو مي مسك اللهمشناسيم. بنويس  را نمي َر

كه آن اسمي از اسماء خداست، سپس نوشت: اين قراردادي است كه  مسك اللهمفرمود: بنويس 
دانستيم تو  گفت: اگرمي وسهيل بن عمر .اند خواستهو جماعتي از قريش آن را رسول خدا  محمد

يا  بن عبداهللا خواسته است. محمدكرديم، بنويس اين چيزي كه  هستي با تو محاربه نميرسول خدا 
شما اقرار گرچه هستم ارسول خدا فرمود: من  رسول خدا صورزي؟  مي تأنّفنسب خود  از محمد

عرض ع اميرالمومنين  ،بن عبداهللا محمداك كن و بنويس نكنيد. سپس فرمود: يا علي آن نوشته را پ
با دست خود آن را پاك رسول خدا ص كنم. پس  هرگز پاك نمينبوت  كرد: من اسم تو را از

بن عبداهللا و جماعتي از قريش و سهيل بر  محمدنوشت: اين چيزي است كه  )ععلي (كرد، سپس 
نگ با يكديگر دست برداريم و بين ما نه دزدي گ نباشد و از جنآن توافق نمودند كه ده سال ج

 )بيعت(عهد به باشد و نه خيانت و به يكديگر كاري نداشته باشيم، هركس دوست داشته باشد 
قريش وارد  تعهدهركس دوست داشته باشد در  و داخل شود بتواند اين كار را انجام دهد محمد

او برگرداند و اگر از  لياو را به و محمدبيايد  محمدخود نزد  ولي ةشود بتواند و هركس بدون اجاز
ظاهر و  مكّهكسي به سوي قريش برود الزم نيست او را بازگردانند. و اسالم در  محمداصحاب 

و  محمدو  .و سرزنش قرار نگيرد اذيتد و مورد وآشكار باشد و هيچ كس بر دينش اكراه نش
با  . ومانند مي مكّهشوند و سه روز در  مي مكّهوارد گردند و در سال آينده  اصحابش امسال را برمي

نامه را علي  اين پيمانو مسافر و شمشيرها در غالف.  )عادي(شوند مگر سالح  نمي مكّهسالح داخل 
فرمود: يا علي  رسول خدا صمهاجرين و انصار شاهد اين نوشته بودند. سپس  و بن ابي طالب نوشت

مبعوث نمود نبوت  به ولي سوگند به خدايي كه مرا به حقكني،  پاكنبوت  و نخواستي اسم مرا ازت
چنين موردي براي تو پيش خواهد آمد كه به فرزندان همين افراد جواب مثبت دهي در حالي كه 
تو دلتنگ و ناراحت و مظلوم هستي. پس آنگاه كه روز صفّين فرا رسيد و به دو نفر حكَم راضي 

 .سفيان طالب و معاويه بن ابي ي است بين اميرالمؤمنين علي بن ابينوشت: اين قراردادع علي  ،شدند
بايد بنويسي:  .كرديم هستي كه با تو جنگ نميدانستيم تو اميرالمؤمنين  عمرو عاص گفت: اگر مي

فرمود: راست گفت سفيان. اميرالمؤمنين ع  طالب و معاويه بن ابي اين قراردادي است بين علي بن ابي
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 ،هرحالاين مطلب را به من خبر داده بود. به  رسول خدا ص .سول خدا صرراست گفت  و خدا
را نوشتند خزاعه بلند شد و گفت: ما در پيمان و  )و قريشص بين حضرت رسول (وقتي قرارداد 

هستيم و فرزندان بكر بلند شدند و گفتند: ما در بيعت قريش و پيمان آنان  محمد )بيعت(عهد 
ماند، يك نسخه نزد  رسول خدا صدو نسخه نوشتند، يك نسخه نزد  هستيم. اين قرارداد را در

 خبر دادند.را آنها  و حفص بن احنف به سوي قريش بازگشتند و . و سهيل بن عمروسهيل بن عمرو
: رسول خدا ص به اصحابش گفت شترهايتان را نحر كنيد و حلق نماييد. پس امتناع كردند و گفتند

خدا نكرديم. و سعي بين صفا  ةو حلق نماييم در حالي كه طواف خان شترهايمان را نحر كنيمچگونه 
 ام .سلمه درد دل كرد از اين موضوع غمناك شد و به ام رسول خدا صپس ؟ ايم نكردهو مروه 

و حلق نمود، قوم نيز در كرد نحر  رسول خدا صكن و حلق نما.  تو نحر اهللارسول سلمه گفت: يا 
ها فرمود: خدا  جهت تعظيم قرباني رسول خدا صپس  نمودند.و حلق  كردندك نحر شميان يقين و 

خدا  ،بودند گفتند: يا رسول اهللا فرستادهو گروهي كه قرباني و شتر ن .رحمت كند حلق كنندگان را
رسول خدا پس  .حلق بر او واجب نيست فرستدچون كسي كه قرباني ن ،را نيز رحمت كند مقصرين

حلق كنندگان را، آنان كه قرباني نفرستادند. پس خدا رحمت كند براي دومين بار فرمود:  ص
به  رسول خدا صپس  گفتند: اي رسول خدا: مقصرين! پس فرمود خدا رحمت كند مقصرين را.

بر كه صلح را  ياصحاب و و در زير درخت فرود آمد بازگشتطرف مدينه حركت كرد و به تنعيم 
اظهار ندامت نمودند و از آنچه از آنان رفته بود كردند و  انكار كرده بودند آمدند و عذرخواهياو 
بدان كه  نازل شد. رضوان ةدرخواست كردند كه براي آنان استغفار نمايد كه آي رسول خدا صاز 

 و قولشدن گناهان گذشته و آينده   خالف اقوال و اخبار در بيان اين فتح و تعليل آن به بخشيده
نازل شده كه محبوبتر از  اي بر من آيه: يه و اين سوره مبني بر اينكهبعد از نزول اين آ رسول خدا ص

ل انزا و نصر و و تعقيب غفران او به اتمام نعمت و هدايتباشد  ميست آن ادنيا و آنچه كه در 
يا فتح خبير يا فتح ساير شهرها  مكّهكند بر اينكه مقصود از اين فتح، فتح  سكينه همه داللت مي
جبروت،  سويارواح ب بابآن فتح  و فتوحات است ةفتحي است كه اصل هم نيست، بلكه مقصود

هاي صوري و  ن نعمتيدرسو شهرها، فتح بلكه به الهوت است. و در اين فتح جميع فتوحات از 
 علم به اشياء و چگونگي حكومت بين خلق و حكم بين او و دشمنانش و بر دشمنان ةغلب و معنوي

كه سبب بخشيده شدن گناهان كسي است كه به او متصل شده باشد  . و اين فتح استشود محقّق مي
عدد ه بگرچه گناهانش ا و خواهد باشد ، هركس كه ميه باشدديو در زير پرچم او داخل گرد
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ها باشد. و روي همين جهت است كه علي ع فرمود: دينتان  ها و شن هاي ريگ قطرات درياها و دانه
يده شود و ثواب در غير آن قبول نگردد. و اين فتح همان فتحي كه گناه در آن بخش قدر بدانيد را

به ماند و با اين فتح است كه صاحب آن خاتم  است كه براي صاحب آن نقص و قصوري باقي نمي
   »اشياست. ةشود. و اين فتح است كه براي صاحبش محبوبتر از هم كلّ در كلّ مي

بغي نازل شده است. در تعريف بغي  دمورجويي در آياتي است كه در  مفهوم ديگري از سلطه  
 مقيدمقصود از بغي مطلق بسط يد و حكومت و رياست است و خداي تعالي آن را « آمده است كه:

در اين آيه آمده  491».ه معني قدرتمند شدن استب بغياً ، بغيٰ  از بغيو نموده است به غير حق بودن 
باشند و چه پنهان و نيز گناهان و تسلط  ها را چه آشكار بگو پروردگار من زشتكاري« است كه:
در زمين «فرمايد:  و در سورة يونس مي 492.»حرام كرده است حقبه غير را ديگران (بغي)  رجستن ب

 علّت 493»جويي (بغي) بر خود شما خواهد بود. كنند، اي مردم اين تجاوز و سلطه به غير حق بغي مي
به ضرر خود مردم خواهد بود در اين است كه بر ها و تجاوزات  جويي اين كه آثار اين گونه سلطه

ا يات كرد كه هرگونه تجاوز بثاتوان  اساس اصول اقتصاد خرد بر مبناي استدالالت رياضي مي
را تواند باعث كاهش رفاه جامعه بشري گردد. اين موضوع مباحث بسيار طوالني  ميديت محدو
لي نظريات اساسي در اين باب تحت عناوين ن در اين مقال نيست وآكه جاي وارد شدن به  طلبد مي

و اثر آن در كاهش كارائي و نظريه تجارت و رفاه هكشر و  495هو اصل لوشاتولي 494»گي پارتو بهينه«
همانا خداوند به عدل و احسان و بخشش «فرمايد:  قابل مطالعه است. لذا در سورة نحل مي 496لينهاو

در سورة شوري  497.»نمايد و بغي نهي مي دهد و از فحشاء و زشتكاري به خويشان فرمان مي
جويي و تجاوز  كنند و به غير حق سلطه بر كساني است كه به مردم ظلم مي مسؤوليت«فرمايد:  مي

   498.»كنند، بر ايشان عذابي دردناك خواهد بود (بغي) مي

 

 . 280سورة اعراف، ص  33بيان السعاده في مقامات العباده، جلد پنجم ترجمه، در ذيل آيه  - 491
ْمثَ َو اْلَبْغَي ِبَغْريِ احلَْقِ ، 33سورة اعراف، آيه  - 492 َ اْلَفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطَن َو اْإلِ ا َحرََّم َريبِّ  . ُقْل ِإمنَّ
ا ، 23سورة يونس، آية  - 493    .َأنـُْفِسُكمْ   بـَْغُيُكْم َعلىيـَْبُغوَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ  َأيـَُّها النَّاُس ِإمنَّ

494  - Pareto optimality 
495  - Le Chetalier principle 
496  - Hecksher & Ohlin 

ْحساِن َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْرىب، 90سورة نحل، آية  - 497 ْلَعْدِل َو اْإلِ ِ َُْمُر   . َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو اْلَبْغيِ   َو يـَْنهى  ِإنَّ اهللََّ 
َا السَِّبيُل َعَلى الَِّذيَن َيْظِلُموَن النَّاَس َو يـَْبُغوَن ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ ُأولِئَك َهلُْم َعذاٌب ، 42سورة شوري، آية  - 498   . َأِليمٌ ِإمنَّ
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است يومت و ركد و حيبسط  يي،جو ها چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ مجاز به سلطه دولت
  ستند.يبر امم عالم ن

  اصل اكراه به جنگ  - 61
اسالم بر خالف بسياري از تعابير دين جنگ نيست و اگر در مقاطعي ملزم به جنگ بوده به   

اي مختلف اشاره شد. در سورة بقره در ه بخشاست كه به موارد آن در  خاصي بوده دليل شرايط
يمان نهاديم كه خون هم مريزيد و يكديگر را و آن هنگام كه با شما پ«فرمايد:  شرح اين ديدگاه مي

ارتان آواره مسازيد و گردن نهاديد و خود بر آن گواه هستيد، پس شما چنين جماعتي هستيد ياز د
آنها به ضد كنيد و بر  كشيد و گروهي از خودتان را از خان و مانشان آواره مي كه يكديگر را مي

د و اگر به اسارت شما درآيند در برابر آزاديشان فديه خيزي به همدستي يكديگر برمي تعديگناه و 
آوريد و  گيريد و حال آنكه بيرون راندنشان بر شما حرام بود. آيا به بعضي از كتاب ايمان مي مي

كنيد؟ پاداش كسي كه چنين كند در دنيا جز خواري نيست و در روز قيامت  بعض ديگر را انكار مي
جاي ديگر در باز در  499.»كنيد غافل نيست خدا از آنچه مي شود و ترين وجهي عذاب مي به سخت

شايد  كريه (زشت) دانيد كه آن راآن حالكرديم  مقرّرجنگ را بر شما «فرمايد:  سورة ميهمين 
چيزي را كريه دانيد و خير شما در آن باشد و شايد چيزي را دوست داشته باشيد كه شرّي براي شما 

پرسند. بگو جنگ كردن  تو را از جنگ كردن در ماه حرام مي .انيدد داند و شما نمي باشد، خدا مي
بازداشتن مردم از راه حق و كافر شدن به او و مسجد الحرام و اما  در آن ماه گناهي بزرگ است

بيرون راندن مردمش از آنجا در نزد خداوند گناهي بزرگتر است و شرك از قتل بزرگتر است. آنها 
   500»بتوانند شما را از دينتان بازگردانند.جنگند تا اگر  با شما مي

 

ُتْم َو ِإْذ َأَخْذ ِميثاَقُكْم ال َتْسِفُكوَن ِدماءَُكْم َو ال ختُْ . 84 – 85سورة بقره، آيات  - 499 رُِكْم مثَُّ َأقْـَرْرُمتْ َو أَنـْ ُفَسُكْم ِمْن ِد رُِجوَن َأنـْ
ْإلِ . َتْشَهُدونَ  ِ رِِهْم َتظاَهُروَن َعَلْيِهْم  ُفَسُكْم َو ُختْرُِجوَن َفرِيقًا ِمْنُكْم ِمْن ِد ُتْم هُؤالِء تـَْقُتُلوَن َأنـْ َُْتوُكْم ُأسارىمثَُّ َأنـْ   مثِْ َو اْلُعْدواِن َو ِإْن 

ُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض اْلِكتاِب َو َتْكُفُروَن بَِبْعٍض َفما َجزاءُ  َمْن يـَْفَعُل ذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِيف  تُفاُدوُهْم َو ُهَو ُحمَرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخراُجُهْم َأ فـَ
ْنيا َو يـَْوَم اْلِقياَمِة يـَُردُّوَن ِإىل ُ ِبغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ  َأَشدِّ اْلَعذاِب َو َما  اْحلَياِة الدُّ   .اهللَّ

َأْن   َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َو ُهَو َخْريٌ َلُكْم َو َعسى  ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقتاُل َو ُهَو ُكْرٌه َلُكْم َو َعسى، 216-217سورة بقره، آيات  - 500
َيْسَئُلوَنَك َعِن الشَّْهِر اْحلَراِم ِقتاٍل ِفيِه ُقْل ِقتاٌل ِفيِه َكِبٌري َو َصدٌّ َعْن َسِبيِل . ال تـَْعَلُمونَ  حتُِبُّوا َشْيئًا َو ُهَو َشرٌّ َلُكْم َو اهللَُّ يـَْعَلُم َو َأنـُْتمْ 

َو ال َيزاُلوَن يُقاتُِلوَنُكْم َحىتَّ يـَُردُّوُكْم َعْن  َن اْلَقْتلِ اهللَِّ َو ُكْفٌر ِبِه َو اْلَمْسِجِد اْحلَراِم َو ِإْخراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكَربُ ِعْنَد اهللَِّ َو اْلِفْتَنُة َأْكَربُ مِ 
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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عليرغم كراهت جنگ لزوم آن در موارد جلوگيري از فساد نيز قابل نفي نيست. در سورة بقره 
آية در  501».شد كرد، زمين تباه مي بعضي ديگر دفع نمي اگر خداوند بعضي را بوسيلة« :فرمايد مي

گفتند:  اند جز آن نبود كه مي ارشان رانده شدهآنها به ناحق از دي«فرمايد:  سورة حج ميديگري در 
عضي دفع نكرده بود، ديرها و كليسياها و كنشتها و باهللا رب ماست و اگر خدا بعضي را بوسيلة 
  502.»گرديد شود ويران مي مسجدهائي كه نام خدا زياد در آن برده مي

ابر متجاوز و ياري بخش جهاد اسالمي، دفاع در بر چهارها در اسالم به  جنگ كلّياز لحاظ  
مختص نبي و پاسخ به استنصار ديني شوند. حكم جهاد در اسالم  تقسيم ميو استنصار ديني مظلوم 

ص است و در اختيار ديگري نيست. اقسام دوم و سوم يعني دفاع در برابر  محمدص و قائم آل 
هاي متفاوت  به بهانهتوان  متجاوز و ياري رساندن مظلوم بر همه واجب است. و در حاالت ديگر نمي

نيز ممنوع است چه رسد به حمله  503تكفير حتّياقدام به تجاوز به ديگري با هر دين و مسلكي نمود. 
  و تجاوز.

توان  ينم غير اين صورتمظلوم و استنصار بر همه واجب است و در  ياريدفاع در برابر متجاوز و 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

 .ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطاُعوا
 . َو َلْو ال َدْفُع اهللَِّ النَّاَس بـَْعَضُهْم بَِبْعٍض َلَفَسَدِت اْألَْرُض َو لِكنَّ اهللََّ ُذو َفْضٍل َعَلى اْلعاَلِمنيَ ، 251سورة بقره، آية  - 501
رِِهْم ِبَغْريِ َحقٍّ ِإالَّ َأْن يـَُقوُلوا رَبـَُّنا اهللَُّ َو َلْو ال َدْفُع اهللَِّ النَّاسَ  ،40سورة حج، آية  - 502 بـَْعَضُهْم بَِبْعٍض  الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِد

َمْت َصواِمُع َو بَِيٌع َو َصَلواٌت َو َمساِجُد يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اهللَِّ َكِثرياً   . َهلُدِّ
كفر  -در ذيل كلمة تكفير 101-103، در صص 1373چاپ دوم،  ،»فرهنگ ديوان اشعار امام خميني« :در كتاب - 503

  در شرح اين شعر: 
  محتسب را بنوازيد كه زنجيرم كرد            دست آن شيخ ببوسيد كه تكفيرم كرد

گناه يا گناه كسي را  تكفير در اصل چيزي را پوشاندن؛ اگر به خداوند نسبت داده شود در گذشتن از«آمده است: 
ديني و كفر نسبت دادن، كسي را كافر خواندن، و (در  پاك كردن. در اصطالح فقهي و كالمي، كسي را به بي

هاي نسبتاً دور) رسماً از يك جامعة ديني بيرون كردن. سابق بر اين، كه توجه و حساسيت مردم نسبت به مسايل  گذشته
هاي فراوان شده است؛ و چه بسا  بب قطع رابطه با اجتماع بود. از تكفير سؤاستفادهديني بيشتر بود، تكفير در واقع س

گرفته است.  اند. غالباً تكفيرهاي سياسي زير پردة تكفير ديني صورت مي گناه كه از اين راه به قتل رسيده اشخاصي بي
مشتاقعليشاه  جنابشتاق (از مواردي كه در دو سدة اخير تكفير كسي باعث قتل او شده است، ماجراي كشتن م

 اللّهي) در كرمان است... كرماني از مشايخ سلسلة نعمت
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  نمود.  كين و مسليبا هر د يگريد بهتكفير يا حمله متفاوت اقدام به تجاوز  يها به بهانه

  اصل عدم جواز به حمله و جواز دفاع  - 62
هايي كه در صدر اسالم  دستور قرآن كريم بر اصالح و صلح بين ملل است. بررسي جنگ  
درصدد  تعددم يها دهد كه رسول اكرم ص و ياران آن حضرت در جنگ افتاد نشان مي اتّفاق

ها در زمان رسول اكرم ص بدون اين وجه  از غزوات يا سريهخود بودند و هيچكدام حقّ احقاق 
ظلم قبلي به مسلمين بوده است. در  ناشي ازهايي براي بازستاندن حقوق  باشد و همة آنها جنگ نمي

شد  هاددبه آنان اجازه پيكار «فرمايد:  اسالم ظلم ستيزي مجاز شناخته شده و بر اين اساس قرآن مي
در تفسير اين آيه آمده  504.»ترديد خداوند بر پيروزي آنان تواناست ند و بيكن ستمآنها  بهآنگاه كه 
كند پس  جواب سئوال مقدر است، گويا گفته شده اگر خداوند از مؤمنين دفاع مي اُِذنَ «است كه: 

به آن كساني از ِللَِّذيَن يُقاتـَُلوَن براي مؤمنين شايسته نيست كه جنگ كنند، پس خداي تعالي فرمود: 
 ه استخوانده شدر بناي مفعول و بر بناي فاعل ب نَ اذِ  اجازه داده شده است. كنند نين كه قتال ميمؤم

َنـَُّهْم خوانده شده است. ر بناي مفعول و بر بناي فاعل ب ونَ لُ يقاتَـ و بنابر هر يك از دو قرائت لفظ  ِ
وري كه هميشه سرشكسته كردند به ط مي اذيتدر نزول آيه ذكر شده كه مشركين مسلمين را ظُِلُموا 
به آنان  رسول خدا صبردند پس  ت به او مييآمدند و شكا ه پيش رسول خدا ص ميدك خورتو ك
 و م تا آنكه هجرت نمود پس اين آيه بر او نازل شدا هگفت: صبر كنيد من مأمور به جنگ نشد مي

   505.»اي است كه دربارة قتال نازل شده است اين اولين آيه
نكنيد  تعديو بجنگيد جنگند  و در راه خدا با كساني كه با شما مي«فرمايد:  يدر سورة بقره م  

در مقابل آنان كه به جنگ است اين آيه دستور دفاع  506 .»كنندگان را دوست ندارد تعديكه خدا 
يعني تجاوز و  »ابتدا از تعدي«را نيز سلب فرموده چه  تعديپردازند و همچنين اين آيه اجازة  يم

يش از آنكه الزم است به دشمن آسيب زده شود بجنگ يعني  »در ميانه تعدي«نگ و چه شروع ج
پس از آنكه ايشان تسليم گشتند يا به اسيران آنها يا غيرنظاميان آنها تجاوز شود. ادامه جنگ يا 

 

َنـَُّهْم ظُِلُموا َو ِإنَّ اهللََّ َعلى، 39سورة حج، آية  504 ِ  .َنْصرِِهْم َلَقِديرٌ   ُأِذَن ِللَِّذيَن يُقاتـَُلوَن 
  .104 – 105، ترجمه، جلد دهم، صص  بيان السعاده في مقامات العباده - 505
   .َو قاتُِلوا ِيف َسِبيِل اهللَِّ الَِّذيَن يُقاتُِلوَنُكْم َو ال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ ، 190سورة بقره، آية  - 506
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همچنان كه مشركان همگي به جنگ با شما برخاستند، «حكم دفاع در اين آيه نيز آمده است: 
ماه «فرمايد:  يه شريفه نيز جواز به دفاع و مقابله به مثل ميآاين  507.»ايشان برخيزيدبا نگ همگي به ج

ها قصاص است پس كسي كه به شما  حرام در مقابل ماه حرام قرار دارد و در برابر (هتك) حرمت
نيد كه تجاوز كرد بر او همانند آنچه بر شما تجاوز كرده مقابله به مثل كنيد و از خدا بترسيد و بدا

شود كه اگر مال كسي را غضب كردند  از اين آيه استنباط مي 508»خداوند با پرهيزگاران است.
به مثل نمايد كه تقاص نام دارد و همچنين اين آيه بر قصاص  تعديتواند مالش را پس بگيرد يا  مي

جنگ نيز مصداق به مفهوم تالفي و مقابله به مثل در برابر عمل جاني نيز داللت دارد و بر دفاع در 
  509»شود. يابد و مشمول تقاص نيز مي مي

ة سپاه خود مقدمحضرت امير ع به معقل بن قيس رياحي هنگامي كه او را با سه هزار تن در   
از خدايي بترس كه از ديدار او ناچاري، و جز آستانش پاياني نداري. : «فرمايد فرستد مي به شام مي

از پيش .. كينة آنان شما را واندارد كه جنگ را آغاز كنيد .دبا آن كه با تو بجنگمگر جنگ مكن 
   510.»آن كه به راه راستشان بخوانيد و درِ عذر را به رويشان فراز كنيد

 

 .َو قاتُِلوا اْلُمْشرِِكَني َكافًَّة َكما يُقاتُِلوَنُكْم َكافَّةً ، 36سورة توبه، آية  - 507
لشَّْهِر اْحلَراِم َو اْحلُُرماُت ِقصاٌص َفَمِن اْعَتدى ،194سورة بقره، آية  - 508 ِ   َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِمبِْثِل َما اْعَتدى  الشَّْهُر اْحلَراُم 

  .َعَلْيُكْم َو اتـَُّقوا اهللََّ َو اْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َمَع اْلُمتَِّقنيَ 
 . 70 – 73ت االحكام (حقوقي و جزايي) نشر ميزان صص ) آيا1380نگاه كنيد به ابوالقاسم گرجي ( - 509
  شرح. 279، ص 1378، ترجمه جعفر شهيدي، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پانزدهم، 12البالغه، نامة  نهج - 510
ا معقل بن  -12، 92 ،15 ،البالغة نهج معقل بن قيس كان من رجال الكوفة و أبطاهلا و له قيس. و من وصية له ع وصى 

سر إىل عمر بن اخلطاب مع اهلرمزان لفتح تسرت و كان من شيعة علي ع وجهه إىل بين ساقة فقتل سة و قدم أوفده عمّ ر  ار بن 
ب فقتل كل واحد منهما صاحبه بدجلة و قد ذكر خربمها فيما  منهم و سىب و حارب املستورد بن علفة اخلارجي من متيم الر

حي من ولد ح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم. قوله ع و ال تقاتلن إال من قاتلك  سبق و معقل بن قيس ر ر
لّناس و ال يكلفهم السري يف احلر.  ى عن البغي. و سر الربدين مها الغداة و العشي و مها األبردان أيضا. و وصاه أن يرفق 

م القائلة و املصدر التغوير لّناس انزل  و يقال للقائلة الغائرة. قوله ع و رفه يف السري أي دع اإلبل ترد رفها و  قوله ع و غور 
هو أن ترد املاء كل يوم مىت شاءت و ال ترهقها و جتشمها السري و جيوز أن يكون قوله و رفه يف السري من قولك رفهت عن 

خلرب أنه حني تنشر الشياطني و قد علل الغرمي أي نفست عنه. قوله ع و ال تسر أول الليل قد ورد يف ذلك خرب مرفوع و يف ا
ن جعل هلم اللي ل أمري املؤمنني ع النهي بقوله فإن اهلل تعاىل جعله سكنا و قدره مقاما ال ظعنا يقول ملا امنت اهلل تعاىل على عباده 

ن مجلة الليل أيضا و ليسكنوا فيه كره أن خيالفوا ذلك و لكن لقائل أن يقول فكيف مل يكره السري و احلركة يف آخره و هو م
ن يريح  ميكن أن يكون فهم من رسول اهلل ص أن الليل الذي جعل سكنا للبشر إمنا هو من أوله إىل وقت السحر. مث أمره ع 
يف الليل بدنه و ظهره و هي اإلبل و بنو فالن مظهرون أي هلم ظهر ينقلون عليه كما تقول منجبون أي هلم جنائب. قال الراوندي 
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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المللي  كاهد و از اين باب رعايت آن در عرصة بين ها مي در شروع جنگ تهوراين اصل از   
المللي نيز مورد قبول جامعة جهاني  نعرف بيبسيار مهم است. اينگونه اصول حتّي اگر به صورت 

  زدائي خواهد داشت. قرار گيرد اثرات بسيار مطلوبي در تشنج

تجاوز و شروع جنگ  يعني» از ابتدا يتعد«، از هر نوع ن ملل است. تعديياصل بر اصالح و صلح ب
جنگ پس  ا ادامهيب زده شود يه الزم است به دشمن آسكش از آنيب يعنيجنگ » انهيدر م يتعد«و 

  ان ممنوع است.يرنظاميا غيران يا به اسي شدم يتسل دشمنه كاز آن

  برخورد با متجاوز محارب  شدتاصل  - 63
ها نازل گرديده است. در آيه زير  مؤمنين در جنگ وص وظايف نبي  بارةآيات زيادي در   

ز اين نيست كه ج«فرمايد كه:  ميص براي انذار و تحذير محاربين در محاربه با خدا و رسول او 
كنند اين  خيزند و در زمين سعي به فساد مي كيفر كساني كه با خداوند و پيامبرش به ستيزه برمي
آن ها و پاهايشان به طور مخالف قطع شود يا از  است كه كشته شوند يا به دار آويخته شوند يا دست

 511.»ذاب بزرگي استزمين تبعيد شوند اين عذاب آنان در دنياست و براي ايشان در آخرت عسر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

ه. قوله ع فإذا وقفت أي فإذا وقفت ثقلك و رحلك لتسري فليكن ذلك حني الظهر اخل يول و ليس بصحيح و الصحيح ما ذكر
ينبطح السحر. قال الراوندي فإذا وقفت مث قال و قد روي فإذا واقفت قال يعين إذا وقفت جتارب العدو و إذا واقفته و ما 

ن ذكره ليس بصحيح و ال روي و إمنا هو تصحيف أ ال تر  اه كيف قال بعده بقليل فإذا لقيت العدو و إمنا مراده هاهنا الوصاة 
يكون السري وقت السحر و وقت الفجر. قوله ع حني ينبطح السحر أي حني يتسع و ميتد أي ال يكون السحر األول أي ما 

يحة و تبطح السيل أي اتسع يف بني السحر األول و بني الفجر األول و أصل االنبطاح السعة و منه األبطح مبكة و منه البط
البطحاء و الفجر انفجر انشق. مث أمره ع إذا لقي العدو أن يقف بني أصحابه وسطا ألنه الرئيس و الواجب أن يكون الرئيس يف 
قلب اجليش كما أن قلب اإلنسان يف وسط جسده و ألنه إذا كان وسطا كانت نسبته إىل كل اجلوانب واحدة و إذا كان يف أحد 

اه الطر  اه ع أن يدنو من العدو دنو من يريد أن ينشب احلرب و  فني بعد من الطرف اآلخر فرمبا خيتل نظامه و يضطرب. مث 
أن يبعد منهم بعد من يهاب احلرب و هي البأس قال اهلل تعاىل َو ِحَني اْلَبْأِس أي حني احلرب بل يكون على حال متوسطة بني 

تيه األمر من أمري امل ؤمنني ع ألنه أعرف مبا تقتضيه املصلحة. مث قال له ال حيملنكم بغضكم هلم على أن تبدءوهم هذين حىت 
م. و الشنئان البغض بسكون النون و حتريكها  .لقتال قبل أن تدعوهم إىل الطاعة و تعذروا إليهم أي تصريوا ذوي عذر يف حر

ا َجزاُء الَِّذيَن ُحيارِبُ ، 33سورة مائده: آيه  - 511 وَن اهللََّ َو َرُسوَلُه َو َيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفسادًا َأْن يـَُقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا َأْو تـَُقطََّع ِإمنَّ
ْنيا َو َهلُْم ِيف اْآلِخرَ    .ِة َعذاٌب َعِظيمٌ َأْيِديِهْم َو َأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو يـُْنَفْوا ِمَن اْألَْرِض ذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الدُّ
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از  براي اين گروه در نظر گرفته است كه در آية بعدنيز بسيار راحتي  رّفم ،عمل شدتعليرغم اين 
مگر كساني كه پيش از آنكه شما بر آنها دست يابيد توبه كنند. پس بدانيد كه خدا «فرمايد:  مي آن

به متجاوزين است كه ين پيام ا حاملمعني اين دو آيه در پشت سر هم  512.»آمرزنده و مهربان است
يا اقدام به تجاوز نكنيد يا اگر كرديد تنها راه حل شما دخول در اسالم است. در شرح اين دو آيه 

و  َو َرُسوَلهُ  و بندگان مؤمن خدااولياء جزاي محاربه و جنگ با  َجزاُء الَِّذيَن ُحيارِبُوَن اهللََّ « 513:فرمايند مي
منين به سبب قطع طريق آنان يا قطع طريق ؤل يا جانشين او يا مجزاي جنگ با خود رسورسول او 

براي ترسانيدن مؤمن و اقّل آن اين است كه است رسول ص يا امام ع در جستجوي كسي كه 
و  ،َو َيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفساداً  مگر از اهل شك نباشد ؛شمشير حمل كنددر شب شمشير برهنه كند و 

 يا به تقدير مصدر خودش استفعل  از غير َيْسَعْونَ  براي مفعول مطلق َفساداً  ،كنند ميدر زمين فساد 
َأْن يـَُقتَُّلوا َأْو ُيَصلَُّبوا شود.  و افساد در زمين با راهزني و غارت مال و قتل نفس محقّق مياست از سعي 

كه آنان را (جزاي محاربه ...) اين است  ْرضِ َأْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َو َأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأْو يـُْنَفْوا ِمَن اْألَ 
و اخبار در اختيار اين بكشند و يا مصلوب سازند، يا دست و پايشان را به خالف ببرند يا تبعيد كنند، 

رأي ه يا منوط ب ،، يا منوط به رأي امام است كه هرطور كه بخواهد عمل كنداختالف دارندعقوبات 
و  .و اينكه عقوبت را به مقدار جنايت اختيار كند ،و مقدار آنخودش است ولي با مالحظه جنايت 

كند به شهر ديگر، يا  در تبعيد كه آيا اخراج از شهري است كه در آن زندگي مياست همچنين 
د، و ناينكه عالوه بر اخراج بايد به آن شهر هم نوشت كه او تبعيد شده است و با او تا يكسال ننشين

د. يا اينكه مقصود غرق كردن در ند و خوردن و آشاميدن با او نداشته باشنايد و نكاح ننمنمعامله نكن
نْيا َو َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة َعذاٌب َعِظيٌم دريا است، يا گذاشتن در حبس است.  ِإالَّ الَِّذيَن ذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الدُّ
اين عذاب آنان در دنياست و براي ايشان در  اهللََّ َغُفوٌر رَِحيمٌ  بُوا ِمْن قـَْبِل َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ 

آخرت عذاب بزرگي است مگر كساني كه پيش از آنكه شما بر آنها دست يابيد توبه كنند. پس 
مقصود از اين توبه آن نيست كه بين خدا و بنده محقّق بدانيد كه خدا آمرزنده و مهربان است، 

شود  كند، اين توبه دانسته نمي ن شده و لفظ توبه را بر زبان جاري ميشود كه بر معصيت پشيما مي
مگر با اقرار توبه كننده، و اقرار شخص به نفع خودش نافذ نيست، بلكه اقرار عليه خودش نافذ است. 

 

ْبِل َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ ، 34سورة مائده آيه  - 512 بُوا ِمْن قـَ   .ِإالَّ الَِّذيَن 
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سبب قبول دعوت ظاهري يا دعوت  بلكه مقصود از توبه آن است كه مناط اسالم و ايمان است به
نيز توبه او را قبول كند و ع يا امام ص امر بين خدا و عبد نيست بلكه بايد رسول باطني كه آن تنها 

اش  پيمان بگيرد، و هركس كه رسول يا امام براي اواستغفار كند و توبهاز او براي او استغفار كند، و 
اقبلش اش قبول و داراي شاهد و گواه است، زيرا كه اسالم، م را بپذيرد، گناه او بخشيده شده و توبه

   »پوشاند. را مي
كساني كه تو از آنان پيمان گرفتي سپس پياپي پيمان خويش را «فرمايد:  در سورة انفال مي  
شان ساز تا پيروانشان نيز  ي پراكندهبيابكنند پس اگر آنها را در جنگ  شكنند و هيچ پروا نمي مي

ورزند به آنان  ان خيانت ميداني كه گروهي در پيم پراكنده شوند، باشد كه عبرت گيرند. اگر مي
اعالم كن كه همانند خودشان عمل خواهي كرد زيرا خدا خائنان را دوست ندارد. مپنداريد كه آنان 

و توانيد نيرو  ميتا سازند. و در برابر آنها  ، زيرا خدا را ناتوان نمياند پيشي گرفتهاند  كه كافر شده
شناسد  شناسيد و خدا مي ان خود و جز آنها كه نمياسبان جنگي فراهم نمائيد تا دشمنان خدا و دشمن
كنيد به تمامي شما باز گردانده شود و به شما ستم  را بترسانيد و آنچه را كه در راه خدا هزينه مي

كن كه اوست شنوا و دانا و اگر  توكّلو بر خدا ند تو نيز به صلح گراي نشود. و اگر به صلح گراي
ي تو كافي است. اوست كه تو را به ياري خويش و ياري مؤمنان خواستند تو را بفريبند خدا برا

اگر تو همة آنچه را كه در روي زمين  .ييد كرده است و دلهايشان را به يكديگر مهربان ساختهأت
ساختي ولي خدا دلهايشان را به  كردي دلهاي ايشان را به يكديگر مهربان نمي است انفاق مي

خدا و مؤمناني كه از تو پيروي  ،مند و حكيم است. اي پيامبريكديگر مهربان ساخت كه او پيروز
كنند تو را بسند. اي پيامبر، مؤمنان را به جنگ برانگيزان كه اگر از شما بيست تن باشند و در  مي

جنگ پايداري كنند بر دويست تن غلبه خواهند يافت و اگر صد تن باشند بر هزار تن از كافران 
تان  ناتوانائي بهان برداشت و تي عاري از فهمند. اكنون خدا بار از دوشممرد نانآشوند. زيرا  پيروز مي

شوند و اگر از  بر دويست تن پيروز ميپاي فشرند . اگر از شما صد تن باشند و در جنگ استآگاه 
و خدا با آنهاست كه پايداري  ،شوند شما هزار تن باشند به ياري خدا بر دوهزار تن پيروز مي

تواند كشتار كند اسير بگيريد. شما متاع اين دنيا را  ي پيامبر شايسته نيست كه تا ميكنند. برا مي
خواهد خدا عزيز حكيم است. (اشاره به اين است كه نبايد در  خواهيد و خدا آخرت را مي مي

انگاري شود تا بلكه دشمنان را اسير گيرند و بعد با اخذ فديه آزاد كنند يا به  جنگ و قتال سهل
. همانطور كه اسرائي كه در عمل جنگيد و كشت شدتبرده بفروشند بلكه بايد در جنگ با  عنوان
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). اگر پيش از اين از جنگ بدر با فديه آزاد شدند در سال بعد در جنگ اُحد مؤمنين را كشتند
رسيد. از آنچه  جانب خدا حكمي نشده بود به سبب آنچه گرفته بوديد عذابي بزرگ به شما مي

ايد كه حالل است و پاكيزه بخوريد و از خدا بترسيد هرآينه خدا آمرزنده مهربان  تهغنيمت گرف
است. اي پيامبر به اسيراني كه در دست شما هستند بگو: اگر خدا در دلهايتان نشان ايمان ببيند بهتر 

و  تان و خدا آمرزنده و مهربان استدآمرز از آنچه از شما گرفته شده ارزانيتان خواهد داشت و مي
اند و خدا تو را بر  اگر قصد خيانت به تو را داشته باشند پس به تحقيق كه اول به خدا خيانت ورزيده

الَِّذيَن « 515:اند فرمودهدر تفسير اين آيات  514»آنها نصرت داده است كه خدا دانا و حكيم است.
است و نيز به منافقين  همتاركپيمان  ،مقصود از معاهدهكه اند،  تفسير به بني قريظه كردهعاَهْدَت ِمْنُهْم 

مقصود از پيمان، پيمان بيعت است و بهتر اين است كه تعميم  كه ،اند اصحاب پيامبر تفسير كرده
و هر مرتبه عهد خود را شكستند و از سخط  مثَُّ يـَْنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِيف ُكلِّ َمرٍَّة َو ُهْم ال يـَتَُّقونَ داده شود. 
پس اگر آنان را فَِإمَّا تـَْثَقَفنَُّهْم ِيف اْحلَْرِب ند. ترس ب تو و عذاب مؤمنين نميند، يا از عذاترس خدا نمي

با  َفَشرِّْد ِِمْ . استجريان امر به دست علي ع پس باشد  امتآمادة جنگ يافتي، اگر مقصود منافقين 
هستند، از ساير كساني كه پشت سر آنها  َمْن َخْلَفُهمْ و مجروح كردن آنها را پراكنده ساز.  نكشت
كشي پس طمع در  تو را بشنوند و بدانند كه تو جنگجويان را مي(برخورد) عذاب  شدت وقتي كفّار

 

ْثَقَفنَُّهْم ِيف  .يـَْنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِيف ُكلِّ َمرٍَّة َو ُهْم ال يـَتَُّقونَ  الَِّذيَن عاَهْدَت ِمْنُهْم مثَُّ  ،56 – 71سورة انفال، آيات  - 514 فَِإمَّا تـَ
َو ال  . حيُِبُّ اْخلائِِننيَ َسواٍء ِإنَّ اهللََّ ال  َو ِإمَّا َختاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخيانًَة فَاْنِبْذ ِإلَْيِهْم َعلى .اْحلَْرِب َفَشرِّْد ِِْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ 
ِط اْخلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهللَِّ َو َعُدوَُّكْم وَ  .َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا َسَبُقوا ِإنـَُّهْم ال يـُْعِجُزونَ  ٍة َو ِمْن ِر  َو َأِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّ

ُ يـَْعَلُمُهْم َو ما تـُْنِفُقوا ِمْن َشيْ آَخرِيَن ِمْن ُدوِِْم ال تـَْعلَ  ُتْم ال ُتْظَلُمونَ  ُمونـَُهُم اهللَّ َو ِإْن َجَنُحوا ِللسَّْلِم  .ٍء ِيف َسِبيِل اهللَِّ يـَُوفَّ ِإَلْيُكْم َو َأنـْ
ْلُمْؤِمِننيَ  َو ِإْن يُرِيُدوا َأنْ  .فَاْجَنْح َهلا َو تـَوَكَّْل َعَلى اهللَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ  ِ  .َخيَْدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك اهللَُّ ُهَو الَِّذي َأيََّدَك بَِنْصرِِه َو 

يعًا ما َألَّْفَت بـَْنيَ قـُُلوِِْم َو لِكنَّ اهللََّ َألَّ  َفْقَت ما ِيف اْألَْرِض مجَِ  َأيـَُّها النَِّيبُّ  .َف بـَْيَنُهْم ِإنَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ َو َألََّف بـَْنيَ قـُُلوِِْم َلْو َأنـْ
َو   َأيـَُّها النَِّيبُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنَني َعَلى اْلِقتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِعْشُروَن صاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـََتْنيِ  .َحْسُبَك اهللَُّ َو َمِن اتـََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 

َنـَُّهْم قـَْوٌم ال يـَْفَقُهونَ ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة يـَْغِلُبوا َألْ  ِ اْآلَن َخفََّف اهللَُّ َعْنُكْم َو َعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفًا فَِإْن َيُكْن  .فًا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا 
ِِْذِن اهللَِّ    ما كاَن ِلَنِيبٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسرى . َو اهللَُّ َمَع الصَّاِبرِينَ ِمْنُكْم ِماَئٌة صاِبَرٌة يـَْغِلُبوا ِمائـََتْنيِ َو ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم َأْلٌف يـَْغِلُبوا أَْلَفْنيِ 

ْنيا َو اهللَُّ يُرِيُد اْآلِخَرَة َو اهللَُّ َعزِيٌز َحِكيمٌ   َلْو ال ِكتاٌب ِمَن اهللَِّ َسَبَق َلَمسَُّكْم ِفيما َأَخْذمتُْ  .َحىتَّ يـُْثِخَن ِيف اْألَْرِض تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ
ِإْن يـَْعَلِم    َأيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل ِلَمْن ِيف أَْيِديُكْم ِمَن اْألَْسرى .َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم َحالًال طَيِّبًا َو اتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ  .َعذاٌب َعِظيمٌ 

ْبُل  .َذ ِمْنُكْم َو يـَْغِفْر َلُكْم َو اهللَُّ َغُفوٌر َرِحيمٌ اهللَُّ ِيف قـُُلوِبُكْم َخْريًا يـُْؤِتُكْم َخْريًا ِممَّا ُأخِ  َو ِإْن يُرِيُدوا ِخيانـََتَك فـََقْد خانُوا اهللََّ ِمْن قـَ
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ   .فََأْمَكَن ِمْنُهْم َو اهللَّ
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َلَعلَُّهْم است.  آن وجه ه اشدب كفّاربه شديد وارد آوردن جراحت امر به  آنجنگ با تو نكنند، و 
 وَ د. نعذاب تو بشو شدتو بوت ن صدق تذكّرمباشد كساني كه پشت سر جنگجويان هستند َيذَّكَُّروَن 

بر ادات شرط در اينجا و در جملة قبلي و ملحق شدن نون  مازياد كردن َختاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخيانًَة اّما 
با كه  ترسي از گروهي كه پيمان بسته بودند جهت مبالغه در لزوم جزاست. يعني اگر مي تأكيد

نقل قول  - شود(مشخّص) عهد براي تو ظاهر  پيمان خيانت ورزند و اثر مخالفت و نقض شكستن
شود كه به  شده است كه اين آيه قبالً درباره معاويه نازل شده است و مربوط به وقتي مي

 -اميرالمؤمنين ع خيانت كرد، و مصداق آيه از چيزهايي است كه به دست علي ع جاري شده است
خودشان بينداز و آن را مراعات نكن در حالي كه مشتمل  پيمانشان را به سوي فَانِْبْذ ِإَلْيِهمْ َسواٍء   َعلى

 ،بر مساوي بودن با آنها باشد يا مشتمل بر حالتي باشد كه با حال آنان در نقص عهد مساوي باشد
ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ اْخلائِِنَني زيرا نقص عهد از جانب تو پس از آنكه آنها نقض عهد كردند مذموم نيست. 

امر جهت شكستن عهد است يعني اينكه خائنين  علّتبيان خائنين را دوست ندارد، همانا خداوند 
َو ال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن  نيستند كه تو مراعات آنها را بكني و پيمان با آنها را نشكني.  محبتداراي وجهة 

جاي ضمير از در ر نهادن اسم ظاهاند،  اند پيشي گرفته مپنداريد كه آنان كه كافر شده َسَبُقواَكَفُروا 
، يا غلبه پيشي گرفتندخيال نكنند از ما  كفّارو  ،استايشان و رسوايي به آنها جهت تصريح به كفر 

نقض عهدشان است.  از جهتبراي رفع خوف از آنها كه تر باشد،  كردند، و شايد معني دوم مناسب
از اعجزه به معني از او جلو زد يا او را  ونَ زُ جِ عْ يُـ كنند.  زنند و غلبه نمي يعني جلو نميِإنـَُّهْم ال يـُْعِجُزوَن 
با فتحه، و وجوه اعراب براي  نَّ اَ ، و قرائت شده بصورت غيبت َنبَّ سَ الحيَْ ، و باشد مي عاجز قرار داد

ٍة كسي كه به زبان عربي آگاه باشد مخفي نيست.   سبباز چيزهايي كه َو َأِعدُّوا َهلُْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّ
رشود، از قبيل تفاخر در ميدان جنگ زيرا  ت و شوكت شما ميقوو در جنگ ممدوح است تكب 

اسلحه و غير آن آماده سازيد، در خبر وارد شده است كه از جملة آن چيزها خضاب به رنگ سياه 
ِط اْخلَْيلِ است.  يا جمع مصدر به معني مربوط  طرِ بر عام است، زيرا كه  خاصاز قبيل عطف  َو ِمْن ِر

شوند.  كه براي جهاد بسته مياست ، ولي استعمال آن در اسبهايي بسته شده ربيط است به معني
كساني كه از خيانت  َعُدوَّ اهللَِّ َو َعُدوَُّكمْ به آنچه كه در توان داريد از نيرو فراهم سازيد. و  تـُْرِهُبوَن ِبهِ 
و ذكر  علّت اشعار بهظاهر براي  آوردن اسم و ترسيد دشمن خدا و دشمن شما هستند آنها مي

كه از آنها ترس خيانت  و ديگران از غير ايشانَو آَخرِيَن ِمْن ُدوِِْم آنهاست. از فظايع  وصف ديگري
ترسيد كه  هستند كه بين شما و آنان عهد و پيماني نيست، يا اينكه نمياز كفّار نداريد، و آنها كساني 



 اسالم  در الملل  بين روابطمباني عرفاني     234

  

دانيد كه به ظاهر اسالم  خائن نميمانند منافقين امت آنها را ْعَلُمونـَُهُم ال تَـ آنها پيمان با شما را بشكنند. 
شناسيد، مانند عجم و  آوردند و نفاق را مخفي كردند، يا اينكه آنها را چون از شما غايب بودند نمي

ُ يـَْعَلُمُهْم َو ما تـُْنِفُقوا ِمْن َشيْ  اهل روم و شام. ُتْم ال ُتْظَلُموَن ٍء ِيف َسِبيِل اهللَِّ يـُوَ  اهللَّ خداوند آنها فَّ ِإَلْيُكْم َو أَنـْ
شود و شما مورد ستم  كنيد تماماً به شما بازگردانده مي شناسد و آنچه كه در راه خدا هزينه مي را مي

كمبود به آماده شويد و در راه خدا به آنچه كه در توان داريد پس از فقر نترسيد و شويد،  واقع نمي
اگر مايل به سلم يا َو ِإْن َجَنُحوا ِللسَّْلِم  شود. كنيد به شما ستم نمي دا انفاق ميچيزي كه در راه خ

چنانكه از امام صادق ع است كه مقصود دخول در امر  -صلح و دخول در اسالم يا دخول در ايمان 
سلم  و نيستو سلم صلح  همقدمبر آنان بال صلح بگستر كه جنگ تو جز  و فَاْجَنْح َهلاشدند  -ماست

آنها بر صلح توكّل بر خدا كن و از خدعة و  َو تـَوَكَّْل َعَلى اهللَِّ  مؤنث سماعي به معني صلح است.
اند،  شنواي هر چيزي است كه دربارة تو گفته همانا اوِإنَُّه ُهَو السَِّميُع نترس، كه خدا نگهدار توست. 

هاي آنان و عاقبت امر تو و امر  خدا نيت اْلَعِليمُ كند.  پس آنچه را كه در آن صالح تو است، تدبير مي
َو ِإْن يُرِيُدوا َأْن َخيَْدُعوَك . گيرد پيشي نميشود، و چيزي از او  داند، و چيزي از او فوت نمي آنها را مي

كنند تا آمادة جنگ  خاموشآتش جنگ را با صلح تا  خدعه زنندتو به صلح  ااگر بخواهند بو 
فَِإنَّ َحْسَبَك اهللَُّ ُهَو الَِّذي أَيََّدَك نترس كه:  سبر زمين گذارند، پ اة جنگ رشوند و ياران تو اسلح

ْلُمْؤِمِنَني  ِ منان را با ياري تاييد كرده ؤبه طور قطع خدا براي تو كافي است كه او تو و مبَِنْصرِِه َو 
است. مؤمنين و مالئكه  توسطاست و مقصود ياري او بر استيناف بياني است، جمله در موضع تعليل 

بين قلوب آنها و قلوب مؤمنين در صلح قصد خيانت داشته باشند خداوند پس اگر َو أَلََّف بـَْنيَ قـُُلوِِْم 
يعًا ما أَلَّْفَت تواند بين شما و خائنين الفت ايجاد كند.  ميدوستي اندازد كه او  َلْو أَنـَْفْقَت ما ِيف اْألَْرِض مجَِ

توانستي در دلهاي آنها الفت  كردي نمي به آنها انفاق ميرا رچه در زمين است كه اگر هبـَْنيَ قـُُلوِِْم 
ست، نه به دست بشري و نه به دست نبوي تو است. اودر دلها به دست  تصرّفايجاد كني، زيرا كه 
دربارة انصار اند كه: اين آيه  و لكن خدا بين آنان الفت ايجاد كرد. بعضي گفتهَو لِكنَّ اهللََّ أَلََّف بـَْيَنُهْم 

نازل شده است، چون بين اوس و خزرج هميشه جنگ و خونريزي بود كه به وسيله اسالم الفت و 
تواند مانع تحقّق مقصود او  زيرا او بس مقتدر است و چيزي نميِإنَُّه َعزِيٌز بين آنها برقرار شد.  محبت
 دهد.  باشد، انجام مي ش ميو حكيم است و با حكمت خود آنچه كه به صالح بندگانَحِكيٌم گردد. 

كنند تو را  اي پيامبر خدا و مؤمنيني كه از تو تبعيت مي أَيـَُّها النَِّيبُّ َحْسُبَك اهللَُّ َو َمِن اتـََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ 
ين به قتال باشد، و تكرار در مقام مؤمن امر به تشويق و تحريض همقدمآن را تكرار نمود تا بس است، 
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 أَيـَُّها النَِّيبُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنَني َعَلى اْلِقتاِل ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم مرغوب است.  نو احسا محبتن و اظهار امتنا
َنـَّ  ِ اي  يـَْفَقُهوَن ُهْم قـَْوٌم الِعْشُروَن صاِبُروَن يـَْغِلُبوا ِمائـََتْنيِ َو ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة يـَْغِلُبوا أَْلفًا ِمَن الَِّذيَن َكَفُروا 

پيامبر، مؤمنان را به جنگ برانگيزان كه اگر از شما بيست تن باشند و در جنگ پايداري كنند بر 
شوند. زيرا آنان  دويست تن غلبه خواهند يافت و اگر صد تن باشند بر هزار تن از كافران پيروز مي

ين به خدا و كسي كه مؤمن نندما و آنهاكند  را ياري مي مؤمنانزيرا خدا  ،مردمي عاري از فهمند
اْآلَن َخفََّف اهللَُّ َعْنُكْم َو َعِلَم داند ياري به دست خدا و پيروزي از جانب اوست، ثابت قدم نيستند.  مي

اين آيه پس از آنكه تان آگاه است،  اكنون خدا بار از دوشتان برداشت و به ناتوانيَأنَّ ِفيُكْم َضْعفًا 
فَِإْن است.  خودشده است، و لذا وارد شده است كه اين آيه ناسخ قبل از  اند نازل مؤمنين زياد شده

ِِْذِن اهللَِّ  ُ َمَع الصَّاِبرِيَن  َيُكْن ِمْنُكْم ِماَئٌة صاِبَرٌة يـَْغِلُبوا ِمائـََتْنيِ َو ِإْن َيُكْن ِمْنُكْم أَْلٌف يـَْغِلُبوا أَْلَفْنيِ  و اگر از َو اهللَّ
شوند و خدا با آنهاست كه پايداري  ري خدا بر دوهزار تن پيروز ميشما هزار تن باشند به يا

دلها است، نه ضعف در ابدان تا با كثرت آنها منافات داشته  مقصود از ضعف، ضعف دركنند،  مي
تواند  ميبراي پيامبر شايسته نيست كه تا َحىتَّ يـُْثِخَن ِيف اْألَْرِض   ما كاَن لَِنِيبٍّ َأْن َيُكوَن َلُه َأْسرىباشد. 

جواب اصحاب پيامبر است كه از او درخواست كردند اسيرها را نكشند و كشتار كند اسير بگيرد، 
وقتي كه غلبه پيدا كند و در  كشتن دشمنان از آنها فدا بگيرد، و مقصود از اثخان زياد كشتن است از

ْنيا َو اهللَُّ يُ بين دشمن زخمي زياد ايجاد كند.  با گرفتن فديه كاالي دنيا را رِيُد اْآلِخَرَة تُرِيُدوَن َعَرَض الدُّ
كه جهاد شما مشوب به  برشماستخواهد.  خواهيد در حالي كه خداوند براي شما آخرت را مي مي

ُ َعزِيٌز اغراض دنيوي نباشد بلكه خالص براي آخرت باشد.  كننده است و از ذلت  خداوند غلبهو َو اهللَّ
خوف ضعف  توهمترسد. پس اين آيه جهت استدراك  ران نميپيامبرش بر فرض گرفتن فدا از اسي

َلْو ال ِكتاٌب ِمَن اهللَِّ كند.  مي قتلداند امر به  به جهت مصالحي كه خودش مي َحِكيمٌ و مغلوبيت است. 
از اباحة فدا و اعزاز  سابقحكمي در لوح اگر پيش از اين از جانب خدا حكمي نشده بود، يا  َسَبقَ 

براي آن تهديد  .شود عزيزدين خدا نبود تا به وسيله آنان  يناشتن آنها تا زمان معمؤمنين، يا نگهد
ند كه از اسرا فدا گرفتند، و بر اين كار ه بودكه در جنگ بدر انجام داد بودجلوگيري از كاري 

به تعداد اسرا و   كرد، كه راضي شدند، اصرار نمودند در حالي كه رسول خدا ص آن را انكار مي
َلَمسَُّكْم ين كشته شدند. مؤمن از )حددر جنگ اُ(فديه گرفته شده بود در سال بعد از آنها كه  كساني

اي كه  از فديهبه سبب آنچه گرفته بوديد عذابي بزرگ به شما رسيد،  ِفيما َأَخْذُمتْ َعذاٌب َعِظيمٌ 
ر در اباحة فديه و اگ عذابي بزرگ به شما رسيد. يا كرديد گرفتيد، يا اصراري كه بر گرفتن فديه مي
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از فديه كه غنيمت پس  َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتمْ اي در لوح نبود عذاب سختي براي شما بود.  اعزاز شما نوشته
يا اباحه براي تخفيف است كه گويا از آن امساك  ،آن غنيمت استكه زيرا بخوريد بدست آوريد 
ن سابق حكمي در اباحة خدا و اعزاز شما و و در اباحة آن مردد بودند يا اينكه از زما كرده بودند

َحالًال طَيِّبًا َو اعتالي كلمة شما نيامده بود، پس خود را به زحمت نياندازد و از غنيمت بخوريداز 
رسول خدا ص در غنيمت از مخالفت با  دريا  آنحالل و پاكيزه ولي در اسراف كردن در  اتـَُّقوا اهللََّ 

چون خداوند ِإنَّ اهللََّ َغُفوٌر دهد به آن راضي باشيد.  خدا ص مي خدا بترسيد و آنچه را كه رسول
 كند.  درمورد اباحة غنيمت و فديه بشما رحم ميرَِحيٌم بخشد.  تجري شما را بر اصرار در فديه مي

سيرند يعني اسراي بدر اي پيامبر به كساني كه در دست شما ا  أَيـَُّها النَِّيبُّ ُقْل ِلَمْن ِيف أَْيِديُكْم ِمَن اْألَْسرى
و عقيل بن ابي طالب و نوفل بن حارث بگو، چنانكه در خبر وارد شده كه آيه  عباسبگو، يا به 

 516در صافي تفصيلو عقيل و نوفل نازل شده است، و داستان آنها و قصه جنگ بدر به  عباسدربارة 
ُ ِيف قـُُلوِبُكْم َخْريًا مسطور است.  ، ديدايمان  بهرغبت و ميل در دلهاي شما خوبي و دا خاگر ِإْن يـَْعَلِم اهللَّ

دهد از قبيل غنيمت در جنگ  مي بهتر از آنچه كه از شما گرفته است به شمايـُْؤِتُكْم َخْريًا ِممَّا ُأِخَذ ِمْنُكْم 
صادر از شما ص دشمني با رسول خدا آنچه كه در و َو يـَْغِفْر َلُكْم َو اهللَُّ َغُفوٌر و فديه پس از اسارت. 

عبارت  حقّپس دهد.  كه از شما گرفته شده مي پس به شما بهتر از آنچهرَِحيٌم  .بخشد مي را شده بود
دهد، زيرا مغفرت كه  را به شما مياز آن بخشد و بهتر  خداوند شما را مي  اين است كه بگويد:

اهتمام به عوض است، ولي چون مقام، مقام  انعامبر رحمت و  مقدمعبارت از پوشيدن گناهان است 
و اگر بخواهند به تو َو ِإْن يُرِيُدوا ِخيانـََتَك داشت.  مقدمدادن چيزي است كه فوت شده لذا آن را 

به اعتبار معني و مالحظة شخص مورد است رسول  ةعطف از جانب خدا بر گفتخيانت كنند، 
است: اگر خداوند  گويا گفته كه حكايت، با قطع نظر از حكايت بودن آن، و مانند آن زياد است

دهد، و اگر قصد  بداند در دلهاي آنان خيري است به آنها بهتر از آنچه كه از آنها گرفته شده مي
كه پيش از اين هم به خدا فـََقْد خانُوا اهللََّ ِمْن قـَْبُل ي در آن نيست، تعجبخيانت تو را دارند پس 

كردند عمل ا كرده باشند، خالف حكم عقل اند، يعني قبل از آنكه ارادة خيانت به تو ر خيانت كرده
رسول باطني آنهاست پس خداوند مؤمنين را بر آنها مسلّط كرد، پس بايد از تسلّط آن (عقل) كه 

 مكن تعجبرا دارند ع بترسند. و گاهي چنين تفسير شده است: اگر ارادة خيانت به تو دربارة علي 
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خداوند علي براي اين اندوهگين مباش كه و َأْمَكَن ِمْنُهْم فَ اند.  به خدا خيانت كردهكه قبالً دربارة تو 
 َحِكيمٌ و خداوند دانا به ارادة هر اراده كننده است. َو اهللَُّ َعِليٌم بخشد.  و يارانش را بر آنها تسلّط مي

   »كند. حكيم است و امر تو و امر خائنين را بر طبق حكمتش تدبير مي
كنند در راه خدا  با كساني كه با شما جنگ مي«فرمايد:  در آيات ديگري در سورة بقره مي  

و  كشيدكنندگان را دوست ندارد و هر جا كه آنها را بيابيد ب تعديمكنيد زيرا خدا  تعديبجنگيد و
آنها را بيرون كنيد همانگونه كه شما را بيرون كردند و فتنه از قتل بدتر است و در مسجدالحرام با 

ا شما بجنگند و چون با شما جنگيدند بكشيدشان كه اين پاداش كافران آنها مجنگيد مگر آنكه ب
اي نباشد و دين  است و اگر باز ايستادند خدا آمرزنده و مهربان است. با آنها بجنگيد تا ديگر فتنه

در  517»بر ستمكاران روا نيست.ز ولي اگر از آيين خويش دست برداشتند تجاوز ج باشدخدا براي 
سبيل خدا عبارت از واليت است و جميع اعمال َو قاتُِلوا ِيف َسِبيِل اهللَِّ « 518اند: ودهتفسير اين آيه فرم

 راهنماي راه خداست شرعي از جهت صدور از واليت يا ايصال به واليت راه خداست، زيرا كه آن
است براي  يآن راه خداست و از باب اينكه مظهر ةو راه كعبه از باب مناسك و عبادات مشروع

به طور حقيقي يا  ِيف َسِبيِل اهللَِّ . از اين رو، باشد مي خداست راه خدادر حقيقت او راه ه سي كقلب ك
و معني آيه اين است حقيقي يا مجازي  يظرفعنوان به  قاتُِلوااست، يا حال از فاعل  قاتُِلوامجاز ظرف 

 راهف به آن، يا در اصتّاآن، يا در ارتكاب و  اعتاليو آن است: در حفظ راههاي خدا، يا در ترويج 
به حسب مفهوم قيد آن جنگند. اين آيه  با كساني كه با شما ميالَِّذيَن يُقاتُِلوَنُكْم كعبه، كارزار كنيد. 

(آيه  َو اقْـُتُلوُهْم َحْيُث ثَِقْفُتُموُهمْ  ةبا آيكنند  در عدم تجاوز در جنگ نسبت به كساني كه جنگ نمي
َو ال ُتِطِع اْلكاِفرِيَن َو اْلُمناِفِقَني َو دَْع  قول خداي تعالي:نگ به حسب امر به جبعدي) نسخ شده و 

 و .كند، چنانچه روايت شده است را نسخ مي 520 ُكفُّوا أَْيِدَيُكمْ كند و همچنين، آيه  نسخ مي را 519 َأذاُهمْ 
 

َو اقْـُتُلوُهْم . َو قاتُِلوا ِيف َسِبيِل اهللَِّ الَِّذيَن يُقاتُِلوَنُكْم َو ال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ ، 190 – 193سورة بقره آيات  - 517
ْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل َو ال تُقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْحلَراِم َحىتَّ يُقاتُِلوُكْم ِفيِه َحْيُث ثَِقْفُتُموُهْم َو َأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َو ا

َتَهْوا فَِإنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ . فَِإْن قاتـَُلوُكْم فَاقْـُتُلوُهْم َكذِلَك َجزاُء اْلكاِفرِينَ  يُن هلِلَِّ  َو قاتُِلوُهْم َحىتَّ ال َتُكونَ . فَِإِن انـْ ِفْتَنٌة َو َيُكوَن الدِّ
َتَهْوا َفال ُعْدواَن ِإالَّ َعَلى الظَّاِلِمنيَ    .فَِإِن انـْ

 . 391 – 395، ترجمه، جلد دوم صص  بيان السعاده في مقامات العباده - 518
كن و كافي ، و از كافران و منافقان اطاعت مكن و آزارشان را واگذار و بر خدا توكل 48سورة احزاب آيه  - 519

 است وكيل بودن خدا.
ْيِهُم اْلِقتاُل ِإذا َأ ملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن ِقيَل َهلُْم ُكفُّوا َأْيِدَيُكْم َو َأِقيُموا الصَّالَة َو آُتوا الزَّكاَة فـََلمَّا ُكِتَب َعلَ ، 77سورة نساء، آيه  - 520

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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نقل شده است كه اين آيه پس از صلح  و كرد قبل از نزول اين آيه با كسي جنگ نمي ص پيامبر
خواستند به  وقتي با اصحابش در سالي كه مي رسول خدا صديبيه نازل شده، به اين ترتيب كه ح

الحرام  عمره بروند خارج شد، پس رفتند تا در حديبيه فرود آمدند، مشركان از رفتن آنان به بيت
جلوگيري كردند، پس شتران قرباني را در همان حديبيه نحركردند، سپس با مشركان مصالحه 

خالي شود تا  مكّهودند. به اين ترتيب كه در آن سال برگردند و در سال بعد بيايند و سه روز نم
و سپس فوراً به مدينه باز گردد. پس وقتي  خواهد بكند پيامبر طواف بيت را انجام دهد و هرچه مي

ش به ترسيدند كه قري و يارانش براي عمرة قضا آماده شدند، و ميص سال بعد فرا رسيد، پيامبر 
، اكراه داشت از اينكه در ماه حرام ص پيامبر اكرم و عهدشان وفا نكنند و با آنان به كارزار بپردازند

نكنيد  تعديَو ال تـَْعَتُدوا  كه: و در حرم با آنان جنگ كند، پس خداوند تعالي اين آيه را نازل فرمود
با او هستيد تجاوز كرده و به قطع به اينكه جنگ را شما آغاز كنيد و يا از كسي كه مأمور به قتال 

كه خدا تجاوزكاران را دوست ندارد. نفي  ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ چشمها و مثله كردن بپردازيد 
َو اقْـُتُلوُهْم َحْيُث بكار رفته است.  بغضاز بغض است، ولي در امثال اينجا، در اعم گرچه حب، ا

را هر جا يافتيد بكشيد، بنابر آنچه ذكر شد كه اين آيه ناسخ آيه اول است و  يعني كافران ثَِقْفُتُموُهمْ 
 مكّهيعني آنان را از َو َأْخرُِجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم با تأخير باشد.  و بايد نزول اين آيه پس از آية قبل

انجام  ،ه اسالم نياوردشما را اخراج كردند، و اين اخراج نسبت به كسي كهمانگونه كه بيرون برانيد، 
است. اين آيه وقتي نازل شد كه يكي از مؤمنان به  قتلتر از  و فتنه سختَو اْلِفْتَنُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتِل شد. 

كه كافري را در ماه حرام كشته بود ايراد گرفت، زيرا جنگ در حرم و ماه حرام را  همردي از صحاب
فساد در زمين كه اتعالي فرمود: فتنه يعني كفر به خدا و دانستند. خداي  در عمرة قضا ناپسند مي

است. پس ارتكاب جنگ براي دفع محذور  قتلشوند، بدتر و شديدتر از  ن ميآمشركان مرتكب 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

ْنيا ْو َأَشدَّ َخْشَيًة َو قاُلوا رَبَّنا ِملَ َكَتْبَت َعَلْيَنا اْلِقتاَل َلْو ال َأخَّْرتَنا ِإىل َأَجٍل َقرِيٍب ُقْل َمتاُع اَفرِيٌق ِمْنُهْم َخيَْشْوَن النَّاَس َكَخْشَيِة اهللَِّ أَ  لدُّ
دستتان را از . آيا نديدي كساني را كه به آنها گفته شد كه اكنون از َقِليٌل َو اْآلِخَرُة َخْريٌ ِلَمِن اتَّقى َو ال ُتْظَلُموَن َفِتيالً 

جنگ باز داريد و به اقامة نماز و ايتاي زكات بپردازيد (كه هنوز مأمور به جنگ نيستيم) ديدي آنگاه كه بر آنها حكم 
جنگ (بدر) آمد، بيش از آنچه كه بايد از خدا بترسند از مردم ترسيدند حتّي ترسي بيشتر از ترس خدا و گفتند اي 

و چرا عمر ما را تا به هنگام اجل طبيعي كه نزديك است به تأخير نيفكني؟ بگو خدا چرا بر ما جنگ را فرض كردي 
اي كه در ميان هستة  متاع دنيا اندك است و آخرت براي كسي كه تقوا پيش گيرد بهتر است و به كسي به اندازة رشته

 خرما هست ظلم نشود. 
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بدتر و شديدتر، ممدوح است نه اينكه موجب نكوهش و عقوبت باشد، ولي در عين حال احترام 
و در وُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْحلَراِم َحىتَّ يُقاتُِلوُكْم ِفيِه فَِإْن قاتـَُلوُكْم َو ال تُقاتِلُ حرم و ماه حرام را نگهداريد. 

مسجدالحرام با آنها كارزار نكنيد، مگر اينكه آنان كارزار را آغاز كنند كه به مفهوم غايت تصريح 
دفاع  و از خود باشدپيكار از جانب شما دفاع  آنچنانكه، پس با آنها پيكار كنيد فَاقْـُتُلوُهمْ . استشده 

جنگ،  كشتن بعد از اينَكذِلَك است، نه هتك حرمت آن.  )حرمآن (در حرم نگهداشتن حرمت 
َتَهْوا ، عقوبتي است بر كساني كه به حرمت حرم يا به خدا كفر ورزيدند. َجزاُء اْلكاِفرِينَ  اگر از فَِإِن انـْ

را خداوند افراط آنها اهللََّ َغُفوٌر  فَِإنَّ آنها نشويد.  تعرّضحرم دست كشيدند ديگر م قتال در
عطف َو قاتُِلوُهْم . كند به آنها رحم ميكفر در حرم بر  شانعقوبت ا تركخداوند ب رَِحيمٌ پوشاند.  مي

، يعني اگر با شما كارزار كردند و جنگ در حرم را آغاز نمودند، آنها را بكشيد و موهُ لُ تُ اقْـ است بر 
، يعني درحرم جنگ نكنيد مگر اينكه ال تُقاتُِلوُهْم ِعْنَد اْلَمْسِجدِ است بر كارزار نماييد. يا اينكه عطف 

، در )چه آنها آغاز بكنند يا نكنند(ابتداي جنگ از سوي آنان باشد كه در اين صورت، شما مطلقاً 
فتنه، تا اينكه  َحىتَّ ال َتُكوَن ِفْتَنةٌ  شود. قرينة مقابله معلوم مي غير حرم با آنها جنگ كنيد و اين معني از

يُن هلِلَِّ . شدانبشرك و افساد در زمين  يعني سيرة خلق يا عبادت يا طاعت يا دين و و دين َو َيُكوَن الدِّ
َتَهْوا آنان براي خدا باشد.  ملّت دست مطلقاً از جنگ كردن درحرم يا از شرك پس اگر فَِإِن انـْ

 واندْ عُ  .عقوبتي بر آنان نيست،ستم يا ديگر پس َفال ُعْدواَن . اند ، پس از جنگ دست كشيدهكشيدند
اينجا از قيد عدم  به معني ظلم و عقوبت بدون استحقاق است، ولي در يعدو و عدواً  عدامصدر 

ِإالَّ َعَلى اين معني به كار رفته است.  استحقاق خالي و مجرد شده است، و از جهت تشاكل در
   »يا مشركانند. كنندگان مگر بر ستمكاران كه جنگ الظَّاِلِمنيَ 

سياست تنبيه متجاوز نه تنها تأديب اوست بلكه تنبه سايرين نيز هست كه اقدام به تجاوز   
اگر  ننمايند. برخوردهاي شديد از اين نوع همانند قصاص موجب حيات جامعة بشري خواهد بود.

ع نمايد، جامعة الملل بر اساس اين دستور با متجاوز محارب برخوردي شديد و از اين نو جامعة بين
  بشريت به صلح خواهد گرائيد.

د از يشد ي. برخوردهااستاقدام به تجاوز  درن يريه تنبه ساكب اوست بليه متجاوز نه تنها تأديتنب
  .است يات جامعة بشرين نوع همانند قصاص موجب حيا
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  ياري در تجاوز عيت اصل وجوب ياري در نيكي و ممنو - 64
در نيكوكاري و پرهيزگاري «فرمايد:  اي است در سورة مائده كه مي مبناي اين اصل آية شريفه  

ياري نكنيد و بترسيد از خدا كه همانا خداوند سخت عقوبت  عدوانو  اثمهمكاري كنيد و در 
نشود و  تعديكردن است كه به غير  اثم بدي«: 522فرمايند آيه مياين در تفسير  521.»دهنده است

لذا اين آيه در مجموع هر معاونت كه سبب شود  »شود. تعديعدوان بدي كردن است كه به غير 
  نمايد.  بدي به خود يا ديگري رسد را ممنوع مي

در  524»بر ظالمان نه ولي است و نه نصير و« 523 .»ظالمان را هيچ ياوري نيست«فرمايد:  و مي  
داست و شما را ها و زمين براي خ دانند كه پادشاهي آسمان آيا نمي«معني ولي و نصير در ذيل آية 
ولي مربيي است كه آنچه به نفع مولّي عليه در بقا : «526فرمايند مي 525»غير خدا ولي و نصيري نيست

ذاتش و حصول كماالتش مفيد است را جذب كند و نصير كسي است كه آنچه به ضرر اوست را 
خارج  كند. به عبارت ديگر ولي كسي است كه داخل در ملك باشد و نصير كسي است كه دفع مي

اين دارند كه ياوري براي ظالم نيست پس خالف اين  رب ذعاناين آيات چون ا» و حامي او باشد.
فوق باشد  كلّيامر نبايد رفتار شود يعني مؤمنين و مسلمين نبايد عملي انجام دهند كه ناقص حكم 

  يعني نبايد يار ظالم باشند. 
هاي بزرگ  ي ناميمون برخي قدرتهااتّحاداين اصل در عملكرد سياست خارجي كشورها و   

بسيار ديده شده كه كشورهاي بسياري در ياري در تجاوز به كشورهاي ضعيف نمود بارزي دارد. 
به همة طرفهاي درگير در جنگ به دليل منافع احتمالي  حتّيدو يا بيشتر يا  حتّيرساندن به يكي يا 

اي  گستردهياورانة ور مظلوم اقدامات فعلي يا آتي خود يا به دليل ناخوشايندي از ايدئولوژي كش
اي هستند كه از بروز آتش  عده  هاي واقع شده در عالم همواره در تمام جنگاند. به هر تقدير  نموده

 

مثِْ َو اْلُعْدواِن َو اتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعقابِ   وىَو َتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التَّقْ ، 2سورة مائده آيه  - 521   .َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْإلِ
 .280-281، صص 4، ترجمه، ج  بيان السعاده في مقامات العباده - 522
و سورة فاطر آيه  71ة حج، آيه . در سورَو ما ِللظَّاِلمَني ِمْن َأْنصارٍ  72و سورة مائده آيه  13سورة آل عمران، آيه  - 523
 .َو ما ِللظَّاِلِمَني ِمْن َنِصريٍ  37
 .َو الظَّاِلُموَن ما َهلُْم ِمْن َوِيلٍّ َو ال َنِصريٍ ، 8سورة شوري، آيه  - 524
 .وِن اهللَِّ ِمْن َوِيلٍّ َو ال َنِصريٍ َأ َملْ تـَْعَلْم َأنَّ اهللََّ َلُه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما َلُكْم ِمْن دُ ، 107سورة بقره، آيه  - 525
 .215 -218، صص 2، ترجمه، ج  بيان السعاده في مقامات العباده - 526
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نامشروع برند. بر اساس تعاليم اسالم سودي كه از اين ياوري نصيب گردد  بين ملل مختلف سود مي
پسندد بلكه از عقوبت سخت  ايت را به خود نمياست و دولت اسالم نه تنها انتفاع از اين حم
   .ترساند خوارگي مي و ديگران را نيز از اين حرام خداوند در ياري به متجاوز نيز در هراس است

ل منافع ير در جنگ به دليدرگ يا همة طرفهايشتر يا بيا دو ي يكيرساندن به  ياري مجاز بهشورها ك
  .نيستندشور مظلوم ك يدئولوژياز ا يندياخوشال نيا به دليخود  يا آتي يفعل ياحتمال

  هاي جنگي بر نظر صاحب اجازه  تاكتيكاستراتژي و اصل مبتني بودن  - 65
الملل در  در حقوق بين چشمگيريهاي  تيموفقي ،هاي صنعتي قرون اخير تا قبل از پيشرفت

فساد  وير هاي سياسي باالخص غرب در قرن اخ زمان جنگ بدست آمده بود ولي عملكرد نظام
المللي  هاي حقوقي بين بسياري از موازين و ضابطه اهميتصنعتي از تسليحات ناشي از قدرت 

اي نيز به اين  بود كه راهزنان و دزدان حرفهحدي كاست. احترام به اين قواعد در ازمنة قديم به 
به تصويب  اقاتّفكردند. براي مثال در ميان قبائل عرب ب گذاشته و رعايت مي ام ميحتراصول ا
كه در ماههاي ذيقعده و ذيحجه و محرم و رجب كه ماههاي حرام نام گرفته بود به بود رسيده 

ماه رفت و آمد، تجارت و روابط بين قبائل آزادانه و در  4د و لذا در اين نيكديگر تجاوز ننماي
كاروانها و  پذيرفت ولي در غير اين چهارماه با تجاوز و شبيخون به يكديگر، صورت مي امنيت

پرداختند. اين احترام به  رده گرفتن زنان و مردان ميبه ب حتّيو  بردند ميبه غارت را منازل يكديگر 
به حد احترام  حتّيالمللي در قرون نوزده و بيست و بيست و يكم  توافق عمومي در عدم تجاوز بين

  باشد.  به ماههاي حرام نيز نميليت جاهراهزنان اعراب 
باشد. جنگ و  جنگ منطبق با مفاهيمي است كه منبعث از ايدئولوژي اسالمي ميدر اسالم   

عدواني و غصب خوانده  تصرّفكه –ديگران مسلّم  و حقوق مالكيتركشي براي تجاوز به گلش
اد و يا ياري هدر اسالم جائي از اعراب ندارد. در اسالم جنگ منطبق با مفاهيم دفاع و يا ج -شود مي

جنگ در پاسخ به تجاوز مقابله و عبارت از  ،است. دفاعيا پاسخ به استنصار ديني و به ستمديدگان 
جهاد مبتني بر امر نبي  .شود الملل معاصر از آن به عنوان دفاع مشروع ياد مي است كه در حقوق بين

هر زمان است كه بر اساس امر او مؤمنين و مسلمين ملزم به شركت در جنگ هستند.  يا ولي يا وصي
ن نعاالمر است كه اذن او بايد مع تواند در دفاع باشد و هم در حمله. اختيار جهاد با اولي د هم ميجها
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نبي يا ولي يا وصي زمان است. در غير اين صورت هيچ فرد ديگري  ،االمر برسد و اولي به معصوم ع
نمايندة  ندارد. چه كه اختيار بندگان خدا در دستحكم جهاد صدور حقّ بدون اين اذن و اجازه 
هاي مختلف افراد مملكت خود يا  ها كه به بهانه رؤساي حكومت دين ترتيبخدا است نه ديگري. ب

كه شما به و بايد پاسخگو باشند دهند همه در اين امر مسؤول هستند  حريف را به كشتن ميمملكت 
يا  شوند كه كشتهيا خلق را وادار كرديد باعث شديد و با چه مجوزي از خداوند اي  چه اجازه
را بكشيد يا به كشتن دهيد يا از روي خيال خود اقدام به مآيا خداوند فرموده بود كه بندگان  .بكشند

و به اذن خدا اگر صالح ديد  بشريتبه مصالح  توجهاين امر كرديد؟ بزرگ وقت در هر زمان با 
ر دستور جهاد براي فرمايد وگرنه استفاده از جهل مسلمين و صدو دستوراتي در اين باب صادر مي

حكم جهاد مانند ساير احكام و حدود الهي در  فضولي در كار خداست. ةسايرين حرام و مداخل
است كه از طرف خدا و رسول او ص و ائمة هدي ع اذن معنعن دارد و هركسي  اولواالمراختيار 

به آنچه خداوند  كسي كه«فرمايد:  حكمي بجز امر او دهد كافر و ظالم و فاسق است. قرآن كريم مي
فرمايد  و در دنباله مي 528فرمايد ظالم است مي و در دنباله 527»حكم كرده حكم نكند كافر است.

و اين موضوع را خداوند به دليل اهميت آن سه بار در قرآن كريم پشت سر هم  529فاسق است
ت) زبانيتان با شرح و توصيف (استدالال«فرمايد:  همينطور كه در سورة نحل ميتكرار فرموده است. 

به دروغ نگوييد كه اين حالل و آن حرام است تا به خدا دروغ و افترا ببنديد همانا كسي كه بر 
كيست « :باشند كه و اين گروه مشمول اين آيه مي 530».شود خداوند دروغ و افترا بندد رستگار نمي

انه بر خالف عقيدة فتأسم 531»تر از آن كس كه به خداوند دروغ بندد يا آياتش را تكذيب كند ظالم
بر اين باورند كه هرگاه قدرت مسلمانان به اندازة كافي  سنّتاهل برادران شيعه كه فوقاً ذكر شد 

هاي  اين عقيدة غلط در زمان 532زياد شد بر آنان واجب است كه اقدام به جنگ و تبليغ اسالم نمايند.
 

ُ فَُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُرونَ ، 44سورة مائده آيه  - 527   .َو َمْن َملْ َحيُْكْم ِمبا َأنـَْزَل اهللَّ
ُ فَُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ َو َمْن َملْ َحيُْكْم ِمبا َأنـْزَ ، 45سورة مائده آيه  - 528  . َل اهللَّ
ُ فَُأولِئَك ُهُم اْلفاِسُقونَ ، 47سورة مائده آيه  - 529  .َو َمْن َملْ َحيُْكْم ِمبا َأنـَْزَل اهللَّ
َلى اهللَِّ اْلَكِذَب ِإنَّ الَِّذيَن َو ال تـَُقوُلوا ِلما َتِصُف َأْلِسنَـُتُكُم اْلَكِذَب هذا َحالٌل َو هذا َحراٌم ِلتَـْفتَـُروا عَ . 116سورة نحل، آية  - 530

 .يـَْفتَـُروَن َعَلى اهللَِّ اْلَكِذَب ال يـُْفِلُحونَ 
تِهِ   َفَمْن َأْظَلُم ِممَِّن افْـَرتى، 37سورة اعراف آيه  - 531 ِ ً َأْو َكذََّب   . َعَلى اهللَِّ َكِذ
 102 – 104قانون اسالم، چاپ اقبال، صص ) جنگ و صلح در 1335در اين ارتباط نگاه كنيد به مجيد خدوري ( - 532

 الملل، چاپ كتابخانه گنج دانش.  ) اسالم و حقوق بين1375به نقل از محمدرضا ضيائي بيگدلي (
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و  به يكديگر تجاوز نمايندنه با اين بهاباعث شده كه بسياري از كشورهاي مسلمان  حتّياخير 
  . اينگونه تجاوزات در اسالم حرام است

ا ملل ستمديده نيز از وظايف اسالم و مسلمين است. اين حمايت به موجب يحمايت از مظلوم   
گويند اي  چرا در راه خدا و ناتوانان از مردان و زنان و فرزنداني كه مي «باشد:  آية شريفه مياين 

   533»جنگيد. اين شهري كه مردمانش ظالمند رهائي ده نمي پروردگار ما را از
پاسخ به  .پاسخ به استنصار ديني نيز در حيطة رفع ظلم از مظلوم يا جهاد قابل طرح است

اگر در دين از شما ياري خواستند بر «فرمايد:  كه مياستنصار ديني در اسالم براي همه واجب است 
 اولواالمرمنحصراً منوط به امر در مراتب ايمان ن مشروعيت آولي  534».شماست كه ياري كنيد

فرمايد  كه ميو نه غير، ن الهي به ديگران عرضه شود مأذو و است. زيرا دين فقط بايد توسط مأمور
 535»كه گمراه شد پس هرگز ولي مرشد را نيافت.آنكه خدا هدايتش كند پس هدايت شد و آن«

باي  كه استنصار ديني افراد مجاهده، زيرا ل الهي استيعني پاسخ به استنصار ديني افراد وظيفة س
و آنان كه در راه ما مجاهده كنند حتماً و « لذا فرمود: .براي يافتن اين سبل يا راهنماي الهي است

حتماً آنها را به س536»كنيم. ل خويش هدايت ميب   
سياري از آنان گردد كه ب مباحث بسياري نيز در ارتباط با حقوق جنگ در اسالم مطرح مي  
از روية رسول اكرم ص نيست. براي مثال مباحث بسياري در مورد  موثّقندارد و استنباط  حجيت

وحدت فرماندهي، پايداري و استقامت، عقب نشيني، وجوب كفائي شركت در جنگ، آمادگي 
هاي  مسائل حقوق بشر در جنگ و حيلهحسن رعايت رزمي و بسيج همگاني، رفتار با دشمن و 

اند، حقوق غيرنظاميان،  نگي و كشتار نظاميان و نظامياني كه مجبور به شركت در جنگ شدهج
تسليم شدگان، فراريان، اسالم آورندگان، مجروحان و اسيران جنگي، هدفهاي غيرنظامي، محاصره 

 و ميكروبي و هاي جنگي و سالحهاي شيميايي اقتصادي، تخريب اموال دشمن، استعمال تاكتيك
ترك مخاصمه، انعقاد  ،از منقول و غير منقولاعم  اتمي، امان در جنگ، غنيمت جنگيتشعشعي و 

 

اِن الَِّذيَن يـَُقوُلوَن رَبَّنا َو ما َلُكْم ال تُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اهللَِّ َو اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرِجاِل َو النِّساِء َو اْلِوْلد، 75سورة نساء، آيه  - 533
  .َأْخرِْجنا ِمْن هِذِه اْلَقْريَِة الظَّاملِِ َأْهُلها

َعَلْيُكُم النَّْصرُ : 72سورة انفال آية  - 534 يِن فـَ   .َو ِإِن اْسَتْنَصُروُكْم ِيف الدِّ
  .اً ُمْرِشداً َلُه َوليّ  َجتِدَ  فـََلنْ  َتِد َو َمْن ُيْضِللْ هْ ٱْلمُ فـَُهَو  هللُ ٱ يَمْن َيهدِ ، 17سورة كهف، آيه  - 535
 .انٰ لَنَـْهِديـَنـَُّهم ُسبُـلَ  ٰناَهُدوا فياَو اَلَّذيَن جسورة عنكبوت، آيه آخر،  - 536
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بر پاية است كه  پذيرفته شدهها  الملل در جنگ هاي مكمل و بسياري موارد ديگر از حقوق بين پيمان
و اجرايي هاي عملي  رويهو و مورد پذيرش قرار گرفته طرح ممذاهب اسالمي از بسياري  درو اسالم 

گونه موضوعات بايد گفت كه بسياري  دربارة اين 537.است شده و استخراج مشخّصبراي آنها ز ني
مسلّم  و الزم الرعايه هستندها نيز  كه در جنگهستند از آنها در ارتباط با اصول انسان دوستانة اسالم 

م جواز به براي مثال عد. باشند مين نانيز ملزم به رعايت آع است كه تابعين نبي يا ولي يا وصي 
حمله به مناطق مسكوني و غيرنظاميان از موارد الزم الرعايه هستند و هر عقل سليمي حكم به انساني 

 اتّخاذدر ارتباط با مسائل واقع در صحنة جنگ است و موارد ديگر كند.  بودن اين ممنوعيت مي
االمر  رت ديگر اولياست. به عبا ع نبي يا ولي يا وصي تصميمموارد منوط به از ها  تصميم در آن

  نيست.  حلّ و فصلاين موضوعات به اجتهاد افراد قابل و حق دارد تصميم بگيرد 

ت كا ممليت خود كافراد مملجنگ افروزي نموده و مختلف  يها ه به بهانهكها  ومتكح يرؤسا
و  يداري، پايدر مورد وحدت فرمانده ياريدهند مسؤول هستند. مباحث بس يشتن مكف را به يحر
، رفتار با يج همگانيو بس يرزم يت در جنگ، آمادگكشر يفائك، وجوب ينيستقامت، عقب نشا

 يانيان و نظاميشتار نظامكو  يجنگ يها لهيت مسائل حقوق بشر در جنگ و حيدشمن و حسن رعا
ان، اسالم يم شدگان، فراريان، تسليرنظامياند، حقوق غ ت در جنگ شدهكه مجبور به شرك

ب اموال ي، تخري، محاصره اقتصاديرنظاميغ ي، هدفهايران جنگين و اسآورندگان، مجروحا
، امان در يو اتم يو تشعشع يروبيكو م ييايميش يو سالحها يجنگ يها يكتكدشمن، استعمال تا

مل و عدم كم يها مانيمخاصمه، انعقاد پ كر منقول، ترياعم از منقول و غ يمت جنگيجنگ، غن
الملل كه در  نيگر از حقوق بيموارد د ياريان و بسيرنظاميو غ يونكجواز به حمله به مناطق مس

  .استه ياصول انسان دوستانه هستند الزم الرعاها و  جنبهرفته شده و در ارتباط با يها پذ جنگ

  اصل اجبار در پذيرش پيشنهاد صلح  - 66
از باشد به عبارت ديگر جو ها همواره حداقل برخورد و پيكار مي دستور اسالم در جنگ  

شده نيش از آن مجاز شناخته بابانيدن فتنه و تجاوز است و وخدر موفقييت حداقل حصول جنگ تا 

 

 . 116 – 172الملل، محمد رضا ضيائي بيگدلي، صص  نگاه كنيد به اسالم و حقوق بين - 537
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در راه خدا به كارزار بپردازيد با آنها كه با شما به «كه:  داردصراحت در اين موضوع است. اين آيه 
 538»را دوست ندارد.كنندگان  تعديد كه خداوند ئيننما تعدييش از لزوم) ب(ولي  پردازند كارزار مي
همانا هرآنچه كه خلق كردم را دوست دارم و شما فرمايد  خداوند مين اين است كه اين آيه مبي

در آية ديگر خطاب به رسول اكرم ص  .يش از حد الزم به آنها آسيب بزنيدب(مؤمنين) حق نداريد 
دهد كه اگر تو  مي مفهوم اين آيه نشان 539 »اگر به صلح گرويدند پس با آنها صلح كن.«است كه 

و ظلم نكن و صلح  تعديبر آنها هم غلبه داشتي در صورت درخواست صلح يا تسليم شدن به آنان 
  تو از جنگ همان صلح بوده است. مقصود كن كه 

دستور به  540»ايد جملگي در صلح وارد شويد. اي كساني كه ايمان آورده«آيه:  كلّيبطور   
اگر  هرحالاست. به (و مسلمين) در صلح وظيفة همة مؤمنين  لذا ورودقبول پيشنهاد صلح است و 

نكنند و اگر  اتّخاذاگر بيطرفي «در جنگ صلح را نپذيرفتند مشمول اين آيه خواهند شد كه: 
خواهان صلح نشدند و اگر دست درازي به شما كردند هر جا كه آنها را يافتيد با آنها كارزار 

كه صلح نكنند. يعني اگر كسي اقدام به تجاوز كرد بايد با  اين آيه تهديدي است بر آنان 541»كنيد.
او جنگيد تا درخواست صلح كند يا صلح را بپذيرد و سياست اعتزال يا بيطرفي در مداخلة در امور 

فرمايد: پس هرگاه كناره گرفتند و با شما نجنگيدند  در آية قبل از اين آيه مي 542ديگران پيش گيرد.
نمايد. يعني اگر  آنان مجاز نميضد ردند خداوند هيچ راهي را براي شما بر صلح ك نهادو به شما پيش

بايد اذعان  كلّيپس به طور  543درخواست صلح كردند حق نداريد به كارزار با آنها ادامه دهيد.
 

  .ِذيَن يُقاتُِلوَنُكْم َو ال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ َو قاتُِلوا ِيف َسِبيِل اهللَِّ الَّ : 190سورة بقره، آية  - 538
 .َو ِإْن َجَنُحوا لِلسَّْلِم فَاْجَنْح َهلا: 61سورة انفال، آية  - 539
ْلِم َكافَّةً ، 208سورة بقره، آيه  - 540 در ذيل كلمه   مقامات العباده . در بيان السعاده في َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِيف السِّ

ْلِم يا حال از اْدُخُلوا يعني جميعاً و آن حال است از فاعل  َكافَّةً آمده:  َكافَّةً  است به معني دخول در جميع مراتب سلم. سِّ
شود،  ممكن است اسم فاعل از كف باشد به معني منع و تاء آن براي مبالغه است و در اين صورت، حال از سلم مي

 كند.  كند، يا از زشتي نقص منع مي داخل شويد در سلم در حالي كه دخول در سلم شما را از خروج منع مييعني 
 . ْفُتُموُهمْ فَِإْن َملْ يـَْعَتزُِلوُكْم َو يـُْلُقوا ِإَلْيُكُم السََّلَم َو َيُكفُّوا َأْيِديـَُهْم َفُخُذوُهْم َو اقْـُتُلوُهْم َحْيُث ثَقِ ، 91سورة نساء، آيه  - 541
َفال فرمايد: مبادا سستي نمايند و به صلح فرا خوانيد و شما برتريد و خدا با شماست.  ، مي35در سوره محمد، آية  - 542

ُتُم اْألَْعَلْوَن َو اهللَُّ َمَعُكمْ  در اين آيه اشاره به اين است كه مؤمنين از روي سستي درخواست  . َُِنوا َو َتْدُعوا ِإَىل السَّْلِم َو َأنـْ
 لح ننمايند. بلكه بايد غالب شوند تا دشمن درخواست صلح نمايد پس بپذيرند. ص

ُ َلُكْم َعَلْيِهْم َسِبيالً ، 90سورة نساء، آيه  - 543   .فَِإِن اْعَتَزُلوُكْم فـََلْم يُقاتُِلوُكْم َو َأْلَقْوا ِإلَْيُكُم السََّلَم َفما َجَعَل اهللَّ
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داشت كه مبناي حكومت اسالم بر صلح جويي استوار است. خداوند متعال در سورة نساء 
اين آيه در روابط بين زن و شوهر نازل شده است ولي گرچه  544»است.صلح بهترين و «فرمايد:  مي

  545الملل نيز قابل تسري است. اي است كه تا سطوح روابط بين شبه جمله
صلحي را كه دشمن، تو را به آن دعوت  ،فرمايد: اي مالك علي ع در فرمان به مالك اشتر مي

عد از اين كه صلح نمودي، بايد مراقب و ب ..كن، آن صلحي كه رضاي خدا در آن باشد.نكند رد  مي
يا خواهد با پيشنهاد صلح تو را غافلگير كند و به دام اندازد. بمواظب باشي. كه چه بسا دشمن 

تو را  كند تاجنگ را شروع  يرا آماده نمايد، تا در فرصت مناسب ديگر حربه خودخواهد با اين ب
شوي، بايد هوشيار و آگاه باشي تا فريب  مي  صلح توصيه قبولكه به  اينضمن  پسشكست دهد. 

برخورد ساده با موضوعات جنگ ر، و يگبنگري را در پيش  و آينده دقّتنخوري. دورانديشي و 
بيني را كنار بگذار،  خوش بابدر اين و  ارزيابي كن دقّتو نتايج ناشي از قبول صلح را به  مكن

   546»...دشمن است ،زيرا كه دشمن
 

  .َخْريٌ َو الصُّْلُح . 128سورة نساء آية  - 544
شود كه لفظ خاص مفيد به مفهوم عام نيست ولي اين مفهوم با استناد به  در ارتباط با الفاظ در اصول گفته مي - 545

معين «نويسد:  يابد. شيخ طوسي در عده االصول، فصل عموم و خصوص، مي تعريف عام و خاص قابليت تسرّي مي
يصلح له... و معين قولنا انه خاص يفيد انه يتناول شيئا خمصوصًا دون غريها مما  قولنا يف اللفظ انه عام يفيد انه يستغرق مجيع ما

العام لفظ «و قاضي بيضاوي در منهاج االصول، باب سوم در عموم و خصوص آورده است: » كان يصلح ان يتناوله...
اين معني در تفسير آية مزبور به  باب الصلح ... ،385 ،1، القرآن فقهراوندي در ». يستغرق مجيع مايصلح له بوضع واحد

و هو من توابع الدين و غريه فرمبا يضطر فيه إليه. قال اهلل تعاىل َفال ُجناَح َعَلْيِهما َأْن ُيْصِلحا « :نويسد جويد و مي توسل مي
حالل أو حتليل حرام. و قال  بـَْيَنُهما ُصْلحًا َو الصُّْلُح َخْريٌ. و هذا على العموم فالصلح جائز بني املسلمني ما مل يؤد إىل حترمي

هذا إذا كان لرجلني لكل واحد عند تعاىل ال َخْريَ ِيف َكِثٍري ِمْن َجنْواُهْم ِإالَّ َمْن َأَمَر ِبَصَدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإْصالٍح بـَْنيَ النَّاِس. فعلى 
جائزا و كذلك من كان له دين على غريه آجل  ء تعني هلما ذلك أو مل يتعني فاصطلحا على أن يتتاركا و يتحلال كان صاحبه شي

قامسا و فيقضي عنه شيئا و سأل تعجيل الباقي كان سائغا لقوله تعاىل ِإْن يُرِيدا ِإْصالحًا يـَُوفِِّق اهللَُّ بـَْيَنُهما. و الشريكان إذا ت
مال أيضا جائز لقوله تعاىل اصطلحا على أن يكون الربح و اخلسران على واحد منهما و يرد على اآلخر رأس ماله على الك

صل يف نفسه و إمنا هو  ت كلها بعمومها تدل على كل صلح ال خيالف الشريعة. و الصلح ليس  فََأْصِلُحوا بـَْيَنُهما. و هذه اآل
  ».فرع على العني و هو على مخسة أضرب

 -۱-۱۲۳۸۷ب جواز إعطاء األمان با -18 ،43 ،11، الوسائل مستدركالبالغه.  نهج 53فرمان به مالك اشتر، نامة  - 546
 ِفيِه ِرًضى فَِإنَّ ِيف الصُّْلِح َدَعًة ِجلُُنوِدَك َو رَاَحًة نـَْهُج اْلَبَالَغِة، ِيف َعْهِد َأِمِري اْلُمْؤِمِنَني ع ِلْألَْشَرتِ َال َتْدفـََعنَّ ُصْلحًا َدَعاَك ِإَلْيِه َعُدوٌّ هلِلَِّ 

ِ  ِمْن ُمهُوِمَك َو َأْمناً ِلِبَالِدكَ  َا قَاَرَب لَِيَتَغفََّل َفُخْذ  ْم ِيف َذِلَك َو َلِكِن اْحلََذَر ُكلَّ اْحلََذِر ِمْن َعُدوَِّك بـَْعَد ُصْلِحِه فَِإنَّ اْلَعُدوَّ ُرمبَّ َِّ ْحلَْزِم َو ا
ْألََمانَِة َو اْجَعْل  ُحْسَن الظَّنِّ َو ِإْن َعَقْدَت بـَْيَنَك َو بـَْنيَ َعُدوَِّك ُعْقَدًة َأْو َأْلَبْسَتُه ِمْنكَ  ِ ْلَوفَاِء َو ارَْع ِذمََّتَك  ِ ِذمًَّة َفُحْط َعْهَدَك 

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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كساني كه تو از آنان «فرمايد:  در قرآن آمده است و در سورة انفال مي كّرتذهمين استثناء و    
كنند پس اگر آنها را در جنگ  شكنند و هيچ پروا نمي پيمان گرفتي سپس پياپي پيمان خويش را مي

داني كه  شان ساز تا پيروانشان نيز پراكنده شوند، باشد كه عبرت گيرند. اگر مي بيابي پراكنده
ورزند به آنان اعالم كن كه همانند خودشان عمل خواهي كرد زيرا  ان خيانت ميگروهي در پيم

، زيرا خدا را ناتوان اند پيشي گرفتهاند  خدا خائنان را دوست ندارد. مپنداريد كه آنان كه كافر شده
ان توانيد نيرو و اسبان جنگي فراهم نمائيد تا دشمنان خدا و دشمن سازند. و در برابر آنها تا مي نمي

كنيد  شناسد را بترسانيد و آنچه را كه در راه خدا هزينه مي شناسيد و خدا مي خود و جز آنها كه نمي
به تمامي شما باز گردانده شود و به شما ستم نشود. و اگر به صلح گرايند تو نيز به صلح گراي و بر 

  547»ي تو كافي است.كن كه اوست شنوا و دانا و اگر خواستند تو را بفريبند خدا برا توكّلخدا 
همانطور كه ذكر آن رفت جنگ در اسالم هدف نيست. گرچه براي بسياري از قدرتهاي   

است. اسالم  مدت ميانو  مدت هاي توليد منافع در كوتاه بزرگ يا دالالن آنها از بزرگترين وسيله
و مظلومين جنگ  و اهداف انساني يا احقاق حق يا دفاع از خود بشريتمگر به الزم و براي اعتالي 

سوداگراني است كه از جنگها و طوالني شدن آن چه در  روية داند. و اين برعكس را الزم نمي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

يِت ٌء النَّاُس َعَلْيِه َأَشدُّ اْجِتَماعًا َمَع تـَْفرِيِق َأْهَواِئِهْم َو َتْشتِ  نـَْفَسَك ُجنًَّة ُدوَن َما َأْعطَْيَت فَِإنَُّه َلْيَس ِمْن فـََراِئِض اهللَِّ ُسْبَحانَُه َشيْ 
ْلُعُهوِد َو َقْد َلِزَم َذِلَك اْلُمْشرُِكوَن ِفيَما بـَْيَنُهْم ُدوَن اْلُمْسِلِمنيَ  ِ َلمَّا اْسَتْوبـَُلوا َعْن َعَواِقِب اْلَغْدِر َفَال تـَْغِدَرنَّ  آرَاِئِهْم ِمْن تـَْعِظيِم اْلَوفَاِء 

ُ َعْهَدُه َو ِذمََّتُه َأْمناً أَ ِبِذمَِّتَك َو َال ختَِيَسنَّ بَِعْهِدَك َو َال َختِْتَلنَّ عَ  ْفَضاُه بـَْنيَ ُدوََّك فَِإنَُّه َال َجيَْرتُِئ َعَلى اهللَِّ ِإالَّ َجاِهٌل َشِقيٌّ َو َقْد َجَعَل اهللَّ
ْ�َِتِه َو َحِرميًا َيْسُكُنوَن ِإَىل َمَنَعِتِه َو َيْسَتِفيُضوَن ِإَىل ِجَوارِِه َفَال ِإْدَغاَل  َو َال ُمَداَلَسَة َو َال ِخَداَع ِفيِه َو َال تـَْعِقْد َعْقدًا َجيُوُز اْلِعَباِد ِبَر

َغْريِ ] اْنِفَساِخِه بِ  زَِمَك ِفيِه َعْهُد اهللَِّ ِإَىل [َطَلبِ ِفيِه اْلِعَلُل َو َال تـَُعوَِّلنَّ َعَلى حلَِْن قـَْوٍل بـَْعَد التَّْأِكيِد َو التَّْوثَِقِة َو َال َيْدُعوَك ِضيُق َأْمٍر لَ 
ُه َو َأْن حتُِيَط ِبَك (ِفيِه ِمَن اهللَِّ ِطْلَبُتُه َال احلَْقِّ فَِإنَّ َصْربََك َعَلى ِضيِق [َأْمٍر] تـَْرُجو اْنِفَراَجُه َو َفْضَل َعاِقَبِتِه َخْريٌ ِمْن َغْدٍر َختَاُف تَِبَعتَ 

َياَك َو َال آِخَرَتَك َو َرَواُه احلَْسَ  ُن ْبُن َعِليِّ ْبِن ُشْعَبَة ِيف ُحتَِف اْلُعُقوِل، َو ِفيِه َال َتْدفـََعنَّ ُصْلحًا َدَعاَك ِإَلْيِه َعُدوَُّك ِفيِه َتْسَتْقِبُل) ِفيَها ُدنـْ
ُمَقارَبَِة َعُدوَِّك ِيف َطَلِب الصُّْلِح  َذِر ِمنْ ِرًضى فَِإنَّ ِيف الصُّْلِح َدَعًة ِجلُُنوِدَك َو رَاَحًة ِمْن ُمهُوِمَك َو َأْمنًا لِِبَالِدَك َو َلِكِن اْحلََذَر ُكلَّ احلَْ 

هللَِّ ا ِ ْحلَْزِم َو َحتِْصِني ُكلِّ َخمُوٍف تـُْؤَتى ِمْنُه َو  ِ َا قَاَرَب ِلَيَتَغفََّل َفُخْذ  يِع اْألُُموِر َو ِإْن جلََّْت بـَْيَنَك َو بـَْنيَ َعُدوَِّك فَِإنَّ اْلَعُدوَّ ُرمبَّ لثَِّقُة ِيف مجَِ
َا ُصْلحاً َأْو َأْلَبْسَتُه ِمْنَك ِذمًَّة ِإَىل آِخرِهِ َقِضيٌَّة   . َعَقْدَت َلُه ِ

ْثَقَفنَُّهْم ِيف اْحلَْرِب  .الَِّذيَن عاَهْدَت ِمْنُهْم مثَُّ يـَْنُقُضوَن َعْهَدُهْم ِيف ُكلِّ َمرٍَّة َو ُهْم ال يـَتَُّقونَ  ،56-62سورة انفال، آيات  - 547 فَِإمَّا تـَ
 ِِ َو ال َحيَْسَنبَّ  .َسواٍء ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ اْخلائِِننيَ   َو ِإمَّا َختاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخيانًَة فَاْنِبْذ ِإَلْيِهْم َعلى .ْم َمْن َخْلَفُهْم َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ َفَشرِّْد 

ِط اْخلَْيِل تـُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اهللَِّ َو َعُدوَُّكْم َو آَخرِيَن َو َأِعدُّوا َهلُْم َما  .الَِّذيَن َكَفُروا َسَبُقوا ِإنـَُّهْم ال يـُْعِجُزونَ  ٍة َو ِمْن ِر اْسَتَطْعُتْم ِمْن قـُوَّ
ُ يـَْعَلُمُهْم َو ما تـُْنِفُقوا ِمْن َشيْ  ُتْم ال ُتْظلَ  ِمْن ُدوِِْم ال تـَْعَلُمونـَُهُم اهللَّ َو ِإْن َجَنُحوا ِللسَّْلِم فَاْجَنْح  .ُمونَ ٍء ِيف َسِبيِل اهللَِّ يـَُوفَّ ِإلَْيُكْم َو َأنـْ

 .َو ِإْن يُرِيُدوا َأْن َخيَْدُعوَك فَِإنَّ َحْسَبَك اهللَُّ  .َهلا َو تـَوَكَّْل َعَلى اهللَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ 
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شوند. براساس اين اصل هرگاه متجاوز درخواست  و چه بعد از اختتام آن منتفع مي كارزارهنگام 
كه اسالم  دولت اسالم فرض خواهد بود چهتوسط  فريب داشته باشد پذيرش آن تين صلح بدون

  548».آيا دين به جز دوستي است« :براي ايجاد و توسعة دوستي آمده كه فرمود

هاي متخاصم  رش آن توسط دولتيب داشته باشد پذيت فريهرگاه متجاوز درخواست صلح بدون ن
  .استفرض 
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ح قواعد صلح. با نيروي دشمن هنگام تجاوز در جنگ قواعد جنگ بايد رعايت شود و در صل  
 درآمدتجاوز سركوب شد و نيروي دشمن به اسارت متمام مقابله كرد ولي وقتي كه  شدت هبايد ب

بايد آنها را يا رها نموده يا پس از دريافت فدا آزاد نمود. و ديگر جوازي براي نگهداري اسرا نيست 
ورزند در جنگ درگير شديد گردن آنان را  ه كفر ميپس چون با كساني ك«فرمايد:  مي قرآن كريم

بزنيد تا به خون آغشته شوند پس اسيرشان كنيد و محكم ببنديد تا جنگ پايان يابد بعد از آن يا به 
 مذمتو فتح كشورها را قرآن  تصرّفبه هرحال شيوه پادشاهان در  549»منّت آزاد كنيد يا به فديه.

سازند و اهلش را خوار  كنند تباهش مي اي را فتح مي وقتي قريهپادشاهان «فرمايد:  نمايد. مي مي
اگر بر دشمنت  «فرمايد:  امير مؤمنان است كه مي از كلمات قصار 550».كنند سازند و اين چنين مي مي

 

ُهْم َعْن َسْهِل  - ٣٥، وصية النيب صلى هللا عليه و آله ألمي ،79، 8، الكافي - 548 ٍد َعِن احلََْسِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َفضَّاٍل َعْن َعنـْ ْبِن ِزَ
اِويََة قَاَل ُكْنُت ِعْنَد َأِيب َجْعَفٍر ع ِيف َعِليِّ ْبِن ُعْقَبَة َو ثـَْعَلَبَة ْبِن َمْيُموٍن َو َغاِلِب ْبِن ُعْثَماَن َو َهاُروَن ْبِن ُمْسِلٍم َعْن بـَُرْيِد ْبِن ُمعَ 

َقِلَع الّرِْجِل فـََرَثى َلُه فـََقاَل َلُه َما ِلرِْجَلْيَك َهَكَذا قَاَل ِجْئُت َعلَ ُفْسطَاٍط َلُه ِمبًِىن  ٍد اْألَْسَوِد ُمنـْ َنَظَر ِإَىل ِزَ ى َبْكٍر ِيل ِنْضٍو َفُكْنُت  فـَ
 ِ ٌد ِإّينِ ُأِملُّ  لذُّنُوِب َحىتَّ ِإَذا ظَنَـْنُت َأّينِ َقْد َهَلْكُت ذََكْرُت ُحبَُّكْم فـََرَجْوُت َأْمِشي َعْنُه َعامََّة الطَّرِيِق فـََرَثى َلُه َو قَاَل َلُه ِعْنَد َذِلَك ِزَ

ُ تـََعاَىل َحبََّب ِإَليْ  بُّ قَاَل اهللَّ يُن ِإالَّ احلُْ مياَن َو زَيـََّنُه ِيف قـُُلوِبُكْم وَ النََّجاَة َو َجتَلَّى َعينِّ فـََقاَل َأبُو َجْعَفٍر ع َو َهِل الدِّ ُتْم  ُكُم اْإلِ قَاَل ِإْن ُكنـْ
َ َرُسوَل اهللَِّ ُأِحبُّ اْلُمَصلَِّني َو َال ُأَصلِّي حتُِبُّوَن اهللََّ فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم اهللَُّ َو قَاَل حيُِبُّوَن َمْن هاَجَر ِإَلْيِهْم ِإنَّ َرُجًال َأَتى النَِّيبَّ   ص فـََقاَل 

ُغوَن َو َما تُرِيُدوَن َو ُأِحبُّ الصَّوَّاِمَني َو َال َأُصو  َأَما ِإنـََّها ُم فـََقاَل َلُه َرُسوُل اهللَِّ َأْنَت َمَع َمْن َأْحبَـْبَت َو َلَك َما اْكَتَسْبَت َو قَاَل َما تـَبـْ
َناَلْو َكاَن فـَْزَعٌة ِمَن السََّماِء َفزَِع ُكلُّ قـَْوٍم ِإَىل َمْأَمِنِهْم َو َفزِْعَنا ِإَىل نَِبيَِّنا َو َفزِْعتُ   .ْم ِإلَيـْ

َق فَِإمَّا َمنًّا بـَعْ  .4سورة محمد، آية  - 549  .ُد َو ِإمَّا ِفداءً فَِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الّرِقاِب َحىتَّ ِإذا َأْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَو
 .َو َجَعُلوا َأِعزََّة َأْهِلها َأِذلًَّة َو َكذِلَك يـَْفَعُلونَ  ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإذا َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفَسُدوها: 34ل، آية مسورة ن - 550
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  551».دست يافتي بخشيدن او را سپاس دست يافتن بر وي ساز
كه اسالمي ( هاي حكومته جهاد در اسالم متفاوت از جنگهائي است ككه  الزم به ذكر است  

شوند. در جهاد  ) در آن درگير مينيستندع نام اسالم را دارند و تحت انقياد نبي يا ولي يا وصي 
قرار دارد و اين دولت در صدر اسالم در ع اسالمي دولت اسالم به فرماندهي نبي يا ولي يا وصي 

ص است. و فرد ديگري غير  محمد فرماندهي رسول خدا ص بود و در ازمنة ديگر به اختيار قائم آل
از حضرتش در مقام صدور امر جهاد نيست. بواسطة همين است كه در اسالم جهاد را فقط مختص 

گرفتند  اند. در صدر اسالم در جهاد اسالمي اسرا را به بردگي مي زمان ظهور حضرت قائم ع كردهبه 
  . ه شدبه آن پرداختدر اين زمان اجتماعي داشت كه در مبحث عدم مصداق بردگي  خاصكه داليل 

اسرا  ينگهدار يبرا يگر جوازيدشمن به اسارت درآمد د يرويوب شد و نكمتجاوز سر يوقت
    افت فدا آزاد نمود.يا پس از دريا رها نموده يد آنها را يست و باين

  اصل عدم جواز به شكنجه و آزار اسراي دشمن  - 68
شود كه دربارة  تلقي مي تعدير مجرمين به مثابه ساي حتّيآزار اسراي دشمن و  كلّيبطور   
و در راه خدا با كساني كه «فرمايد:  آن در مباحث مختلف صحبت شد. در سورة بقره ميعيت ممنو

خطاب به  552 »كنندگان را دوست ندارد. تعدينكنيد كه خدا  تعديو بجنگيد جنگند  با شما مي
ان و منافقان اطاعت مكن و آزارشان را واگذار و بر و از كافر«فرمايد:  ص است كه مي مرسول اكر

   553 .»كافي است كن و وكيل بودن خدا توكّلخدا 
مجاز در قواعد جزائي اسالم مجازات وجود دارد ولي شكنجه و آزار دشمن به هيچ وجه 

مراد از مجازات خواهند بود.  مستحقّست. بلكه شكنجه دهنده يا آزار دهندگان همه خود نشده ا
شرع اندازة آن بيان شده و تعزير به آن مجازاتي  ي اسالم آن گروه مجازاتي است كه درئازين جقوان
حبس از مجازات ثانوي است. حبس  554نشده است. مشخّصشود كه در شرع اندازه آن  الق ميطا

 

 .362نهج البالغه، ترجمه شهيدي، ص  - 551
   .َو قاتُِلوا ِيف َسِبيِل اهللَِّ الَِّذيَن يُقاتُِلوَنُكْم َو ال تـَْعَتُدوا ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْعَتِدينَ ، 190سورة بقره، آية  - 552
هللَِّ وَِكيالً   َو تـَوَكَّْل َعَلى اهللَِّ َو َكفى َو ال ُتِطِع اْلكاِفرِيَن َو اْلُمناِفِقَني َو دَْع َأذاُهمْ ، 48اب، آيه سورة احز - 553 ِ. 
 ، انتشارات توحيد، قم. 430) مباني حكومت اسالمي، جلد دوم، ص 1362جعفر سبحاني ( - 554
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فرد يا محدود نمودن او در امور  توقّفشرعي به تعبيري جلوگيري از آزادي عمل و رفت و آمد و 
   555به دور باشد. اذيتها است و واجب است از هر نوع و كار

از لحاظ اسالم بزرگترين جرائم قتل اولياء الهي است. نحوه برخورد علي ع با قاتل خود روش 
اين اسير را زنداني نمائيد و به او «. حضرتش دستور فرمود: آموزد را به ما ميبرخورد با مجرم و اسير 

موارد حبس به عنوان تعزير در شريعت اسالم از حدود  556»نمائيد.غذا بدهيد و با او خوشرفتاري 
همانا كساني كه مؤمنين و «  فرمايد: در سورة بروج مي 557كند. سيزده يا كمي بيشتر تجاوز نمي

به  558.»و آتش براي آنهاست جهنّمكردند سپس توبه نكردند عذاب  )(شكنجه اذيتمؤمنات را 
خوريد به اسيران نيز از همان  كه از همان غذايي كه خود ميفرمايد  قرآن كريم تشويق مي هرحال

اند و)  (گرسنهو طعام را در حالي كه خود «فرمايند:  مي 559طعام بدهيد. در سورة انسان دربارة نيكان 
معني آن اين است كه در حفظ و  560»خورانند. دارند به مسكين و يتيم و اسير مي به آن ميل

  دهند.  خوراك مورد عالقة خود را به آنها مي حتّيدهند و  د ترجيح مينگهداري اسير، اسرا را به خو
فرمايد:  صفين ميجنگ به سپاهيان خود، پيش از ديدار دشمن در در سفارش حضرت امير ع   

و رها كردنشان تا  ،با شماست حجت به حمداهللابا آنان مجنگيد، مگر به جنگ دست يازند. چرا كه «
ي ديگر براي شما بر آنهاست. اگر به خواست خدا شكست خوردند و تحجدست به پيكار گشايند 

گريختند، آن را كه پشت كرده مكشيد و كسي را كه دفاع از خود نتواند آسيب مرسانيد، و زخم 
ياريد. زنان را با زدن برميانگيزانيد هر چند آبروي شما را بريزند يا اميرانتان را خورده را از پا درم
توان زنان اندك است و جانشان ناتوان و خردشان دستخوش نقصان. آنگاه كه  دشنام گويند، كه

اگر مردي با ليت ند مأمور بوديم دست از آنان بازداريم، و در جاهدبر زنان در شرك به سر مي
 

 ي. االحكام السلطانيه و الواليات الدينيه، ماورد - 555
ْسَناِد، َعْن َأِيب اْلَبْخَرتِيِّ َعْن َجْعَفِر  -۱- ۱۲۴۶۷ -30 ،78 ،11، الوسائل مستدرك - 556 َعْبُد اهللَِّ ْبُن َجْعَفٍر احلِْْمَريِيُّ ِيف قـُْرِب اْإلِ

لسَّْيِف َعَلى ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن َأبِيِه َأنَّ َعِليَّ ْبَن َأِيب طَاِلٍب ع َخَرَج يُوِقُظ النَّاَس ِلَصَالِة الصُّ  ِ ْ�َِن ْبُن ُمْلَجٍم َلَعَنُه اهللَُّ  ْبِح َفَضَربَُه َعْبُد الرَّ
َل َعِليٌّ ع َحىتَّ َأفَ  ُِ� َسْنيِ ع احْ ُأمِّ رَْأِسِه فـََوَقَع َعَلى رُْكَبَتْيِه َو َأَخَذُه فَاْلَتَزَمُه َحىتَّ َأَخَذُه النَّاُس َو  ِبُسوا َهَذا اَق مثَُّ قَاَل ِلْلَحَسِن َو احلُْ

 .اْألَِسَري َو َأْطِعُموُه َو اْسُقوُه َو َأْحِسُنوا ِإَسارَُه اْخلََربَ 
 . 431جعفر سبحاني، همان، ص  - 557
َتُنوا اْلُمْؤِمِنَني َو اْلُمْؤِمناِت مثَُّ َملْ يـَُتوبُوا فـََلُهْم َعذاُب َجَهنََّم َو َهلُْم عَ ، 10سورة بروج، آيه  - 558   .ذاُب اْحلَرِيقِ ِإنَّ الَِّذيَن فـَ
 در تفاسير شأن نزول اين آيه به علي و فاطمه و حسن وحسين ع و فضه كنيز آنان نسبت داده شده است. - 559
  .ُحبِِّه ِمْسِكيناً َو يَِتيماً َو َأِسرياً   َو ُيْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى، 8سورة انسان، آيه  - 560
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برد، او و فرزنداني را كه از پس او آيند بدين كار سرزنش  سنگ يا چوبدستي بر زني حمله مي
 564لائو مستدرك الوس 563و وسائل الشيعه 562ب روائي منجمله اصول كافيدر كت 561»كردند. مي

 

ج البالغة]  -674 -28باب  ،458 ،33، بحاراألنوار، 280، ص 14نهج البالغه، ترجمه شهيدي، نامة  - 561 من ج، [
هم حىت يبدءوكم  وصيته ع لعسكره قبل لقاء العدو بصفني ال تقاتلوهم حىت يبدءوكم فإنكم حبمد اهلل على حجة و ترككم إ

ذن اهلل فال تقتلوا مدبرا و ال تصيبوا معورا و ال  يجوا النساء حجة أخرى لكم عليهم فإذا كانت اهلزمية  جتهزوا على جريح و ال 
ن  لكف عنهن و إ ن ضعيفات القوى و األنفس و العقول إن كنا لنؤمر  ذى و إن شتمن أعراضكم و سبنب أمراءكم فإ

ا و عقبه من بعده لفهر أو اهلراوة فيعري   . ملشركات و إن كان الرجل ليتناول املرأة يف اجلاهلية 
ْألَِسِري َو ِإْطَعاِمهِ ، ٣٥ص:  ٥الكايف ج:  - 562 ِ ُب الّرِْفِق  َقِريِّ َعْن  -١ :َ َراِهيَم َعْن َأبِيِه َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُحمَمٍَّد َعِن اْلِمنـْ َعِليُّ ْبُن ِإبـْ

َأِسريًا فـََعَجَز َعِن اْلَمْشِي َو َلْيَس َمَعَك َحمِْمٌل  ِعيَسى ْبِن يُوُنَس َعِن اْألَْوزَاِعيِّ َعِن الزُّْهِريِّ َعْن َعِليِّ ْبِن اْحلَُسْنيِ ص قَاَل ِإَذا َأَخْذتَ 
َماِم ِفيِه قَاَل َو قَاَل اْألَِسُري ِإَذا َأْسَلَم فـَقَ  ْيئاً فََأْرِسْلُه َو َال تـَْقتُـْلُه َفِإنََّك َال َتْدِري َما ُحْكُم اْإلِ َعِليُّ ْبُن  -٢. ْد ُحِقَن َدُمُه َو َصاَر فـَ

َراِهيَم َعْن  َ�َّاٍد َعْن َحرِيٍز َعْن ُزرَارََة َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل ِإْطَعاُم اْألَِسِري َحقٌّ َعَلى َمْن َأسَ ِإبـْ َرُه َو ِإْن َكاَن يـَُراُد ِمَن اْلَغِد أَبِيِه َعْن 
َبِغي َأْن يُْطَعَم َو ُيْسَقى َو [ُيَظلَ  ُلُه فَِإنَُّه يـَنـْ تـْ َرهُ ] َو يـُْرَفَق ِبِه َكاِفر  قـَ َ�َْداَن اْلَقَالِنِسيِّ َعْن  -٣ .ًا َكاَن َأْو َغيـْ ْ�َُد ْبُن ُحمَمٍَّد اْلُكوِيفُّ َعْن  َأ

ِن ْبِن ُعْثَماَن َعْن َمْنُصوِر ْبِن َحازٍِم َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل اْألَِسريُ  َ َحقٌّ َعَلْيِه َو ِإْن َكاَن   َطَعاُمُه َعَلى َمْن َأَسَرُه ُحمَمَِّد ْبِن اْلَولِيِد َعْن َأ
َبِغي َلُه َأْن يـَْرُؤَفُه َو ُيْطِعَمُه َو َيْسِقَيهُ  َراِهيَم َعْن َأبِيِه َعِن النَّْضِر ْبِن ُسَوْيٍد َعِن اْلَقاِسِم ْبِن  - ٤. َكاِفرًا يـُْقَتُل ِمَن اْلَغِد فَِإنَُّه يـَنـْ َعِليُّ ْبُن ِإبـْ

َلُه ِمَن  ِئِينِّ قَاَل قَاَل َأبُو َعْبِد اهللَِّ ع ِيف َطَعاِم اْألَِسِري فـََقاَل ِإْطَعاُمُه َحقٌّ َعَلى َمْن َأَسَرُه َو ِإْن َكانَ ُسَلْيَماَن َعْن َجرَّاٍح اْلَمَدا تـْ يُرِيُد قـَ
َرهُ  َبِغي َأْن يُْطَعَم َو ُيْسَقى َو ُيَظلَّ َو يـُْرَفَق ِبِه َكاِفرًا َكاَن َأْو َغيـْ  .اْلَغِد فَِإنَُّه يـَنـْ

ُلُه ِمَن اْلَغِد َو  -٣٢٩١ص:  ١٥الشيعة ج:  وسائل - 563 ْألَِسِري َو ِإْطَعاِمِه َو َسْقِيِه َو ِإْن َكاَن َكاِفرًا يـَُراُد قـَتـْ ِ ُب اْسِتْحَباِب الّرِْفِق  َأنَّ َ
ْجِن ِمْن بـَْيِت اْلَمالِ  َ�َّاٍد  -٢٠٠٥٠: ِإْطَعاَمُه َعَلى َمْن َأَسَرُه َو ُيْطَعُم َمْن ِيف السِّ َراِهيَم َعْن أَبِيِه َعْن  ُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإبـْ

َبغِ َعْن َحرِيٍز َعْن ُزرَارََة َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل ِإْطَعاُم اْألَِسِري َحقٌّ َعَلى َمْن َأَسَرُه َو ِإْن َكاَن يُـ  ُلُه فَِإنَُّه يـَنـْ تـْ ي َأْن ُيْطَعَم َو َراُد ِمَن اْلَغِد قـَ
َرهُ  ِن ْبِن عُ  ُيْسَقى َو يـُْرَفَق ِبِه َكاِفرًا َكاَن َأْو َغيـْ َ َ�َْداَن اْلَقَالِنِسيِّ َعْن ُحمَمَِّد ْبِن اْلَوِليِد َعْن َأ ْ�ََد ْبِن ُحمَمٍَّد اْلُكوِيفِّ َعْن  ْثَماَن َو َعْن َأ

ِئِينِّ  ع َحنَْوُه َو َعْن َعِليٍّ َعْن َأبِيِه َعِن النَّْضِر ْبِن ُسَوْيٍد َعِن اْلَقاِسِم ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن َجرَّاٍح اْلَمَداَعْن َمْنُصوِر ْبِن َحازٍِم َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ 
ِِْسَناِدِه َعِن الصَّفَّاِر َعْن ُحمَمَّ . قَاَل قَاَل َأبُو َعْبِد اهللَِّ ع َو ذََكَر َحنَْوهُ  ُد ْبُن احلََْسِن  ِد ْبِن َعْبِد اْجلَبَّاِر َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِإْمسَاِعيَل ْبِن َبزِيٍع ُحمَمَّ

قَاَل َسأَْلُتُه َعِن اْألَِسِري فـََقاَل َو ذََكَر َعْن َعِليِّ ْبِن النـُّْعَماِن َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن ُمْسَكاَن َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّاٍر َعْن ُسَلْيَماَن ْبِن َخاِلٍد 
ِد َو َعْنُه َعْن ُحمَمَِّد ْبِن اْحلَُسْنيِ ْبِن َأِيب اْخلَطَّاِب َعْن ُوَهْيِب ْبِن َحْفٍص َعْن َأِيب َبِصٍري َعْن َأِيب َعبْ  - ٢٠٠٥١٩٢ص:  ١٥ج: . هُ َحنْوَ 

ِكينًا َو يَِتيمًا َو َأِسريًا قَاَل ُهَو اْألَِسُري َو قَاَل اْألَِسُري ُحبِِّه ِمسْ   اهللَِّ ع قَاَل َسأَْلُتُه َعْن قـَْوِل اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو ُيْطِعُموَن الطَّعاَم َعلى
ْجِن ِمْن بـَْيِت مَ  ُم ِلْلَقْتِل َو قَاَل ِإنَّ َعِلّيًا ع َكاَن ُيْطِعُم َمْن ُخلَِّد ِيف السِّ َعْبُد اهللَِّ ْبُن  -٢٠٠٥٢. اِل اْلُمْسِلِمنيَ ُيْطَعُم َو ِإْن َكاَن يـَُقدَّ

ٍد َعْن َجْعَفٍر َعْن َأبِيِه قَاَجْعَفٍر ا ْسَناِد َعْن َهاُروَن ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َمْسَعَدَة ْبِن ِزَ َل قَاَل َعِليٌّ ع ِإْطَعاُم اْألَِسِري َو حلِْْمَريِيُّ ِيف قـُْرِب اْإلِ
تَـْلَتُه ِمَن اْلَغدِ  ْحَساُن ِإَلْيِه َحقٌّ َواِجٌب َو ِإْن قـَ  اْإلِ

ُلُه َو َأنَّ  - ٣٠ ٧٨ص:  ١١: الوسائل ج مستدرك - 564 ْألَِسِري َو ِإْطَعاِمِه َو َسْقِيِه َو ِإْن َكاَن َكاِفرًا يـَُراُد قـَتـْ ِ ُب اْسِتْحَباِب الّرِْفِق  َ
ْجِن ِمْن بـَْيِت اْلَمالِ  ْسَناِد، َعْن َأِيب  َعْبُد اهللَِّ ْبُن َجْعَفرٍ  -١ - ١٢٤٦٧ :ِإْطَعاَمُه َعَلى َمْن َأَسَرُه َو ُيْطَعُم َمْن ِيف السِّ احلِْْمَريِيُّ ِيف قـُْرِب اْإلِ

ْ�َِن ْبُن ُمْلَجٍم َلَعَنُه  اْلَبْخَرتِيِّ َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن أَبِيِه َأنَّ َعِليَّ ْبَن َأِيب طَاِلٍب ع َخَرَج يُوِقُظ النَّاَس ِلَصَالةِ  الصُّْبِح َفَضَربَُه َعْبُد الرَّ
لسَّ  ِ َل َعِليٌّ ع اهللَُّ  ُِ� َحىتَّ َأفَاَق مثَُّ قَاَل ِلْلَحَسِن َو ْيِف َعَلى ُأمِّ رَْأِسِه فـََوَقَع َعَلى رُْكبَـتَـْيِه َو َأَخَذُه فَاْلتَـَزَمُه َحىتَّ َأَخَذُه النَّاُس َو 
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وجود دارد كه مملو از اخبار در اين زمينه  بابي در استحباب اطعام زنداني و مرافقت با اسير
  .باشند مي

شود كه براي تحت فشار قراردادن نيروهاي مقابل درگير در جنگ، دولتها از  بسيار ديده مي  
نمايند. مثالً با آنها بدرفتاري كرده يا  اري براي فشار به طرف مقابل استفاده مياسرا به عنوان ابز

به طريق كشند. همانگونه كه بر اساس اين اصل آزار اسير ممنوع است،  كنند و يا مي شكنجه مي
توان  يعني نميباشد.  قتل يا قصاص اسير به جرم حمالت جديد يا اخير دشمن نيز ممنوع مياولي 

ها و يا پيكارهاي قبلي به اسارت  في حملة دشمن اسرايي از دشمن كه در تك و پاتكبراي تال
توان در حين  شت و يا شكنجه نمود. به عبارت ديگر از اسير نميگرفته شده را قصاص كرد و يا كُ

جنگ استفاده نمود چون او نيز انساني است كه مقهور دولت اسالم است و روية دولت اسالم با 
 آنهااي است كه مسلمين از قاهر عالم يعني خداوند متعال انتظار دارد كه با  همان رويه مقهور خود
    رفتار نمايد.

نجه دهنده كشود و ممنوع است و ش يم يتلق ين به مثابه تعدير مجرميسا يدشمن و حتّ يآزار اسرا
ه در كاز دشمن  ييحملة دشمن اسرا يتالف يتوان برا ي. نماستمستحقّ مجازات  ها آزار دهندي
  نجه نمود.كا شيشت كا يرد كرا قصاص  اند به اسارت گرفته شده يقبل يارهايكا پيها  كو پات كت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

اْبُن َشْهَرآُشوَب ِيف اْلَمَناِقِب، ِيف ِسَياِق َوفَاتِِه ع َو ُرِوَي . اْخلَبَـرَ  اْحلَُسْنيِ ع اْحِبُسوا َهَذا اْألَِسَري َو َأْطِعُموُه َو اْسُقوُه َو َأْحِسُنوا ِإَسارَهُ 
َعِن الشَّْيِخ َأِيب احلََْسِن اْلَبْكِريِّ ِيف َحِديِث َوفَاتِِه ع َعْن ُلوِط ْبِن َحيَْىي َعْن  اْلِبَحاُر، - ٢ -١٢٤٦٨. َأنَُّه ع قَاَل َأْطِعُموُه َو ذََكَر ِمثْـَلهُ 

َ�ُْه َو َأْحِسْن إِ َأْشيَ  َِِسِريَك َو اْر َ َوَلِدي  َلْيِه َو اْشَفْق َعَلْيِه ِإَىل َأْن قَاَل فـََلمَّا اِخِه قَاَل مثَُّ اْلتَـَفَت ع ِإَىل َوَلِدِه احلََْسِن ع َو قَاَل اْرُفْق 
َوَلُه احلََْسُن ع قـَْعبًا ِمْن َلَنبٍ َو َشِرَب ِمْنُه َقِليًال مثَُّ  َ َ َأفَاَق  ُلوُه ِإَىل َأِسريُِكْم مثَُّ قَاَل ِلْلَحَسِن ع ِحبَقِّي َعَلْيَك  ِْ�  َحنَّاُه َعْن َفِمِه َو قَاَل ا

ُتْم َمْطَعَمُه َو َمْشَربَُه َو اْرفـُُقوا بِِه ِإَىل ِحِني َمْوِيت َو ُتْطِعُمُه ِممَّا َُْكُل وَ  . ْشَرُب َحىتَّ َتُكوَن َأْكَرَم ِمْنُه اْخلَبَـرَ  َتْسِقيِه ِممَّا تَ بـَُينَّ ِإالَّ َما طَيـَّبـْ
ْسَالِم، - ٣ -١٢٤٦٩ َبِغي َأْن ُيْطَعَم اْألَِسُري َو ُيْسَقى َو يـُْرَفَق ِبِه َو ِإْن ُأرِيَد ِبهِ  َدَعائُِم اْإلِ  َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع َأنَُّه قَاَل يـَنـْ

ُت، َأْخبَـرَ  -٤ -١٢٤٧٠.اْلَقْتلُ  ِه َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن َأبِيِه َأنَّ َعِلّياً اْجلَْعَفِرَّ ثـََنا َأِيب َعْن أَبِيِه َعْن َجدِّ َثِين ُموَسى َحدَّ  ع َكاَن َ ُحمَمٌَّد َحدَّ
َا َفَضَربَُه اْبُن ُمْلَجٍم  َلَعَنُه اهللَُّ فـََقاَل َأْطِعُموُه  ٨٠ص:  ١١ج:  الوسائل مستدركَخيُْرُج ِإَىل َصَالِة الصُّْبِح َو ِيف َيِدِه ِدرٌَّة فـَُيوِقُظ النَّاَس ِ

 .َو اْسُقوُه َو َأْحِسُنوا ِإَسارَُه اْخلَبَـرَ 
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  محيط زيست ضد  و بشريتضد اصل عدم جواز در تجارت و اقدامات  - 69
و  بشريتسياست خارجي اسالم است. هدف اسالم اعتالي  اهميتاين اصل يكي از اصول پر   

 تدرجات علوت است. اين اعتال هم از جهت كميت و هم از جهت كي انسانيفي نظر شارع مد
براي حصول اين هدف يعني اعتالي بشريت علي القاعده بايد اكوسيستمي اسالم قرار دارد.  مقدس

كه بشر عضوي از آن است حفظ گردد. لذا شارع مقدس توجه خود را به حفظ حيوانات و نباتات 
است. با كمي دقّت و موشكافي در احكام اسالمي حتّي دربارة مسائل بسيار جزئي  نيز معطوف كرده

توان دريافت كه يك جنبه از احكام شارع مقدس حفظ حقوقي است كه افراد در  و فرعي مي
ارتباط با يكديگر دارند. به عبارت ديگر هر فرد منبع تشكيل دهندة حق براي ديگري است. مثالً 

جنسي براي زن است و بلعكس. لذا مرد از لحاظ يك عضو اكوسيستم محق مرد منبع تلذّذات 
شرعي به معناي امر و نهي نيست با امساك از ازدواج حق زنان را پايمال كند. اين موضوع اگرچه 

كند.  استحباب آن را كمتر از وجوب بيان نمياشارات ظريف احكام شرع ولي دارد اجبار ن
پرسيدند كه چرا حد در زنا صد تازيانه است و در شراب هشتاد حضرت صادق ع از : «565نويسند مي

به جهت تضييع نطفه و گذاشتن او را در غير موضعي كه خدا  :فرمود ؟تازيانه و چگونه زنا بدتر شد
الرضا است كه حضرت رسول ص فرمود كه لواط حرام شده به  و در فقه .فرمود كه حرث شما است

و معلوم است  .بطالن حق زنها كه خداوند ترغيب بر آنها كرده جهت آنچه كه در اوست از فساد و
كه حكمت در حرمت لواط فساد حق زنان و فساد نسل است و ضايع شدن نطفه و به اين سبب 

اند و  طي بهيمه را حرام كردهاند و و ر زن را حرام كردهبطي در داند و و را حرام كرده ءاستمنا
كه اگر مرد به مرد اكتفاء كند و زن به زن امر نسل و تناسل از ميان  اند مساحقة زنان را حرام كرده

توان نتيجة مورد نظر در فوق را استنباط نمود كه از لحاظ  از بررسي اين احكام فقهي مي .»رود مي
تواند خودخواهانه حقوق  اكوسيستم حيات هر موجودي منبع حق براي ديگري است و لذا نمي

 ديگران را ضايع نمايد. 
لذا حفظ محيط زيست يكي از  .يابد تعميم مينيز اين موضوع به كشتزارها و دامها 

چون از نزد تو باز «فرمايد:  . در سورة بقره ميشود هاي سياست خارجي اسالم تلقّي مي سرفصل

 

حضرت حاج مالّ علي بيدختي گنابادي، ذوالفقار، در حرمت كشيدن ترياك، چاپ چهارم، انتشارات حقيقت،  - 565
 .75-76، تهران، صص 1382
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يعني از  566.»گردد در زمين فساد كند و كشتزارها و دامها را نابود سازد و خدا فساد را دوست ندارد
ريب خشود و خداوند اين اعمال را دوست ندارد. ت زارها و دامها فساد محسوب مي ردن كشتبين ب

محيط زيست و عناصر طريق تخريب اكوسيستم  و چه از مستقيمكشتزارها و از بين بردن دامها چه 
گردد. در  ت فساد تلقي ميهرحالسازي محيط و ايجاد عدم تعادل در اكوسيستم در  يعني با آلوده

كل  ،كشتزارها يا دامها به مسلمين يا مؤمنين تخصيص نيافته و با استفاده از كلمة زمين تعلّقوق آيه ف
ا فراروي دولت اسالم قرار راحكام بسياري  نگرش،دهد. اين  نظر قرار ميمد  آنها را در جهان

  سيارة زمين فساد كند. در حق ندارد مبني بر اينكه دهد  مي
شود كه موجب  هايي مي اي از فعاليت شريفة فوق شامل مجموعه فساد در زمين از لحاظ آية  

. تعميم اين موضوع به انسان مسائل گردند از گياه، حيوان و انسان مياعم  تخريب محيط زيست،
هايي كه سبب فساد در زمين  د كه به ذكر آن خواهيم پرداخت. فعاليتشو ديگري را نيز شامل مي

ت مواد مضر و سموم شيميايي به منظور از بين بردن انسانها و گردند از جمله توليد و تجار مي
تخريب مزارع و دامها براي ضربه زدن به ديگران، تسليحات براي حمله و سالحهاي كشتار جمعي، 

 ،اي در كشورهاي ضعيف و تباني با مأموران و رهبران آنها، توليد، مصرف هاي هسته دفن زباله
اي مصرفي كه باعث فساد در نبات و دام و انسان  اوليه يا واسطه مادةصادرات و واردات هر نوع 

  گيرند.  همگي در اين مبحث قرار ميو ساير موارد مشابه گردد و مضر به سالمتي آنها باشد 
يعني وقتي كه پشت به تو كند، يا متصدي َو ِإذا تـََوىلَّ  567شده است: تفسيرآية فوق اينگونه 

ِيف  سير  شود در يعني سريع مي َسعى ا باشد يا اينكه والي بر مردم باشد.امري از امور تو يا امور دني
و جانشينان گذشته ع انبياء  ةكبير يا زمين قرآن، يا اخبار يا سيرعالم زمين عالم صغير يا در اْألَْرِض 
از كمالي در زمين فساد ايجاد كند و افساد عبارت از تغيير دادن چيزي است  تاِلُيْفِسَد ِفيها  .ع ايشان

الم غايت يا الم عاقبت است، زيرا  ،و الم ش،است از رسيدن به كمال آنكه دارد، يا منع كردن 
هرگاه به آنها گفته شود در زمين فساد نكنيد، «كنند كه آنها مصلح هستند و  منافقان گمان مي

 

. در آيه ِيف اْألَْرِض ِلُيْفِسَد ِفيها َو يـُْهِلَك اْحلَْرَث َو النَّْسَل َو اهللَُّ ال حيُِبُّ اْلَفسادَ    َسعىَو ِإذا تـََوىلَّ  ،205 سورة بقره، آية  - 566
َو ال تـَْبِغ اْلَفساَد ِيف اْألَْرِض فرمايد: در زمين از پي فساد مرو كه خدا فسادكنندگان را دوست ندارد.  سورة قصص مي 77

 سورة مائده. 64. همچنين در آيه اْلُمْفِسِدينَ ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ 
 . 422 – 426، جلد دوم، ترجمه، صص  بيان السعاده في مقامات العباده - 567
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 َو يـُْهِلكَ  568»دانند نمياما  گويند ما اصالح كننده هستيم، ولي آگاه باشيد كه آنها مفسد هستند، مي
كارند از نباتات زمين يا  حرث چيزي است كه مردم آن را مياْحلَْرَث كند.  فنا ميهالك و اصل را 

بچة كوچك از هر موجودي به َو النَّْسَل مطلق هر گياهي است كه خدا آن را از زمين رويانده باشد. 
و موجودات آسمانيش، و زمين و بدان كه عالم طبع آسمانش  كوچك انسان. ةبچدنيا بيايد يا 

حال تجدد است، براي آن از جانب هر آن در موجودات زمينيش، از حيث ذات و صفت در 
اش، حال  اش بقايي. حال آن نسبت به پديد آورنده خودش فنايي است و از جانب پديد آورنده

لحظه باقي شود، در دو  شعاع آفتاب است نسبت به آفتاب، زيرا شعاعي كه بر سطح واقع مي
ماند، به دليل اينكه هرگاه از روزنة دوري شعاع بر سطحي واقع شود به محض بستن روزنه  نمي

بخشد، به نحوي  ماند. چيزي كه اشياء را پيوسته بقا مي شود، و پس از بستن روزنه باقي نمي منهدم مي
ماني عام است. ، از وجه رحمت رحباشد مي، عبارت از مشيت استآن پنهان  )نوشدنتجدد (كه 
نات نوعي قوه و استعداد دارد و به حسب تفاوت استعدادها تدريجاً به كندي يا به سرعت ئكا همانا

است تنها با مشيت از آن وجه كه رحمت رحيمي  فعلياتشود و تجدد  از قوه به فعل خارج مي
كند، از  دا ميوجود پي محمد ص و آنچه به سبب مشيت از وجه رحمت رحمانيشود  محقّق مي

از ناحية واليت آيد  او ص به وجود ميو آنچه كه از وجه رحمت رحيمي  ستاوناحيه رسالت 
بنابراين، بقاي اشياء، به رسالت و استكمال آن به واليت است. پس هر چيزي به آخر درجة ست. او

نرسد، به كمال  درجة، و هر چيزي كه به شود علي ميواليت كنندة  قبول اش برسد كماالت نوعي
شود، و هر چيزي كه اصالً در نوع خود هيچ يك از كماالت  همان مقدار از قبول واليت ناقص مي

ع وارد شده، زمينهاي  كند، چنانچه از ائمه نوعش را نداشته باشد، هيچ مقدار از واليت را قبول نمي
د. اين گفتار بر حسب كنن قبول نمي زار و آبهاي تلخ و شور و مردابها، واليت ما اهل بيت را شوره

قطع شود هيچ يك از آنها در هيچ يك از  ءتكوين است و اگر اين رحمت رحيمي تكويني از اشيا
رسند، چنانچه اگر رحمت رحماني از اشياء قطع شود، هيچ چيزي  مراتب كمال نوعي به كمال نمي

 حجتاند: اگر  جا كه فرموده، از آندان و به همين انقطاع اشاره كردهماند.  لحظه) باقي نميدر دو آن (
به رو  مكلّفبه حسب تكليف، مردم اما  و 569برد. از زمين برداشته شود، زمين اهلش را فرو مي

 

ا َحنُْن ُمْصِلُحون، 11 – 12سورة بقره، آية  - 568 َن َو لِكْن ال َأال ِإنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدو  َو ِإذا ِقيَل َهلُْم ال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض قاُلوا ِإمنَّ
   .َيْشُعُرونَ 

ابن الوليد عن الصفار عن حمّمد بن عيسى عن حمّمد بن  ] [علل الشرائع ع، -20. 21ص  20، ح 23بحار االنوار، ج  - 569
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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دارد. و به سبب اين رو  توجهنمودن به واليت هستند، چنانچه صاحب واليت به آنها  توجهآوردن و 
شود كه بدون قبول  مي زراعتي و دشو ، زراعت و نسل، در عالم صغير كامل ميتوجهآوردن و آن 

كند كه بدون واليت تولد پيدا  شد، و چيزي تولد پيدا مي نمي زراعتواليت و بيعت و عهد، هرگز 
شود، و با زياد شدن اين  صاحب امر بيشتر مي توجهافزونتر شود، از خلق  توجههر اندازه  و كرد نمي
رسند، و به سبب زياد شدن و كامل  ر به كمال مي، زراعت و نسل زياد گشته و در عالم صغيتوجهدو 

يابد. پس هركس در راضي  شدن در عالم صغير، وجود و استكمال آنها در عالم كبير، فزوني مي
زياد از وي صاحب وقت و رضايت او  توجهكوششي كه كرده  به مقدار دكوشب شكردن صاحب

در زراعت و نسل در عالم صغير و رضاي صاحب وقت بركت  توجهشود و به حسب زياد شدن  مي
فرمايد: اگر اهل  . به همين معني اشاره كرده است خداي تعالي، آنجا كه ميگردد و كبير زياد مي

در عالم  570گشايم. ميها ايمان بياورند و تقوي پيشه كنند هرآينه براي آنها بركاتي از آسمان  قريه
هر دو جا، و نيز قول خداي تعالي كه: اگر يا از هر دو بركت در  ؛صغير و در زمين در عالم كبير

كردند و بر پا  آنان تورات و انجيل را و آنچه را كه از پروردگارشان نازل شده بود اقامه مي
 ، يعني در عالم صغير و كبير571خوردند داشتند، هرآينه از باالي سر و از زير پاهايشان روزي مي مي
  چه خوب گفته است: قدس سرّه مولوي  و

 رضاي قطب كوش اني درتا تو
 چون برنجد بينوا گردند خلق
 او چو عقل و خلق چون اجزاي تن
 ضعف قطب از تن بود از روح ني
 ياريي ده در مرمت كشتيش
 ياريت در تو فزايد ني در او

 تا قوي گردد، كند در صيد جوش  
 كز كف عقل است چندين رزق خلق
 بستة عقل است تدبير بدن

 ح نيضعف در كشتي بود در نو
 و بنده گشتيش خاصگر غالم 

 572ااهلل ينصرو  اان تنصرو گفت حق: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

�زة قال قلت أليب عبد اهلل ع تبقى األرض بغري إمام قال لو بقيت األرض بغري إمام ساعة لساخت ك،  .الفضيل عن أيب 
] أيب و ابن الوليد معا عن سعد عن اليقطيين و ابن أيب اخلطاب معا عن حمّمد بن الفضيل مثله بيان يقال ساخت  [إكمال الدين

 .قوائمه يف األرض أي دخلت و غابت و ال يبعد أن يكون سوخ األرض كناية عن رفع نظامها و هالك أهلها
  .َو اتـََّقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم بـَرَكاٍت ِمَن السَّماءِ َو َلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى آَمُنوا ، 96سورة اعراف، آية  - 570
ْجنِيَل َو ما أُْنِزَل ِإَلْيِهْم ِمْن َرِِّْم َألََكُلوا ِمْن فـَْوِقِهْم وَ ، 66سورة مائده، آية  - 571   .ِمْن َحتِْت َأْرُجِلِهمْ  َو َلْو َأنـَُّهْم َأقاُموا التـَّْوراَة َو اْإلِ
ايد اگر  اي كساني كه ايمان آورده . َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَْنُصُروا اهللََّ يـَْنُصرُْكْم َو يـُثـَبِّْت َأْقداَمُكمْ ، 7سورة محمد، آية  - 572

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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ازدياد  وتكليفي و ازدياد آن موجب تقويت واليت تكويني  توجهشود كه  و از اينجا معلوم مي
اعراض از واليت تكليفي،  و شود حرث و نسل و ازدياد كمال آن دو در عالم صغير و كبير مي

عالم صغير و كبير است، و هر اندازه كه اعراض  و هالكت آنها در هر دوي آنهاموجب فاسد شدن 
شود، و هرگاه اعراض منجر به منع غير شود، فساد و هالك  زياد شود، فساد و هالكت هم زياد مي

گشته و اگر منجر به تكذيب و استهزا شود نهايت فساد و تباهي را در پي دارد. قول خداي  شديد
پس عاقبت كساني كه بدي را در حد اعالي بدي انجام دادند، كه « فرمايد: تعالي است، كه مي

اشاره به همين معني است.  573»آيات خدا را تكذيب كرده و آنها را به استهزا گرفتند اين است 
 نهايتكند، ولي  بنابراين، جايز است كه گفته شود: اگر از واليت روگردان شود، در زمين سعي مي

شود، و خود او نيز اين مطلب را  زمين و تباه كردن زراعت و نسل ميسعي و كوشش او افساد در 
و خدا فساد را دوست ندارد و اين نحوة بيان در موردي به  َو اهللَُّ ال حيُِبُّ اْلَفسادَ كند.  احساس نمي

  . »است آناز اعم داند، گو اينكه معناي جمله  معني فساد را مبغوض ميدر رود كه  كار مي
وقتي پادشاهان وارد «فرمايد:  مي .رآن فساد به پادشاهان نسبت داده شده استدر قهمچنين 

خواهيد در زمين فساد  اگر به حكومت رسيديد مي«فرمايد:  و مي 574»كنند. شوند فساد مي شهري مي
گويند ما مصلحانيم بدانيد  گوئيم در زمين فساد نكنيد مي چون به آنها مي«فرمايد:  و باز مي 575.»كنيد
و آنان كه پيمان خدا را پس از بستن  «فرمايد:  و در آية ديگر مي 576.»دانند خود مفسدند و نميآنها 
كنند لعنت بر  گسلند و در زمين فساد مي شكنند و آنچه را كه خدا به بستن آن فرمان داده مي مي

: 578ندا در بررسي افساد در زمين در ذيل اين آيه فرموده 577.»آنهاست و بديهاي آن جهان نصيبشان
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل
  خدا را ياري كنيد ياري خواهيد شد و ثبات قدم خواهيد يافت.  

ا َيْستَـْهِزُؤنَ مثَُّ كاَن عاِقَبَة الَّذيَن َأساُؤا السُّواى أَ  ،10سورة روم، آية  -  573 ِت اهللَِّ َو كانُوا ِ ِ بُوا   .ْن َكذَّ
  .ِإنَّ اْلُمُلوَك ِإذا َدَخُلوا قـَْريًَة َأْفَسُدوها، 34سورة نمل، آيه  - 574
 . فـََهْل َعَسْيُتْم ِإْن تـََولَّْيُتْم َأْن تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرضِ : 22سورة محمد، آيه  - 575
ا َحنُْن ُمْصِلُحون ،11 – 12سورة بقره، آية  - 576 َأال ِإنـَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َو لِكْن ال  َو ِإذا ِقيَل َهلُْم ال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض قاُلوا ِإمنَّ

   .َيْشُعُرونَ 
 ِبِه َأْن يُوَصَل َو يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض َو الَِّذيَن يـَْنُقُضوَن َعْهَد اهللَِّ ِمْن بـَْعِد ِميثاِقِه َو يـَْقَطُعوَن ما َأَمَر اهللَُّ : 25سورة رعد، آيه  - 577

  .ُأولِئَك َهلُُم اللَّْعَنُة َو َهلُْم ُسوُء الدَّارِ 
 . 422 – 426، جلد دوم، ترجمه، صص  بيان السعاده في مقامات العباده - 578
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باشد، چه فساد كردن در زمين عبارت از  از نوع عطف مسبب بر سبب مي َو يـُْفِسُدوَن ِيف اْألَْرضِ «
ميراندن مواليد آن و يا ميراندن كماالت آنها و يا بازداشتن آنها از رسيدن به كماالت مورد انتظار و 

از واليت بگسلد، از بين باشد. كسي كه  يا تحريف كلمات تكويني و تدويني از مواضع خودشان مي
او هالك كنندة چيزي است كه با عنايات  .برندة قواي عالّمه و عماله براي سلوك به آخرت است

الهي پديد آمده است از قبيل بذر آخرت و كاشتن و توليد نسل آن در زمين عالم صغير او و 
مينطور افساد در عالم صغير كند و ه زيرا فاسد مجاورش را نيز فاسد مي .همچنين در زمين عالم كبير

هاي آسماني و شرايع الهي. زيرا  كتابشود و همچنين است در  باعث افساد در عالم كبير مي
سازد  همانطور كه كلمات عالم صغير و همچنين كلمات عالم كبير را از مواضعشان منحرف مي

  »نمايد. هاي آسماني و شرايع الهي را هم تحريف مي كلمات كتاب
گيرد. براي مثال بر اساس آيه:  ات زياد ديگري در زمرة فساد قرار ميتخلّفي تعددآيات م در

خونريزي از جمله  579.»آفريني كه در آنجا فساد كند و خونها بريزد فرشتگان گفتند آيا كسي را مي«
دانيد كه ما براي  گفتند به خدا سوگند كه شما خود مي«فرمايد:  موارد فساد است. در آيه ديگر مي

يعني سرقت از موارد فساد است. و در آية  580»ساد كردن در اين سرزمين نيامديم و سارق نبوديمف
يعني  581»كردي و از مفسدين بودي تو پيش از اين عصيان مي«فرمايد:  ديگر دربارة عصيان مي

فرمايد:  عصيان از اوامر الهي از زمرة موارد فساد است. كم فروشي نيز از موارد فساد است كه مي
اي قوم من، پيمانه و ترازو را از روي عدل كامل ادا كنيد و به مردم چيزهايشان را كم مدهيدو «

همانا  «فرمايد:  و مي ظلم و قتل و تجاوز نيز از موارد فساد است 582.»چون مفسدين در زمين نباشيد
ت و داش اي را زبون مي فرعون در آن سرزمين برتري جست و مردمش را فرقه فرقه ساخت طايفه

   583.»گذاشت كه او از مفسدين بود كشت و زنانشان را زنده مي پسرانشان را مي

 

 .لدِّماءَ قاُلوا َأ َجتَْعُل ِفيها َمْن يـُْفِسُد ِفيها َو َيْسِفُك ا: 30سورة بقره، آيه  - 579
هللَِّ َلَقْد َعِلْمُتْم ما ِجْئنا ِلُنْفِسَد ِيف اْألَْرِض َو ما ُكنَّا سارِِقنيَ : 73سورة يوسف، آية  - 580 َ   .قاُلوا 
ْبُل َو ُكْنَت ِمَن اْلُمْفِسِدينَ َو قَ  ،91سورة يونس، آيه  - 581   .ْد َعَصْيَت قـَ
ْلِقْسِط َو ال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشياَءُهْم َو ال تـَْعَثْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ  قـَْوِم َأْوُفوا اْلِمْكي، 85سورة هود، آيه  - 582 ِ  اَل َو اْلِميزاَن 

 سورة شوري.  183و همچنين آيه 
َذبُِّح َأْبناَءُهْم َو َيْسَتْحِيي ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعال ِيف اْألَْرِض َو َجَعَل َأْهَلها ِشَيعًا َيْسَتْضِعُف طائَِفًة ِمْنُهْم يُ ، 4سورة قصص، آية  - 583

 .ِنساَءُهْم ِإنَُّه كاَن ِمَن اْلُمْفِسِدينَ 
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كر ممنوع است زيرا سدر اسالم توليد و خريد و فروش شراب و مسكرات به قصد نهايي 
اندازد و معني آن اين است كه فضيلت انسان كه شعور در  ي از كار ميمدتشراب قوة عاقله را براي 
آن را  مقدسنمايد. و بر اين اساس شارع  مييا تعطيل ي تضعيف مدتا براي ادراكات خود است ر

مواد مخدر كه در جهان امروز شايع و رايج است انواع گوناگون منع فرمود. اين منع به طريق اولي 
دهد  و بزرگترين تجارت غيرقانوني در جهان را تشكيل ميگيرد. تجارت مواد مخدر  را در برمي
د خريد و فروش اين مواد در برخي از سالها از درآمد فروش نفت در جهان پيشي درآمبطوري كه 

در همكاري  حتّييا اقدام به خريد و فروش مواد مخدر جوازي براي . دولت اسالم فته استگر
نيكي و تقوي همكاري كنيد و در گناه (يا اثم) و  در «فرمايد:  قرآن كريم مي دارد.ن توزيع اين مواد
اثم «در آنجا از آن به  است و آمدههم واژة اثم در آية تحريم شراب  584»ري نكنيد.تجاوز همكا

يعني خريد و  »اثم كبير«شود. يعني هرگونه تعاون و معاونتي در اين  يا گناه بزرگ نام برده مي »كبير
شود ممنوع است. در قرآن كريم  فروش مسكرات كه به طريق اولي مواد مخدر را شامل مي

 است و گناه(اثم كبير) پرسند، بگو در اين دو گناه بزرگي  مار ميقاز تو از شراب و « فرمايد: مي
براي اولين بار    بيان السعاده في مقامات العبادهشريف تفسير  585.»آنها بزرگتر از نفع آنهاست (اثم)

و تمام « :586اند . فرمودهكند اين آيه حرام اعالم ميشرح ذيل استعمال مواد مخدر و افيون را در 
بايد نهي از آنها باشد ع كنندة تسخير قوه عاقله هستند پس كار پيامبر  ها چون زايل مست كننده

. و در زايل شدن باشد كردهنچنانچه وارد شده: شريعتي از زمان آدم ع نبوده مگر اينكه از خمر نهي 
اند، ولي در آن منافع  ي است و لذا خمر را ام الخبائث ناميدهتعددتدبير و تسخير عاقله مفاسد م

بدن و تحليل غذا و روشني اعضاء و بازكردن رگهاي بسته چاق كردن ي نيز هست از قبيل تعددم
قلب و تهييج حب و شوق و شجاع كردن نفس و منع بخل و غير  اءشده و قوي كردن ذهن و صف

آن اين است كه به دود افيون كه در زمان ما شايع شده است از ويژگيهاي استعمال اما  اينها. و
برد به نحوي كه ديگر بازگشتي بر آن نيست، به خالف خمر، كه با  تدريج قوة عاقله را از بين مي

د عقل در ش ياركند ولي پس از آنكه شخص هوش ستي زايل ميم ةوجود آنكه قوة عاقله را در لحظ
گيرند،  (قوة) عاقله قرار مي در امتثالنهايت تدبير است و ساير نيروها در او در نهايت قوت و سرعت 

 

مثِْ َو اْلُعْدوانِ   َو َتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التَّْقوى، 2سورة مائده آيه  - 584   .َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْإلِ
 .َمْيِسِر ُقْل ِفيِهما ِإْمثٌ َكِبٌري َو َمناِفُع ِللنَّاِس َو ِإْمثُُهما َأْكَربُ ِمْن نـَْفِعِهماَيْسَئُلوَنَك َعِن اْخلَْمِر َو الْ ، 219سورة بقره، آيه  - 585
 . 450 – 460. جلد دوم ترجمه، صص  بيان السعاده في مقامات العباده - 586
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قوة واهمه كه جهت درك معاني  ودارد  ولي كشيدن دود افيون قوة عاقله را ذاتاً از تدبير باز مي
گرديده تا از ادراك معاني شوق  و سبب ات اخروي را درك كردهجزئيه آفريده شده تا آالم و لذّ

له كه آفريده شده تا در معاني و متخي )قوة(. و شود را مانع مي موجب تحريك بسوي آخرت باشد
فرد بعضي (صور) را با بعضي  دو معا شمعا جهت تكميل جذب و دفع در تا كرده تصرّفصورتها 

تدبير معاش و حسن ور . و قوة خيال كه آفريده شده تا حافظ صنمايد را منع ميبپيوندد، ديگر 
به او كه مركب سير  يهشوقو قوة كشاند.  يبه تباهي م باشدبا بندگان رفتار تحصيل معاد و خوبي 

و اعصاب  يهشوق(قوة) مركب  ، و قوة محرّكه كهاست در دنيا اوسوي آخرت و كمك كنندة امر 
با استعمال  قوادارد. باالخره همة اين  محركّه است از حركت باز مي (قوة)است كه آن نيز مركب 

زند و مال را تلف  ميضرر وه بر اين به بدن شود. عال حقوق بسياري تعطيل مي وافيون ضعيف 
 شود شناخته مياز سيماي آنان به نحوي كه براي هركسي محسوس است به بدن زيان آن  و سازد مي

حيات بوده و ضد ن اين است كه دود افيون با كيفيتي كه دارد آسبب  و و احتياج به معرّف ندارد
كند، و منفذهاي اعضاي بدن  را خشك مي خاموش كنندة حرارت غريزي است و رطوبت غريزي

فرستد و نگهدارندة حرارت غريزي  را به خارج ميمعينه غريزي غريبه و رطوبت هاي  كه رطوبت
حرارت  به، و رطوبتهاي غريبندد مي دارد است كه آن نيز به حيات كمك كرده و آن را نگه مي

 تاقرار داده متخلخل ريه را جسمي جرم خداي تعالي با حكمت خويش  و برد غريزي را از بين مي
به خود شود را  متصاعد ميمعده و كبد و قلب كه از  يرطوبتهايي را كه در فضاي سينه از بخارهاي

تعفّن و موجب ابتال به مرض سينه و زخم و سبب كند، تا آن رطوبتها جمع نشود كه  ارجگرفته و خ
لرّيه گردد. دود افيون ريه را ضخيم و كلفت ا الكبد، و ذات الصدر و ذات الجنب و ذات دمل و ذات

شود و موجب  گيرد، و در نتيجه آنطور كه شايسته است رطوبتها خشك نمي كرده و منافذ آن را مي
گردد. ما بسياري از كساني كه مبتال به دود افيون بودند ديديم كه به  پيدايش مرضهاي ذكر شده مي

. پس در دود ترياك مفاسد خمر وجود دارد، و اين مرضها گرفتار شدند و به هالكت رسيدند
جه وپس بايد حرمت استعمال ترياك از چند  .هستآن عوض منافع خمر ضررهاي ديگري نيز در 

گاهي بر ارتكاب  مثْ اِ . پس پس لعنت خدا بر او و استعمال كنندة آن شديدتر از حرمت خمر باشد
ت قصو گاهي بر چيزي كه در آن من شود كه همان اثم شرعي است چيزي كه نهي شده اطالق مي

ات نهي است، مقدمو همين معني در اينجا مقصود است، زيرا كه آيه از شود  اطالق مينفس است 
نقصان نفس انسان به سبب  علّتو قمار نازل شده باشد و  نه اينكه آن آيه بعد از نهي از خمر
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و اخباري كه دربارة آن وارد شده در را بيان كرديم و شأن نزول آيه  )خمر و قمارآن دو (ارتكاب 
  »مذكور است و هركس كه بخواهد به آنها مراجعه كند. مفصلكتابهاي 

مسائل اخالقي نيز قابل تسري و تعميم  حتّيها  ه اثمكلّيفوق به شرح مفاد اين اصل بر اساس 
ز معضالت ولي فقط بايد گفت كه يكي ا نمائيم است كه از ذكر بيشتر در مورد آن خودداري مي

هاي غيراخالقي است كه حجم عظيمي از كلّ تجارت جهان را به خود  جهان كنوني تجارت
شوند و براي دولت اسالم  اختصاص داده كه بنابر تعبيرات فوق از موارد افساد در زمين تلقي مي

قابل انجام نيستند و سياست خارجي دولت اسالم اين اصول را از مباني ايدئولوژيك خود اخذ 
  .موده و ملزم به رعايت آنان استن

د و يوان و انسان گردند از جمله تولياه، حيست، اعم از گيط زيب محيه موجب تخرك ييها تيفعال
ضربه  يب مزارع و دامها براين بردن انسانها و تخريبه منظور از ب ييايميتجارت مواد مضر و سموم ش

در  يا هسته يها ، دفن زبالهيار جمعشتك يها حمله و سالح يحات برايگران، تسليزدن به د
د، مصرف، صادرات و واردات هر نوع يبا مأموران و رهبران آنها، تول يف و تبانيضع يشورهاك

آنها  يه باعث فساد در نبات و دام و انسان گردد و مضر به سالمتك يمصرف يا ا واسطهيه يمادة اول
  .ممنوع است ر موارد مشابهيباشد و سا

   ماديواز به از بين بردن مواد غذايي در جهت كسب منافع اصل عدم ج - 70
مباحث فساد در زمين به اين موضوع اشاره دارد كه اصوالً از بين بردن همانطور كه ذكر شد   

سياست  اهميتو حفظ محيط زيست از موارد پر است ممنوع و نسل انسان كشتزارها و دامها 
شود كه دولت اسالم  ده مييبحث كشمموضوع به اين  . تعميم اينباشد مياسالم خارجي و داخلي 

حق ندارد براي افزايش قيمت مواد غذايي بخشي از آن را از بين ببرد. در برخي سالها مشاهده شد 
برخي از كشورها نظير آمريكا براي جلوگيري از افت قيمت گندم قسمتي از محصول گندم خود را 

كردند. در صورتي كه در آفريقا بسياري از گرسنگي  مي در اقيانوس تخليه با كشتي به دريا حمل و
ناشي از در توليد و كشت غالت براي جلوگيري از افت قيمت عيت ايجاد ممنو حتّيشدند.  تلف مي

توان در مورد ارزاق عموم  و الاقل مي ؛از لحاظ اسالم شبهات زيادي دارد ،محصولعرضة زياد 
نياز غذايي  تأمينرا تا  قارزاسالم جواز محدود كردن توليد ا مردم جهان اين نتيجه را ابراز نمود كه
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چون از نزد تو بازگردد  «فرمايد:  آيه كه ميبه اين  توجهدهد. و با  ة افراد روي سيارة زمين نميكلّي
ي فساد حتّي 587 »در زمين فساد كند و كشتزارها و دامها را نابود سازد و خدا فساد را دوست ندارد

اعث كسري بازده توليد كشتزارها و دامها شود نيز ممنوع است. در تاريخ قرن اخير به در زمين بكه 
ي مالحظه شده است كه بسياري از دول با سنّتن قبل به اشكال وپيشرفته و در قر يشكل ترفندها

اقدام به ضربه زدن به محصوالت و توليدات  ،و دامي ها و آفات نباتي انگل ةپخش و صدور مخفيان
كرم ساقه شيوع كرم ساقه خوار برنج، عامل براي مثال  .كردند كشورهاي ديگر ميو دامي زراعي 

يا ها  ها و شته جات و زنگ گندم و انواع قارچ يفيصزميني و  كرم سيبخوار درختان ميوه، 
كشورها در كشورهاي ديگر از برخي توسط نمايند  ها و طيور را بيمار مي هايي كه دام باكتري

   588گيرند. بحث قرار ميمبه انحاء مختلف در حيطة اين  و جملة اين موارد زيع شدمخفيانه تو
شمارد. در اموال دولت اسالم سهمي  المللي ممنوع مي ة اين اقدامات را در سطح بينكلّياسالم   

شده كه اين نيازمندان در اشل دولت اسالم شامل محرومين كشورهاي  مشخّصبراي نيازمندان 
نيازمندان معلوم  در اموال ايشان سهمي براي بينوايان و«فرمايد:  ر قرآن كريم ميشود. د ديگر مي

المال اسالم نيز معلوم  و اين سهم كه در اموال مؤمنين معلوم است به طريق اولي در بيت 589»است.
  است و بينوا و نيازمند هركه و هركجا باشد بينوا و نيازمند است و مستوجب نوازش.

مانده را اداكن  خويشاوند و مسكين و راهحقّ  «فرمايد:  داوند دربارة تبذير ميدر سورة اسراء خ  
كاران با شياطين برادرند و شيطان نسبت به پروردگارش ناسپاس  و هيچ اسراف مكن. اسراف

ْبِذيراً « 591:اند فرمودهدر تفسير تبذير در شرح همين آيه  590»بود. ْر تـَ بخشش مقصود از تبذير  َو ال تـَُبذِّ
 

. در آيه اْحلَْرَث َو النَّْسَل َو اهللَُّ ال حيُِبُّ اْلَفسادَ  ِيف اْألَْرِض ِلُيْفِسَد ِفيها َو يـُْهِلكَ   َو ِإذا تـََوىلَّ َسعى ،205 سورة بقره، آية  - 587
َو ال تـَْبِغ اْلَفساَد ِيف اْألَْرِض فرمايد: در زمين از پي فساد مرو كه خدا فسادكنندگان را دوست ندارد.  سورة قصص مي 77

 سورة مائده. 64. همچنين در آيه ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ 
ميالدي در دوران پس از جنگ دوم جهاني  1940دارند كه در اواخر دهة  شاهدان عيني به تواتر ابراز مي - 588

هاي كوچكي را ميان شاليزارهاي  كردند و بسته هواپيماهاي آمريكايي برفراز شاليزارهاي گيالن و مازندران پرواز مي
 خوار برنج بود. ساقه هايي توري و محتوي كرم ها كيسه ريختند كه اين بسته برنج مي

َو الَِّذيَن ِيف فرمايد:  مي 24 – 25در سورة معارج آيات . َو ِيف َأْمواهلِِْم َحقٌّ ِللسَّاِئِل َو اْلَمْحُرومِ ، 19سورة ذاريات، آية  - 589
  .َأْمواهلِِْم َحقٌّ َمْعُلوٌم لِلسَّاِئِل َو اْلَمْحُرومِ 

ْر تـَْبِذيراً   ُقْرىبَو آِت َذا الْ ، 26-27سورة اسرا، آيات  - 590 رِيَن كانُوا ِإْخواَن . َحقَُّه َو اْلِمْسِكَني َو اْبَن السَِّبيِل َو ال تـَُبذِّ ِإنَّ اْلُمَبذِّ
  .الشَّياِطِني َو كاَن الشَّْيطاُن ِلَربِِّه َكُفوراً 
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امر در پرداخت حقوق مستحقين اگر باشد و  مستحق بيش از حقّش مي هب بخششمستحق يا غير به
در اين اسراف است حقّ اوست كه دادن به مستحق زياده از از تبذير كه دادن بر غيرمستحق يا شده، 

ز ااعم  است. پس تبذير )روي ميانه(آيه نهي شده است، چون دادن مال بدون تبذير همان اقتصاد 
گيرد، و چون امر به اداي حقوق در مفهوم  قرار مي آناسراف است اگرچه گاهي هم در مقابل 

است، لذا به همان اداي حقوق اكتفا كرد و  )تنگ چشمي(مخالف آن مستلزم نهي از خودداري 
اختصاص به مال صوري و به  ي نمود. از آن رو كه ادا كردن حقصريحاً از اسراف كردن نه

را شامل ساير حقوق و جميع خويشاوندان در عالم كبير و صغير  مومندارد، بلكه عخويشان صوري 
اي   ، فرمود:بودگذشت كه مشغول وضو گرفتن  مي وارد شده كه روزي بر سعدص شود، از نبي  مي

پيش گرچه ا ،سعد چيست اين اسراف؟ عرض كرد: يا آيا در وضو هم اسراف است؟ فرمود: بلي
شود؟  وارد شده است كه پرسيده شد: آيا در حالل تبذير ميع ز امام صادق و ا .جاري باشي ةچشم

جاري باشد ولي بيش از آن مقدار  ةمطلب اين است كه هرگاه شخصي پيش چشم و سرّ فرمود: بلي
كه قواي محرّ هب توجهكه واجب و مستحب است قواي خود را به كار اندازد. اين استعمال قوا و 

 ةتبذير است اگرچه اسراف و تبذير آب در اين جا مطرح نباشد. خالص (ضرورت)بدون استحقاق 
كه: انفاق مال يا كالم يا علم است شود اين  ستفاد ميماختالفهاي موجود  ةآنچه كه از اخبار، با هم

يا حكمت عرض و جاه يا نيروي قوا، يا انفاق بر نفس و قواي آن به مقدار خواست، بدون التفات به 
 ا توجهها اگر ب اين ةخواهد باشد. در عين حال هم هرچه كه مي ،تبذير است ثال امر اوو امتامر خدا 

اند  خواهد باشد. و لذا ذكر كرده است هرچه ميروي)  (ميانهصاد تو باشد اقا امر خدا و امتثال امربه 
رِيَن ِإنَّ الْ شود.  دنيا را يك لقمه قرار دهي و مؤمني را اطعام نمايي اسراف نمي ةكه اگر هم ُمَبذِّ

كانُوا ِإْخواَن كنند،  تبذيركنندگان و كساني كه در غير اطاعت خدا و با غفلت از امر او انفاق مي
شود كه  اند. زيرا كه انفاق وقتي كه به امر خدا نباشد به امر شيطان مي برادران شياطين بودهالشَّياِطِني 

 تصرّف اوا است، پس در آن حال در شيطان در كمين بنده نشسته و منتظر غفلت او از امر خد
َو كاَن الشَّْيطاُن ِلَربِِّه  كند.  راند همانطور كه بر شياطين خودش حكومت مي كند و بر او حكم مي مي

مبذّر  ورزد، و است، يعني شيطان نسبت به پروردگارش بسيار كفر ميعلّت بيان به عطف  َكُفوراً 
ت پس او در كفر ورزيدن اس كفور به پروردگارش امر خدا نسبت هبدون التفات بفقي است كه من
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   »برادر شيطان است.به پروردگارش 
الملل و در مواجهه با  تواند مستند اين اصل در روابط بين يل تبذير به يك معنا ميصبا اين تف  

توان حقّ ضعفا و ناتوانان از ملل ديگر را ناديده گرفت و هرطور  يعني نميملل ضعيف عالم باشد. 
نافع ملّي اقتضاء كرد به كسب منافع پرداخت و حقّي كه خداوند براي سائل و محروم در اموال كه م

  ملّت اسالم معلوم كرده را به ملل محروم اعطاء ننمود.

اهش كشت جهت كر يسطح زيا كاهش از آن  يبخشبا از بين بردن  ييمت مواد غذايش قيافزا
ده يگر را ناديتوان حقّ ضعفا و ناتوانان از ملل د يو نم مجاز نيستمت يش قيجتاً افزايعرضه و نت

  سب منافع پرداخت.كرد به كاقتضاء  يه منافع ملّكگرفت و هرطور 

   رساني به گرسنگان جهان و الزام خوراك ارزاقالمللي  بيناحتكار عيت اصل ممنو - 71

ميزان تلفات  المللي است و در جهان هاي بارز قرون اخير در سطح بين گرسنگي يكي از پديده  
هاي  ناشي از گرسنگي از تلفات ناشي از حوادث بسيار بيشتر است. احتكار ارزاق عمومي و يا شيوه

از بين بردن محصول يا با هايي چون  روشقيمت ارزاق مثالً با  جلوگيري از كاهشمتداول در 
ست و در يجايز نكشت جهت كاهش عرضه و نتيجتاً افزايش قيمت در اسالم سطح زير  كاستن از

صورتي كه مردم گرسنه باشند حاكم شرع مجاز است كه فرمان دهد انبارها را باز كنند و قوت 
به چنين موضوعي به طريق اولي خود دولت اسالم حق ندارد آذوقه و  توجهمردم را به آنها دهند. با 

  گي تلف شوند. عموم مردم چه داخلي و چه خارجي را احتكار نمايد و آنها از قحطي و گرسن قارزا
دستور فرمود تا «خوانيم كه يوسف ع  در باب اين موضوع در قرآن كريم در سورة يوسف مي

خوريد با خوشه انبار كنيد از آن  درويد جز اندكي كه مي هرچه مي هفت سال پي در پي بكاريد و
كي كه ايد بخورند مگر اند آيد و در آن هفت سال آنچه برايشان اندوخته خت ميسپس هفت سال 

برادران يوسف آمدند و بر او داخل شدند آنها را شناخت و آنها «و چون ...  592.»داريد نگه مي
بينيد  تان را نيز نزد من بياوريد آيا نمييگفت برادر پدر ،ساخت مهياشناختندش چون بارهايشان را ن

 

ً َفما َحَصْدُمتْ َفَذُروُه ِيف ُسْنُبِلِه ِإالَّ َقِليًال ِممَّا َُْكُلونَ ، 47 – 48سورة يوسف آيات  - 592 َِْيت ِمْن . قاَل تـَْزَرُعوَن َسْبَع ِسِنَني َدَأ مثَُّ 
ْمُتْم َهلُنَّ ِإالَّ َقِليًال ِممَّا ُحتِْصُنونَ  َُْكْلَن ما َقدَّ   .بـَْعِد ذِلَك َسْبٌع ِشداٌد 



  265  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

شان را در  سرمايهبه مردان خود گفت:  و« ...593.كنم و بهترين ميزبانم كه پيمانه را كامل ادا مي
اين آيات  594.»بارهايشان بنهيد، باشد كه چون نزد كسانشان باز گردند و آن را بيابند شايد باز آيند

 تعلّقو مكرده بودند او به را كساني را كه بيشترين ظلم  رزقداللت بر اين دارد كه حضرت يوسف 
ن زمان يوسف عزيز مصر بود و كامل داد. در آ ةدر زمان قحطي به پيمانبه سرزمين ديگري بودند 

واردشدگان از سرزمين ديگري يعني كنعان به مصر آمده بودند. به عبارت ديگر يوسف ع بر خود 
فرد پرداخت فرمود يعني براي هر را بر اساس رزق را بدهد و اين  هاآنرزق دانست كه  فرض مي
ند تا بنيامين را نيز همراه خود كن چون در آيات بعد كه برادران درخواست مي ،آنهاارزاق رفع نياز 

براي كسان خود غله بياوريم و برادرمان را حفظ كنيم و بار شتري افزون «آورند كه  ببرند دليل مي
فرد  زاءشود كه حضرت يوسف با از اين آيات معلوم مي 595.»گيريم كه آنچه داريم اندك است

علوم است كه سهم هر فرد فقط م »آنچه داريم اندك است«نمود و جمله آخر كه  تقسيم ميرزق 
كرده و چون برادران يوسف بنيامين را نبرده  كفاف حداقل معيشت كسان و اهل خودش را مي

كنند كه غله دريافتي اندك و كمتر از معيشت همگي آنهاست. از طرف ديگر  بودند ابراز مي
هزينة دريافت غله عني ي 596»ند شان را پس داده چون بار خود گشودند ديدند كه سرمايه« فرمايد: مي

هر جاي شود استنباط نمود كه چنانچه مردم در  از مجموع اين آيات مي. بود به آنها بازگردانده شده
و دين و مذهب به  مليتبه  توجهباشند وظيفة دولت اسالم است كه بدون رزق تنگي جهان دچار 

  ك به آنان نمايد. قدر معيشت آنان و بدون دريافت پول يا عوض اقدام به اعطاي خورا
كنند و مالي را كه خداوند به  ورزند و مردم را به بخل امر مي آنان كه بخل مي«فرمايد:  مي

 مهياكنند (بدانند كه) ما براي كافران عذابي خواركننده  فضل خويش به آنها داده است پنهان مي
 يا بدل تاالً خمُْ  ن كانَ مَ از  599صفت يا بدل الَِّذيَن يـَْبَخُلونَ « 598اند: در تفسير اين آيه فرموده 597.»ايم ساخته

 

َو َلمَّا َجهََّزُهْم ِجبَهازِِهْم قاَل . َو جاَء ِإْخَوُة يُوُسَف َفَدَخُلوا َعَلْيِه فـََعَرفـَُهْم َو ُهْم َلُه ُمْنِكُرونَ ، 58 – 59آيات سورة يوسف  - 593
َ َخْريُ اْلُمْنزِِلنيَ  ٍَِخ َلُكْم ِمْن أَبِيُكْم َأ ال تـََرْوَن َأّينِ ُأوِيف اْلَكْيَل َو َأ   .ائْـُتوِين 

َقَلُبوا ِإىل، 62ة يوسف آيه سور - 594 ا ِإَذا انـْ   .َأْهِلِهْم َلَعلَُّهْم يـَْرِجُعونَ   َو قاَل ِلِفْتيانِِه اْجَعُلوا ِبضاَعَتُهْم ِيف رِحاهلِِْم َلَعلَُّهْم يـَْعرُِفوَ
 .ْيٌل َيِسريٌ َو منَُِري َأْهَلنا َو َحنَْفُظ َأخا َو نـَْزداُد َكْيَل بَِعٍري ذِلَك كَ ، 65سورة يوسف آيه  - 595
 .  َو َلمَّا فـََتُحوا َمتاَعُهْم َوَجُدوا ِبضاَعَتُهْم رُدَّْت ِإَلْيِهمْ ، 65سورة يوسف آيه  - 596
ُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضِلِه َو َأْعَتْد ِللْ  ،37سورة نساء آيه  - 597 ْلُبْخِل َو َيْكُتُموَن ما آ ِ َُْمُروَن النَّاَس  ً الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َو  كاِفرِيَن َعذا

گردان شود (بدانند)  كنند و آن كه روي ورزند و مردم را به بخل امر مي : آنان كه بخل مي24سورة حديد آيه . ُمِهيناً 
ْلُبْخِل َو َمْن يـََتَولَّ فَِإنَّ اهللََّ ُهَو الْ نياز و ستودني است.  كه خدا بي ِ َُْمُروَن النَّاَس   ً.َغِينُّ اْحلَِميُد الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن َو 
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براي يكي از آن دو يا خبر مبتداي محذوف، يا  (يعني متكبر بخيل است) يا عطف بيان است تاالً خمُْ  از
. بخل، خصلتي است كه انسان را از باشد ميمبتدا و خبرش محذوف است، يا مفعول فعل محذوف 

دارد، خواه از  كند و از آن دست برنمي ت منع ميخارج كردن آنچه كه در تحت اختيار او اس
هاي واجب و ديون  حقوق الهي باشد، مانند زكات و خمس و يا حقوق خلقي باشد مانند نفقه

مانند زكات و ساير صدقات  نونهو چنانكه ذكر شد اداي آن واجب است يا حقوق مس سررسيد شده
راي خودش و عيال و خويشان و هاي مستحب ب مانند انفاق يدهمستحب و كارهاي پسند

از اين رو از رسول خدا ص وارد شده است كسي كه زكات واجب مالش را ادا كند،  همسايگانش.
پس در واقع بخيل كسي است كه  .و مالي را كه براي انفاق جدا كرده به اهلش برساند، بخيل نيست

و او در غير اين هلش نپردازد زكات واجب مالش را ندهد و مالي را كه براي انفاق جدا كرده به ا
هرچيزي كه به شأن آن جهت كه به و مال انفاق شده بائنه (جدا شده) ناميده شده و كند.  تبذير مي

وجه خدا كه  جدايي و مفارقت از انسان است جز ،وجود خودش حتّيشود  انسان نسبت داده مي
ماند، زيرا اگر از اعراض دنياست خودش مجزا بوده ارتباط و نسبت آن به انسان نيز به سبب  مي

شود، و اگر از قبيل قوا و جوارح و  مرگ يا انتقاالت شرعي يا با گذشت زمان جدا و منقطع مي
از  آيند مي پيشاعراض و مقام باشد آن نيز با مرگ اختياري يا اضطراري يا به سبب حوادثي كه 

  د. نشو انسان جدا مي
  !آوري اموال براي گذاشتن و رفتن است پس اگر جمع

  ورزد؟ خواهد بگذارد و برود بخل مي پس چرا انسان به مالي كه مي
اي است كه بين دو طرف افراط و تفريط قرار دارد، كه آن دو طرف تبذير  ضهيبدان كه سخاوت فر

 آنشود و  ي دارد كه بعضي از آنها بخل ناميده ميتعددراتب مير ناميده شده است. و تقتير متو تق
در وجوه آن را باشد، به نحوي كه نتواند  مياست آنچه كه در اختيار انسان  ازعبارت از امساك 

شود و آن عبارت از  واجب و مستحب و مباح صرف كند. و بعضي از آن مراتب شح ناميده مي
و آرزو كردن اينكه آنچه كه دردست ديگران است، در دست  اوست اختيارنچه كه در آ ازامساك 

باشد  او قرار گيرد. چنانكه از امام صادق ع وارده شده است: بخيل، به آنچه كه در دست خودش مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل
 .67-71، صص 4، ترجمه، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 598
 (در آيه قبل) باشد يعني آن فخر فروشي كه بخل ورزد و امر به بخل كند و...  ُخمْتاالً اگر بدل از  - 599
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بخيل است، و شحيح كسي است كه نسبت به آنچه كه در دست ديگران است و بر آنچه كه در 
بيند مگر اينكه آرزو  دست مردم چيزي نمي ورزد تا جائي كه در دست خودش است بخل مي

كند كه مال او باشد خواه از راه حالل باشد يا حرام، و نسبت به آنچه كه خداوند او را روزي  مي
و تبذير نيز مراتبي دارد، و چون ظاهر افعال و اقوال و اخالق و احوال  باشد. كرده است، قانع نمي

دانند، لذا تمييز بين  جز خدا و راسخين در علم نميانسان از متشابهات است كه تأويل آن را 
سخاوت و تبذير و تقتير و مراتب بين آنها به حسب شناخت و تشخيص جزئيات آنها كه از انسان 

ات آن واضح باشد، كلّيبر خود فاعل در غايت خفاست، اگرچه برحسب علم و  حتّي شود صادر مي
برحسب قصد پس انفاق  .اند مراتب آن را بيان كرده به طوري كه علماي اخالق آن را تفصيل داده و

گردد و شخصي كه به آن  شود و وجهي كه در آن صرف مي ب ميتمنفق و غايتي كه بر آن متر
پس چه بسا امساكي كه از  .باشد مختلف ميدارد) حالتش و اسمش  (آن را دريافت ميرسد  مي

   :چه خوب گفته استمولوي قدس سرّه باشد، و  و چه بسا انفاقي كه وبال بر انفاق كننده بهترانفاق 
 بين به بود محلمنفق و ممسك 

 اي بسا امساك كز انفاق به
  باشي حمول ال را كز بهر حقــــم

 شود باشد مؤثر مي محلچون   
 مده مال حق را جز به امر حق

  عم مال صالح گفت آن رسولـــــن
شود انانيت اوست و آن نسبت  ت داده ميبجاست كه گفته شود: اصل هر چيزي كه به انسان نسب

و  .غائي آنها انفاق از انانيت است علّتغايت و  ها و و اصل همة انفاق .دادن وجود است به خودش
پس هركس انانيت خود را در طريق واليت  .شود واليت است انفاق مي اواصل جميع آنچه كه بر 

بيعت خاص ولوي و قبول دعوت باطني تسليم كند انفاق كند بدين گونه كه آن را به ولي امرش با 
بر خودش يا بر او به واليت  است از حيث انتسابب ونسماز ساير چيزهائي كه به او  پس اگر

كساني كه تحت اختيار او هستند يا بر غير آنها به طريق وجوب يا استحباب يا اباحه انفاق كند، اين 
جهت امساك كند، اين امساك او نيز ممدوح است شود و اگر از همين  انفاق سخاوت محسوب مي

آيد. و كسي كه به انانيتش بخل ورزد و آن را در طريق واليت انفاق نكند،  و بخل به حساب نمي
اگر امساك كند امساك او بخل است و اگر انفاق كند انفاق او تبذير است مگر اينكه امساك يا 

 .شوند ك و انفاق از اسم بخل و تبذير خارج ميانفاق در طلب واليت باشد كه در اين صورت امسا
ها كساني هستند كه نسبت به صرف انانيتشان در طريق  بنابراين صحيح است كه گفته شود: مختال

ْلُبْخِل ورزند.  واليت علي ع بخل مي ِ َُْمُروَن النَّاَس  از صرف  كنند، و و مردم را نيز به بخل امر ميَو 
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و صحيح است كه گفته شوند  دارند و مردم را از اين كار مانع مي بازمي انانيتشان در طريق واليت
كردند و  ص از علي ع اعراض مي محمداست كه بعد از  امتشود كه آيه، كنايه از رؤساي منافقين 

ُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضِلهِ داشتند.  مردم را از رجوع به او باز مي نچه را كه كنند آ و پنهان مي َو َيْكُتُموَن ما آ
آورند كه  عذر مي خود امساك و عدم انفاق راييعني كساني كه بخدا از فضلش به آنها داده، 

انفاق كنند، و آنچه كه از نعمت ظاهري و باطني دارند از قوت قوايشان و حشم و كه چيزي ندارند 
اطني آن چيزي هاي ظاهري و ب كنند. و شريفترين نعمت و علوم و معارفشان همه را كتمان مي مقام

شدن آن حاالت، انسان  پيداشود كه در حال  ميپديدار است كه براي انسان از احوال و اخالق الهي 
و  .دهد، و اصل همة آنها نعمت واليت و شناخت آن است را در راحتي و انبساط و لذّت قرار مي

ين گونه كه ترين اقسام كتمان، مخفي كردن اين احوال و اين شناخت از خودش است. بد زشت
باشد يا از هردو چشم پوشي كند. و همين دليل،  آنو و از لذت احوال اانسان، غافل از شناخت 

كند و بهترين دليل واليت او  كسي است كه متصف به آن است و امر به آن مينبوت  بهترين دليلِ
نبوت  ه است از ادلةباشد. لذا صحيح است كه آيه تفسير شود به كتمان آنچه كه خدا به آنها داد مي

اند و انبياي آنان به آن خبر  ص يا ادلة واليت علي ع از چيزهايي كه از كتابهايشان فهميده محمد
 ص و از چيزهايي كه از اخالق اخروي كه نمونة اخالق و احوال محمداند و از قرآن و اخبار  داده

التفات از غيبت به تكلّم، براي نشاط  ِلْلكاِفرِينَ  َو َأْعَتْد اند. و واليت است، در نفوس خود يافتهنبوت 
بجا  آناظهار  اهاي خدا را كتمان كرده، شكر آن را ب دادن به شنونده است. يعني كساني كه نعمت

يكي از اقسام كفران آن  آننياوردند. زيرا اظهار نعمت يكي از اقسام شكر است، همچنان كه كتمان 
هاي  ضمير براي اشعار به اين است كه كتمان كنندگان نعمتاست. و آوردن اسم ظاهر به جاي 

ً ُمِهيناً شوند.  محسوب مي كفّارخداي تعالي از  كه آنها به سبب كتمان و عدم اظهار همانگونه  َعذا
كرديم. چه خداوند وقتي به  مهيااي براي آنها  ذاب خوار كنندهعلذا   هاي ما اهانت كردند، نعمت
اش ببيند و بذل كردن نعمت و نمايان كردن آن با  وست دارد كه آن را بر بندهاي نعمتي داد د بنده

ان است، و كسي كه علمي را كتمان نمايد خداوند او را با لجامي از آتش يب هعمل بهتر از بذل آن ب
   »زند. افسار مي

آنان كه در نعمتي كه خدا به آنها عطا كرده است بخل «فرمايد:  مي آل عمراندر سورة   
وجود دارد، بلكه براي آنها شر وجود  يانسان خير ايورزند مپندارند كه در بخل ورزيدن بر مي

ورزيدند چون طوقي به گردنشان خواهند  در روز قيامت آنچه را كه در بخشيدنش بخل ميدارد، 



  269  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

شما را هرگاه آگاه باشيد كه «فرمايد:  و مي 600.»آويخت و از آنِ خداست ميراث آسمانها و زمين
ورزند، و هركس كه بخل ورزد در  بعضي از شما بخل مي ،وت كنند تا در راه خدا انفاق كنيددع

خود بخل ورزيده است زيرا خدا غني و شما درويشيد و اگر روي برتابيد، به جاي شما مردمي حقّ 
رسيد توانيد از خدا بت تا آنچه مي پس«فرمايد:  و در سورة تغابن مي 601.»ديگر آرد كه مثل شما نباشند

و گوش فرا داريد و اطاعت كنيد و به سود خود از مالتان انفاق كنيد و آنان كه از يوق بخل نفس 
  602.»اند رستگارانند خويش در امان مانده

دارند كه هركس بخل نورزد و انفاق نمايد به نفع خويش عمل كرده  تأكيدآيات فوق همگي   
و  درو از لحاظ نظريات تخصصي اقتصاد خُ هاي عاميانه است. از لحاظ اقتصادي بر خالف نظريه

 بشريتانسانها در تعالي جملگي  عبه رياضيات ثابت نمود كه نف توسلتوان با  الملل مي تجارت بين
  بپردازيم.  مهماي در آينده به اين  است. اميد است در مجلد جداگانه

قرآن به نمازگزاراني  ت انسان است و استثناء اين موضوع رااخصوصيبخل از جمله  هرحالبه   
و «فرمايد:  در سورة معارج مي .فرمايد د يعني پيوسته به ياد خدا مشغولند منتسب ميان ئمكه در نماز دا

اند چون شري بدو رسد  آنكه جمع كرد و اندوخت، هرآينه انسان را حريص و ناشكيبا آفريده
ند و ا اران، آنان كه در نماز دائمورزد مگر نمازگز كند و چون مالي به دستش افتد بخل مي بيقراري

   603.»و محروم سائلبراي  معيناست حقّي آنان كه در اموالشان 
 

ُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخْريًا َهلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ َهلُْم َسُيَطوَُّقوَن ما َو ال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبا آ، 180سورة آل عمران، آية  - 600
  .خبَُِلوا ِبِه يـَْوَم اْلِقياَمِة َو هلِلَِّ ِمرياُث السَّماواِت َو اْألَْرضِ 

ُتْم هُؤالِء ُتْدَعْوَن لُِتْنِفُقوا ِيف َسِبيِل اهللَِّ ، 38سورة محمد، آيه  - 601 ا يـَْبَخُل َعْن نـَْفِسِه َو ها َأنـْ َفِمْنُكْم َمْن يـَْبَخُل َو َمْن يـَْبَخْل فَِإمنَّ
ُتُم اْلُفَقراُء َو ِإْن تـََتَولَّْوا َيْسَتْبِدْل قـَْوماً َغْريَُكْم مثَُّ ال َيُكونُوا َأْمثاَلكُ  ُ اْلَغِينُّ َو َأنـْ  .مْ اهللَّ

ُفِسُكْم َو َمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولِئَك ُهُم فَاتـَُّقوا اهللََّ َما اسْ ، 16سورة تغابن، آيه  - 602 َتَطْعُتْم َو اْمسَُعوا َو َأِطيُعوا َو َأْنِفُقوا َخْريًا ِألَنـْ
 .اْلُمْفِلُحونَ 

ْنساَن ُخِلَق َهُلوعاً   َو َمجََع فََأْوعى، 18 – 25سورة معارج، آيات  - 603 ذا َمسَُّه اْخلَْريُ َمُنوعًا ِإالَّ ِإذا َمسَُّه الشَّرُّ َجُزوعًا َو إِ  ِإنَّ اْإلِ
همانا « 4 – 11در سورة ليل آيات  .َصالِِْم داِئُموَن َو الَِّذيَن ِيف َأْمواهلِِْم َحقٌّ َمْعُلوٌم ِللسَّاِئِل َو اْلَمْحُرومِ   اْلُمَصلَِّني الَِّذيَن ُهْم َعلى

كرد و آن بهترين را تصديق كرد پس برايش حاصل كوششهاي شما متفاوت است، اما كسي بخشايش و پرهيزگاري 
يم و چون گير ميسخت او بر ورزيد و آن بهترين را تكذيب كرد  نيازي مي كنيم. اما آن كس كه بخل و بي مي سانآ

َو   تَّقىَو ا  ِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشىتَّ فََأمَّا َمْن َأْعطى .»اش سود نبخشد همانا برماست كه راهنمايي كنيم هالكش دررسد دارايي
ْحلُْسىن ِ ُرُه ِلْلُيْسرى  َصدََّق  ْحلُْسىن  َو َأمَّا َمْن خبََِل َو اْسَتْغىن  َفَسُنَيسِّ ِ ُرُه ِلْلُعْسرى  َو َكذََّب  َو ما يـُْغِين َعْنُه مالُُه ِإذا تـََردَّى ِإنَّ   َفَسُنَيسِّ
  . َعَلْينا َلْلُهدى
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است از لحاظ حكومتي  يمواردي كه در مورد انفاق فردي و بخل ذكر شد عليرغم اينكه فرد  
مردم آن غنيمتي كه خدا از «: فرمايد ميا كشورهاي ديگر صادق است. يعمال نسبت به اقوام نيز در ا
ها نصيب پيامبرش كرده است از آِن خداست و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و  قريه
ماندگان، تا ميان توانگرانتان دست به دست نشود. هرچه پيامبر به شما داد بستانيد و از هرچه شما  راه

از آنِ مهاجران  را منع كرد اجتناب كنيد و از خدا بترسيد كه خدا سخت عقوبت است. نيز غنايم
اند و آنها در طلب فضل و خشنودي خدايند و خدا و  فقيري است كه از سرزمينشان رانده شده

كنند، اينان راستگويانند و كساني كه پيش از آمدن مهاجران در ديار خود  پيامبرش را ياري مي
دارند و از آنچه  مياند دوست  اند، آنهايي را كه به سويشان مهاجرت كرده اند و ايمان آورده بوده

دهند  كنند و ديگران را بر خويش ترجيح مي شود در دل احساس حسد نمي مهاجران را داده مي
 البتّه 604»خويش در امان مانده باشند رستگارانند. يوق شحهرچند خود نيازمند باشند و آنان كه از 

ت ببند و نه كامالً باز نما نه دست خويش به گردن«فرمايد:  اعتدال شده است كه ميامر به در بخشش 
ون چو آنان كه «فرمايد:  و در سورة فرقان به رسول اكرم ص مي 605»ي.كه مالمت و حسرت خور

  606.»گيرند ورزند بلكه ميان اين دو قرار مي ت نميسكنند و خ انفاق كنند اسراف نمي
  

ه سالي كو خشك قحطي ست و در صورتيز نيجا يو چه خارج يچه داخل يار ارزاق عمومكاحت
و  يقحطها ناشي از  براي جلوگيري از تلف شدن انسانمردم گرسنه باشند مراجع قانوني مجازند تا 

نند و قوت مردم را به آنها دهند.كفرمان دهند انبارها را باز  يگرسنگ

 

َو اْلَمساِكِني َو   اْلَيتامى وَ   َفِللَِّه َو ِللرَُّسوِل َو ِلِذي اْلُقْرىب  َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقرى  َعلى ما َأفاَء اهللَُّ ، 7-9سورة حشر، آيات  - 604
َتُهوا اْبِن السَِّبيِل َكيْ  اُكْم َعْنُه فَانـْ َ ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما  َو اتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َشِديُد  ال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْنيَ اْألَْغِنياِء ِمْنُكْم َو ما آ

ً . اْلِعقابِ  رِِهْم َو َأْمواهلِِْم يـَْبَتُغوَن َفْضًال ِمَن اهللَِّ َو ِرْضوا  َو يـَْنُصُروَن اهللََّ َو َرُسوَلُه ُأولِئَك ِلْلُفَقراِء اْلُمهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمْن ِد
ْبِلِهْم حيُِبُّوَن َمْن هاَجَر ِإَلْيِهْم َو ال َجيُِدوَن ِيف ُصُدورِِهْم حاَجةً َو الَِّذي. ُهُم الصَّاِدُقونَ  مياَن ِمْن قـَ اَر َو اْإلِ ِممَّا ُأوُتوا َو يـُْؤِثُروَن  َن تـََبوَُّؤا الدَّ

ُفِسِهْم َو َلوْكاَن ِِْم َخصاَصٌة َوَمْن يُوَق ُشحَّ نـَْفِسِه فَُأولِئَك ُهُم اْلُمْفلِ   َعلى  .ُحونَ َأنـْ
َتْقُعَد َمُلوماً َحمُْسوراً   َو ال َجتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىل، 29سورة اسراء، آية  - 605  .ُعُنِقَك َو ال تـَْبُسْطها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَ
  .واماً َو الَِّذيَن ِإذا َأنـَْفُقوا َملْ ُيْسرُِفوا َو َملْ يـَْقُرتُوا َو كاَن بـَْنيَ ذِلَك قَ  ،69آيه  سورة فرقان، - 606



 

  

  
  فصل سوم

  
  

  ديپلماسي در اسالم





 

  

   همقدم
مشي يا  به معني خط شود. معني اول ديپلماسي اطالق مي كلّيپلماسي به دو معني يد
از كشورهاي خارجي يا مناطق اعم  المللي هاي يك كشور در قبال مسائل سياسي بين سياست

شود. معني دوم به مفهوم هنر  اي بكار برده مي از جهاني يا منطقهاعم  المللي مختلف يا پيمانهاي بين
شد. به هر تقدير ديپلماسي با المللي مي ا فن مذاكره جهت رسيدن به تفاهم مشترك در عرصة بيني

از ديدگاه به هر دو مفهوم  بخشدر اين  607كند. در برقراري ارتباط مفهوم پيدا مي عنيهر دو مدر 
 

دو چهره «شود. گرچه معني لغوي آن شامل  معاني ديپلماسي در منابع خارجي مشتمل بر اين دو تعريف نيز مي - 607
  نيز هست. » داشتن

 Diplomacy is the application of intelligence and tact to the conduct of official relations between the 
governments of independent states, extending sometimes also to their relations with vassal states; or 
more briefly still, the conduct of business between states by peaceful means...skill or address in the 
conduct of international intercourse and negotiations. Ernest Satow, A Guide to Diplomatic Practice, 
London: Longmans, Green, 1957, 1-3.  
 Diplomacy is the peaceful conduct of relations amongst political entities, their principals and 
accredited agents. K. Hamilton and R. Langhorne, The Practice of Diplomacy-its Evolution, Theory 
and Administration, London: Routledge, 1995, 1.  
 Diplomacy is essentially a system of communication between governments and classic diplomacy 
rested almost entirely on linguistic skills. Christer Johnsson and Karin Aggestam, "Diplomatic 
Signalling," DSP Discussion Papers No. 27. 
 The term diplomacy means...the set of means and specific activities used by a State to serve its 
foreign policy. Jacques Chazelle, La Diplomatie, Paris: Presses Universitaires de France, 1962, 9. 
 Diplomacy is the technical instrument for the implementation of foreign policy. A.Y. Vishinsky and 
S.A. Lozevsky, eds., Diplomatichesku Slovar, Moscow: 1948-1950, vol. I, 570.  
 The functions of a minister sent to a foreign country are chiefly two: one is to care for the interests 
of his Sovereign in that country and the other is to discover the interests of others. M. Callières, De la 
manière de negocier avec les souverains, de l'utilité des Negotiations, du choix des ambassadeurs & 
des Envoyez, & des qualités necessaires pour reussir dans ces emplois, Bruxelles: Pour la Compagnie, 
1716. 
 Diplomacy is the execution by the diplomats of the strategy aiming at the realization of national 
interests in the international field. Morton Kaplan, "Introduction to Diplomatic Strategy", World 
Politics, July 1952, 548.  
 Diplomacy is the science or art of negotiation. Charles de Martens, Le Guide diplomatique, Leipzig: 
1866, 1. 
 Diplomacy consists of: 1-finding out or guessing intelligently what one power needs to know about 
another, 2-sifting and collating the information received, 3-determining the options available to a 
government and submitting them for decision, and 4-communicating and explaining a government's 
decisions to another government. Adam Watson, Diplomacy: The Dialogue Between States, London: 
Methuen, 1982, 122-4.  
 The primary function of diplomacy is to facilitate communication between the political leaders of 
states and other entities in world politics. Hedley Bull.  
 Diplomacy is the formation and execution of foreign policy. Hans Morgenthau, Politics among 
Nations, 146.  
 For diplomats have this charming arrogance that they set an example to whom, and of what, the 
devil himself will never know. John Le Carre, "The Honourable Schoolboy".  
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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    608.پرداختالمللي خواهيم  مفاهيم اسالمي در برقراري ارتباطات بين
هاي سياسي متداول جهان مبناي ديپلماسي ناشي از عوامل متشكلة قدرت نظير  در نظام

ثبات سياسي و محبوبيت ميان  ،يا، نيروي نظامي، توان اقتصادي و خصائص اجتماعي و انسانيجغراف
ل يك كشور در نظام جهاني تأثيرگذار است. خكشورها است كه هركدام به نوبة خود بر نحوه تدا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل
 Diplomacy is “to lie and deny.” Talleyrand. 
 A lie always leaves in its wake a drop of poison… The negotiator should recollect that he is likely 
for the rest of his life to be constantly engaged in diplomatic business and that it is essential for him to 
establish a reputation for straight and honest dealing. Francois de Callieres, 1716. 
 Diplomacy is the art of not lying, but neither telling the entire truth. Stefan Muscat. 
 Diplomacy is the overall process that is responsible for the interactions and outcomes of state 
relations. And must not be confused with its instruments of executive and legislative implementation; 
Negotiations and Foreign Policy respectively. Therefore, Diplomacy is a process that a state undergoes 
when conducting International Relations. Anna Hanooman. 
 The American Heritage Dictionary of the English Language, 4th Ed. 2004, by Houghton Mifflin Co. 
dĭ-plō'mə-sē is: 1-The art or practice of conducting international relations, as in negotiating alliances, 
treaties, and agreements. 2- Tact and skill in dealing with people. See synonyms at tact. 
 Roget's II: The New Thesaurus, 3rd Ed. by the Editors of the American Heritage Dictionary 1995 by 
Houghton Mifflin Co.: Diplomacy is: The ability to say and do the right thing at the right time.  
 WordNet 1.7.1, 2001 by Princeton University: Diplomacy is: 1-
http://www.answers.com/main/ntquery;jsessionid=ivabae5pqfi5?method=4&dsid=502&deid
=45441480&gwp=8&curtab=502_1&sbid=lc01bnegotiation between nations. 2-subtly skillful 
handling of a situation. 3-wisdom in the management of public affairs. 
 Translations for diplomacy, WizCom Technologies Ltd. 2005: 
Nederlands (Dutch): diplomatie, tact  
Français (French): diplomatie 
Deutsch (German): Diplomatie 
Ελληνική (Greek): διπλωματία, διπλωματικότητα, (μτφ.) διακριτικότητα, τακτ  
Italiano (Italian): diplomazia 
Português (Portuguese): diplomacia 
Русский (Russian): дипломатия  
Español (Spanish): tacto, diplomacia 
Svenska (Swedish): diplomati 
中国话 (Simplified Chinese): 外交, 交 手手际 , 外交手腕, 策略 
中國話 (Traditional Chinese): 外交, 交際手段, 外交手腕, 策略 
日本語 (Japanese): 外交, 外交的手腕 
   التفاوض مع الّناس, (االسم) الديبلوماسيه, فن أو مهارة  :(Arabic) العربيه

תואנידמ ,היטמולפיד  - .n :(Hebrew)  עברית   
 باشند: منابع زير 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).  

) ديپلمات و ديپلماسي، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور 1372آالدپوش، علي و عليرضا توتوتچيان ( - 608
  هوم فوق قابل دسته بندي هستند. معني بيان نموده كه غالباً در دو مف 46خارجه، ديپلماسي را در 
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تواند سبب اقتدار  غرافيايي ميجبراي مثال وسعت، موقعيت، عوامل اقليمي و اوضاع طبيعي از لحاظ 
كه -هاي تحرك قوا  سلطه يك كشور بر منطقه گردد يا نيروي هوائي، دريايي، زميني و يا سيستم و

ة مؤلّفرد آنها يا سالحهاي استراتژيك و ب -استكرده معروف  609فشار تكمهعصر به را عصر حاضر 
ور توان و سهم يك كشپرتكنولوژي توليد و اقتصاد  و بنگاهها. دهند نظامي در قدرت را تشكيل مي

روحية  وملّي  دهد و خصائص ة اقتصادي قدرت را شكل ميمؤلّفاي  المللي يا منطقه در تجارت بين
و ميهن ملّي  اتنژادي و تعصب -هاي قومي همساني و يكپارچگي افراد و ويژگي ،افراد جامعه

 قدرت يكة اجتماعي و انساني مؤلّفتشكيل دهندة دوستي و بسياري موارد ديگر از جمله عوامل 
هايي كه منجر به ثبات سياسي و حكومت يك كشور  . ثبات سياسي و ساير ويژگيباشند كشور مي

هاي ديگر  همؤلّفها نيز از  المللي يك كشور نزد افكار عمومي جهان و دولت شود و وجهة بين مي
شوند. تاريخ جوامع بشري نشان داده است كه هرگاه توازن قوا در سطح  قدرت يك كشور تلقي مي

افتاده و قرارداد اجتماعي  اتّفاقكمتر  هاملّتالمللي وجود داشته تجاوز به حقوق دولتها و  نبي
) بيشتر رعايت شده ولي ولي در اندازة جهاني آن -ژان ژاك رسونظر مد  المللي (به مفهوم بين

ها  ملّتممتازي از لحاظ قدرت دست يافته تجاوز خود را به حقوق ديگر عيت هرگاه كشوري به موق
آن نيازمند كتب  ذكرشده كه  مشاهدهآنقدر در تاريخ  مدعيو دولتها آغاز نموده است. شاهد اين 

  است. پديده مملو از اين  بشريتعديده است و تاريخ 
رفتار حكومت اسالم با كلّي ديپلماسي اسالمي و نحوة قواعد  رسيبر فصلدر اين هدف ما   
 طولدر  يحكومت اسالمهمانطور كه قبالً نيز به آن اشاره شد  البتّه. استها  ها و دولت ملّتديگر 

 بودهمنين علي ع ؤالم حيات اميردوران صدر اسالم و چند سال آخر در تاريخ اسالم فقط چند سالي 
ساير ازمنه كه پادشاهاني به در و چه  عباس و بني اميه بني هاي ها چه زمان حكومت و در باقي دوره

بودند همه به نام اسالم  مستقرهاي مسكوني مسلمين بر اريكة قدرت  سرزمين اسم اسالم در بالد و
  اسالم وجود دارد. واقعي   ها با حكومت طن و صورت اين حكومتاتفاوت زيادي در ب است ولي

ه عبارت ديگر ديپلماسي نمايند. ب در روابط كشورها با يكديگر مسائل مختلفي جلب نظر مي  
الملل و رهبري ديپلماسي و مبناي  نحوه برقراري روابط بينت كه عملي بر اصولي استوار اس

هاي تحصيل هدف همه از عوامل  ها و تاكتيك يا عقيدتي ديپلماسي و هدف آن و روش يانگيزش
ها  هايي در مباني و ويژگي باشند كه ديپلماسي متداول و ديپلماسي اسالم تفاوت مهم ديپلماسي مي

 

609 - Push button age. 
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  . هم آن خواهيم پرداختكه به بعضي از موارد م دارند
هدف و انگيزه ديپلماسي در اصل چرائي ايجاد و برقراري رابطه با دنياي خارج است. اين   

هاي  مختلف متفاوت بوده است. براي مثال در انواع نظامهاي سياسي جهاني  و نظام انگيزه در زمانها
المللي، حكومت قانون در  بين المللي، توازن قواي دو يا چند قطبي المللي، قدرت يك قطبي بين بين

تواند متفاوت  هدف ديپلماسي مي ،المللي و انواع ديگر وايفي بينالطّ الملل، سيستم ملوك روابط بين
  و منفعت بوده و هست.  امنيتباشد. ولي هدف اصلي و مشترك بين تمام اشكال ديپلماسي كسب 

گردد.  يا حفظ وجود خود تلقي ميبه مفهوم خودبقايي  امنيتاز لحاظ نظريات علوم سياسي،   
براي سبقت از ديگران در  تواند در حفظ وضع فعلي در برابر ديگران، آينده نگري مي امنيتاين 

ات، و ترس از تجاوز و بسيار موارد ديگر خالصه شود. كسب تصرّفآينده، ترس از دست دادن م
سياسي و اقتصادي و يا وسوسه به منافع نيز در حصول منافع ناشي از برقراري ارتباطات و روابط 

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

  زيم. پردا باشد كه در اينجا به آن نمي الملل مي اقتصاد بين
موانع  وضعدر مناطق امن و  جمعيتو اسكان در تاريخ با تقويت قدرت نظامي، استقرار  امنيت  

شده است. پس از رشد تكنولوژي و گسترش ارتباطات و دسترسي به  استحفاظي ايجاد مي
. انعقاد قراردادهاي چند جانبه، گرديددگرگون  امنيت حصولشرايط  ،ردافزارهاي دورب جنگ
ساير كشورها، تالش براي خودكفائي و  ورداندازي و ماكياوليسم در م هاي تفرقه روشري بكارگي

اي و  و پايش و مراقبت از تحوالت سياسي و اقتصادي منطقهملّي  استقالل نسبي تكنولوژيكي
، گرچه بسياري از است در قرن گذشته بوده امنيتهاي كسب  ويژگيروشها و المللي همه از  بين

است. بسياري از  رفته ر مياشمب امنيت تأمينروش  نحويا در قرون و اعصار قديم نيز به ه اين شيوه
كه با برقراري روابط  گردند تلقي مي امنيتهاي ديپلماتيك در كسب  روشمباني فوق  موارد
  گردند.  متبلور ميبه شكل ديپلماسي عملي الملل  بين

به  توجه عليرغمشود و  منفعت خالصه نميو  امنيتهدف ديپلماسي در اسالم تنها در كسب   
اسالم به  ،ملّتو كسب منفعت براي دولت و  امنيتمورد نياز براي ايجاد  هاي ؤلفهجميع محصول 

نمايد. در آية شريفة:  الملل مي لماسي و برقراري روابط بينديپطراحي دنبال هدف باالتري اقدام به 
خلق كرديم و شما را در شعب و قبائلي قرار داديم تا بشناسيد. اي  مادهاي مردم همانا شما را از نر و «
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 .فرمايد مي معينعرفان و بندگي هدف خلقت را  610»همانا اكرم شما نزد خدا خوددارترين شماست.
 فونرُ عْ يَ لِ به  ِلَيْعُبُدونِ كه  611»خلق نكردم جن و انسان را مگر براي عبادت« :فرمايد در جاي ديگر مي
را  لَِتعارَُفواشناخت و عرفان و آگاهي و بندگي است. برخي  ،. يعني هدف خلقتتنيز معني شده اس

ً و قَ عُ شُ ظرف  اند يعني شناختن يكديگر در شعب و قبائل هدف خلقت بوده است. اين  دانسته لَ بائِ و
آيه به هر تقدير همساني ابناء بشر و شناخت ديگري و به عبارت ديگر روابط اقوام و شعب و ملل را 

  كند.  مي اهداف خلقت ترسيموسيلة رسيدن به 
هاي خلقت است و برخي اعتراض كردند كه چرا خداوند همة  م و امم از ويژگياقوا تعدد  

براي هر گروهي از شما شريعت و روشي «فرمايد:  و قوم نيافريد. در قرآن مي ملّتدر يك  انسانها را
ساخت ولي خواست در آنچه به شما ارزاني  مي امتخواست همه شما را يك  نهاديم و اگر خدا مي

داشته است بيازمايدتان پس در خيرات بر يكديگر پيشي گيريد همگي بازگشتتان به خداست تا از 
ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم « 613 :اند فرمودهشرح اين آيه در  612»كرديد آگاهتان سازد. آنچه در آن اختالف مي

براي اشاره  مْ كُ نْ مِ خير أي از شما شريعتي برحسب قالب قرار داديم، و تتاميعني براي هر فرقه و ِشْرَعًة 
يعني  َو ِمْنهاجاً ي از اختالف استعداد آنها ناشي شده است. امتبه اين است كه شريعت مخصوص هر 

لق به طور مساوي وارد آن خاست كه جميع  آبراه  ةً عَ رْ شِ و راه واضح است به حسب قلب 
در آن مساوي  امتو شريعت راه به آب حيات است و جميع  امتبي در هر شوند و احكام قال مي
االمر وقتي كه واضح باشد، و مراد طريق واضح از قلب به حق است و آن به  جهاز ن َو ِمْنهاج ندسته

ن تجاوز نكن، زيرا ناليل سابق است يعني از شريعت مخصوص خودت به واسطة شرايع آعمنزلة ت
ُ َجلََعَلُكْم ود آنها بود و براي تو شريعت مخصوص خودت است. شرايع آنان مخصوص خ َو َلْو شاَء اهللَّ

بدون اينكه شريعتي واحد و بر يك طريق مبتني  متّفق امتخواست يك  اگر خدا مي كهأُمًَّة واِحَدًة 
ُكْم ِلَيْبُلوَ هاي مختلف قرار داد  امتشما را َو لِكْن داد  مي نسخ و شريعتي تجديد شود قرار ُكْم ِيف ما آ

 

َّ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثى. 13سورة حجرات، آيه  - 610 ً َو َقباِئَل ِلَتعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد    َأيـَُّها النَّاُس ِإ َو َجَعْلناُكْم ُشُعو
 . اهللَِّ َأْتقاُكمْ 

ْنَس ِإالَّ ِلَيْعُبُدونِ  .56ه سورة ذاريات، آي - 611  . َو ما َخَلْقُت اجلِْنَّ َو اْإلِ
ُكْم ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َو ِمْنهاجًا َو َلْو شاَء اهللَُّ َجلََعَلُكْم أُمًَّة واِحَدًة َو لِكْن ِلَيْبُلوَُكْم ِيف : 48سورة مائده آيه  - 612  ما آ

ُيَنبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفونَ فَاْسَتِبُقوا اْخلَْرياِت ِإَىل  يعاً فـَ  مشابه اين آيه در قرآن زياد است. .   اهللَِّ َمْرِجُعُكْم مجَِ
 . 342-344ترجمه، صص  4، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 613
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زيرا كه قبول آنچه كه عادت و الفت به او  تان،تا بدانچه از شرايع جديد به شما داده است بيازمايد
شود به خالف آنچه كه  پيدا شده است براي نفس آسانتر است و به سبب آن صدق ايمان ظاهر نمي

به كه مگر از صدق ايمان شود  نمي آنقبول  پست به آن پيدا نشده است. دعاو غيرمألوف است 
ها براي امتحان شماست  امتيعني وقتي دانستيد كه اختالف فَاْسَتِبُقوا اْخلَْرياِت . داده شده باشدكسي 

 سبقت بگيريدكه خداوند بر زبان پيامبرش به آنها امر كرده است يعني در آنچه پس به كارهاي خير 
رهاي خير را در حالي كه بر نفوستان سبقت هائي كه از گذشتگانتان گرفتيد، يعني كا نه عادت

سبقت  همجوارانتانكند، يا بر  ها امر مي ، زيرا نفسهايتان شما را به عادتانجام دهيد دگيري مي
يعاً  ِإَىل اهللَِّ َمْرِجُعُكمْ بگيريد تا گوي سبقت را ببريد.  كه بازگشت جملگي شما به اوست چه پيشينيان  مجَِ

ا گرفته و چه به عادت اخذ كرده باشد. اين عبارت تعليل قول خداست ه امر خدبو چه آيندگان، 
پس شما را به آنچه كه   فـَيَُنبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم ِفيِه َختَْتِلُفونَ  وعد و وعيد براي هر دو گروه است.فَاْسَتِبُقوا كه 

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

در امر با با تو باشد پس  نآيي آن ي آئيني نهاديم تا برامتبراي هر «فرمايد:  در آية ديگري مي  
يعني  614»تو منازعه نكنند. تو به پروردگار خودت دعوت كن كه همانا تو بر هدايت مستقيم هستي.

و آنها به آئين خود و تو به آئين  استمحترم  شاناي خودمنهاج و شريعت هر قومي برپيامبر  اي
  تر است.  كوتاهمستقيم و ديگر راهي  رايعتو بين ش شريعتخود باش گرچه 

ايجاد اقوام مختلف و قرار گرفتن مشيت  علّتكه اگر تأويل شود شايد دور از صحت نباشد   
مردم «ايد: فرم مي زيرا كهوده است آنها بعيت الهي بر شعوب و امم مختلف همانا اختالف و عدم تب

مردم «: فرمايد ديگر مي آية شريفةهمچنين و  615»نبودند پس ميانشان اختالف افتاد. امتيك  زج
كتاب بر حق بفرستاد تا بين مردم در با بودند پس خدا پيامبران بشارت ده و ترساننده را  امتيك 

  616»نچه كه اختالف كرده بودند حكم كند.آ
 

ِسُكوُه َفال. 67سورة حج آيه  - 614  .ُهدًى ُمْسَتِقيمٍ   رَبَِّك ِإنََّك َلَعلى  يُنازُِعنََّك ِيف اْألَْمِر َو ادُْع ِإىل ِلُكلِّ أُمٍَّة َجَعْلنا َمْنَسكًا ُهْم 
 سورة حج.  34همينطور نگاه كنيد به آيه 

  .َو ما كاَن النَّاُس ِإالَّ أُمًَّة واِحَدًة فَاْخَتَلُفوا. 19سورة يونس آيه  - 615
حلَْقِّ ِلَيْحُكَم بـَْنيَ كاَن النَّاُس أُمًَّة واحِ ، 213سورة بقره، آية  - 616 ِ رِيَن َو ُمْنِذرِيَن َو َأنـَْزَل َمَعُهُم اْلِكتاَب  َدًة فـََبَعَث اهللَُّ النَِّبيَِّني ُمَبشِّ

 .النَّاِس ِفيَما اْخَتَلُفوا ِفيهِ 
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هرگاه يكي از «فرمايد:  تعاليم الهي است. ميتوسط  اسي اسالم اشاعة تعالي انسانيهدف ديپلم  
مشركان به تو پناه آورد پناهش ده تا كالم خدا را بشنود سپس به مكان امنش برسان زيرا ايشان 

اين آيه خطاب به رسول گرامي اسالم است كه براي اينكه كالم خدا  617»دانند. قومي هستند كه نمي
زحمت  بده و آنها را تا مأمن امن نيز بدرقه كن و اين بارِهم گوش مشركان برساني به آنها پناه  را به

بشنوند بلكه از اين استماع تغيير روش (از بيانات تو) دانند كالم خدا را  را قبول نما تا ايشان كه نمي
آموزد  ميو  استم هدف ديپلماسي اسال مبين ،دهند و به راه خدا نزديك شوند. اين روش برخورد

خداوند در . به عبارت ديگر يك روش بايد باشدچگونه در اسالم روش برقراري ارتباط كه 
كند تا  مشقت مي متحملرا ص گونه است كه پيامبر اكرم  بديننزديك ساختن خلق به راهش 

م است آيد بشنوند. و اين كالم نه تحكّ مشركين كالم خدا را كه از دهان مبارك رسولش بيرون مي
بلكه گفتگوئي است همانند مذاكرات متعارف. در سورة نحل همين دعوت به  ،يهو نه امر و نه ن

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

دعوت َسِبيِل رَبَِّك   ادُْع ِإىل« 619 اند: در شرح اين آيه فرموده 618 »ترين است به هدايت شدگان. آگاه
به است و لذا ادات وصل نياورده است و مقصود از ماقبلش كالمي منقطع  كن به راه پروردگارت،

حلِْْكَمِة باشد.  واليت است ميكه رب دين اسالم يا بزرگترين ركن آن  راه َو اْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َو ِ
لَِّيت ِهَي َأْحَسُن  ِ حكمت به به حكمت و موعظة نيكو و به طرز نيكوئي با آنها صحبت كن، جاِدْهلُْم 

معني اطالع بر دقايق علوم كه بشر از به تفسير شده است و از نظر علم و عمل خدا تشبه به معناي 
 ، و درهستنداز آوردن آن عاجز  او كه امثالاست اعمالي  مانند آن عاجز است و توانمندي بر دقايق

دعوت از  آنشأن واليت است. و مقصود از آن گويند و  مي كاري بيني و خرده خرده آن هفارسي ب
او با ز طريق ظاهر برحسب اقتضاي حال ادر مدعو برحسب استعدادش، و يا تصرّف طريق باطن 

برگرداند.  تا بدين وسيله او را به سوي حقرات و خياالت خطو وسيلةبه او باعالم اظهار معجزات و 
 

َنـَُّهْم قـَْوٌم ال َو ِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع  : 6سورة توبه، آية  - 617 ِ َكالَم اهللَِّ مثَُّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه ذِلَك 
  .يـَْعَلُمونَ 

لَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم   ادُْع ِإىل. 125سورة نحل، آية  - 618 ِ حلِْْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َو جاِدْهلُْم  ِ ِمبَْن َسِبيِل رَبَِّك 
ْلُمْهَتِدينَ  َضلَّ  ِ   .َعْن َسِبيِلِه َو ُهَو َأْعَلُم 
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 يا اظهاردعو نافع باشد تا آن را طلب كند، مموعظه حسنه عبارت از اظهار چيزي است كه براي و 
و مدعو ببيند كه دعوت كننده ناصح  كهطوريب ،شودموجب اجتناب او كه  استآنچه كه ضرر دارد 

به م خصم با حجت و برهان يا الزاحسنه عبارت از  ةمجادلو . استنبوت خيرخواه اوست و اين شأن 
در اخبار نيز  .از اين كه موافق با برهان باشد يا نباشداعم است  باشد چيزي كه پيش او مسلّم مي

يزي است كه منطقّيين آن را چاز آن اعم  مجادله كههمين معني اشاره شده  هپيرامون تفسير مجادله ب
اگرچه با زيرا كه رسول خدا ص مأمور است مردم را   و اين شأن رسالت است،اند  اصطالح كرده

صاحب هر سه شأن است و مردم نيز  رسول صكه است قبول دين كند. براي اين  هوادار بشمشير 
 ومعاندي كه نيازمند الزام است. ص و  نصيحت نبي ةكنند قبول، ولي تصرّف ةاند: آماد بر سه طبقه

ست، لذا خداوند متعال نبي اكرم ص را بر ا متصوري خاص ت احوالطبقااين براي هر شخصي از 
را كه حقّي ه كه در اخبار آمده اين است كه چغيرحسنه بنابر آن ةمجادل و گانه امر كرد دعوتهاي سه

كند انكار كني، يا آن را باطل تلقي كني تا او را ملزم سازي و يا اين كه نتواني با  دشمن ادعا مي
و در نتيجه با او به جدال پرداخته و به موجب ضعف  او مقاومت كنيدر مقابل ت و برهان حج

ِإنَّ  ي و قلوب مسلمين و عقايدشان را سست كني.دهخصم را بر اهل دين خودت جرأت  خودت
ْلُمْهَتِدينَ  ِ ترين است به كسي كه از راه  آگاهپروردگار تو  رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِمبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َو ُهَو َأْعَلُم 

اي پيامبر تو مأمور دعوت عام هستي، پس ترين است به هدايت شدگان، يعني  گمراه است و آگاه
   »نگردد. وت بخشد يا نه موجب سستي اين انديشه كه آيا دعوت فايده مي

 گردد. در حكومت اسالمي برميهاي  و تعريف و ويژگيبحث رهبري ديپلماسي به موضوع م  
باشد و در غير اين ع نبي يا ولي يا وصي  حاكميتاصل حكومت اسالمي حكومتي است كه تحت 

ديني در حكومت اسالمي واجب است و در عيت صورت حكومت به نام اسالم است. تب
از خلفاي جور عيت باشند وجوب شرعي ندارد. براي مثال تب هايي كه به نام اسالم مي حكومت
سبب تواند  و سايرين الزام شرعي ندارد بلكه همكاري با آنها مي عباس و بني اميه بنيهاي  حكومت
ال حضرت جعفر صادق ع . همانطور كه در داستان صفوان جمنيز باشددن معصوم ع شضعيف 

است. و  مفصلفرمايند كه شرح آن در كتب روائي  صفوان را از اجاره دادن شتر به خليفه تحذير مي
اً ميل داري ببر اين است كه چون تو ميل داري شترهايت سالم برگردند قل ايراد حضرت بر صفوان

  كه خليفه نيز سالم باز آيد و همين ميزان تمايل قلبي تو جايز نيست. 
چنانچه در مصادر حكومتي اذن از انبياء و اولياء و اوصياء الهي منضم باشد  هرحالبه   



  281  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

يار مأذونين و صاحبان امر الهي باشد، كه در اخت حاكميتحكومت اسالمي است يعني به نحوي 
غير اين  در 620»اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول و صاحبان امر از ميان خودتان را« فرمود:

يابد كه  مصداق ميقانوني عيت صورت اطاعت شرعي مصداق ندارد و اطاعت قانوني و مشرو
الزم االتباع در حيطة قانون قابل احترام و  منبعث از قرارداد اجتماعي بين افراد جامعه است كه خود

  است. 
هاي سياسي با رياست قوة مجريه و تشكيالت اجرايي وي است و  رهبري ديپلماسي درنظام  

خود را داراست. در حكومت اسالمي رهبري  خاصهاي  هاي مختلف تفاوت اين موضوع در نظام
رهبري ديپلماسي را به عهده  ،صاحبان امر كلّياست يا به طور ع ديپلماسي با نبي يا ولي يا وصي 

  621باشند. دار مي دارند همانطور كه رهبري جامعه را عهده
هاي سياسي تقريباً مشابه و خصوصاً از طريق مذاكره است.  روشهاي ديپلماسي در نظام  

به  گيرد. زني و مبادله امتيازات صورت مي المللي بر اين اساس تحت شرايط چانه برقراري روابط بين
هاي  دهند روابط ميان خود و طرف ها از طريق معاوضة امتيازاتي كه به يكديگر مي طوري كه دولت

  كنند.  خود را تعريف مي
مبادلة امتيازات قرار دارد. اصوالً حكومت  ماديروش ديپلماتيك در اسالم باالتر از جريان   

ه به عنوان برادر يا همسايه اقدام به نگرد بلك اسالمي به كشورهاي ديگر به عنوان منبع انتفاع نمي
و ملّي  هاي نمايد. وظيفة برادري يا همسايگي متفاوت از تعاريف تفاهم و دوستي برقراري روابط مي

ات و اقتصاد در ماديات استوار است. مبنا بودن ماديالمللي جهان فعلي است كه همگي برمبناي  بين
ات و اقتصاد را به ماديدف نيست. به عبارت ديگر اسالم بلكه ه ،شدهاين بحث از نظر اسالم منتفي ن

اني. در سمج ذخواهد و نه فقط براي رفاه و تلذّ عنوان ابزاري براي تعالي روحي و اخالقي جامعه مي
ات است كه اخالقيات و ماديبه كسب  توجهنقدر آالملل در نظام جهاني  صورتي كه در روابط بين

ديپلماسي اسالمي با هدف اعتالي  لذاشوند.  صاديات لگد مال ميمعنويات همه در زير پاي اقت
و در اين  داردمعنويات و اخالقيات جامعه سعي بر ايجاد و برقراري روابط با ساير كشورها 

  پردازيم.  كه به شمارش برخي از آنها مي دهد مينظر قرار مد  را مهميذاري اصول گ هدف
 

 .  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللََّ َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ ، 59سورة نساء، آية  - 620
  اقتصادي انواع بيمه و شيوة حكومت اسالمي.  -) تحليل فقهي1382يژن (بيدآباد، ب - 621

http://www.bidabad.ir/doc/bimeh.pdf 
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  ه زاصل مأموريت بر مبناي اجا - 72
س از كب ديني، قضائي، سياسي و اجرائي بر مبناي اجازه است و هيچصمنااحراز  ،در اسالم   

 تة نيز دخالت يا حكم كند. در قرآن كريم در آيفرعي ةدر امور جزئي حتّيپيش خود محق نيست تا 
ن مگر به اذشفاعت كند نزد او كيست كه «فرمايد:  نمايد و مي الكرسي شفاعت را منحصر به اذن مي

به  نحصرمو بطور كلّي دين را بيعت و اتصال به خداوند شفاعت و نتيجتاً بر اساس اين آيه  622.»او
اي  شريح در جايي كه تو نشستهي ا«فرمايد:  ريح مي. امير مؤمنان علي ع به شُنمايد اجازه ميصاحبان 

 ةو مسائل جزئي فروع دين درفتوا و قضاء يعني مسند  623.»نشيند مي يقيا شنبي  نبي يا وصي فقط
در انحصار صاحبان اجازه قرار  و حقيقت آن منحصر به انبياء يا اوصياء آن بزرگواران ع استديني 
و اذن روايت خود را به طرق مراعي اجازة روايت هستند  صيلنيز علماء ا لذا در اين زماندارد 

بيان حتّي نقل و از  و كسي كه اجازة روايت نداشته باشد معذوررسانند  صحيحه به معصوم ع مي
سبب  عيهفر ةجزئيامور  حتّية امور كلّياخبار و احاديث است. در غير اين صورت حكم ايشان در 

كسي كه به آنچه «فرمايد:  شود. چرا كه در قرآن كريم مي فسق و ظلم و كفر صاحبان فتوا مي
و در دنباله  625ستفرمايد ظالم ا مي و در دنباله 624»خداوند حكم كرده حكم نكند كافر است.

آن سه بار در قرآن كريم پشت  اهميتو اين موضوع را خداوند به دليل  626فرمايد فاسق است مي
  سر هم تكرار فرموده است. 

شد و اين موضوع به دليل  رسول خدا ص انجام ميتوسط  در صدر اسالم نيز تمام انتصابات  
را منحصر به خود و رسول عيت اوند تبهمگي از صاحب فرمان است كه خدعيت اجازه و تب اهميت

و اين اطاعت الزمة رشد در ارشاد باطني و نظم در حكومت  627خود و صاحبان اجازه فرموده

 

ِِْذنِهِ ، 255سورة بقره، آيه  - 622   َمْن َذا الَِّذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإالَّ 
ْ�ََد َعْن يـَْعُقوَب ْبِن َيزِيَد َعْن َحيَْىي ْبِن ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي  -۲ب أن احلكومة إمنا هي لإلمام ع  ،۴۰۶ ،۷، الكايف - 623 َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َأ

يَلَة َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّاٍر َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع  َ ُشرَ اْلُمَباَرِك َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َجَبَلَة َعْن َأِيب مجَِ ْيُح قَاَل قَاَل َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني ع ِلُشَرْيٍح 
  .َقْد َجَلْسَت َجمِْلساً َال َجيِْلُسُه ِإالَّ َنِيبٌّ َأْو َوِصيُّ َنِيبٍّ َأْو َشِقيٌّ 

ُ فَُأولِئَك ُهُم اْلكاِفُروَن ، 44سورة مائده آيه  - 624  َو َمْن َملْ َحيُْكْم ِمبا َأنـَْزَل اهللَّ
   فَُأولِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ َو َمْن َملْ َحيُْكْم ِمبا َأنـَْزَل اهللَُّ ، 45سورة مائده آيه  - 625
ُ فَُأولِئَك ُهُم اْلفاِسُقونَ ، 47سورة مائده آيه  - 626  .َو َمْن َملْ َحيُْكْم ِمبا َأنـَْزَل اهللَّ
 .  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللََّ َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ ، 59سورة نساء، آيه  - 627
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هاي سياسي ديگر فقط شق دوم مطرح است ولي در اسالم رشد  سياسي اسالم است. در حكومت
افتد مگر با  نمي اتّفاقالي و تكامل نظر قرار دارد و اين تعمد  معنوي و تعالي اخالقي انساني افراد نيز

 كرد هدايتشخداوند آنكه «كه فرمود:  توسط كساني كه مأمور رشد و تربيت خلق هستند،ارشاد 
  628»و آنكه گمراه شد ولّيِ مرشد نداشت. شدهپس او هدايت 

يا روايت و صدور احكام مذهبي چه و هدايت هاي اخذ بيعت و ارشاد و راهنمايي  پس سمت  
و  ختصاص داردص و نواب آن حضرت ا محمدقائم آل  بهغيبت و چه در زمان ظهور  در زمان
در زمان خروج آن حضرت و در اختيار گرفتن حكومت باز و سفارت و سياسي  ءضاقهاي  سمت

هاي  مختص به حضرتش و نواب آن حضرت است كه خود منصوب فرمايد. بلكه بايد گفت سمت
 تصرّفب و صباشد ولي در غ به آن حضرت مي تعلّقيز منكه حكمراني بر خلق خداست  فعلي

  رانند. بدون اذن خداوند بر خلق او حكم ميآنان پادشاهان و سالطين قرار گرفته و 
در شرح  629.»هيچكس شفيع (و واسطه) جز به رخصت او نخواهد بود«فرمايد:  قرآن كريم مي  

گفته شده: آيا كسي حقّ دخالت در امر وال است، گويا ئاستيناف و جواب س: «630اند اين آيه فرموده
دارد؟ و يا اصالً شفاعتي وجود  تعلّقامر خدا به عالم طبع و مردم و حال آنها را دارد؟ يا در فعل 

او و تدبير او تعالي است،  ةپس فرمود: شفاعتي جز به اذن خدا نيست، و دخالت شفيع با اجاز ؟دارد
در اينجا به معني درخواست عفو از داراي  شفاعت يا حال متداخل يا مترادف است و نه ديگري.

استعمال آن در درخواست عفو براي غير  يا درخواست احسان به او (غير) است و سلطنت براي غير،
به آخرت نيست، بلكه آن  مختص اند ه بعضي گمان كردهكشايع شده است. و شفاعت نزد خدا چنان

 براي توبه كنندگان بيعت كننده بر هااست، چه استغفار آندر دنيا براي انبياء ع و اوصياي آنان ثابت 
باشد و استغفار آنها بعد از اين براي آنان شفاعت است، و امر آنان به خير و  دست آنها شفاعت مي
بر امر  دت يابأآنها همه نوعي شفاعت است. پس كسي كه جر ةت و موعظحنهي آنها از شرّ و نصي

 را مانند ساير صنايع معاش قرار دهد و و حرام او با فتوي و آنا خدنهي آنها و بيان حالل  خلق و
تحقيق تجرّي بر خدا  واسطه يا باواسطه به قضاوت بين مردم بپردازد پس به بدون اجازه از خدا بي

تجرّي بر خدا نهايت شقاوت است و اين براي كسي كه مرتكب آن شده و جرأت بر اخذ نموده و 
 

ُ فـَُهَو اْلُمْهَتِد َو َمْن ُيْضِلْل فـََلْن َجتَِد َلُه َوِليًّا ُمْرِشداً ، 17سورة كهف آيه  - 628   .َمْن يـَْهِد اهللَّ
 . ما ِمْن َشِفيٍع ِإالَّ ِمْن بـَْعِد ِإْذنِهِ  ،3سورة يونس، آية  -  629
  .304 -307ترجمه، صص  6، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 630
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اميه و  رسم خلفاي بني اند كسر عظيمي است، چنانكه اي از خدا نموده بيعت از مردم بدون اجازه
اي  س چنين بوده است، و همچنين است گروهي كه متشبه مبطله به صوفيه شده و بدون اجازهاعب بني

لذا علماي سلف بدون اجازه از معصوم اند.  از مشايخ معصومين ع داخل در آن شده و تجرّي نموده
ي و ظنّ خود. و أخدا با راحكام سد به بيان ر، تا چه ندكرد و حديث نقل نميع يا از منصوب ا

ه همچنين صوفيو آنها مضبوط است.  ةاجاز ةروايت مشهور و مسطور و سلسل ةمشايخ اجازه و اجاز
شدند مگر اجازه  بيان احكام و استغفار خلق و اخذ بيعت از آنان داخل نمي ومحقّه در امر و نهي 

ضبوط است. و ذم امر به معروف و نهي از منكر و اقدام مو سالسل اجازات آنها نزدشان  داشته باشند
اغراض ي براي ا از كسي كه آن را وسيله ت ندارد به خصوصبر فتوي و وعظ از كسي كه اهلي

ه مردم به خود و ط بر بندگان و شهرت و جلب توججمع كردن مال و كشورگشائي و تسلّفاسده از 
ار به عت خود در قلوب آنها قرار داده است در اخبار زياد وارد شده است. از اين محبداخل كردن 
وارد شده  ءبريم و ما را از شرّ امثال اين اشرار حفظ نمايد. و در وصف مجلس قضا خدا پناه مي
نشيند مگر نبي يا وصي يا شقي و بديهي است كه وصايت  لسي است كه در آن نميجاست: اين م

دارد و چيزي كه او از حيث تش نبو او از حيث ف است در چيزي كهي ص در تصرّنب نبن از جاذا
رساند، و   يرا دارد عبارت از احكام الهي است كه آنها را به بندگانش م ف در آنتصرّ حقّنبوتش 
والدت ه بر به چيزي است كه ذكر كرديم، زيرا وراثت منحصر عمش 631اْلُعَلَماَء َوَرثَُة اْألَنِْبَياءِ حديث 

والدت جسماني مقصود نيست و والدت روحاني هم به  نيست، و جسماني يا به والدت روحاني
صال مخصوصي است و وراثت متّصل به نبي و اتّشود، بلكه آن نسبت خاص  عا حاصل نميمحض اد

ني صال نسبت روحاعد او از نبي كه مورث اوست دارد. و اصل اتّصال او و قرب او و بص به قدر اتّ
 ب حاصل از متابعت او و مقدار ارث برحسبرشود مگر با عمل صوري و تفاضل در ق حاصل نمي

برد و كسي  ن مؤنّث است يك سهم از ارث ميأشود، پس كسي كه داراي ش مختلف ميتفاضل 
نبي ص يا خليفه او  ضل را بشناسد جزابرد و كسي كه اين تف ر است دو سهم مين مذكّأكه داراي ش

 

ٍد َو ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي َعْن  -۱:ب ثواب العامل و املتعلم ،۳۴ ،۱ ،كايفال - 631 ُحمَمَُّد ْبُن احلََْسِن َو َعِليُّ ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن َسْهِل ْبِن ِزَ
يعًا َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد اْألَْشَعِريِّ َعْن َعْبِد اهللَِّ ْبِن َمْيمُ  ْ�ََد ْبِن ُحمَمٍَّد مجَِ َ�َّاِد ْبِن ِعيَسى َأ َراِهيَم َعْن َأبِيِه َعْن  وٍن اْلَقدَّاِح َو َعِليُّ ْبُن ِإبـْ

 اهللَُّ ِبِه َطرِيقًا ِإَىل اْجلَنَِّة َو ِإنَّ  َعِن اْلَقدَّاِح َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل قَاَل َرُسوُل اهللَِّ ص َمْن َسَلَك َطرِيقًا َيْطُلُب ِفيِه ِعْلمًا َسَلكَ 
َماِء َو َمْن ِيف اْألَْرِض َحىتَّ اْحلُوِت ِيف اْلَبْحِر َو اْلَمَالِئَكَة َلَتَضُع َأْجِنَحَتَها ِلطَاِلِب اْلِعْلِم ِرًضا ِبِه َو ِإنَُّه َيْسَتْغِفُر ِلطَاِلِب اْلِعْلِم َمْن ِيف السَّ 

 َو َال ِدْرَمهًا ِر النُُّجوِم َلْيَلَة اْلَبْدِر َو ِإنَّ اْلُعَلَماَء َورَثَُة اْألَْنِبَياِء ِإنَّ اْألَْنِبَياَء َملْ يـَُورِّثُوا ِديَناراً َفْضُل اْلَعاملِِ َعَلى اْلَعاِبِد َكَفْضِل اْلَقَمِر َعَلى َسائِ 
  .َو َلِكْن َورَّثُوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذ ِمْنُه َأَخَذ ِحبَظٍّ َواِفرٍ 



  285  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

مذكور  ةشود مگر به سبب ارث گذاشتن او و آن همين اجاز راين وراثت او محقّق نمينيست بناب
 »است.
نمايندة رسمي و آكرديته از شود.  المللي نيز مشابه اينگونه موارد ديده مي در ديپلماسي بين  

كند. عناوين و سلسله مراتب ديپلماتيك  سوي رئيس يك دولت به عنوان واسطة اصلي خدمت مي
منطبق با شرايط آن زمان نيز مطرح بودند.  1818در  632و ايكس الشاپل 1815ة وين در كنگر

دول متعاهد را ملزم به رعايت  1961آوريل  18دربارة روابط ديپلماتيك مصوب  633كنوانسيون وين
نمايد. و اگر به دليلي يكي از  ا به مقامات كشور ميزبان ميسفرتشريفاتي در مورد تقديم استوارنامة 

د مأموريت سفير نيز نقانوني خود را از دست بدهعيت يا ميزبان سفير) مشروسفير (فرستنده  طرفين
اً سفرا بايست استوارنامة خود مجدديابد. براي مثال پس از تعويض پادشاه يا رئيس جمهور  خاتمه مي

شود  صالحيتيد اً بايد تجدمجددرا به پادشاه جديد ارائه دهند. يا اگر رتبة ديپلمات تغيير يابد وي 
اً استوارنامة خود را به حاكم ميزبان مجددض وي نيز بايد اتمام رسد معوه و اگر سفير مأموريتش ب

ها در كشوري  ها يا حكومت هاست. وقتي دولت حالت ديگر در تعويض دولت 634ارائه دهد.
لت يا شوند و اين تعويض چه قانوني باشد و چه قهري نيازمند تجديد ميثاق دو تعويض مي

مراسم  مشابهاست. اين رسم و آئين  ت جديدة نمايندگان و سفراي دولكلّيبا  هاي ديگر حكومت
اهللا در هر زمان همة مؤمنين بايد با خليفة  ةكه بعد از رحلت خليف استتجديد عهد بيعت در اسالم 

حضرت امير ع  اً تجديد بيعت نمايند. ماجراي غدير خم و چادر زدنمجددجديد يا با نمايندگان او 
موضوع در  اهميتقبل از رحلت رسول گرامي اسالم ص به دليل  حتّيو بيعت همة مؤمنين با ايشان 

اند. آنچه كرده  اند كه اكنون درگذشته هايي بودهامتآنها «فرمايد:  تاريخ ثبت است. قرآن كريم مي
اند  الي كه آنها كردهبودند از آنِ آنهاست و آنچه شما كنيد از آنِ شماست و شما را از اعم

هاي بعدي بايد موارد احكام،  ها و حكومت اين موضوع داللت بر اين دارد كه دولت 635»پرسند. نمي
  نمايند.  مجددانتصابات و معاهدات گذشته را تنفيذ و تصديق 

داستان آيات مربوط به  ذيلشرح براي شرح اجازات و نيابت از رسالت و واليت به  هرحالبه   
 

632- Aix la Chapelle  
633 - American Journal of international law (1961) pp 1062 – 1082. 

عصر  ) ديپلماسي نوين در1365براي شرح اين موضوعات و موارد مشابه نگاه كنيد به: كاظمي، علي اصغر ( - 634
  المللي، وابسته به وزارت امور خارجه. تهران.  الملل، دفتر مطالعات سياسي و بين روابط بين دگرگوني در

  .تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلا ما َكَسَبْت َو َلُكْم ما َكَسْبُتْم َو ال ُتْسَئُلوَن َعمَّا كانُوا يـَْعَمُلونَ ، 134آيه  سورة بقره، - 635
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 636پردازيم: مي   بيان السعاده في مقامات العبادهاز تفسير شريف كهف  موسي ع در سورةخضر ع و 
: كه با آن همانند بشريتمقام اول خلق داراي سه مقام هستند:  هبدان كه انبياء برحسب نسبتشان ب«

و كنند  آشامند و در برآوردن احتياجاتشان كار و تالش مي خورند مي كنند، مي زندگي مي ينساير
 آنهاو اطاعت نبوت  كمك ديگران دارند. و همين است كه مردم را از قبول هدر زندگي احتياج ب

 تأمينحتاجند و جهت معيشت خود مبينند كه آنان نيز مثل ساير مردم در  دارد، چون مي از ميب
نه از نه از طريق علم و برهان و  وبينند  كوشند و مقام ديگري هم از ايشان نمي ميخود مايحتاج 

در ماوراي مقامهاي مرئي داراي مقام كنند كه  چنين چيزي را درك نميطريق ذوق و وجدان 
علوم مردم منحصر بر چيزي است كه در اين سراست چنانكه خداوند تعالي  .ديگري هستند

   اند همين مقدار است. رسيدهبه آن آنچه كه از علم  637 ذِلَك َمْبَلُغُهْم ِمَن اْلِعْلمِ فرمايد:  مي
  در خور سوراخ دانايي گرفت      ايي گرفت اندرين سوراخ بنّ

َو  گرديدهشود منحصر  همان مقدار كه ديده مي بهانبياء اوصاف و مقامات است كه همين جهت  از
ُتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْ    د. يو گفتند: شما بشري جز همانند ما نيست 638ُلناقاُلوا ما أَنـْ
  برداشتند ءهمسري با انبيا                  را مثل خود پنداشتند  ءانبيا

و  نهد. بنياد مي كه نظام معاش و زندگي مردم را كه به صالح دنيا و آخرت كشاند :مقام رسالتدوم 
 و قهر و حسب اين مقام است كه مردم را با لطفو به كند.  حدود خدا و عبادات قالبي را وضع مي
است بيعت  مقرّرها طبق شرايطي كه نزدشان  ز آنكنند و ا اختيار و اجبار به سوي خدا دعوت مي

نامند و بعد از  بيعت را بيعت عام نبوي مياين اين دعوت را دعوت ظاهري عمومي و  وگيرند  مي
حسب اين مقام افراد و به  :قام واليتسوم مشود.  ها واقع مي اين بيعت است كه اسم اسالم بر آن

دعوت فقط با لطف  ير الي اهللا و سلوك به آخرت وس و طريق دلنه غير ايشان را به مستعد و 
ال ِإْكراَه ِيف  نان كه خداي تعالي فرموده:چبدون اين كه زور و اجباري در كار باشد هم كنند مي

ممكن نيست، زيرا اجبار در آن شود و اصوالً  چون در اين دعوت اكراه و اجبار برداشته مي 639 الدِّينِ 
از  وشود.  تصور نميدر آن ر پوشيده است و اجبار انظات كه از اسآن سلوك از طريق دل  هسير ب

 

 .437 – 445ترجمه، صص  8، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 636
  . 30سورة نجم، آيه  - 637
  . 15سورة يس، آية  - 638
  . 256سورة بقره، آيه  - 639
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و  شود آن تعليم داده ميلوازم سلوك و حدود آن برحسب مراتب  و احكام قلبآنها اين جهت به 
باطني و  خاصاين دعوت و بيعت دعوت و رند. يگ بيعت مياست  مقرّرنزد آنها طبق شرايطي كه 

بيعت عام و اسالم  ةفايدو شود.  د از بيعت اسم ايمان بر آنها واقع ميولوي نام دارد، و بع خاصبيعت 
ه و غايت آن دارث بو داخل شدن تحت حدود احكام و حفظ خون و ناموس و تصحيح نكاح و

احكام شود مگر با انتحال و انقياد  حاصل نميخاص است. چون اين و بيعت  قبول دعوت باطني
نقياد بدون اسم اسالم و جريان احكام آن به مجرد همين ا در اطالقص  نبيزمان بعد از  .شرع

به خالف ايمان كه  اند حصول آن توسط بيعت يا با حصول بيعت فاسده با خلفاء جور اكتفا كرده
 شود مگر با بيعت و اتصال صوري نمي حاصلآن ارتباط و اتّصال باطني است و بذر اين اتصال  ةثمر
همين جهت است كه در  به و .جان و اموال وختنرفگرفتن ميثاق و  و نعهد با زبا و عقد به ايمان و

ي از اسرار خانه راضي نشدند. و از همين جا سرّ اين جا بر بيعت ملتزم گشته و تنها به اعتقاد قلبي
شود. همچنين است  نشيني علي ع و آزاد گذاشتن مخالفينش در حدود بيست و پنج سال ظاهر مي

. مقام رسالت آنها به حسب خالفت بود و نه اصالتاً هدي با اين تفاوت كه ةئمو اع حال اولياي خدا 
نايب يا هردوي آنها گاهي براي هر يك از دو مقام  داشتندليكن بر حسب مقام واليت كه باالصاله 

 بهر مقام رسالت دنواب رد. نيابت بعد از غيبت كبري تا زمان ما جريان دا ةاين سلسلگذاشتند و  مي
و  اند. ارشاد نام گرفته ةنواب در مقام واليت مشايخ اجازو  اند. در روايت ناميده شده ةاجازمشايخ 

اند،  ناميده شده دو قسم اول نواب خاص اند هر دو اسم را دارند. نايباني كه جامع هر دو نيابت بوده
اند به  نصب كردها جمع اموال و غير اينه غير از اينها از كساني كه به امامت جماعت ياهمينطور كه 

ر هر چيزي دنامند چون نيابتشان نسبت  قسم سوم را نواب عام ميو  اند، نام برده عنوان نواب خاص
ن از زمان آروايت در مشايخ  ةاجاز ة. همانطور كه سلسلاستگردد  ميارجاع كه به امام ع 

بلكه از زمان  صخاتم ارشاد هم از زمان  ةاجاز ةسلسل ،منضبط متصل استما معصومين ع تا زمان 
از  هاجازدر  مأذونمتصل است. پس اگر كسي بدون اين كه اذن از منضبط و آدم ع تا زمان ما 

مراه نموده گگمراه شده و ديگران را نيز  و معصوم ع داشته باشد ادعاي فتوا يا ارشاد كند خطا كرده
و برتر از خون شهدا است. و  نمايد كه مدادشان افضل دد و ارشاهكه با اجازه فتوي دو كسي  است

 و مواريث و تعليم عبادتهاي قالبي و سياست بالد مانند حدودرضوان اهللا عليهم شأن مشايخ روايت 
هر حق به  ءعطاات و مراتبشان اكثر هب توجهنظرشان م و بندگان است هآداب معامالت و مناكحات ب

اند چون علم به وجهي  ناميده ءرا علما و منع است و لذا آنها ءاز لطف و قهر، و اعطاحقّي صاحب 
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سلوك الي اهللا،  و شأن مشايخ ارشاد تعليم احكام قلب ت و حقوق آنها است. وادرك مراتب كثر
ين و ميراندن يو اتصاف به صفات روحانتهذيب اخالق  ه آنها وعدم التفات ب و تاتجريد از كثر

غضب را ميرانده و به قضاي الهي راضي چون  نامند مي ءغضب و شهوت است، و لذا آنها را حلما
و حفظ مراتب كثرت با تمكّن در مقام وحدت  مشايخ هر دو اجازه جمع بين دو حقاند و شأن  شده

و در عين  آن به وحدتجذب  توسط نفوسدر  تصرّفبا ابقا در كثرت و  ه وحدتو دعوت ب
 ءسته و لذا آنان را حكماحفظ جميع مراتب است به نحو شايآن  ة، و خالص در كثرتتوسعة آن 

دانستند  بر هر سه مورد اشاره شده است كه فرمود: اگر مردم مي اند. در روايتي از امام سجاد ع ناميده
طلب  چيزي در طلب علم است آن را اگرچه با ريختن خون و فرورفتن در درياها باشدچه 
ترين بندگان من نسبت به من  خداوند تبارك و تعالي بر دانيال ع وحي كرد كه مبغوض كردند. مي
ترين  سبك بشمارد و پيروي از آنها را ترك كند و محبوب جاهلي است كه حقّ اهل علم را ةبند

 640باشد. ءحكما ندةو پذير ءپاكي است كه طالب ثواب جزيل، مالزم علما، پيرو حلما ةبندگانم بند
و منظور از حلم او  از حيثم و منظور از پيروي حلي ز حيث علم اومقصود از مالزمت با عالم ا

اين اوصاف در يك نفر جمع شده يا هر  ةاز اين كه هماعم  حكمت اوست،از حيث پذيرش حكيم 
گوييم: حكيم كسي است كه  گشت مي مهيا همقدمحال كه اين  ه باشد.ددر شخصي بو كدام

 رجوع به ديگري ندارد. هكرده است و احتياجي ب زنيا خداوند با علم خودش او را از علم ديگران بي
است ولي از جهت احكام  زنيا ت از ديگري بياعالمي كه شيخ روايت است از جهت علم كثراما 

قلب و تهذيب اخالق و علوم اسرار محتاج به ديگري است و آنچه را كه ديگري دارد او فاقد آن 
ندارد از او بگيرد  حليم رجوع كند كه شيخ ارشاد است و آنچه را كهبه است پس شايسته است كه 

 ةفضل از حليم ببيند، چنانچه موسي ع در كمال مرتباا راگرچه خود  تأنّف ورزداين كار در و نبايد 
ع رجوع كرد، با اين  ت بود به خضراعلم به كثر ةرسالت و با اين كه اولوالعزم بود و در كمال مرتب

ع و حفظ ادب از تضرّ و ر كمال تواضعبود و درتبة او تر از م خضر ع از اين جهات پايين ةكه مرتب
 ،باشدو مورد قبول او خواهد پيرو او  خضر سئوال كرد و در سئوال كردن همانند كسي بود كه مي

 

َ�َْزَة َعْن  -۵ب ثواب العامل و املتعلم... ص  ،۳۵ ،۱، الكايف - 640 َعُه َعْن َأِيب  اْحلَُسْنيُ ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن َعِليِّ ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َسْعٍد رَفـَ
ِبَسْفِك اْلُمَهِج َو َخْوِض اللَُّجِج ِإنَّ اهللََّ تـََباَرَك َو تـََعاَىل َأْوَحى  َعِليِّ ْبِن اْحلَُسْنيِ ع قَاَل َلْو يـَْعَلُم النَّاُس َما ِيف َطَلِب اْلِعْلِم َلَطَلُبوُه َو َلوْ 

ِقيُّ الطَّاِلُب ِِْم َو َأنَّ َأَحبَّ َعِبيِدي ِإَيلَّ التَّ  ِإَىل َدانَِياَل َأنَّ َأْمَقَت َعِبيِدي ِإَيلَّ اْجلَاِهُل اْلُمْسَتِخفُّ ِحبَقِّ َأْهِل اْلِعْلِم التَّاِرُك ِلِالْقِتَداءِ 
زُِم ِلْلُعَلَماِء التَّاِبُع ِلْلُحَلَماِء اْلَقاِبُل َعِن اْحلَُكَماءِ   .ِللثََّواِب اْجلَزِيِل الالَّ
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كرد. در اخبار اشاره شده است كسي كه  مي تكبر اوو بر  ورزيد او تأنّف ميخضر ع از قبول  كهبا اين
تر از كسي است كه در توحيد و اسرار آن  امعحافظ مراتب كثرتها و حقوق آنها باشد برتر و ج

بود. و همچنين شايسته ع افضل از خضر ع به همين جهت موسي كه مستغرق باشد و نيز وارده شده 
روايت براي او حاصل نشده به شيخ روايت رجوع  ةاجاز ةاست كه شيخ ارشاد در صورتي كه مرتب

، بلكه نزد او تواضع كرده و تأنّف نورزدبه او  جوع كردندر ررا از او بگيرد و  تكند و احكام كثرا
. و سزاوار است كه هركدام پيروانش سؤال كندذليل سازد و احكام شريعت را از او پيشش خود را 

نزاع و عناد از بين برود كه  د تا دوستي بين بندگان واقع شود وننمايامر را به رجوع به ديگري 
در زمان ائمه ع و بعد  ايشانگردند. و اينچنين بود حال  رحمت و فضل از پروردگار بندگان مستحقّ

ي از زمان غيبت كبري و پس از آن كه غيبت طوالني شد امت مختلط گشت و مشايخ مدتاز آن تا 
و صوفي  عامهعلوم  هب توسلاند مشتبه گشت و م مخفي شدند، و حال بر كساني كه شيعه ناميده شده

دنيوي تحصيل كردند، اعراض ريقت را جهت اغراض نفساني و آنان شده و علم شريعت و آداب ط
تشبيه نمودند حسد، بغض، نزاع و خالف بين آنها درگرفت و از مشايخ شيعه محقّين به و خود را 

ديگري را طعن زده و بعضي بعض ديگر را تكفير نمود و برخي آب دهان به صورت ديگري 
كه خداوند ما  ههاي فاسد هواهاي نفساني و غرض شود مگر به جهت انداخت. و اين امور واقع نمي

  »آن در آخرت نگهدارد. ةدر دنيا و تبع آنين را از شّر مؤمن و جميع

ش خود محق يس از پكچياجازه است و ه يبر مبنا يو اجرائ ياسي، سي، قضائينياحراز مناصب د
  ند.كم كة حية فرعيدر امور جزئ يست تا حتّين

  جازه اصل اطاعت از صاحبان ا - 73
  ب اجتماعي در حكومت اسالمي صب ديني در اسالم و ساير مناصناهمانطور كه گفته شد م

فضولي در امر خدا تلقي صاحبان اذن  ةبدون اجاز ياقدامهر د و نياب همگي بر مبناي اجازه تحقق مي
ين شود و ا گردد. بر اين اساس اطاعت فقط از خدا و رسول و صاحبان اجازه دستور داده مي مي

ايد اطاعت كنيد خدا را  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  اطاعت واجب است. در قرآن كريم مي
ميان خودتان را و چون در چيزي به نزاع رسيديد پس به  ازو اطاعت كنيد رسول و صاحبان اجازه 

ني را خدا و رسول مراجعه كنيد اگر ايمان به خدا و روز آخر داريد. اين خوب است و بهترين مع
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اي كساني كه ايمان  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللََّ « 642اند: تفسير اين آيه را چنين فرموده 641».دارد
خدا را اطاعت كنيد در آنچه كه نازل شده و مخصوصاً عمدة آنچه كه نازل شده و آن ايد  آورده

 بسته است، و آن عبارت از تعيين الف شما به آن تخاچيزي است كه صالح شما و رفع نزاع و رد
به شود به تكسي است كه در همة امور دنيوي و اخروي خود، و همچنين در هر چيزي كه بر شما مش

ا َوِليُُّكُم اهللَُّ َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنواداي تعالي است او مراجعه كنيد. و آن قول خ ن بيالفي ختا 643 ...ِإمنَّ
اطاعت رسول بكنيد در چيزي كه براي و  َو َأِطيُعوا الرَُّسولَ علي ع است.  نيست كه آن در مورد آنان

آنچه پيغمبر براي شما آورده است پس  شما آورده و در چيزي كه شما را از آن نهي كرده است.
و مخصوصاً عمده چيزي كه آورده است و آن  644ي گزينيدبگيريد و از آنچه نهي كرده است دور

َمْن ُكْنُت َمْوَالُه  بدانيدنيستم؟ فرمود:  اوليه گفت: آيا من به شما از خودتان بعد از آنك 645ستاوقول 

 

ٍء فـَُردُّوُه ِإَىل  َزْعُتْم ِيف َشيْ  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اهللََّ َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم فَِإْن تَنا، 59سورة نساء، آيه  - 641
هللَِّ َو اْلَيْوِم اْآلِخِر ذِلَك َخْريٌ َو َأْحَسُن َِْويالً  ِ  .اهللَِّ َو الرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن 

 . 112 –121ترجمه، صص  4، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 642
ا َولِ . 55سورة مائده، آية  - 643 همانا .  يُُّكُم اهللَُّ َو َرُسولُُه َو الَّذيَن آَمُنوا الَّذيَن يُقيُموَن الصَّالَة َو يـُْؤُتوَن الزَّكاَة َو ُهْم راِكُعونَ ِإمنَّ

نيست جز اينكه ولي شما خدا و رسول است و كساني كه ايمان آوردند آنانند كه نماز برپاي دارند و ايتاي زكات 
 كنند و آنها ركوع كنندگانند.

تَـُهوا. 7سورة حشر، آية  - 644 اُكْم َعْنُه فَانـْ َ ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما   .َو ما آ
مثَُّ قَاَل َو   فـََقاَل ُقْل ال َأْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىب... ب اإلشارة و النص على أمري املؤمنني ،٢٩٥ ،١، الكايف - 645

َِيِّ َذْنٍب قُِتَلْت يـَُقوُل َأْسأَُلُكْم َعِن اْلَمَودَِّة الَِّيت َأنـَْزْلُت َعَلْيُكْم َفْضَلَها مَ ِإَذا الْ  تَـْلُتُموُهْم َو قَاَل َمْوُؤَدُة ُسِئَلْت  َِيِّ َذْنٍب قـَ َودَِّة اْلُقْرَىب 
ُتْم ال تـَْعَلُمونَ  قَاَل اْلِكَتاُب ُهَو الذِّْكُر َو َأْهُلُه آُل ُحمَمٍَّد ع َأَمَر اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ ِبُسَؤاهلِِْم َو َملْ  َجلَّ ِذْكُرُه َفْسئَـُلوا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكنـْ

َزلْ  َ ِللنَّاِس ما نـُزَِّل ِإلَْيِهْم َو نا ِإَلْيَك الذِّ يـُْؤَمُروا ِبُسَؤاِل اْجلُهَّاِل َو َمسَّى اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ اْلُقْرآَن ِذْكرًا فـََقاَل تـََباَرَك َو تـََعاَىل َو أَنـْ ْكَر ِلتُـبَـنيِّ
 َو َجلَّ َأِطيُعوا اهللََّ َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّروَن َو قَاَل َعزَّ َو َجلَّ َو ِإنَُّه َلذِْكٌر َلَك َو ِلَقْوِمَك َو َسْوَف ُتْسئَـُلوَن َو قَاَل َعزَّ 

ُهْم فـََردَّ   ْم َو قَاَل َعزَّ َو َجلَّ َو َلْو َردُّوُه ِإَىل اهللَِّ َو ِإَىل الرَُّسوِل َو ِإىلُأوِيل اْألَْمِر ِمْنكُ  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَـْنِبُطونَُه ِمنـْ ُأوِيل اْألَْمِر ِمنـْ
ُهُم الَِّذيَن َأَمَر ِبطَاَعِتِهمْ  ِة اْلَوَداِع نـََزَل َعَلْيِه  اْألَْمَر َأْمَر النَّاِس ِإَىل ُأوِيل اْألَْمِر ِمنـْ لرَّدِّ ِإَلْيِهْم فـََلمَّا َرَجَع َرُسوُل اهللَِّ ص ِمْن َحجَّ ِ َو 

َرئِيُل ع فـََقاَل  أَيـَُّها الرَُّسوُل بـَلِّْغ ما أُْنِزَل ِإَلْيَك ِمْن رَبَِّك َو ِإْن ملَْ تـَْفَعْل َفما بـَلَّْغَت رِ  ِمَن النَّاِس ِإنَّ اهللََّ ال  ساَلَتُه َو اهللَُّ يـَْعِصُمكَ َجبـْ
َ أَ  يـَُّها النَّاُس َمْن َوِليُُّكْم َو َأْوَىل ِبُكْم ِمْن يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلكاِفرِيَن فـََناَدى النَّاَس فَاْجَتَمُعوا َو َأَمَر ِبَسُمَراٍت فـَُقمَّ َشوُْكُهنَّ مثَُّ قَاَل ص 

ُفِسُكْم فـََقاُلوا اهللَُّ َو َرُسولُهُ  قـََعْت َحَسَكُة فـََقاَل َمْن ُكْنُت َمْوَالُه فـََعِليٌّ َمْوَالُه اللَُّهمَّ َواِل َمْن َواَالُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َثَالَث َمرَّاٍت فـَوَ  َأنـْ
ِه فـََلمَّا َقِدَم اْلَمِديَنَة النَِّفاِق ِيف قـُُلوِب اْلَقْوِم َو قَاُلوا َما َأنـَْزَل اهللَُّ َجلَّ ِذْكُرُه َهَذا َعَلى ُحمَمٍَّد َقطُّ َو مَ  ا يُرِيُد ِإالَّ َأْن يـَْرَفَع ِبَضْبِع اْبِن َعمِّ

َنا ِبَك وَ  َنا َو َشرَّفـَ َ َرُسوَل اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ َجلَّ ِذْكُرُه َقْد َأْحَسَن ِإَليـْ ْتُه اْألَْنَصاُر فـََقاُلوا  َنا فـََقْد فـَرَّ َأتـَ َح اهللَُّ َصِديَقَنا َو   بِنُـُزوِلَك بـَْنيَ َظْهَرانـَيـْ
َْتِيَك ُوُفوٌد َفَال َجتُِد َما تـُْعِطيِهْم فـََيْشَمُت ِبَك اْلَعُدوُّ فـَُنِحبُّ َأْن َُْخَذ  َ َو َقْد  ثـُُلَث َأْمَواِلَنا َحىتَّ ِإَذا َقِدَم َعَلْيَك َوْفُد َكبََّت َعُدوَّ

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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َعِليٌّ َمْوَالهُ هذا فَ 
َو ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم  646اختالفي نيست كه اين كالم از رسول خدا ص است. آنهاو بين  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

َلْم يـَُردَّ رَ  َة َوَجْدَت َما تـُْعِطيِهْم فـَ َرئِيُل ع َو قَاَل ُقْل ال َأسْ َمكَّ َْتِيِه ِمْن رَبِِّه فـَنَـَزَل َجبـْ َتِظُر َما  ئَـُلُكْم ُسوُل اهللَِّ ص َعَلْيِهْم َشْيئًا َو َكاَن يـَنـْ
هللَُّ َهَذا َعَلى ُحمَمٍَّد َو َما يُرِيُد ِإالَّ َأْن يـَْرَفَع ِبَضْبِع اْبِن َو ملَْ يـَْقَبْل َأْمَواَهلُْم فـََقاَل اْلُمَناِفُقوَن َما َأنـَْزَل ا  َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف اْلُقْرىب

َنا َأْهَل بـَْيِتِه يـَُقوُل َأْمِس َمْن ُكْنُت َمْوَالُه فـََعِليٌّ َمْوَالُه َو اْليَـْوَم ُقْل ال أَ  ِه َو َحيِْمَل َعَليـْ مثَُّ نـََزَل    اْلُقْرىبْسئَـُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا ِإالَّ اْلَمَودََّة ِيف َعمِّ
 َ َرئِيُل فـََقاَل  ُه َجبـْ َ ئَـَنا مثَُّ َأ يـْ َمَك َعَلْيِه آيَُة اْخلُُمِس فـََقاُلوا يُرِيُد َأْن يـُْعِطيَـُهْم َأْمَواَلَنا َو فـَ َّ ُد ِإنََّك َقْد َقَضْيَت نـُبـُوََّتَك َو اْسَتْكَمْلَت َأ ُحمَمَّ

ِة ِعْنَد َعِليٍّ ع فَِإّينِ ملَْ َأتْـُرِك اْألَْرَض ِإالَّ َو ِيلَ ِفيَها َعاملٌِ  فَاْجَعِل اِالْسَم اْألَْكبَـَر وَ  َر ِعْلِم النـُّبُـوَّ َ  تـُْعَرُف ِبِه طَاَعِيت َو ِمريَاَث اْلِعْلِم َو آ
ًة ِلَمْن يُوَلُد بـَْنيَ قـَْبِض النَِّيبِّ ِإَىل ُخُروِج ال ِالْسِم اْألَْكَربِ َو ِمريَاِث اْلِعْلِم َو تـُْعَرُف ِبِه َوَالَيِيت َو َيُكوُن ُحجَّ ِ نَِّيبِّ اْآلَخِر قَاَل فََأْوَصى ِإَلْيِه 

ٍب أَْلفَ  َ ٍب يـَْفَتُح ُكلُّ َكِلَمٍة َو ُكلُّ  َ َْلِف َكِلَمٍة َو َأْلِف  ِ ِة َو َأْوَصى ِإَلْيِه  ِر ِعْلِم النـُّبُـوَّ َ َبٍ آ   . َكِلَمٍة َو َأْلَف 
َراِهيَم َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِعيَسى َعْن يُوُنَس َو َعِليُّ  -١... ب ما نص هللا عز و جل و رسوله على ،٢٨٦ ،١ ،الكايف - 646 َعِليُّ ْبُن ِإبـْ

ٍد َأِيب َسِعيٍد َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِعيَسى َعْن يُوُنَس َعِن اْبِن ُمْسَكاَن َعْن َأِيب  َ َعْبِد اهللَِّ ع َعْن َبصِ  ْبُن ُحمَمٍَّد َعْن َسْهِل ْبِن ِزَ ٍري قَاَل َسأَْلُت َأ
َسْنيِ ع قـَْوِل اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َأِطيُعوا اهللََّ َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُكْم فـََقاَل نـََزَلْت ِيف َعلِ  يِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب َو احلََْسِن َو احلُْ

ْم ِإنَّ َرُسوَل اهللَِّ ص نـََزَلْت يـَُقوُلوَن َفَما َلُه َملْ ُيَسمِّ َعِلّياً َو َأْهَل بـَْيِتِه ع ِيف ِكَتاِب اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ قَاَل فـََقاَل ُقوُلوا هلَُ فـَُقْلُت َلُه ِإنَّ النَّاَس 
ً َو َال َأْربَعًا َحىتَّ َكاَن َرسُ  وُل اهللَِّ ص ُهَو الَِّذي َفسََّر َذِلَك َهلُْم َو نـََزَلْت َعَلْيِه الزََّكاُة َو ملَْ ُيَسمِّ َهلُْم َعَلْيِه الصََّالُة َو ملَْ ُيَسمِّ اهللَُّ َهلُْم َثَال

َلْم يـَُقْل َهلُْم ُطوفُ ِمْن ُكلِّ َأْربَِعَني ِدْرَمهًا ِدْرَهٌم َحىتَّ َكاَن َرُسوُل اهللَِّ ص ُهَو الَِّذي َفسََّر َذِلَك َهلُْم َو نـََزَل احلَْجُّ  وا ُأْسُبوعًا َحىتَّ َكاَن  فـَ
 ِمْنُكْم َو نـََزَلْت ِيف َعِليٍّ َو احلََْسِن َو َرُسوُل اهللَِّ ص ُهَو الَِّذي َفسََّر َذِلَك َهلُْم َو نـََزَلْت َأِطيُعوا اهللََّ َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو ُأوِيل اْألَْمرِ 

زَّ ْن ُكْنُت َمْوَالُه فـََعِليٌّ َمْوَالُه َو قَاَل ص ُأوِصيُكْم ِبِكَتاِب اهللَِّ َو َأْهِل بـَْيِيت فَِإّينِ َسأَْلُت اهللََّ عَ اْحلَُسْنيِ فـََقاَل َرُسوُل اهللَِّ ص ِيف َعِليٍّ مَ 
نَـُهَما َحىتَّ يُوِرَدُمهَا َعَليَّ اْحلَْوَض فََأْعطَاِين َذِلَك َو قَاَل َال تـَُعلُِّموُهمْ  فـَُهْم َأْعَلُم ِمْنُكْم َو قَاَل ِإنـَُّهْم َلْن ُخيْرُِجوُكْم  َو َجلَّ َأْن َال يـَُفرَِّق بـَيـْ

ْ َمْن َأْهُل بـَْيتِ  َلْم يـُبَـنيِّ َلْو َسَكَت َرُسوُل اهللَِّ ص فـَ ِب َضَالَلٍة فـَ َ ِب ُهًدى َو َلْن يُْدِخُلوُكْم ِيف  َ ِه َالدََّعاَها آُل ُفَالٍن َو آُل ُفَالٍن َو ِمْن 
ُ ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلبَـ  َلِكنَّ اهللََّ َعزَّ  ا يُرِيُد اهللَّ َزَلُه ِيف ِكَتاِبِه َتْصِديقًا ِلَنِبيِِّه ص ِإمنَّ رَُكْم َتْطِهريًا َفَكاَن َعِليٌّ َو َو َجلَّ أَنـْ ْيِت َو يَُطهِّ

اْلِكَساِء ِيف بـَْيِت ُأمِّ َسَلَمَة مثَُّ قَاَل اللَُّهمَّ ِإنَّ ِلُكلِّ َنِيبٍّ َأْهًال َو ثـََقًال َو  احلََْسُن َو اْحلَُسْنيُ َو فَاِطَمُة ع فََأْدَخَلُهْم َرُسوُل اهللَِّ ص َحتْتَ 
ِلي فـََلمَّا قُِبَض َرُسوُل اهللَِّ َهُؤَالِء َأْهِلي َو ثِقْ َهُؤَالِء َأْهُل بـَْيِيت َو ثـََقِلي فـََقاَلْت ُأمُّ َسَلَمَة َأ َلْسُت ِمْن َأْهِلَك فـََقاَل ِإنَِّك ِإَىل َخْريٍ َو َلِكنَّ 

لنَّاِس ِلَكثْـَرِة َما بـَلََّغ ِفيِه َرُسوُل اهللَِّ ص َو ِإقَاَمِتِه لِلنَّاِس َو َأْخذِ  ِ ِه بَِيِدِه فـََلمَّا َمَضى َعِليٌّ ملَْ َيُكْن َيْسَتِطيُع ص َكاَن َعِليٌّ َأْوَىل النَّاِس 
َباَرَك ْن يُْدِخَل ُحمَمََّد ْبَن َعِليٍّ َو َال اْلَعبَّاَس ْبَن َعِليٍّ َو َال َواِحدًا ِمْن ُوْلِدِه ِإذًا َلَقاَل احلََْسُن َو اَعِليٌّ َو َملْ َيُكْن ِليَـْفَعَل أَ  ْحلَُسْنيُ ِإنَّ اهللََّ تـَ

َو بـَلََّغ ِفيَنا َرُسوُل اهللَِّ ص َكَما بـَلََّغ ِفيَك َو َأْذَهَب َعنَّا الّرِْجَس َكَما َو تـََعاَىل َأنـَْزَل ِفيَنا َكَما َأنـَْزَل ِفيَك فََأَمَر ِبطَاَعِتَنا َكَما َأَمَر ِبطَاَعِتَك 
َ َملْ َيْسَتِطْع َأنْ  َا ِلِكَربِِه فَـَلمَّا تـُُويفِّ ُ َعزَّ يُْدِخَل ُوْلَدُه َو َملْ َيُكْن ِليَـفْ  َأْذَهَبُه َعْنَك فـََلمَّا َمَضى َعِليٌّ ع َكاَن احلََْسُن ع َأْوَىل ِ َعَل َذِلَك َو اهللَّ

َيْجَعَلَها ِيف ُوْلِدِه ِإذًا َلَقاَل اْحلَُسْنيُ َأَمَر اهللَُّ ِبطَاَعِيت َكَما َأَمَر   َو َجلَّ يـَُقوُل َو ُأوُلوا اْألَْرحاِم بـَْعُضُهْم َأْوىل بِبَـْعٍض ِيف ِكتاِب اهللَِّ فـَ
َك َرُسوُل اهللَِّ ص َكَما بـَلََّغ ِفيَك َو ِيف َأبِيَك َو َأْذَهَب اهللَُّ َعينِّ الّرِْجَس َكَما َأْذَهَب َعْنَك َو َعْن َأبِيِبطَاَعِتَك َو طَاَعِة َأبِيَك َو بـَلََّغ ِيفَّ 

َيدَِّعي َعَلى َأِخيِه َو َعَلى َأبِيِه َلْو َأرَاَدا  ُهوَ فـََلمَّا َصاَرْت ِإَىل اْحلَُسْنيِ ع ملَْ َيُكْن َأَحٌد ِمْن َأْهِل بـَْيِتِه َيْسَتِطيُع َأْن َيدَِّعَي َعَلْيِه َكَما َكاَن 
  ُل َهِذِه اْآليَِة َو ُأوُلوا اْألَْرحاِم بـَْعُضُهْم َأْوىلَأْن َيْصرِفَا اْألَْمَر َعْنُه َو ملَْ َيُكوَ ِليَـْفَعَال مثَُّ َصاَرْت ِحَني َأْفَضْت ِإَىل اْحلَُسْنيِ ع َفَجَرى َِْوي

 ِإَىل ُحمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ع َو قَاَل تاِب اهللَِّ مثَُّ َصاَرْت ِمْن بـَْعِد اْحلَُسْنيِ ِلَعِليِّ ْبِن اْحلَُسْنيِ مثَُّ َصاَرْت ِمْن بـَْعِد َعِليِّ ْبِن اْحلَُسْنيِ بِبَـْعٍض ِيف كِ 
  .الّرِْجُس ُهَو الشَّكُّ َو اهللَِّ َال َنُشكُّ ِيف رَبَِّنا َأَبداً 
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ولواالمر، كسي است كه شأنش را تكرار نكرد تا اشاره به تعيين اولواالمر باشد و اينكه ا ايعوُ أطلفظ 
. است نباشد يديگرطاعت آن غير كه  يطاعت هر درو اطاعت  شو طاعت اوامر  ششأن رسول، و امر

صدر آيه يا التزام نسخ آن  ضي اسالمي نقاالمر به فرماندهان لشگرها و پادشاهان صوروو تفسير اول
نيست، نزاع نزاعي   ه،نيا يا محض تقيبه جمع نقيضين است در وجوب طاعت آنها در امر دو يا التزام 

 واوزيرا كه  آيد آنچه كه ذكرشد،  و از آن الزم مي است هتقياز باب غير  دين طاعت آنها در امردر 
 رسولش امر خالف امر خدا ورق هستند كه امر آنها باسفعطف براي جمع است و بعضي از سالطين 

يا بايد ناقض  آنهات، پس وجوب اطاعت از گانه ممكن نيس هاي سه است و جمع بين اطاعت ص
. زيرا كه دملتزم به اجتماع نقيضين باشناسخي براي آن باشد يا باشد يا ص وجوب اطاعت رسول 

از آن كنند، امر آنها متناقض با نهي خداي تعالي  سالطين جور وقتي كه به قتل نفس محترمي امر مي
شرب خمر با اينكه خداي تعالي از آن نهي  بهشان است، و همچنين است حال آنها در امر به نديمان

طبق االمر، سالطين باشد ومقصود از اولبه زعم آنان اين است كه اگر  آنكرده است. و تقرير 
الزم نمايند بدون هيچ تخصيصي  كنند و نهي مي صريح آيه طاعت از آنها در جميع آنچه كه امر مي

قبل از ص امر به طاعت خدا و رسول كه ت، زيرا صدر آيه اس وص اآيد ايراد نشود كه مخص مي
در جايي كه با طاعت خدا و رسول منافات نداشته باشد. است طاعت سلطان به طاعت سلطان مفيد 

شود زيرا اگر امر سلطان مطابق  گوئيم: كه در اين هنگام امر به طاعت سلطان، لغو مي در جواب مي
و رسول كافي است و احتياج به طاعت سلطان نيست و امر خدا و رسول باشد كه امر به اطاعت خدا 

و و اگر مطابقت  اگر امر سلطان منافي امر خدا و رسول باشد مفيد عدم وجوب طاعت سلطان است.
امر سلطان با امر خدا و رسول معلوم نباشد در اين صورت، يا ما مأمور به تشخيص عدم مطابقت 

آيد. و اگر ما مأمور به  همان دو حالت قبل پيش ميمطابقت و يا عدم آن هستيم و بعد از تشخيص 
تشخيص مطابقت نباشيم، در اين صورت يا ملتزم به اين هستيم كه امر سلطان مبين امر خدا و رسول 

كه امر (و مطابق با آن است كه اين خالف فرض و التزام مذهب خصم است، يا اينكه ملتزم نيستيم 
در اين صورت الزمة اطاعت از سلطان تشويق و تحريك به  كه) سلطان مبين امر خدا و رسول باشد

و هرجا كه اطاعت سالطين در جميع آنچه كه امر و نهي  انب خدا و توالي باطل است.جحرام از 
كه مخالف امر و نهي خدا و ناقض آن دو  كه طاعت آنها در جائي استكنند واجب شود، الزم  مي

بر وجود  مقدم )سالطين( آنها ست كه وجوب طاعت، در اين صورت يا اين اواجب باشد است
آيد، يا اينكه  طاعت خداست و وجوب طاعت خدا هم به حال خود باقي است كه نقض الزم مي
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پايان پذيرفتن وجوب طاعت خداست كه در اين صورت نسخ الزم بيان رافع وجوب طاعت خدا و 
آيد اجتماع نقيضين جايز باشد.  زم ميشويم كه ال آيد. يا ملتزم به بقاي هر دو وجوب طاعت مي مي

امر و نهي به يك قضيه در زمان واحد مستلزم اين است كه ايجاب و سلب آن قضيه  تعلّقزيرا كه 
سالطين باشند  اولواالمرجايز باشد و آن تناقض است. حاصل مطلب اين است كه اگر منظور از 

كسي باشد كه شأنش شأن نبي  ولواالمرامتناقض با صدر آيه است. به خالف وقتي كه مقصود از 
و امرش امر او و عملش عمل او باشد و خودش از خطا و لغزش معصوم باشد كه در اين  ص

شود. و اگر چيزي جز اين آيه در اثبات مدعاي شيعه  ميص صورت امر او، موافق و مبين امر رسول 
غير از عقلي و نقلي  تعددهاي م اينكه دليل عليرغمنبود همين آيه كافي بود و احتياج به غير آن نبود. 

به اجماع و  آنها توسلاند و  بر مدعاي شيعه وجود دارد كه قوم در كتابهايشان تدوين كردهاين 
حديث غدير كه پيامبر خدا در حضور جمع و  خريهآية  ،كند را من بر خطا اجتماع نمي امتحديث: 

خبار به نحوي است كه انكار آن برايشان ممكن و كثرت انمايد  دفع ميكثيري ايراد فرمود 
. از سوي ديگر اجماع، تنها يك ادعا و افترا است چون بعضي از صحابه از بيعت خارج 647نيست

 

ُرُه َعْن َسْهٍل َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِعيَسى َو  - ٣... ب اإلشارة و النص على أمري املؤمنني ،٢٩٣ ،١، الكايف - 647 َسْنيِ َو َغيـْ ُحمَمَُّد ْبُن احلُْ
يعًا َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ِسَناٍن َعْن ِإْمسَاِعيَل ْبِن َجاِبٍر َو عَ  ِد اْلَكِرِمي ْبِن َعْمٍرو َعْن َعْبِد اْحلَِميِد ْبِن َأِيب بْ ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي َو ُحمَمَُّد ْبُن اْحلَُسْنيِ مجَِ

َلِم َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل َأْوَصى ُموَسى ع ِإَىل يُوَشَع ْبِن نُوٍن َو َأْوَصى يُوَشُع ْبُن نُوٍن ِإَىل وَ  يـْ َلِد َهاُروَن َو َملْ يُوِص ِإَىل َوَلِدِه َو َال الدَّ
ْلَمِسيِح ع فَـ  ِإَىل َوَلِد ُموَسى ِ َرُة َخيَْتاُر َمْن َيَشاُء ِممَّْن َيَشاُء َو َبشََّر ُموَسى َو يُوَشُع  َلمَّا َأْن بـََعَث اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ ِإنَّ اهللََّ تـََعاَىل َلُه اْخلِيـَ

َِْيت ِمْن بـَْعِدي َنِيبٌّ اْمسُهُ  ْ�َُد ِمْن ُوْلِد ِإْمسَاِعيَل ع َجيِي اْلَمِسيَح ع قَاَل اْلَمِسيُح َهلُْم ِإنَُّه َسْوَف  ُء بَِتْصِديِقي َو َتْصِديِقُكْم َو ُعْذِري َو  َأ
َا َمسَّاُهُم اهللَُّ تـََعاَىل اْلُمسْ  ْسَم اْألَْكبَـَر َو ُهَو َتْحَفِظَني ِألَنـَُّهُم اْسُتْحِفُظوا اِال ُعْذرُِكْم َو َجَرْت ِمْن بـَْعِدِه ِيف اْحلََوارِيَِّني ِيف اْلُمْسَتْحَفِظَني َو ِإمنَّ

َزْلنا َمعَ  اْلِكَتاُب الَِّذي يـُْعَلُم ِبِه ِعْلُم ُكلِّ َشيْ  ْبِلَك َو َأنـْ ُهُم ٍء الَِّذي َكاَن َمَع اْألَْنِبَياِء ص يـَُقوُل اهللَُّ تـََعاَىل َو َلَقْد َأْرَسْلَنا ُرُسًال ِمْن قـَ
ْجنِيُل َو اْلُفْرقَاُن ِفيَها ِكَتاُب نُوٍح َو فِ اْلِكتاَب َو اْلِميزاَن اْلِكَتاُب اِالْسُم اْألَ  َا ُعِرَف ِممَّا يُْدَعى اْلِكَتاَب التـَّْورَاُة َو اْإلِ يَها ِكَتاُب ْكبَـُر َو ِإمنَّ

َراِهيَم   راِهيَم َو ُموسىُصُحِف ِإبْ   َصاِلٍح َو ُشَعْيٍب َو ِإبْـَراِهيَم ع فََأْخبَـَر اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ ِإنَّ هذا َلِفي الصُُّحِف اْألُوىل فَأَْيَن ُصُحُف ِإبـْ
َلْم تـََزِل اْلَوِصيَُّة ِيف َعاملٍِ  َراِهيَم اِالْسُم اْألَْكبَـُر َو ُصُحُف ُموَسى اِالْسُم اْألَْكبَـُر فـَ َا ُصُحُف ِإبـْ  بـَْعَد َعاملٍِ َحىتَّ َدفـَُعوَها ِإَىل ُحمَمٍَّد ص ِإمنَّ

بَُه بـَُنو ِإْسَرائِيَل َو َدَعا ِإَىل اهللَِّ فـََلمَّا بـََعَث اهللَُّ َعزَّ  َعزَّ َو َجلَّ َو َجاَهَد ِيف َو َجلَّ ُحمَمَّدًا ص َأْسَلَم َلُه اْلَعِقُب ِمَن اْلُمْسَتْحِفِظَني َو َكذَّ
َعْث ِإلَْيِهْم َنِيبٌّ  َسِبيِلِه مثَُّ َأنـَْزَل اهللَُّ َجلَّ ِذْكُرُه َعَلْيِه َأْن َأْعِلْن َفْضَل َوِصيَِّك فـََقاَل َربِّ  ِإنَّ اْلَعَرَب قـَْوٌم ُجَفاٌة ملَْ َيُكْن ِفيِهْم ِكَتاٌب َو ملَْ يـُبـْ

َ َأْخبَـْرتـُُهْم ِبفَ  َجلَّ ِذْكُرُه َو ال َحتَْزْن  ْضِل َأْهِل بـَْيِيت فـََقاَل اهللَُّ َو َال يـَْعرُِفوَن َفْضَل نـُبُـوَّاِت اْألَْنِبَياِء ع َو َال َشَرفـَُهْم َو َال يـُْؤِمُنوَن ِيب ِإْن َأ
ِلَم َرُسوُل اهللَِّ ص َذِلَك َو َما يـَُقوُلوَن َعَلْيِهْم َو ُقْل َسالٌم َفَسْوَف يـَْعَلُموَن َفذََكَر ِمْن َفْضِل َوِصيِِّه ِذْكرًا فـََوَقَع النَِّفاُق ِيف قـُُلوِِْم فـَعَ 

َ ُحمَمَُّد َو َلقَ  ِت اهللَِّ جيَْ فـََقاَل اهللَُّ َجلَّ ِذْكُرُه  ِ بُوَنَك َو لِكنَّ الظَّاِلِمَني  َحُدوَن َو ْد نـَْعَلُم أَنََّك َيِضيُق َصْدُرَك ِمبا يـَُقوُلوَن فَِإنـَُّهْم ال ُيَكذِّ
ٍة َهلُْم َو َكاَن َرُسوُل اهللَِّ ص يـََتأَلَُّفُهْم َو َيْسَتِعُني بِبَـْعِضِهمْ  َعَلى بـَْعٍض َو َال يـََزاُل ُخيْرُِج َهلُْم َشْيئًا ِيف َفْضِل  َلِكنـَُّهْم َجيَْحُدوَن ِبَغْريِ ُحجَّ

  اَل اهللَُّ َجلَّ ِذْكُرُه َفِإذا فـََرْغَت فَاْنَصْب َو ِإىلَوِصيِِّه َحىتَّ نـََزَلْت َهِذِه السُّورَُة فَاْحَتجَّ َعَلْيِهْم ِحَني ُأْعِلَم ِمبَْوتِِه َو نُِعَيْت ِإَلْيِه نـَْفُسُه فَـقَ 
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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 توسلاز طرفي م و بكر را رد كردند وها نيز در سقيفه حاضر نشدند، و جمعي خالفت اب شدند و خيلي
براي نماز، خود دليلي عليه ص حيات رسول خدا  بكر در حال شدن آنان به امام جماعت شدن ابي

براي مردم امام شده است با  ابوبكرص بعد از اينكه بهبود يافت و فهميد كه  آنهاست، زيرا پيامبر
و  زداز جاي خود كنار نماز را قبل از اتمام  ابوبكرز ضعيف بود، از خانه بيرون آمد و واينكه هن

به امر پيامبر امام نشده بود و  ابوبكراست كه  ياين دليل و خود امامت مردم را به عهده گرفت،
بكر در حال حيات خودش واجب  امامت سزاوار او نبود، وگرنه تقرير رسول خدا بر امامت ابي

شد. و حديث اينكه آن دو نفر آقاي پيرمردان بهشت هستند از جهت عقل و نقل مورد قبول  مي
باشند. چنانكه وارد شده  حالت جواني است ميكه  شريفترين حاالتنيست، زيرا اهل بهشت بر 

شدم عمر  است كه اهل بهشت در سن نوجوانان تازه سال هستند. و حديث: اگر من مبعوث نمي
كه پيامبر فرمود، (كند  ين از لشكر اسامه را تكذيب ميتخلّفقول نبي ص در حقّ م ،شد مبعوث مي

. به احضار قلم و دوات براي رفع )كند تخلّفامه خدا لعنت كند كسي را كه از پيوستن به لشكر اس
كند.  حديث باال را تكذيب مي  گويد، دربارة پيامبر: كه اين مرد، هذيان مي )عمراو (نزاع و قول 

ل است، و پيامبر با علي ع عقد برادري صاز سوي ديگر حتّي به زعم خودشان ابوبكر خليفة بالفاگر 
هايش  وعده ماداي ديونش علي ع را وصي قرار داده است، و انجا، و در وصيت به )نه با عمر(بسته 

هستي ع را به علي ع محول كرده است، و به او گفته است: تو نسبت به من به منزلة هارون به موسي 
بايد بعثت به   رساند كه مستحقّ همة اينها مي ،و اينكه علي ع در زير كساء به منزلة خود پيامبر است

تأسي جبرئيل به ابوبكر در پوشيدن پشم  )حديث(و  )و حديث باال صحيح نيستشد (اولي به اين با
بهتر و طلب ص و اين مطلب كه تأسي به پيامبر  )؛نيز صحيح نيست(خدا از او  نو رضايت خواست

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

ْن ُكْنُت َمْوَالُه فـََعِليٌّ َمْوَالُه اللَُّهمَّ َك فَاْرَغْب يـَُقوُل ِإَذا فـََرْغَت فَاْنَصْب َعَلَمَك َو َأْعِلْن َوِصيََّك فََأْعِلْمُهْم َفْضَلُه َعَالنَِيًة فـََقاَل ص مَ رَبِّ 
ُ َو َرُسولُُه َلْيَس ِبَفرَّاٍر يـَُعرُِّض ِمبَْن َرَجَع َواِل َمْن َواَالُه َو َعاِد َمْن َعاَداُه َثَالَث َمرَّاٍت مثَُّ قَاَل َألَبْـ  َعَثنَّ رَُجًال حيُِبُّ اهللََّ َو َرُسوَلُه َو حيُِبُُّه اهللَّ

يِن َو قَاَل  ُ َأْصَحابَُه َو ُجيَبُِّنونَُه َو قَاَل ص َعِليٌّ َسيُِّد اْلُمْؤِمِنَني َو قَاَل َعِليٌّ َعُموُد الدِّ لسَّْيِف َعَلى  َهَذا ُهوَ ُجيَنبِّ ِ الَِّذي َيْضِرُب النَّاَس 
 ِِ ِرٌك ِفيُكْم َأْمَرْيِن ِإْن َأَخْذُمتْ  َ َنَما َماَل َو قَاَل ِإّينِ  َما َلْن َتِضلُّوا ِكَتاَب اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ َو َأْهَل بـَْيِيت احلَْقِّ بـَْعِدي َو قَاَل احلَْقُّ َمَع َعِليٍّ َأيـْ

َرِيت َأيـُّهَ  َعْلُتْم ِيف الثـََّقلَ ِعتـْ ْنيِ َو الثـََّقَالِن ِكَتاُب اهللَِّ َجلَّ ِذْكُرُه َو ا النَّاُس اْمسَُعوا َو َقْد بـَلَّْغُت ِإنَُّكْم َسَرتُِدوَن َعَليَّ اْحلَْوَض فََأْسأَُلُكْم َعمَّا فـَ
تَـْهِلُكوا َو َال تـَُعلُِّموُهْم فَِإنـَّ  ْلِكَتاِب الَِّذي يـَْقَرأُُه النَّاُس َأْهُل بـَْيِيت َفَال َتْسِبُقوُهْم فـَ ِ ُة ِبَقْوِل النَِّيبِّ ص َو  ُهْم َأْعَلُم ِمْنُكْم فـََوقـََعِت اْحلُجَّ

ُ ِلُيْذِهبَ  ا يُرِيُد اهللَّ ْلُقْرآِن ِإمنَّ ِ ُ َهلُْم  ْلَكَالِم َو يـُبَـنيِّ ِ َلْم يـََزْل يـُْلِقي َفْضَل َأْهِل بـَْيِتِه  رَُكْم َتْطِهريًا َو قَاَل  َعْنُكُم الّرِْجسَ  فـَ َأْهَل اْلبَـْيِت َو ُيَطهِّ
ا َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ  َحقَُّه َفَكاَن َعِليٌّ ع َو َكاَن   مثَُّ قَاَل َو آِت َذا اْلُقْرىب  ٍء فََأنَّ هلِلَِّ ُمخَُسُه َو ِللرَُّسوِل َو ِلِذي اْلُقْرىب َعزَّ ِذْكُرُه َو اْعَلُموا َأمنَّ

َر ِعْلِم النـُّبُـوَّةِ َحقُُّه الْ  َ  .َوِصيََّة الَِّيت ُجِعَلْت َلُه َو اِالْسَم اْألَْكبَـَر َو ِمريَاَث اْلِعْلِم َو آ



  295  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

ص كند. با اينكه خداوند راضي ساختن پيامبر  سزاوارتر است آن را تكذيب ميص رضايت پيامبر 
فرار شيطان از  )حديث(و  648 َو َلَسْوَف يـُْعِطيَك رَبَُّك فـََرتْضىفرمايد:  كند كه مي كول ميرا به آينده مو

ُُم الشَّْيطاُن بَِبْعِض ما   ةو آيكند،  را تكذيب ميفرار عمر در جنگ احد  بههيبت عمر  َا اْسَتَزهلَّ ِإمنَّ
با اتي كه آنها مقدمنكه در مورد فراركنندگان جنگ احد نازل شده است. حاصل مطلب اي 649َكَسُبوا
گويند كه: ابوبكر  مختلّ است. زيرا كه آنها با زبان حال و قال ميتنظيم كردند  ييا ناآگاه يآگاه

ابوبكر ممكن  سمعصوم نبود، و هركس كه معصوم نباشد اشكالي ندارد كه خليفة رسول باشد، پ
اجماع بر خالفت او  امتو و هركس كه خليفه بودن او ممكن باشد   است كه خليفة رسول باشد،

گوئيم: صغري در  رسول است، پس ابوبكر خليفه است. در جواب مي ةاو خليفپس كرده باشند 
اند باطل است، و  بر آن اجماع كرده امتگفت ابوبكر ممكن است خليفه باشد و  قياس دوم كه مي

، چنانكه امتماع اجبه جهت آيد، و هم  باطل است چنانكه مي )بكرواباو (هم امكان خالفت 
. صغري )كه معصوم به غيرمعصوم برتري دارد( َخَريهدانستي. و كبراي آن نيز باطل است به سبب آية 

بكر نيز مانند عمر از جيش اسامه تخلّف كرد تا چه وگوئيم: اب در قياس اول مسلّم است، بلكه مي
ه رسول ص داراي رسالت و كبراي قياس اول نيز فاسد است، زيرا كاما  برسد به معصوم بودنش.

كند كه صاحب رسالت و خالفت مانند خداوند به هر يك، در  خالفت الهي بود و اين اقتضا مي
مقام خودش نگاه كند و حقّ هرچيزي را بر حسب استعداد و زبان استحقاقش بدهد، و هرچيزي را 

تواند داشته باشد  ميتواند باشد و فقط سلطنت  با اسباب حفظش، حفظ كند، وگرنه خليفة خدا نمي
كه صاحب سلطه نسبت به هركسي باشد كه داخل در زيردست او بشود، و اين سلطنت اقتضا 

داشته باشد. پس اگر  تصرّفبه هر نحو كه بخواهد بر آنها  دنيا و تصرّف در آنحسب  هكند كه ب مي
دنيا باشد، مسلّم مقصود از خليفه بودن و امكان عدم عصمت او، خليفه بودن و سلطنت و غلبه در 

است كه در چنين حالي عصمت الزم نيست، بلكه فسق او جايز است، ولي بحث و كالم در خالفت 
كند كه صاحبش مانند رسول بينا و ناقد و عالم  رسالت و سياست الهي است و اين وصف اقتضا مي

بوده  ين خلق و حقشد، و برزخ و واسطة بآن بااستعداد  )خواستزبان (به مرتبة هريك و استعداد و 
شود. از  و هريك را به كمال و غايتش برساند وگرنه مفسد در زمين و نابودكنندة حرث و نسل مي

سوي ديگر اگر خلق تصديق نكند كه او از جانب خدا بصير است، و به خفيات موجودات و 
 

 . و بزودي پروردگارت به تو بدهد كه راضي شوي.5سورة الضحي، آية  - 648
 ا افكنده بود.. نيست جز اينكه به سبب برخي اعمالشان شيطان آنها را به خط155سورة آل عمران، آية  - 649
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دارد كه  آشكاريهاي آنها آگاه است، و بر حفظ هريك در مرتبة خودش تواناست، و توان اين را
شود و باطناً مردم تسليم او  از صميم قلب واقع نمي  حقّ هركسي را بدهد، اطاعت خلق از او،

برند. پس اگر بدانند كه او معصوم نيست و در آنچه  و در نتيجه، از او نفع اخروي نمي ،گردند نمي
مت چيزي است كند ممكن است خطا كند، چگونه تسليم او شوند. و مسأله عص كه به آنها القا مي

كه نص در حقّ او اقتضا كرده است، چون عصمت و بصيرت و علم به باطن امور، چيزي نيست كه 
از ظاهر بشري معلوم باشد و با ديدن درك شود تا براي مردم شناختن آن ممكن باشد، بلكه عصمت 

ئر و خفيات كند مگر كسي كه احاطه به آن داشته و عالم به سرا امر خفي است كه آن را درك نمي
او باشد. بنابراين كسي كه نصي بر او نباشد خالفت او ممكن نيست. و در آيات، موقوف بودن 

اند: موكول بودن رياست الهي بر اذن  هست. لذا صوفيه گفته توقّفشفاعت به اذن خدا، اشاره به اين 
ط است و دست به و اجازه، از ضروريات مذهب يا نزديك به آن است، و سلسلة اجازة آنها منضب

نيز قائل به آن هستند و سلسله  رضوان اهللا عليهم رسد. و فقها ميع دست و نفس به نفس به معصوم 
اجازة ايشان مضبوط است، بلكه در صدر اول چنين بودند كه اگر براي يكي اجازة سخن گفتن با 

حديثي از احاديث زد و  شد با احدي در امر دين حرف نمي دشمنان و روايت از معصوم حاصل نمي
روايت نيز معروف است، پس اكنون هم مانند صدر اجازة كرد. و مشايخ  معصومين را روايت نمي

اسالم هركس ادعاي خالفت و نيابت رسالت بدون اذن و اجازه بكند از عذاب رهائي ندارد و چون 
رفته است رسول ص مؤسس احكام سياسي و عبادات قالبي است، و از مردم از اين جهت بيعت گ

لذا اخذ اين بيعت را از اين جهت اسالم نامند، و نيز پيامبر از جهت قلب، هدايت كننده و اصالح 
كنندة احوال باطن و بيان كنندة آداب قلبي است و از اين جهت نيز از مردم بيعت گرفته است، و 

نشين او باشد مانند علي ع شود، لذا خليفة پيامبر يا بايد از هر دو جهت جا اين بيعت، ايمان ناميده مي
و يا اينكه از  ،باشدحافظ هر دو جانب  وو اوالد معصومين او و هركسي كه جامع هر دو طرف 

كه متصدي احكام رضوان اهللا عليهم شود مانند فقها و علماي شريعت  جهت اول جانشين پيامبر مي
 طويهند مانند صوفية صافي ظاهري و آداب سياست هستند، و يا اينكه از جهت دوم جانشين او هست

از شيعه كه تمام اهتمامشان به احوال باطن و احكام قلب است. و نزاع بين جهال دو گروه كه هريك 
نيابت است، زيرا فيت كند، ناشي از جهل به حقيقت رسالت و غفلت از كي ديگري را انكار مي

د نايب بوده و در كارش مأجور و هريك از آنها اگر اذن و اجازه براي او حاصل شود در مرتبة خو
طاعتش واجب است، و مردم محكوم به رجوع به او و اخذ از او هستند. و هريك از آن دو گروه 
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شود. پس  و شيطان بوده و مردود مي ّناسخَ شود، بلكه  مي ناسسْ نَ اگر براي او اجازه حاصل نشود 
تبديل شود، و هرگروه به گروه  اين است كه نفاق به وفاق ش واقع نشده بلكه حقمحلّنزاع در 

اخذ كند و با همديگر صلح كنند، زيرا كه  او است از ديگريشأن  مقابل برگردد و چيزي را كه در
ع از خضر ع شود. و داستان پيروي موسي  از باطن نيست و باطن بدون ظاهر كامل نمي نياز ظاهر بي

دليل اين است كه جايز است كسي كه است ع  به مراتب افضل و باالتر از خضرع با اينكه موسي 
از اوست مراجعه كند پس بايد صاحب باطن  ديگر برتر ياست به كسي كه در جهت در جهتي برتر

در احكام ظاهري به عالم شرع رجوع كند، و صاحب شرع در احكام باطني به عالم طريقت مراجعه 
به كمك هم ادعاي هر منافق  كند. پس هرگاه مصالحه كردند و توافق نمودند، بهتر اين است كه

كند دفع نمايند. و بطالن آن ادعا را ظاهر سازند و دين را از  دروغگو را كه ادعاي فتوا و سلوك مي
هاي شياطين و دروغگويان حفظ نمايند. و تلبس بعضي از زنادقه به لباس صوفيه، و همچنين  غائله

اند، و صدور اعمال منافي  به لباس آنها درآمدهتلبس كساني از عوام كه خود را به صوفيه بسته، 
شود كه صوفي شيعه را سرزنش كرد، زيرا آنان  شريعت از آنها از جهت قول و عمل، موجب نمي

كامالً مراقب هستند كه چيزي مخالف شريعت چه از نظر قول و چه فعل انجام ندهند، بلكه 
ود و مراقب هستند كه بر زبانشان جز آنچه به شريعت ش مقيدگويند ترك قيد اين است كه انسان  مي

فَِإْن تَناَزْعُتْم ِيف كه بر زبان شريعت جاري شده است، جاري نشود تا چه برسد به فعل و اعتقاد آنان. 
اگر در چيز كوچك تا چه برسد به چيز بزرگ و مخصوصاً نبأ عظيم كه عبارت از خالفت  ءٍ  َشيْ 

 و اويل االمر :نفرمود  به خدا و رسول مراجعه كنيد،ِإَىل اهللَِّ َو الرَُّسوِل  فـَُردُّوهُ  ،باشد، با هم نزاع داشتيد
زيرا مقصود اصلي اين است كه هرگاه بين شما تنازع در تعيين ولي امر واقع شد، پس آن را به خدا 

د و در و رسول رد كنيد، و اگر براي شما ولي ّ امر را تعيين نمودند جميع امورتان را به او برگرداني
ُأوِيل اْألَْمِر  ِإَىل  وَ  فـَُردُّوُه ِإَىل اهللَِّ َو الرَُّسولِ  ءٍ  فَِإْن تَناَزْعُتْم ِيف َشيْ  بعض اخبار آمده است كه آيه چنين بوده:

. يعني جميع آن چيزهائي كه ترسيديد در آنها نزاع كنيد به قول خدا و رسول مراجعه كنيد ِمْنُكمْ 
اند، به اينكه آن را در كتاب و  را كه به آن احتياج داريد بيان كردهنچه آچون خدا و رسول همة  

.. .ا اهللطيعوُ اَ اند، زيرا قول خدا  اند، و كسي را كه علم كتاب نزد اوست تعيين نموده بيان نموده سنّت
.. .همن كنت موالص  محمد ل.. تا آخر آيه دربارة علي ع است، و قو.اهلل لّيكمُ امنا وَ خر و قول خدا آتا 

تا آخر حديث را بيان كرديم كه كسي كه به رجوع كردن به او و اخذ از او و تسليم به او از خود 
تر است همان علي ع است. پس اگر در هرچيزي كه ترسيديد  شما به شما سزاوارتر و از همه اليق
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رد كرديد، و  را به كتاب و رسول كلّينزاع در آن واقع شود به علي ع برگردانيد بعد از آنكه نزاع 
رجوع كرديد ديگر براي شما هيچ شك و ترديد و نزاعي در هيچ موردي  آنهاع نيز به  دربارة علي

ماند. و اگر مردم را بدون در نظر گرفتن كتاب و گفتار رسول ص داور قرار دهيد از طريق رشد  نمي
در عالم اما  ت. وكبير اس )عالم(شويد و اين در  و شيوة درست به سوي شك و حيرت خارج مي

 هصغير، پس اگر نفس با هوايش و طبيعت با قوايش در شيئي از اشياء با شما تنازع كردند آن را ب
روح و عقل عرضه كنيد، پس هرچيزي را كه عقل به آن راضي شد و روح آن را تصديق كرد 

ِإْن  كنيد.  نفس به آن راضي باشد آن را تركگرچه بگيريد، و هرچيزي را كه عقل تصديق نكرد ا
هللَِّ َو اْلَيْوِم اْآلِخرِ  ِ به تشما مش كند كه هرچه را كه بر يعني ايمان به خدا و قيامت اقتضا مي ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن 

نزد اوست رجوع كنيد، و ترك رجوع به  سنّتو به كسي كه علم كتاب و  سنّتشود به كتاب و 
يعني اين كه  ذِلَك َخْريٌ َو َأْحَسُن َِْويالً ن دو نداريد. ، بيان كنندة آن است كه ايمان به آسنّتكتاب و 

را به محب و  موالهرا به محب و  ولّيكمرا به سالطين، و  اويل االمرگفته شد، بهتر از آن است كه 
  »ست جلوه دهيد.ردوست دارنده تحريف كنيد و رأي باطل خود را د

تواند منبع  ا اجتهاد به رأي است كه مياين اصل از اصول بازدارندة ديپلماسي سرخود ي 
المللي باشد. لذا در اسالم اين اختيارات از عموم سلب و تحت  فسادهاي ديپلماتيك در عرصة بين

  قرار گرفته كه شايستگي آن را در پياده سازي احكام اسالم در سراسر عالم دارد. اولواالمراختيار 

 يپلماسين اصل بازدارندة دي. او ممنوع است يتلق در امر يبدون اجازة صاحب اذن فضول عمليهر 
  است. يا اجتهاد به رأيسرخود 

  ديپلماتيك ليت اصل مسئوو - 74
 3 مادةالمللي و همچنين به موجب  ها در عرف ديپلماسي بين مأمورين سياسي و ديپلمات  

وظايف شامل شوند كه اين  اي از وظايف اعزام مي ين براي انجام دستهوكنوانسيون ديپلماتيك 
   موارد زير است:

  نمايندگي دولت متبوع  
  حفظ منافع دولت متبوع 
  مذاكره با دولت ميزبان 
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  گزارش اوضاع و وقايع دولت ميزبان به دولت متبوع 
  گسترش روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي و علمي بين دولت متبوع و دولت ميزبان 

تر از چيزي  گستردهدولت اسالم  ر سياسيمأموليت مسئوومحتواي در هركدام از وظايف فوق 
 650مأمور در اسالم معذور نيست بلكه مسئوول است باشد. بطور كلّي است كه مد نظر دول ديگر مي

است وظايف خود را به نحوي انجام دهد كه سبب تحقق حق گردد و نه سبب  موظّفيعني وي 
در اسالم استيالي حق بر ظلم به  تحقق مأموريت اسمي وي. به عبارت ديگر مأموريت مأمور سياسي

ها و ظلم  در جاي خود شرح داده شد و حق بهينة فعاليتكه مفهوم گستردة حق و ظلم است 
 باشد. وظيفة مأمور سياسي اسالم حفظ منافع گي به معناي متداول آن در رياضي و اقتصاد مي نابهينه
دهي يا گسترش  گي يا مذاكره يا گزارشاو را براي نمايند هنگامي كهنيست و يا قومي يا فردي ملّي 

نمايند و نه براي حصول منافع  اعزام مي بشريتبراي حصول منافع در اصل نمايند  روابط اعزام مي
زيرا در اين مأموريت او وظيفه دارد كه كلية مملوكات حق را به . يا آمر او يا فرد وي دولت متبوع

ايد زيرا خداوند عاشق تمام مخلوقات خود بوده و آنها ميزان شأن آنها مراقبت و خدمت و التفات نم
را آفريده و همة مخلوق نزد او عزيزند و مأمور او نيز بايد همه را عزيز بدارد وگرنه مقهور ارباب 

گمان «فرمايد:  در اين ارتباط كالم خداوند است كه ميگردد.  خود كه خداي تعالي است مي
و در اين راه اعمال فرد  651»گرديد! و شما به سوي ما بازنمي كرديد كه ما شما را بيهوده آفريديم

در قبال كلية اعمال و رفتار خود و آثار آن در و  آور است مسئووليت شا مأمور براييديپلمات 
 

، الفصل اخلامس و السبعون يف العدل... ،١١٩ ،األخبار جامع، اإلنصاف و العدل.... -٣٥ب  ،٣٨ ،٧٢، حباراألنوار - 650
و روي عن : املطلب الثاين يف مراتب أحكام العلم، ٣٨١منيةاملريد ، املسلك الثاين يف أحاديث تتعّلق مبصال ،٣٦٤ ،١الآليل  عوايل

و قال ع كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته و األمري : ١٨٤ ،١ ،إرشادالقلوب .راع و كلكم مسئول عن رعيتهالنيب ص كلكم 
الذي على الّناس راع و هو مسئول عن رعيته و الرجل راع على أهل بيته و هو مسئول عنهم و املرأة راعية على أهل بيت بعلها 

 .ده و هو مسئول عنه أال فكلكم راع و كلكم مسئول عن رعيتهو ولده و هي مسئولة عنهم و العبد راع على مال سيّ 
و قال ص كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته فاإلمام راع و هو املسئول عن رعيته و  - ٣الفصل الثامن  ،١٢٩ ،١ ،الآليل عوايل

و اخلادم يف مال سّيده راع و  الرجل يف أهله راع و هو مسئول عن رعيته و املرأة يف بيت زوجها راعية و هي مسئولة عن رعيتها
 ،١، جمموعةورام. هو مسئول عن رعيته و الرجل يف مال أبيه راع و هو مسئول عن رعيته و كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته

و قال ع أال كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته فاألمري على الّناس راع و هو مسئول عن رعيته و  ١اجلزء األول... ص: ،٦
راع على أهل بيته و هو مسئول عنهم فاملرأة راعية على أهل بيت بعلها و ولده و هي مسئولة عنهم و العبد راع على مال الرجل 

  .سّيده و هو مسئول عنه أال فكلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته
ا َخَلْقناُكْم َعَبثاً َو أَنَُّكْم ِإلَ ، 115سورة مؤمنون، آية  - 651 ُتْم َأمنَّ   .ْينا ال تـُْرَجُعونَ َأ َفَحِسبـْ
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فرمايد:  قرآن كريم مي كلّيدر يك قاعدة بارگاه الهي چه در دنيا و چه در آخرت مسئول است. 
فرمايد:  مالك اشتر، امير مؤمنان علي ع مي فرمان بهدر  652».هركسي در گرو كار خويشتن است«
را از آن عمل و شنوي، با امر خداي بسنج چنانچه خداوند، ت (اي مالك) هر آن امر كه از مافوق مي«

كند، زنهار فرمان خالق را در راه هوس مخلوق قرباني مكن. هرگز مگو كه من مأمورم و  نهي مي
كورانه اطاعت كنم، هرگز طمع مدار كه تو راند و بايد كو ستور دادهمعذور، هرگز مگو كه به من د

كورانه اطاعت كنند. هرگز به پشتيباني مقام خالفت، سروري خود را بر ديگران تحميل ررا كو
  653»مكن

انجام  يف خود را به نحويه مسئوول است و موظّف است وظاكست بليمأمور معذور ن يلّكبطور 
ت يگر مأموري. به عبارت ديو يت اسميو نه سبب تحقق مأمور ه سبب تحقق حق گرددكدهد 
حفظ تنها  ياسيفة مأمور سيوظ حق بر ظلم به مفهوم گستردة حق و ظلم است. يالياست ياسيمأمور س
ا ي يده ا گزارشيره كا مذاي يندگينما يه او را براك يست و هنگامين يا فردي يا قومي يمنافع ملّ

 يبراتنها ند و نه ينما يت اعزام ميحصول منافع بشر يند در اصل براينما يگسترش روابط اعزام م
ات حق را كة مملويلك تافه دارد يت او وظي. در مأموريا فرد ويا آمر او يحصول منافع دولت متبوع 
  د.يزان شأن آنها مراقبت و خدمت و التفات نمايبه م

  ت اصل مصونيت سياسي و عدم مصونيت اجتماعي و شخصي ديپلما - 75
بوده تا به حال  گذشتة دوراز عملي مهم ديپلماسي  ئلاسهاي ديپلماتيك يكي از م مصونيت  
زماني براي تأديب  . دراست اشتهنشيب و فرازهاي شديد و متنوعي دهمواره تحوالت و  واست 
بريدند و براي پادشاه يا حاكم گسيل دارندة سفير  را سر مي آنهاسفراي اعزامي  ها دولت
هاي غيرسياسي دول خاص را از قيد  ند و در زماني با تحميل قوانين كاپيتوالسيون وابستهفرستاد مي

صونيت سياسي سفير را منبعث م 654داشتند. در روم قديم سيرون ي معاف ميمحلّ تمحاكمه در دول
ي معرّف. منتسكيو سفير را زبان حاكم اعزام كنندة سفير ستدان از حقوق الهي و حقوق انساني مي

 

 . ُكلُّ اْمِرٍئ ِمبا َكَسَب َرِهنيٌ  ،21سورة طور، آية  - 652
 .14ص  1371فرمان حضرت علي ع به مالك اشتر، چاپ وزارت امور اقتصادي و دارايي،  - 653

654 - Marcus Tullius Cicero. 
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دو بخش ها شامل  مصونيت ديپلمات 655»زبان حاكم يا سلطان بايد آزاد باشد.«گويد  د و ميكن مي
  است. مصونيت فرديو مصونيت سياسي  ةعمد

 سه ماده گردند كه بر اساس ي ميمعرّفها به نحوي مصون  ديپلمات ،در بخش مصونيت سياسي
ايد به نحوي تفسير گردد كه مانع ات آن كنوانسيون نبمقرّرين هيچ يك از وكنوانسيون ديپلماتيك 

مأمور ديپلماتيك مصون است و  29 ماده از انجام وظايف كنسولي يك ديپلمات گردد. و بر اساس
  توان او را به هيچ عنوان توقيف يا بازداشت كرد.  نمي

در وافقات قبلي يا جديد قبول است و تقابل ام و حتراز لحاظ اسالم نيز مصونيت سياسي مورد ا  
هاي ديپلماتيك كشور  ة فعاليتكلّي. مصونيت سياسي شامل گردند تلقي ميآور  ارتباط الزام اين

ها در حدود  باشد. و همانطور كه ذكر شد وظايف ديپلمات ديگر در كشور ميزبان و بالعكس مي
به حفظ منافع ملل  موظّفين و با اين استثناء كه ديپلمات اسالم وموارد شمرده شده در كنوانسيون 

، مورد قبول و احترام اسالم نيز هست بشريتبه اعتالي حق و رفع ظلم و تعالي  موظّفديگر و 
شود. ساير موارد مصونيت نظير  ين ديده نميوبا كنوانسيون اساسي است. در اين باب تناقض 
ها نظير توقيف و تفتيش مراسالت و منازل و لوازم آنها همانگونه كه در  مصونيت شخصي ديپلمات

از مباحث مهمي است  تجسسمبحث باشد.  د ساير افراد ممنوع است در مورد آنها نيز ممنوع ميمور
براساس كنوانسيون وين اگر ديپلماتي اقدام به رفتار كه در جاي ديگر به آن خواهيم پرداخت. 

نامشروع و غيرقانوني نمايد دولت ميزبان محق است تا خواهان عودت او به كشور اعزام كننده 
گرچه اين مصونيت تا  گردد. . و ديپلمات خاطي مصون از مجازات به كشورش بازميددگر

هاي دول  ورزي غرض هاست ولي به دليل جلوگيري از حدودي افراط در مصون نمودن ديپلمات
ها و موافقت جوامع  متخاصم وضع شده و از لحاظ اسالم نيز به دليل اينكه در چارچوب توافقنامه

تواند مورد قبول باشد به شرط اينكه در مغايرت و تناقض با حدود احكام اسالم  گيرد مي صورت مي
قرار نگيرد. براي مثال چنانچه ديپلماتي در كشور اسالم اقدام به قتل بدون دليل و عمد نمايد اولياء 

 موظّفالهي را نمايند و دولت اسالم  دحتوانند درخواست قصاص نمايند و تقاضاي اجراي  دم مي
فظ حقوق اولياء دم است. لذا بدين ترتيب بايد گفت كه چنانچه ديپلماتي تجاوز به حقوق به ح

ديگران نمايد كه مستوجب جاري شدن حد براساس موازين شريعت اسالم باشد از جزاء معاف 
 

الملل، دفتر مطالعات  روابط بين) ديپلماسي نوين در عصر دگرگوني در 1365نگاه كنيد به علي اصغر كاظمي ( - 655
 المللي، وزارت امور خارجه.  سياسي و بين
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نيست ولي اگر شاكي فردي يا خصوصي نداشته باشد و جرم وي در زمره جرائم حقوق خصوصي 
د طبق مصالح دولت اسالم از لحاظ عفو يا اخراج با وي برخورد خواهد شد. و بندي نشو افراد طبقه

شود بايست بر سبيل عفو باشد تا  المللي غالباً متقابالً پاسخ داده مي چون اين برخورد طبق عرف بين
  سبب نزاع در بين امم و ملل و دول نگردد. 

مورد توقع دولت اسالم است  هاي اعزامي دولت اسالم همين شيوة برخورد نيز با ديپلمات  
ي نمود با وي برخورد قانوني يعني اگر ديپلمات اسالم در زمينة مسائل شخصي دركشور ميزبان تخطّ

المللي  ات اسالمي گردد. بايد ذكر كرد كه اين موضوع براساس عرف حقوقي بينمقرّرهم شأن 
فقه سياسي اسالم در مورد آن  منوط به توافق طرفين است و در اين باب عليرغم برداشتهايي كه در

الملل بايد استوار گردد به  ن نيست و از مباحثات سياسي است كه بر توافق بينقّيولي مت 656شده است
 شرطي كه متناقض حقوق اسالمي نگردد و احكام خداوند را نقض نكند. در حال حاضر بر اساس

ور سياسي در دولت ميزبان از مصونيت المللي بر اين است كه مأم كنوانسيون وين توافق بين 31 ماده
مند خواهد بود. و تأسيسات  هاي مدني و اداري نيز بهره تعقيب جزائي برخوردار است و از مصونيت

هاي متعارف كشور ميزبان است و  ساختمانهاي دولت ميهمان در كشور ميزبان نيز معاف از ماليات
ت عوارض گمركي نيز معافند كه گمان مأموران سياسي هنگام ورود به كشور ميزبان از پرداخ

ي به مأمورين سياسي است ولي با اضافروي در اعطاي حقوق  رود بسياري از اين موارد زياده مي
و به صورت حقوق به اينكه توافق مبناي قبول و اعطاي اين حقوق به صورت متقابل است  توجه

  قابل ايراد شرعي نيست. موضوعه مقبول طرفين است، 
كه ذكر شد در دوران قبل و بعد از اسالم بسيار مرسوم بود كه براي تنبيه دول ديگر  همانطور  

ند. در قرآن به صراحت به قبح اين عمل اشاره شده است. در سورة آل عمران تكش سفراي آنها را مي
از  و كساني كشند آورند و پيامبران را به ناحق مي كساني را كه به آيات خدا ايمان نمي « فرمايد: مي

گرچه اين آيه  657»به عذابي دردناك بشارت دهرسانند  را به قتل ميكنند  مردم كه امر به عدالت مي
آور دولتي براي دولت ديگر است و از تأويل اين  در مورد پيامبران است ولي سفير به نحوي پيغام

 

) جنگ و صلح در اسالم، ترجمة غالمرضا سعيدي، 1335براي بحث در اين باره نگاه كنيد به خدوري مجيد ( -  656
 الملل عمومي، ترجمه حسين سيدي. ) اسالم و حقوق بين1353انتشارات اقبال. و احمد رشيد (

َُْمُروَن . 21ة آل عمران، آيه سور - 657 ِت اهللَِّ َو يـَْقُتُلوَن النَِّبيَِّني ِبَغْريِ َحقٍّ َو يـَْقُتُلوَن الَِّذيَن  ِ ْلِقْسِط ِمَن ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن  ِ
ْرُهْم ِبَعذاٍب َأِليمٍ    .النَّاِس فـََبشِّ
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ف ديگر از توان در مورد عدم جواز به عمل قبيح كشتن سفير استنباط كافي نمود. از طر آيه مي
شود كه اگر كشتن او به حق باشد يعني مرتكب خالفي شود كه الزمة  معلوم مي َغْريِ َحقٍّ عبارت به 

رود. خالصة اين آيه در اين موضوع جمع  آن قصاص باشد اين مصونيت براي وي از بين مي
سياسي ليت گردد كه سفير مصونيت سياسي دارد ولي مصونيت شخصي ندارد يعني در حوزه فعا مي

  هاي شخصي مصون نيست.  خود مصون است ولي در حوزة فعاليت

پلمات يه دكن استثناء ين و با ايون وينوانسكها در حدود موارد شمرده شده در  پلماتيف ديوظا
ز هست، مورد يت نيبشر يحق و رفع ظلم و تعال يگر و موظّف به اعتاليموظّف به حفظ منافع ملل د
ش مراسالت و منازل و لوازم يف و تفتير توقيها نظ پلماتيد يت شخصيقبول و احترام است. مصون

 يپلماتيباشد. چنانچه د يز ممنوع مير افراد ممنوع است در مورد آنها نيه در مورد ساكآنها همانگونه 
 يست وليه مستوجب مجازات براساس قانون باشد از جزاء معاف نكد يگران نمايتجاوز به حقوق د

 يبند طبقه يدر زمره جرائم حقوق خصوص ينداشته باشد و جرم و يخصوصا ي يفرد كياگر شا
ن يبرخورد خواهد شد. و چون ا يا اخراج با وينشود طبق مصالح دولت ميزبان از لحاظ عفو 

ل عفو باشد تا سبب نزاع يست بر سبيشود با يغالباً متقابالً پاسخ داده م يالملل نيبرخورد طبق عرف ب
براي تالفي اعمال دولت ديگر مجاز نيست دول نگردد. هيچ دولتي ن امم و ملل و يدر ب

  هاي آن را مورد ايذا و اذيت قرار دهد. ديپلمات

  امر و نهي بيانيديت اصل تبليغ به عمل و محدو - 76
الملل نيز  ظريف روانشناسي تربيتي است كه در سطح روابط بين باحثاين اصل يكي از م  
شود كه بين كشورهاي مختلف اين  ه و حال بسيار ديده ميقرون گذشتدر دارد. عيت موضو

دست كدام كشور باشد. براساس اين  اختالف همواره مطرح بوده كه رهبري مسيحيت يا اسالم در
كردند كه به طرق مختلف از اعزام ميسيونرهاي مذهبي گرفته تا  رقابت كشورها همواره تالش مي

ا مذهب به ملل مختلف عالم نمايند. اين عمل تبليغ در شرع اي اقدام به اعطاي دين ي تبليغات رسانه
داده شده كه تبليغ و تقليد به  تذكّراسالم مورد قبول نيست و در برخي از كتب فقهي نيز در اين باب 

اين شكل در فقه اسالم دچار اشكال است. زيرا اساس دين بر تقليد صحيح استوار است و اين تقليد 
د از نويسندة آن كتاب تقليد اي اهداء شود و مقلِّ طلبهتوسط  اي ه رسالهاز اين است ك اصحيح جد
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آن  مفصلو قالدة بندگي وي به گردن انداختن است كه شرح  اولواالمرنمايد. تقليد صحيح يافتن 
  658در كتب عرفاني درج است.

ه تنها رهاند و ن چنانچه اين موضوع رعايت نشود گفتار ناقص ما ملل ديگر را از اسالم مي  
مردم به ها و هم  ديپلماتبه ان هم دارد. لذا بايد براي تربيت هم يسودي به حال اسالم ندارد بلكه ز

كشور اسالم اين مسئله دقيقاً تفهيم گرددكه تبليغ ايشان بايد بر مبناي صالح و صحت عمل ايشان 
به معصوم ع معنعن كه  اجازاتي دارند تافرادي است كه از اين باب باشد و تبليغ زباني فقط مختص

اهللا حسين نوري  آيتامر به معروف و نهي از منكر زباني ندارند. حقّ رسد. در غير اين صورت  مي
كه شرط اجازه و  659نمايد دو شرط مي و امر به معروف و نهي از منكر و منبري را منوط به هفتاد

بگوئيم فقط معدودي حق كه كند  آمر و ناهي مذكور در آن كتاب كفايت مي داهو اجت اثرشرط 
اي است كه در  و تازه روش آن به همان گونه دارند كه با زبان امر به معروف و نهي از منكر نمايند

با حكمت و اندرز نيكو به راه پروردگارت بخوان و با « :آية شريفه به پيامبر اكرم ص امر شده است
تر  اند آگاه ي كه از راه او منحرف شدهبهترين شيوه با آنان گفتگو كن همانا پروردگار تو به كسان

  660.»تر است است و او به هدايت شدگان آگاه
آنها كساني «فرمايد:  ميص اين حال اين بيان بايد به شرط اثر باشد كه خداوند به رسولش با   

هستند كه خدا از درون دلهاي آنها آگاه است پس از آنها اعراض كن، به سخني اندرزشان ده كه 
به بندگان من بگو «فرمايد:  مات شرط اثر است. ميوحسن قول نيز از ملز 661»ن مؤثر افتد.در وجودشا

عليرغم  663».به مردمان سخن نيك گوئيد«و فرمود:  662»كه با يكديگر به بهترين وجه سخن بگويند
 ات بر حسن قول و گفتار معذالك امر به معروف و نهي از منكر و تبليغ اسالم بايد به عملتأكيداين 

 

، 1360سلطانعليشاه: بشارت المؤمنين، انتشارات حقيقت، نگاه كنيد به كتب زير از حضرت حاج مالّسلطانمحمد  - 658
، تهران. واليتنامه، انتشارات 1379تهران. سعادتنامه، تصحيح و تعليقات حسينعلي كاشاني بيدختي، انتشارات حقيقت، 

 ، تهران. 1378، تهران. مجمع السعادات، انتشارات حقيقت، 1379حقيقت، 
 نمايد. ب مستدرك الوسائل در لؤلؤ و مرجان اين شروط را به بيان مياهللا حاج شيخ حسين نوري صاح آيت - 659
لَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم   ادُْع ِإىل. 125سورة نحل، آية  - 660 ِ حلِْْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َو جاِدْهلُْم  ِ ِمبَْن َسِبيِل رَبَِّك 

ْلُمْهَتِدينَ َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َو هُ  ِ   .َو َأْعَلُم 
ُفِسِهْم قـَْوالً ، 63سورة نساء، آية  - 661 ُ ما ِيف قـُُلوِِْم فََأْعِرْض َعْنُهْم َو ِعْظُهْم َو ُقْل َهلُْم ِيف َأنـْ   . بَِليغاً ُأولِئَك الَِّذيَن يـَْعَلُم اهللَّ
 . َأْحَسنُ  َو ُقْل ِلِعباِدي يـَُقوُلوا الَِّيت ِهيَ ، 53سورة اسراء، آية  - 662
 .َو ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً ، 83سورة بقره، آية  - 663
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خواند و كارهاي صالح  چه كسي را سخن نيكوتر از كسي كه به سوي خدا مي«فرمايد:  باشد. مي
يعني با عمل صالح خويش و با اعالم اسالم خويش  664»گويد من از مسلمين هستم. كند و مي مي

  كند. مردم را به سوي خدا دعوت مي
، امر به كلّيبه طور « 665:اند ودهفرمتحقيق دربارة امر به معروف و نهي از منكر و موارد آن در   

وجوب آن به نحوي نيست كه براي هر فرد و  اما عموميت ،معروف و نهي از منكر واجب است
گوييم: اين دو بر هر بالغ رشيدي نسبت به كسي كه در  نسبت به هركسي شرطي نداشته باشد. مي

بر او الزم است  گرفت، تعلّق يف به انسانلقع شده واجب است، زيرا زماني كه تكاعالم صغير او و
فرمان دهد و از آنچه كه داند كه خير است،  كه نفس خود و قواي دروني خويش را به آنچه مي

امر به طور كه پيش از اين، نسبت به قواي حيواني،  هماننسبت به قواي انساني او شرّ است، باز دارد. 
كرده است. نخست، بايد آنچه را از خير و  مي آنچه خير او بوده و نهي از آنچه شرّي براي او بوده

، سپس به امر و نهي روي آورد و پس از امر و نهي به خود و بيابد دانسته با تحصيل علم شر نمي
مملوك خود و نه مثل اجير و مكاري و خادم آنهايي كه زير دست او هستند، مانند زن و فرزندان و 

و هرچه از خير و  .نها امر كند و همينطور نهي نمايدبه آنچه كه علم پيدا كرده كه خير است براي آ
الزم نيست اول نفس  البتّه، سپس امر و نهي كند. نمايدآنها را علم داند، ابتدا بايد تحصيل  شر را نمي

خود را پاك كرده و بعد از امام اجازه گيرد تا امر و نهي كند، زيرا آنهايي كه زيردست او هستند، 
شوند و امر و نهي نسبت به  او در عالم صغير از جملة اجزاي او محسوب مي مانند قوا يا لشگريان

 شود ميمعاصي  عو حصول قوة قدسيه كه مان رذائلبه طهارت نفس از همة  مقيدآنها مطلق است و 
باز دارد. سپس  رذائلرا از  خودنيست. آري بر او است كه نخست به خويشتن امر و نهي نمايد و 

هي فاعل قرار امر تارك و نآگرنه در زمرة و، نمايددست او هستند امر و نهي  آنان را كه زير
شود كه  بر همه كس واجب نيست، بلكه بر افرادي واجب ميخلق اين نسبت به عموم اما  گيرد. مي

كسب كرده را  معاصياز ارتكاب  رادعقوة قدسيه و نخست خود را از گناهان و رذايل پاك كرده 
برحسب  معروف و منكر زيرا، و منكر او علم حاصل كرده باشدهركس معروف  باشد و دوم به

ين داللت دارد. در ابر  666حسنات االبرار ّسيآت املقّربني )حديث(اختالف اشخاص متفاوت است و 
 

 .َو َمْن َأْحَسُن قـَْوًال ِممَّْن َدعا ِإَىل اهللَِّ َو َعِمَل صاِحلاً َو قاَل ِإنَِّين ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ ، 33سورة فصلت، آية  - 664
 . 34-39، جلد دوم ترجمه، صص  بيان السعاده في مقامات العباده - 665
 شود. . آنچه نيكوكاران را حسنات است نزديكان راگناه محسوب مي6باب  ،256 ،11 ،بحاراألنوار - 666
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 )تحصيل قوة قدسيه كه مانع از معاصي باشد و ذايلرطهارت و پاك كردن نفس از (شرط دو مورد 
نهي از تارك آن و امر به معروف به رضوان اهللا عليهم به وجوب ثر فقها اختالف است، ولي اك

اختالف امر به معروف و نهي از منكر شرط در وجوب اند؛ اما سوم در  آن فتوا دادهفاعل  بهمنكر 
اند: اين شرط اخير اقتضا  برخي گفته اند بلكه در مناط جواز امر و نهي به شرط اختالفي نيست. نكرده
بصيرت تامه به زيرا علم به معروف و منكر هركس، مقتضيِ   ه دو شرط اول نيز معتبر باشد،كند ك مي

و بداند كه كدام مرتبه از به نحوي كه بداند او در چه مقامي از ايمان و اسالم است ست حال او
كسي كه از معاصي و  مگر براي شود اين بصيرت حاصل نميو كند.  ن مقام اقتضا مياياحكام را 

كه آن شرط فتوا دادن است، چون فتوا نيز مانند  هدرايل پاك گشته، و قوة قدسيه را تحصيل كرذ
و  هامر به معروف براي هركسي جايز نيست، بلكه براي كسي جايز است كه خود را پاك گرداند

آنچه از  بياني خواهد آمد.در اين باره به زودي اهللا  ء انشا. وده باشدقوة قدسيه ياد شده را تحصيل نم
نسبت به  بهحضرت صادق ع روايت شده است، تصريح به عدم جواز امر به معروف و نهي از منكر 

: آن كس كه از است كه اين گفتة آن حضرت ع ودارد.  براي هر فردي از مردم خلقعموم 
شيطان را از خود  و رهايي نيافتهآن و شهوات نفس خود از آفات  و برون نرفته خودهواجس 
قرار نگرفته است، شايستة امر به معروف  اودر امان حفاظت خدا و  توجهكنف  در و نساخته گريزان

شود دليلي عليه  او صادر مي زباشد، هرچه ارا نداشته و نهي از منكر نيست. زيرا اگر اين صفت 
َُْمُروَن النَّاسَ  اوست و سودي براي مردم در بر نخواهد داشت. خداي تعالي فرموده است: ْلِربِّ َو  َأ ِ

شود: اي خائن، همانطور كه به نفس خود خيانت كردي  در واقع، به او گفته مي 667؟ تـَْنَسْوَن أَنـُْفَسُكمْ 
چنين حالتي در روايت  668 خواهي به خلق من نيز خيانت كني؟ و افسار آن را رها نمودي، مي

عروف و نهي از منكر : از حضرت پرسيده شد، كه آيا امر به مكه ديگري از حضرت صادق ع است
مطاع آن تواناي عهدة  رفرمود: اين امر ب گفته شد: براي چه؟ فرمود: نه. واجب است؟ امتبر همة 

چه و از حق و باطل  ازدانند  نه بر ضعيفاني كه راه را بلد نيستند و نمي ،است عالم به معروف و منكر
َُْمُروَن َو ْلَتكُ فرمايد:  دليل آن كتاب خداست كه ميچه بگويند و  ْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيْدُعوَن ِإَىل اْخلَْريِ َو 

ْلَمْعُروِف َو يـَْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكرِ  اين آيه، خاص است و عام نيست چنانكه خداي تعالي پس  669.ِ
 

 كنيد.  . آيا مردم را به نيك فرمان مي دهيد و خودتان را فراموش مي44سورة بقره، آية  - 667
 . 110ص  1تفسير صافي، جلد  - 668
اشند كه به خير دعوت كنند و امر به معروف و نهي از منكر . بايد از شما گروهي ب104سورة آل عمران، آية  - 669

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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ْحلَقِّ َو ِبِه يـَْعِدُلونَ   َو ِمْن قـَْوِم ُموسى فرمايد: مي ِ علي داوند نفرموده است در اين آيه، خ 670.أُمٌَّة يـَْهُدوَن 
بر يك  أُمَّةٌ هاي مختلفي بودند و امت، در حالي كه آنان در آن روزگار علي كل قومو نفرمود  موسي ةام

ِإنَّ ِإْبراِهيَم   كند، چنانچه خداي تعالي دربارة ابراهيم ع كه يك نفر است، فرموده: نفر به باال صدق مي
در كه اخباري  672.. تا آخر حديث..ين است كه ابراهيم مطيع خدا بودمقصود ا 671 كاَن أُمًَّة قانِتًا هلِلَِّ 

مانند آنچه كه به اميرالمومنين ع نسبت  تارك و ناهي فاعل است به اين اشعار دارند.مر آنكوهش 
باز داريد، زيرا به شما امر  آنداده شده است، كه فرمود: نهي از منكر نماييد و خويشتن را نيز از 

ع است كه: لعنت خدا بر  اوو فرمودة  673ز تناهي از منكر، به نهي بپردازيد.شده است كه پس ا
مانند اين خبر، در  674.عامل به آن هستندهي از منكر كه ا، و نتارك آن هستندبه معروف كه  ينمرآ

كسي چنين ذم كساني آمده است كه عدل را توصيف كنند و خود خالف آن انجام دهند و اينكه 
د. بنابراين، اخباري كه داللت بر عموم وجوب امر به خورحسرت را خواهد  اًقيامت شديددر روز 

ي و منكركند  كه امر مي يكه به معروف عالميكند يا به عالم پاك يا به  معروف و نهي از منكر مي
ات مقدمگوييم: تطهير و حصول علم، از  . يا اينكه ميخورد تخصيص مي دانا باشد كند كه نهي مي
ط وشرمحصول آن دو اما  اند و ف و نهي از منكر است. پس آن دو، به طور مطلق واجبامر به معرو

. استات آنها مقدمبه علم و تطهير است نه وجوب آن دو. بنابراين، امر به آن دو مقتضي امر به 
ه گوييم، اين مورد ب . يا ميندستهمأمور به آن كساني است كه به  تعلّقات، ممقدمعالوه بر اين، خود 

بر همه واجب است، ولي به عنوان تعاون بر نيكوكاري و پرهيزگاري و ترك همياري در  كلّيطور 
و اگر لفظ اخبار به عنوان امر به معروف  .به عنوان امر به معروف و نهي از منكرو نه  675گناه و تجاوز

   ».باشد به جاي بعضي ديگر ميبعضي كثرت استعمال و نهي از منكر است به دليل 
. در قرآن كريم است مجادله چيزي است كه رسول اكرم ص نيز از آن نهي شده هرحال به  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل
 نمايند.

 گردند. . از قوم موسي گروهي به حق هدايت شده و به آن باز مي159سورة اعراف، آية  - 670
 ابراهيم ع امت فرمانبر خدا بود.. 120سورة نحل، آية  - 671
 . 307، ص 1تفسير برهان، ج  - 672
 . 319حديث  ،310، ص 1نورالثقّلين، ج  - 673
 . 320، حديث 315، ص 1نورالثقلين، ج،  - 674
مثِْ َو اْلُعْدوانِ   َتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التَّْقوى. 2سورة مائده آيه  - 675   .َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْإلِ
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ي آئيني نهاديم تا بر آن آئين باشد. پس در اين كار با تو مجادله نكنند و امتبراي هر «فرمايد:  مي
له نهي و اگر با تو مجاد مردم را به پروردگار خود دعوت كن زيرا تو به راستي بر راه راست گام مي

در آنچه مورد اختالف شماست خدا در  ،تر است كنيد آگاه كردند بگو: خدا به هر كاري كه مي
با اهل كتاب جز به نيكوترين «فرمايد:  و در سورة عنكبوت مي 676»روز قيامت حكم خواهد كرد.

چه بر ستم پيشه كردند و بگوئيد به آنچه بر ما نازل شده و آنكه اي مجادله مكنيد مگر با آنها  شيوه
در مورد  677»شما نازل شده ايمان داريم و خداي ما و خداي شما يكي است ما به او مسلمانان هستيم.

پرستم و شما نيز چيزي  پرستيد نمي بگو اي كافران من چيزي را كه شما مي«فرمايد:  كافران هم مي
شما پرستندة چيزي پرستيد نيستم و  پرستيد و من پرستندة چيزي كه شما مي پرستم نمي را كه من مي
در دين اجباري نيست «زيرا  678.»پرستم نيستيد دين شما براي شما و دين من براي خودم كه من مي

   679.»است مشخّصهمانا هدايت از گمراهي 

صالح و صحت  يغ بر مبنايه تبلشود كم يتفهالزم است ن مسئله يا ديگران ها و پلماتيت ديترب يبرا
  دارند. ين باب اجازاتيا دره كاست  يتص افرادفقط مخ يغ زبانيو تبل ستعمل ا

  اصل عدم جواز به تحميل عقيده  - 77
آزادي كامل عقيده است. اصوالً ايمان اصل بر تحميل عقيده در اسالم جايز نيست بلكه   

فرمايد:  موهبتي الهي است و چيزي نيست كه با تحميل و زور به ديگران القاء شود. قرآن كريم مي
آورند. آيا تو مردم را به اجبار  ر تو بخواهد همة كساني كه روي زمين هستند ايمان مياگر پروردگا«

اجبار كني و نبايد اين است كه خير تو اين سئوال فه نتأسپاسخ م 680»داري كه ايمان بياورند؟ وا مي
 

ِسُكوُه َفال يُنازُِعنَّ ، 67 – 69آيات  سورة حج، - 676 ُهدًى   رَبَِّك ِإنََّك َلَعلى  َك ِيف اْألَْمِر َو ادُْع ِإىلِلُكلِّ أُمٍَّة َجَعْلنا َمْنَسكًا ُهْم 
ُ َحيُْكُم بـَْيَنُكْم يـَْوَم اْلِقياَمِة ِفيما ُكْنُتْم ِفيهِ  ُمْسَتِقيمٍ  ُ َأْعَلُم ِمبا تـَْعَمُلوَن اهللَّ   . َختَْتِلُفونَ َو ِإْن جاَدُلوَك فـَُقِل اهللَّ

لَِّذي أُْنِزَل َو ال ُجتاِدلُ ، 46سورة عنكبوت، آية  - 677 ِ لَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم َو ُقوُلوا آَمنَّا  ِ وا َأْهَل اْلِكتاِب ِإالَّ 
 .ِإَلْينا َو أُْنِزَل ِإلَْيُكْم َو ِإهلُنا َو ِإهلُُكْم واِحٌد َو َحنُْن َلُه ُمْسِلُمونَ 

ُتْم عاِبُدوَن ما َأْعُبُد َو ال َأ عاِبٌد ما َعَبْدمتُّْ َو  َها اْلكاِفُرونَ ُقْل  َأيـُّ ، 1 -6سورة كافران، آيات  - 678 ال َأْعُبُد ما تـَْعُبُدوَن َو ال َأنـْ
ُتْم عاِبُدوَن ما َأْعُبُد َلُكْم ِديُنُكْم َو ِيلَ ِدينِ    .ال َأنـْ

يِن َقْد تـََبنيََّ الرُّشْ ، 256سورة بقره، آية  - 679   .ُد ِمَن اْلَغيِّ ال ِإْكراَه ِيف الدِّ
يعاً َأ فَأَْنَت ُتْكرُِه النَّاَس َحىتَّ َيُكونُوا ُمْؤِمِننيَ . 99سورة يونس، آية  - 680   َو َلْو شاَء رَبَُّك َآلَمَن َمْن ِيف اْألَْرِض ُكلُُّهْم مجَِ
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در  اجبار و اكراهي«فرمايد:  آورد. در آية ديگر مي ايمان نميبه تو كردي كسي نيز  اگر اجبار مي
و خطاب به رسول  681»شده است. مشخّصين نيست (گر چه) هدايت از گمراهي داختيار نمودن 

بگو اين سخن حق از جانب پروردگار شماست: هر كه بخواهد ايمان «فرمايد:  اكرم ص است كه مي
بر شما در دين تنگي قرار نداده «فرمايد:  در آية ديگري مي 682».بياورد و هر كه بخواهد كافر شود

مجادله به شيوة اَحسن كه و بلكه دستور به دعوت است آن هم به حكمت و موعظة حسنه  683.»ستا
مردم را با حكمت و موعظة نيكو به راه پروردگارت بخوان و «فرمايد:  خطاب به رسول اكرم ص مي

ده  همواره به نيكوترين وجهي پاسخ«فرمايد:  در آية ديگر مي 684.»با بهترين شيوه با آنها مجادله كن
و «فرمايد:  در آية ديگر مي 685»ون دوست مهربان تو گردد.چتا كسي كه ميان تو و او دشمن است 

بگو «در عين حال  686.»به جز ستمكاران ايشان البتّهها  با اهل كتاب مجادله نكنيد مگر به احسن شيوه
خواهيد  مي شما هر چيز ديگري غير او راو دين من اوست  از برايپرستم و  خدا را مخلصانه مي

بر خداست «ين خود آزاديد و هر كه را دوست داريد بپرستيد. و ديعني شما در انتخاب  687».بپرستيد
خواست همه شما را هدايت  نشان دهد و از راهها برخي منحرفند اگر خدا ميرا كه راه راست 

وظيفة  انهغ روشنگرتبلي زپس آيا پيامبران را ج«و وظيفة انبياء فقط ابالغ است كه فرمود:  688»كرد. مي
تو «فرمايد:  پاسخ اين آيه در آية ديگري است كه خطاب به رسول اكرم ص مي 689»؟ديگري است
به انذار  موظّفيعني رسول اكرم ص  690.»نيستي و براي هر قومي هادي هست اي جز بيم دهنده

ش حضرتش فرمايد فرماي به هدايت هم نيست. زيرا همانطور كه قرآن كريم مي موظّف حتّي است و

 

يِن َقْد تـََبنيََّ الرُّْشُد ِمَن اْلَغيِ . 256سورة بقره آية  - 681  . ال ِإْكراَه ِيف الدِّ
ْلَيْكُفرْ . 29سورة كهف، آية  - 682 ْلُيْؤِمْن َو َمْن شاَء فـَ  .َو ُقِل احلَْقُّ ِمْن رَبُِّكْم َفَمْن شاَء فـَ
يِن ِمْن َحَرجٍ ، 78سورة حج، آية  - 683  . َو ما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ
حلِْْكَمِة َو اْلَمْوعِ   ادُْع ِإىل، 125سورة نحل، آية  - 684 ِ لَِّيت ِهَي َأْحَسنُ َسِبيِل رَبَِّك  ِ  . َظِة احلََْسَنِة َو جاِدْهلُْم 
يمٌ . 34سورة فصلت، آية  - 685 َِ� لَِّيت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بـَْيَنَك َو بـَْيَنُه َعداَوٌة َكأَنَُّه َوِيلٌّ  ِ   .اْدَفْع 
لَّ ، 46سورة عنكبوت آية  - 686 ِ  . ِيت ِهَي َأْحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن َظَلُموا ِمْنُهمْ َو ال ُجتاِدُلوا َأْهَل اْلِكتاِب ِإالَّ 
 . فَاْعُبُدوا ما ِشْئُتْم ِمْن ُدونِهِ  ُقِل اهللََّ َأْعُبُد ُخمِْلصاً َلُه ِديِين : 15و  14سورة زمر، آيات  - 687
  .داُكْم َأْمجَِعنيَ َو َعَلى اهللَِّ َقْصُد السَِّبيِل َو ِمْنها جاِئٌر َو َلْو شاَء هلََ ، 9سورة نحل آية  - 688
   .فـََهْل َعَلى الرُُّسِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ ، 35سورة نحل آية  - 689
ا َأْنَت ُمْنِذٌر َو ِلُكلِّ قـَْوٍم هادٍ ، 7سورة رعد، آيه  - 690   .ِإمنَّ
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تواني مردگان  تو نمي«فرمايد:  مي .691هعندي نهم بر گوش بسياري اثر ندارد چه رسد نصايح مبلغين م
تواني  گردانند برساني، تو نمي ميبررا شنوا سازي و آواز خود را به گوش كراني كه از تو روي 

رساند كه به آيات  نمايي، آواز خود را تنها به گوش كساني تواني هدايتوران را از گمراهيشان ك
   692»اند پس مسلمان هستند. ايمان آوردهما 

اسالم وجود ندارد بلكه آزادي و اعتقاديات گيريم به هيچ وجه تحميل عقيده در  نتيجه مي  
توان  ديگري نيز وجود دارد كه مي تعدداسالم است. آيات م ةانتخاب آزاد عقيده مبناي پذيرفته شد

 693».اي نيست بر پيامبر جز رساندن پيام وظيفه«فرمايد:  در سورة مائده ميدريافت. از آنها استنباط را 
و  694.»كند هدايت ايشان بر تو نيست و خدا هركه را بخواهد هدايت مي«فرمايد:  و در سورة بقره مي

خدا را و اطاعت كنيد رسول را و بترسيد، پس كنيد اطاعت «فرمايد:  در آيه ديگر در سورة مائده مي
   695.»اي نيست رتابيد پس بدانيد كه بر پيامبر ما چيزي جز رساندن پيام آشكار وظيفهاگر روي ب

شخصي  اعتقادات ديني كامالً... : «696فرمايند در اين ارتباط در پيام به كنفرانس صلح اديان مي  
باشد بديهي است متدين به هر ديني، اعتقادات خود را برتر  است و قابل تحميل به ديگري نمي

د و به همين جهت است كه از ميان تمام اديان همان دين را انتخاب كرده است. وجه مشترك دان مي
 

ء يا اوصياء الهي ع شود كه از نزد خود و بدون داشتن اذن از جانب انبياء يا اوليا من عنديه به كساني گفته مي - 691
 نمايند. افدام به تبليغ احكام دين و دخالت در امور عباد مي

اِدي اْلُعْمِي َعْن   ِإنََّك ال ُتْسِمُع اْلَمْوتى، 81و  80سورة نمل آيات  - 692 َو ال ُتْسِمُع الصُّمَّ الدُّعاَء ِإذا َولَّْوا ُمْدِبرِيَن َو ما َأْنَت ِ
تِنا فـَُهْم ُمْسِلُمونَ  َضالَلِتِهْم ِإْن ُتْسِمعُ  ِ  .ِإالَّ َمْن يـُْؤِمُن 

َو ما َعَلى : 18و عنكبوت آية  54. و همچنين در سورة نور آيه ما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالغُ ، 99سورة مائده، آيه  -  693
و سورة نحل،  2. و در سورة آل عمران آيه َبالُغ اْلُمِبنيُ َو ما َعَلْينا ِإالَّ الْ ، 17و در سورة يس آيه . الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ 

ا َعَلْيَك اْلَبالغُ ، 82آية    . ِإْن َعَلْيَك ِإالَّ اْلَبالغُ سوره شوري  48و همچنين آيه .  َو ِإْن تـََولَّْوا فَِإمنَّ
  .شاءُ لَْيَس َعَلْيَك ُهداُهْم َو لِكنَّ اهللََّ يـَْهِدي َمْن يَ ، 272سورة بقره آيه  - 694
ا َعلى :92سورة مائده آيه  - 695  .َرُسوِلَنا اْلَبالُغ اْلُمِبنيُ   َو َأِطيُعوا اهللََّ َو َأِطيُعوا الرَُّسوَل َو اْحَذُروا فَِإْن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموا َأمنَّ
اد هماهنگي اديان و متن پيام افتتاحيه حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاه به كنفرانس صلح اديان، بني - 696

 18 -20، (1384فروردين  31- 29، (Foundation for Religious Harmony and Universal Peace)صلح جهاني 
است. صلح اديان، عرفان  Maharishi Kapil Adwait)، هندوستان، دهلي نو. اين نامه خطاب به آقاي 2005آپريل 

، صص 1384، انتشارات حقيقت، 22سيد مصطفي آزمايش، شمارة ايران، مجموعه مقاالت، گردآوري و تدوين دكتر 
. مختصر شرح اين كنفرانس در همان شماره در مقالة: كنفرانس بنياد هماهنگي اديان و صلح جهاني، حسينعلي 5 -9

 آمده است.  125 -136كاشاني، صص 
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است يعني قبول عقايد و تعاليمي معنوي و تقيد و تسليم به نظام معنوي اجتماعي » تدين« همه آنها
يم و با ا يم، آن را دين صلح و صفا و آزادي دانستها هخاصي. ما مسلمانان كه اسالم را انتخاب كرد

،  697 ال ِإْكراَه ِيف الدِّينِ  دم) انس و تعامل معنوي داريم و چون معتقديم كه:آشدگان (بني  همه تكريم
را قائليم كه به جستجوي نظام برتر معنوي بپردازند و  -و بلكه وظيفه -لذا براي همگان اين حق

انيم و از نظر ما وظيفه د الزمه وجود امكانات آزاد چنين جستجويي را استقرار صلح در جهان مي
الخصوص سلوك  همه افراد بشر بخصوص دينداران عالم، حفظ و استقرار چنين صلحي است. علي

 ةدانيم. عرفان كه در واقع معناي واقعي و روح هم اديان الزم ميهمة عرفاني را براي متدينين به 
  ». ...باشد ارتباط و وجه مشترك آنان مي ةاديان الهي است، وسيل

د به احكام فردي شريعت گيرد و عدم تقي بايد ذكر كرد اعتقادات در زمرة ايمان قرار مي بتّهال
اسالم نيز تا زماني كه به حقوق ديگران تجاوز ننمايد قابل اعتراض نيست. ولي احكام اجتماعي 

ر و علي القاعده رعايت آن ب باشد اسالم چون مستلزم مالحظة حقوق ديگران است قابل اغماض نمي
آزادي عقيده و فكر و مذهب در اسالم با لذا بايد گفت كه . شهروندان تكليف است

ها تقريباً همان چيزي است كه در اصول  هايي روبرو است و مرز اين محدوديت محدوديت
يابد  آيد. يعني آزادي فرد تا جائي گسترش مي هاي امروزي از آن صحبت به ميان مي دموكراسي

در گستردگي تا جايي  ياجازه آزادي فردنيز اي وارد نسازد. در اسالم  طمهكه به آزادي ديگران ل
 21تا  18شرح مواد  ،اي وارد نسازد. در اين باب خواهد بود كه به آزادي و دين ديگران لطمه

هيجدهم  مادة« 698:كنيم نظر مذهبي به اعالميه حقوق بشر مالحظه ميكتاب اعالمية حقوق بشر را از 
 متضمنمند شود اين حق  د: هركس حق دارد از آزادي فكر، وجدان و مذهب بهرهگوي اعالميه مي

باشد و نيز شامل  آزادي اظهار عقيده و ايمان مي متضمنآزادي تغيير مذهب يا عقيده و همچنين 
تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً بطور  تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است هركس مي

نيز قابل تفصيل است و يك اندازه از آن و در  ماده ر عمومي برخوردار باشد. اينخصوصي يا بطو
خالي از اشكال نيست بيان آن اين است كه: آزادي فكر و  كلّيبعض موارد مورد قبول ولي بطور 

وجدان و مذهب تا موقعي كه مخالف با قانون اساسي قرآن نباشد مورد قبول است مثالً كسي حق 
 ه خدا و پيغمبر و بزرگان دين توهين كند و سب نمايد كه مرتكب آن مستوجب حدندارد نسبت ب

 

  . 256سورة بقره، آيه  - 697
  102 – 107طانحسين تابنده، صص نظر مذهبي به اعالميه حقوق بشر حضرت حاج سل - 698
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هستند مانند يهود و نصاري و مجوس در حقّي خداوند و پيغمبر ه هاي مذهبي كه معتقد باقليت است و
قوانين خود عمل كنند ه توانند آزادانه تظاهر به مذهب خود نمايند و ب حدود خود آزادي دارند و مي

نسخ اسالم باشند، در  مدعي كساني كهمذهبي كه اساس آن مخالف اسالم باشد مانند  ولي
توان براي مذهب آنها احترام قائل شد  ندارند و نمي رسميتكشورهاي اسالمي و حكومت اسالم 

كنند و آن را مخالف مصالح  چنانكه از نظر سياسي نيز در بعض كشورها بعض احزاب را منحل مي
نسخ اسالم هستند ولو منكر خدا نباشند از  مدعينمايند اين قبيل مذاهب هم كه  ميمملكت اعالم 

شود. در اسالم هم  نها جاري نميآدين خارج و جزء اهل كتاب هم نيستند و حكم اهل كتاب بر 
نام مذهب بر مخالفت دين اسالم تشكيل شود چون برخالف قانون اساسي اسالم ه ي كه بجمعيت
مذهبي و تبليغي كه در ليت فعاحقّ  جمعيتول حكومت اسالمي نيست و اين باشد مورد قب مي

حقيقت اعالم مخالفت با اسالم است ندارد چون كشور اسالمي حكومتش رسماً اسالم است و 
تواند بركشور اسالمي حكومت  حكومتي كه بر اساس اسالم نيست و ديانت آن اسالم نباشد نمي

دولت ضاء دولت غيرمسلم باشد روا نيست و بايد همه افراد حاكمه و كند و بنابراين اگر يكي از اع
َلْن َجيَْعَل اهللَُّ ِلْلكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني دهند مسلم باشند كه فرموده:  را كه هيئت دولت تشكيل مي

توان مذهب رسمي را از حكومت منفك  در اسالم مذهب از سياست جدا نيست و نمي و 699َسِبيالً 
پس هرگونه تبليغي كه مخالف قانون اسالم باشد ممنوع است. و نيز آزادي تغيير مذهب و كرد 

(ملل متّحد) عمومي سازمان (مجمع) عقيده هم مورد اشكال است چنانكه نمايندة مصر نيز در جلسة 
كوچك  علّتمخالفت خود اظهار داشته يك  علّتمخالفت خود را ابراز داشت و آنچه او دربارة 

ست و آن نيز در جاي خود درست است زيرا او گفته بود كه گاهي ممكن است تغيير سياسي ا
طالق و حقّ مذهب بر اثر فشار و اكراه ديگران واقع شود و يا عوامل ديگري از قبيل پيدا كردن 

امثال آنها سبب شود و اين قبيل عوامل در خارج هم مشهود است چنانكه در كشور اسرائيل 
ترك مذهب شوند يا يك وقتي ببيند ه كنند كه شايد مجبور ب به مسلمين مي هائي نسبت سختگيري

مهمتري هم  علّتطالق ندارد از اسالم برگردد تا بتواند اين حق را براي خود پيدا كند. ولي حقّ 
نمايد و  اين آزادي هست زيرا هيچ عاقلي با داشتن عقل ترك بهتر براي گرفتن بدتر نمي براي رد

 دهد و در اين وي بصيرت اسالم آورده باشد تفوق آن را بر ساير مذاهب تشخيص مياگر كسي از ر
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صورت اگر ترك اسالم كند يا از روي فهميدگي و تغيير واقعي است كه قلباً هم ترك نموده و بر 
يخالف ننمايد و يا آنكه براي اغراض ه ه باو شبهه شده بايد او را نصيحت كرد كه تفواست  ماد

ه در مذهب ديگري او را تطميع نموده و اغفال كرده باشند يا گمان كند در اسالم بر او مانند آنك
و اجحاف شده و براي فرار از آن موضوع ترك ديانت خود نمايد يا امور شهواني باعث آن  تعدي

گردد از اين رو  آنها ناپسند و اگر آزاد گذاشته شود باعث هرج و مرج مي ةهم هرحالگرديده به 
اسالم بگرايد پذيرفته و احترام نموده ه ة اسالم كسي را كه غير اسالم را ترك نموده و بمقدست ديان

كه از اسالم برگردد مرتد محسوب و براي او حد  چون منظور از تبليغ ديانت همين است ولي كسي
َكَفُروا بـَْعَد   ِإنَّ الَِّذينَ فرمايد:  شده است كه در قرآن مجيد سورة آل عمران آخر جزو سوم مي معين

كفر ه پس از ايمان ب كساني كهيعني  700ِإمياِِْم مثَُّ اْزداُدوا ُكْفرًا َلْن تـُْقَبَل تـَْوبـَُتُهْم َو ُأولِئَك ُهُم الضَّالُّونَ 
اند توبة آنها پذيرفته نيست و آنها گمراهند. و در سورة نساء آخر  گرائيده و سپس در آن فرو رفته

 ال الَِّذيَن آَمُنوا مثَُّ َكَفُروا مثَُّ آَمُنوا مثَُّ َكَفُروا مثَُّ اْزداُدوا ُكْفرًا ملَْ َيُكِن اهللَُّ ِلَيْغِفَر َهلُْم وَ  ِإنَّ جزو پنجم فرمايد: 
ه اً مؤمن شده و باز بمجدداند آنگاه  ايمان آورده سپس كافر شده كساني كهيعني  701ِلَيْهِديـَُهْم َسِبيالً 

كند كه اولي  راه راست هدايت نميه آمرزد و ب ند خداوند آنها را نميكفر برگشته و بر آن افزود
است و آن مانند كسي است كه بر مخالفت قانون ملّي  مرتده اشاره به مرتد فطري و آيه دوم اشاره ب

دشمني رئيس مملكت قيام كند كه قابل گذشت نيست و در اصطالح فقهاء او ه اساسي مملكت يا ب
ند زيرا مرتد فطري در اصطالح فقها كسي است كه پدر و مادر او مسلم بوده گوي را مرتد فطري مي

د شده باشد و پس از بلوغ كه بر حال اسالم بوده برگردد كه اين شخص توبة و بر فطرت اسالم متولّ
او قبول نيست چون از فطرت و طبيعت خود كه اسالم است برگشته و مانند عضو مريضي است كه 

آن ملّي  ده و قابل عالج نيست و بايد قطع شود و حكم او قتل است. و مرتدبر اثر مرض سياه ش
است كه بر فطرت اسالم متولد نشده و داراي مذهب ديگري غير از اسالم بوده و بعداً اسالم آورده 

توبه ه گويند و حكم او آن است كه او را نصيحت نموده ب ميملّي  سپس برگشته است و او را مرتد
از توبة او يأس حاصل شد او را بكشند و اگر  كلّياگر پس از سه روز توبه نكرد يا به  وادار كنند و
سوم حكم مرتد فطري را دارد و توبة  ةقولي در مرتبه اً برگشت در مرتبة دوم و بمجددتوبه كرد و 

  مذكور است. با شرحي كه ذكرمفصالًه ياو قبول نيست و بايد كشته شود كه شرح آن در كتب فقه
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ه گردد زيرا آزادي بيان تا موقعي است كه مخل ب نيز معلوم مي 19 مادةكرديم دستور اسالم دربارة 
بزرگان دين نباشد كه بزرگان اسالم آن را عمالً نشان ه نظم عمومي و سبب توهين و جسارت ب

عرض كردند بعض اصحاب  دادند چنانكه خوارج علناً با علي ع مخالفت نموده و بر او اعتراض مي
نظم عمومي ه كردند اجازه بده ازآنها جلوگيري كنيم فرمود تا موقعي كه عمل و قول آنها اخالل ب

نماز اشتغال داشت و مردم بدو اقتدا ه نويسند موقعي علي ع در مسجد ب نرساند آزادند چنانكه مي
َي ِإَلْيَك َو ِإَىل الَِّذيَن َو َلَقْد ُأوحِ نموده بودند در بين قرائت او ابن كواء كه ازسران خوارج بود گفت: 

پيش از تو بودند وحي شده كه اگر  كساني كهتو و ه يعني ب 702 ِمْن قـَْبِلَك َلِئْن َأْشرَْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ 
شود چون ابن كواء شروع بخواندن اين آيه نمود  خداوند شرك ورزيدي عمل تو باطل ميه ب

شروع به قرائت كرد ابن كواء آيه را تكرار كرد  اًمجددحضرت ساكت شد پس از اتمام آيه 
فَاْصِربْ ِإنَّ َوْعَد اهللَِّ َحقٌ مود حضرت سكوت فرمود در دفعه سوم حضرت فر

يعني صبر كن كه   703
و ساكت شد. و نيز پس از ظهور اوعدة خداوند درست است چون حضرت اين آيه را خواند 

ال حكم اال هلل ان و وعظ بود فريادهاي يا علي خوارج غالب اوقات موقعي كه آن حضرت مشغول بي
خواستند آنها را ساكت كنند و  از گوشه و كنار بلند ميشد اصحاب مي 704و احلكم هلل ال لك

 

 .65سورة زمر، آيه  - 702
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دات على هذه النسخة أقول و ذكر تلك الرواية و ساقها إىل  احلسني ع و الشعيب و روى جابر عن زيد بن احلسن بن احلسن ز
ريخ كتابته لليلة بقيت من صفر سنة س بع و أن قال و شهد فيه من أصحاب علي ع عشرة و من أصحاب معاوية عشرة و 

ثالثني قال و ملا كتبت الصحيفة دعي هلا األشرت ليشهد مع الشهود عليه فقال ال صحبتين مييين و ال نفعتين بعدها الشمال إن  
كتب يل يف هذه الصحيفة اسم على صلح أو موادعة أو لست على بينة من أمري و يقني من ضالل عدوي أو لستم قد رأيتم 

جرى بينه و بني األشعث كالم مث قال و لكين قد رضيت مبا يرضى به أمري املؤمنني و دخلت الظفر إن مل جتمعوا على اخلور و 
س  فيما دخل فيه و خرجت مما خرج منه فإنه ال يدخل إال يف اهلدى و الصواب قال فلما مت الكتاب خرج األشعث و معه 

ه فرضوا به بنسخة الكتاب يقرأها على الّناس و يعرضها عليهم فمر به على صفوف من أه م فأمسعهم إ ل الشام و هم على را
ت عنزة و كان معه ع منهم أربعة آالف  ه فرضوا به حىت مر برا م فأمسعهم إ مث مر على صفوف من أهل العراق و هم على را

�ال على أهل الشام بسيوفهما حىت قتال مث مر به على مراد فقال  صاحل بن شقيق و كان من فقال فتيان منهم ال حكم إال هلل مث 
ت بين راسب فقرأ عليهم فقالوا ال حكم إال هلل ال نرضى و ال حنكم  رءوسهم ال حكم إال هلل و لو كره املشركون مث مر على را
حلّق و هو خري الفاصلني يشد  ت متيم فقارأه عليهم فقال رجل منهم ال حكم إال هلل يقضي  الرجال يف دين اهلل مث مر على را

يه رجل بسيفه فرجع إىل علي ع فأخربه مبا جرى فقال ع هل هي غري راية أو رأيتني أو نبذ من الّناس قال ال قال فدعهم فظن عل
ن حنكم الرجال يف دين  حية ال حكم إال هلل احلكم هلل  علي ال لك ال نرضى  م قليلون فما راعه إال نداء الّناس من كل  ع أ
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 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

حلكمني و اهلل إن اهلل قد أمضى حك مه يف معاوية و أصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا حتت حكمنا عليهم و قد كنا زللنا حني رضينا 
ن لنا زللنا و خطؤ فرجعنا إىل اهلل و تبنا فارجع أنت  علي كما رجعنا و تب إىل اهلل كما تبنا و إال برأ منك فقال ع  قد 

ْلُعُقوِد املائدة و قال َأْوُفوا ِبَعْهِد اهللَِّ ِإذا عاَهْدُمتْ َو ال وحيكم أ بعد الرضا و امليثاق و العهد نرجع  ِ أ ليس اهلل تعاىل قد قال َأْوُفوا 
فيه تذليل التحكيم و الطعن  تـَْنُقُضوا اْألَْمياَن بـَْعَد تـَوِْكيِدها َو َقْد َجَعْلُتُم اهللََّ َعَلْيُكْم َكِفيًال النحل فأىب أن يرجع و أبت اخلوارج إال

  . فربءوا من علي و برئ منهم علي
لنطفة ماء النهر و هو أفصح  . ب قتال اخلوارج و احتجاجات -23باب  ،360 ،33 ،بحاراألنوار �ه اهلل يعين  قال الرضي ر

حية ال حكم إال ذا الكالم ملا اعتزلوه و تنادوا من كل  هلل احلكم هلل  كناية عن املاء و إن كان كثريا مجا. بيان روي أنه كلمهم 
لكفر مث تب منه  ن لنا خطاء فرجعنا و تبنا فارجع إليه أنت و تب و قال بعضهم اشهد على نفسك   علي ال لك و قالوا 
حىت نطيعك و احلاصب الريح الشديدة اليت تثري احلصباء و هي صغار احلصى و إصابة احلاصب كناية عن العذاب و قيل أي 

لتحريك عالمتها و أصابكم حجارة من السما لكسر الرجوع و األعقاب مؤخر األقدام و أثرها  ب  لفتح و اإل ء و األوب 
ب و الرجوع إىل احلّق من حيث خرجوا منه قهرا كان  إل الرجوع على العقب هو القهقرى فهو كالتأكيد للسابق قيل هو أمر هلم 

م و الرجوع ه لذل و انعكاس احلال. أقول القاهر يضرب يف وجوههم يردهم على أعقا كذا شر األنواع و قيل هو دعاء عليهم 
لتحريك االسم من قولك فال ن و حيتمل أن يكون األمر على التهديد كقوله تعاىل ُقِل اْعَمُلوا َفَسَريَى اهللَُّ َعَمَلُكْم و األثرة 

ا و االستي لشييستأثر على أصحابه أي خيتار لنفسه أشياء حسنة و خيص نفسه  ء أو من آثر يؤثر إيثارا إذا أعطى  ثار االنفراد 
ألثرة النمام. و النهروان بفتح النون  م دونكم و قيل جيوز أن يكون املراد  أي يفضل الظاملون غريكم عليكم يف نصيبكم و يعطو

على األرض و املصرع يكون  و الراء و جوز تثليث الراء ثالث قرى أعلى و أوسط و أسفل بني واسط و بغداد. و الصرع الطرح
ء فجأة من غري متكث. و  مصدرا و موضعا و املراد هنا مواضع هالكهم و اإلفالت و التفلت و االنفالت التخلص من الشي

هذا اخلرب من معجزاته ع املتواترة و روي أنه ملا قتل اخلوارج وجدوا املفلت منهم تسعة تفرقوا يف البالد و وجدوا املقتول من 
ع مثانية. و ميكن أن يكون خفي على القوم مكان واحد من املقتولني أو يكون التعبري بعدم هالك العشرة للمشاكلة و  أصحابه

   .املناسبة بني القرينتني
ت بين : قصة التحكيم مث ظهور أمر اخلوارج ... ،237 ،2 ،البالغة نهج  شرح ال حكم إال هلل و لو كره املشركون مث مر على را

ت متيم فقرأها عليهم راسب فقر  أها عليهم فقال رجل منهم ال حكم إال هلل ال نرضى و ال حنكم الرجال يف دين اهلل مث مر على را
فذة و خرج  حلّق و هو خري الفاصلني فقال رجل منهم آلخر أما هذا فقد طعن طعنة  فقال رجل منهم ال حكم إال هلل يقضي 

يمي فقال أ حتكمون الرجال يف أمر اهلل ال حكم إال هلل فأين قتال  أشعث مث شد بسيفه عروة بن أدية أخو مرداس بن أدية التم
ليضرب به األشعث فأخطأه و ضرب عجز دابته ضربة خفيفة فصاح به الّناس أن أملك يدك فكف و رجع األشعث إىل قومه 

لوا و اعتذروا فقبل منهم ذلك و انطلق إىل فمشى األحنف إليه و معقل بن قيس و مسعر بن فدكي و رجال من بين متيم فتنص
ت  علي ع فقال  أمري املؤمنني إين عرضت احلكومة على صفوف أهل الشام و أهل العراق فقالوا مجيعا رضينا حىت مررت برا

هل العراق و أهل الشام عليهم حىت نقتله م فقال علي بين راسب و نبذ من الّناس سواهم فقالوا ال نرضى ال حكم إال هلل فمل 
م فما راعه إال  م قليلون ال يعبأ  ع هل هي غري راية أو رايتني و نبذ من الّناس قال ال قال فدعهم. قال نصر فظن علي ع أ
ن حيكم الرجال يف دين اهلل إن اهلل  حية ال حكم إال هلل احلكم هلل  علي ال لك ال نرضى  نداء الّناس من كل جهة و من كل 

حلكمني و قد أمضى حكم ه يف معاوية و أصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا حتت حكمنا عليهم و قد كنا زللنا و أخطأ حني رضينا 
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دوم و اعتراضاتي  ةفرمود. و نيز مكالمات بعض اصحاب با خليف جلوگيري نمايند حضرت اجازه نمي
 حّيت كلكم افقه من عمر اي مؤمنه نمود و بعداً گفت: كه او با يكي از زنه شد و مذاكراتي كه بر او مي
دليل آزادي بيان است. آزادي عقيده هم اگر منظور عقيدة سياسي است مورد بحث و  705املخدرات

بيست  ماده هاي ديگر هم تا ماده نظر ما نيست و اگر عقيدة مذهبي مراد باشد مشروحاً ذكر نموديم.
گوييم  ي است مورد بحث ما نيست فقط دربارة آن مواد ميو دوم چون از وجهة سياسي و اجتماع

حكومت و اجتماعات و انتخابات و همه امور در كشورهاي اسالمي بايد بر اساس دين اسالم استوار 
  »باشد.

وارد  يا گران لطمهيد يه به آزادكابد ي يگسترش م يفرد تا جائ يست. آزاديز نيده جايل عقيتحم
  نسازد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

ن لنا زللنا و خطؤ فرجعنا إىل اهلل و تبنا فارجع أنت  علي كما رجعنا و تب إىل اهلل كما تبنا و إال برئنا منك فقال علي ع  قد 
ْلُعُقوِد و قال َو َأْوُفوا ِبَعْهِد اهللَِّ ِإذا عاَهْدُمتْ َو ال  وحيكم أ بعد الرضا و امليثاق و ِ العهد نرجع أ ليس اهلل تعاىل قد قال َأْوُفوا 

لطعن فيه ضليل التحكيم و اتـَْنُقُضوا اْألَْمياَن بـَْعَد تـَوِْكيِدها َو َقْد َجَعْلُتُم اهللََّ َعَلْيُكْم َكِفيًال فأىب علي أن يرجع و أبت اخلوارج إال ت
  فربئت من علي ع و برئ علي ع منهم. 

ت بين راسب فقرأها . 512ص:  اخلالف يف التحكيم ... ،513، صفين وقعة ال حكم إال هلل و لو كره املشركون مث مر على را
ت بين متيم فقرأها عليهم فقال رجل منهم ال  عليهم فقالوا ال حكم إال هلل ال نرضى و ال حنكم الرجال يف دين اهلل مث مر على را

فذة و خرج عروة بن أدية أخو  حلّق و هو خري الفاصلني فقال رجل منهم آلخر أما هذا فقد طعن طعنة  حكم إال هلل يقضي 
مرداس بن أدية التميمي فقال أ حتكمون الرجال يف أمر اهلل ال حكم إال هلل فأين قتال  أشعث مث شد بسيفه ليضرب به 

ضرب به عجز دابته ضربة خفيفة فاندفع به الدابة و صاح به الّناس أن أمسك يدك فكف و رجع األشعث األشعث فأخطأه و 
س كثري من أهل اليمن فمشى إليه األحنف بن قيس و معقل بن قيس و معسر بن فدكي و رجال من بين متيم  ه  إىل قومه فأ

 علي فقال  أمري املؤمنني قد عرضت احلكومة على صفوف أهل فتنصلوا إليه و اعتذروا فقبل منهم األشعث فرتكهم و انطلق إىل
ت بين راسب و نبذ من الّناس سواهم فقالوا ال نرضى ال حكم إال هلل  الشام و أهل العراق فقالوا مجيعا قد رضينا حىت مررت برا

هل العراق و أهل الشام عليهم فنقتلهم فقال علي هل هي غري راية أو رأيتني و  نبذ من الّناس قال بلى قال دعهم قال فلنحمل 
حية ال حكم إال هلل احلكم هلل  علي ال لك  م فما راعه إال نداء الّناس من كل جهة و يف كل  م قليلون ال يعبأ  فظن علي ع أ

ن حيكم الرجال يف دين اهلل إن اهلل قد أمضى حكمه يف معاوية و أصحابه أن يقتلوا أو يدخلوا يف ح كمنا عليهم و قد  ال نرضى 
حلكمني فرجعنا و تبنا فارجع أنت  علي كما رجعنا و تب إىل اهلل كما تبنا و إال برئنا منك  .كانت منا زلة حني رضينا 

ْيُتْم ِإْحداُهنَّ قِ . 12ص: ، 16، العبرة عين - 705 يه عن املغاالة يف املهور حىت نبهته املرأة بقوله تعاىل َو ِإْن... آتـَ ْنطاراً و من ذلك 
سر أنه قال جملنب َفال َُْخُذوا ِمْنُه َشْيئًا فقال كلكم أفقه من عمر حىت النساء. و من اجلمع بني الصحيحني من مسند عمّ  ار بن 

ما كا يف سرية فلم يصل عمر أما أ فتمعكت يف الرتابال تصل فنبهه عمّ   . ار 
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  عقيده ديگران و منع تفتيش عقيده  اصل احترام به - 78
در اسالم هركس آزاد است عقيده خود را داشته باشد و در اين باب هيچ اجبار و اكراهي   

اين  اتّخاذهاي فكري در جوامع انساني عقايد ديني و مذهبي است و  نيست. بزرگترين عقايد و رويه
خطاب رسول اكرم ص به كافران است و  706ِدينِ  َلُكْم ِديُنُكْم َو ِيلَ عقيده براي هركس آزاد است. آية 

. باشدي به عقيدة يكديگر نتعرّضاعالم اينكه شما به دين خود باشيد و من هم به دين خود هستم و 
به آن دسته از بندگاني بشارت ده كه گفتار را «فرمايد:  در باب پذيرش عقيده نيز در سورة زمر مي

  707.»كنند شنوند و نيكوترين آنها را پيروي مي مي
ها در جهان بسيار پراهميت است زيرا تنوع كشورها و اقوام و  احترام به عقيده در سطوح ملّت  

ملل باعث تنوع شديد عقايد در ميان اقوام و ملل مختلف جهان شده است. اسالم عقيدة هركس را 
گران ذكر شد داند و همانطور كه در اصل عدم جواز به توهين يا استهزاء دي براي خودش محترم مي

  اي مورد استهزاء قرار گيرد.  در اسالم اجازه داده نشده كه كسي با هر عقيده
استثناء اين اصل در عقيدة شرك است كه براي تحريض مشركين از رها نمودن عقايد 
متحجرشان مبني بر پرستيدن اجسام به عنوان خدا در اسالم برخورد تحقيرآميزي با اين طرز فكر 

ير اين صورت عقيدة همة مردم و ملل عالم اعم از فردي يا اجتماعي محترم است. به شود. در غ مي
  اين مباحث در اصلِ بيزاري از مشركين و اصلِ عدم جواز به تحميل عقيده پرداختيم. 

ان اقوام و ملل مختلف جهان يتنوع در مو عقايد مده خود را داشته باشد يس آزاد است عقكهر
  و استهزاء عقايد ديگران ممنوع است. -است  كدة شريقاستثناء در ع - محترم

  اصل انطباق گفتار با كردار - 79
سازد كه در همة  وحدت علم و عمل در اسالم مطرح مي ي را درخاصاين اصل پراگماتيسم 

نمايد و به آنچه كه عمل  يابد. اسالم به هرچه اعتقاد دارد عمل مي هاي عملي مصداق مي زمينه
چيزي است كه به آن اقرار دارد. مواعظ اسالم براي دولت اسالم و مؤمنين و مسليمن  نمايد همان مي

 

 ه دين خود. ، شما به دين خود و من ب6سورة كافرون، آية  - 706
َيتَِّبُعوَن َأْحَسَنهُ ، 17 – 18سورة زمر آيات  - 707 ْر ِعباِد الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـَ  . فـََبشِّ
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ي يا ملّتدر درجة اول است و نه آنكه تكليف براي ملل ديگر باشد. اگر سياستي يا عملي براي 
يا هيئت حاكمه آن صحيح تجويز شود براي خود دولت اسالم نيز به صحت  ملّتگروهي از آن 

دهيد و  خوانيد، مردم را به نيكي فرمان مي كتاب را مي«فرمايد:  در سورة بقره مي گردد. تجويز مي
المللي  اين وحدت علم و عمل يكپارچگي شديدي در سطح بين 708»كنيد؟ خودتان را فراموش مي

از الزامات حكومت اسالم است. براي مثال اگر تروريسم از لحاظ اسالم مردود  ونمايد  ايجاد مي
  در همه جا پنهان يا آشكار ممنوع است.  است اعمال آن

اي كساني كه ايمان «فرمايد:  در مغايرت گفتار و عمل خداوند سبحان در قرآن كريم مي
آيد كه چيزي  بنديد. خداوند سخت به خشم مي گوئيد كه به كارشان نمي ايد چرا سخناني مي آورده

دارد كه گفتار هم بايد با  تصريح ميدر آيات ديگر بر اين امر  حتّي 709.»بگوئيد ولي عمل نكنيد
گويند  به زبان چيزي مي »  فرمايد: نشين مي برخي اعراب باديه ذم اعتقاد همراه باشد. درسورة فتح در

ترند تا به  آنان به كفر نزديك«فرمايد:  كنند مي كساني كه نفاق مي و در ذم 710.»كه در دلشان نيست
   711.»ه دل اعتقاد ندارندگويند كه ب ايمان به زبان چيزهايي مي

ند همان باشد ينما يه عمل مكند و به آنچه يها بايد به همان چيزي كه اعتقاد دارند عمل نما دولت
  ه به آن اقرار دارند.ك

  و نيرنگ سياسي و اقتصادي  داصل ناپسنديدگي كي - 80
ي در اسالم است. (نجات در راستي است) يكي از امهات و اصول مبناي قدْ يف الصِّ  ةُ جالنَ اَ شعار   

راستي و درستي  712اصل چيزي است كه چيز ديگر بر آن بنا شود. اًصطالحهمانطور كه اشاره شد ا
شوند و احكام بسياري بر اين اصول استوارند. اين احكام از زندگي  نيز در اسالم اصل تلقي مي

   سادگي قابل تعميم هستند.ه المللي ب فردي، خانوادگي، شغلي، اجتماعي تا بين
 

ُتْم تـَْتُلوَن اْلِكتابَ ، 44آية  سورة بقره، - 708 ُفَسُكْم َو َأنـْ ْلِربِّ َو تـَْنَسْوَن َأنـْ ِ   . َأ َُْمُروَن النَّاَس 
  .َكُربَ َمْقتًا ِعْنَد اهللَِّ َأْن تـَُقوُلوا ما ال تـَْفَعُلونَ .  أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِملَ تـَُقوُلوَن ما ال تـَْفَعُلونَ ، 2-3سورة صف، آيات  - 709
َْلِسَنِتِهْم ما َلْيَس ِيف قـُُلوِِمْ ، 11سورة فتح، آية  - 710 ِ   .يـَُقوُلوَن 
َِْفواِهِهْم ما َلْيَس ِيف قـُُلوِِمْ  ُهْم ِلْلُكْفرِ ، 167سورة آل عمران، آية  - 711  . يـَْوَمِئٍذ َأقْـَرُب ِمْنُهْم ِلْإلِمياِن يـَُقوُلوَن 
 . 1377، انتشارات دارالفكر، قم، 62. شرح امثله، جامع المقدمات ص االصل مايبين عليه شٌئٌ◌ غريه - 712
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در قرآن كريم آيات بسياري دربارة مكر و كيفر مكركنندگان آمده است كه اين عمل را   
و نيرنگ يا حيله در ارتباط  دشمرد. مفهوم كي كند و جزاي سختي نيز براي آن برمي نكوهش مي

ا حقوق ديگران به نفع خود از طريق اعمال روشهايي است كه به نحوي يمستقيم با ضايع كردن حق 
خود را حقّ ا عدم رضايت يبه اختيار يا بدون اختيار به رضايت  ،ق آگاهانه يا ناآگاهانهصاحب ح

  به نفع فرد متقابل از دست دهد. بدون دريافت عوض عادالنه 
از  و اظهار غير آن در جهت عجزمكر مخفي كردن مقصود «فرمايند:  مي عريف مكردر ت  

دا جايز نيست مگر از باب خر بعني اطالق مكر به اين م باشد و ميحصول مقصود به صورت آشكار 
افراد روي زمين مملو از  اتّفاقبر اساس تعريف فوق شايد اعمال و رفتار اكثر قريب به  713.»هكلاشم

اين  هرحالمكر باشد. هرچه اين مكر به راستي تبديل گردد صحت نفس افزون خواهد شد ولي به 
ن گذر از خم اين تكليف را ندارد كه بتواند ظرائف تكليف مااليطاق خواهد بود و بشر معمولي توا

فرد  هاي اجتماعي و سياسي وجداندر هر دو بعد هاي نفس خويش را به صدق كشاند.  و حيلهمكر 
را فردي و يا اجتماعي براي جلب منافع  انبا ديگرهاي ظاهر شده  مكر و حيله شانو اجتماع خود
حقّ  تصرّفبا است كه در جهت حفظ منافع خود د. دور از شأن حكومت اسالم نده تشخيص مي

و اسالم خود نمايد. اسالم و حكومت  به حيله روي آورد و منافع و حقوق ديگران را از آنِديگران 
نظر دارند و نه مد  را بشريترا دارند و اعتالي  بشريتولي و وصي ع همگي حكم اولياء نبي و 

المللي  . بلكه همانگونه كه اسالم در صحنة بينرا يشخوملّي  منافع شخصي يا گروهي يا قومي يا
ت نيز نسبت به همة خلق خدا جنبة پدري دارد. و پدر يك خانواده با واب مشناسد در مقا مرز نمي

كوشد تا همة فرزندان به نوا و نعمت  كند بلكه مي حيله و خدعه و مكر جلب منافع از فرزندان نمي
  رسند. 
كه  714.»دانند كنند مگر به خودشان و نمي و مكر نمي«فرمايد:  ميدر قرآن كريم  هرحالبه   

شوند مگر  هاي بد مي آيا آنان كه مرتكب حيله«فرمايد:  رسد. و مي ان مكر به خود ايشان مييز
دانند بر سرشان فرود  ايمنند از اينكه زمين به فرمان خدا آنها را فرو برد يا عذاب از جايي كه نمي

 

َو َمَكُروا َو َمَكَر اهللَُّ َو سورة آل عمران.  54ه ذيل آي 265. جلد سوم ترجمه، ص  بيان السعاده في مقامات العباده - 713
ُ َخْريُ اْلماِكرِينَ   .اهللَّ

ُفِسِهْم َو ما َيْشُعُرونَ . 123سورة انعام، آية  - 714 َنـْ ِ  .َو ما َميُْكُروَن ِإالَّ 
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كنند عذاب سختي است و  و براي آنان كه از بدي حيله مي«فرمايد:  اطر ميو در سورة ف 715»آيد.
هاي بد،  گردن كشي در زمين و حيله«فرمايد:  و در همين سوره باز مي 716.»مكرشان نيز از ميان برود

المللي بر  هاي بين كشي به مفهوم گردنهمچنين اين آيه  717.»گران را برنگيرد هاي بد جز حيله و حيله
بردن  حقوق مسلّم آنان قابل تأويل است به عبارت ديگر بكار تصرّفل ضعيف و حيله در عليه مل

شود كه اين آسيب به خود باز  ي خود سبب ميت ملّو مائيديت بد در جهت استكبار و خو ةحيل
مكر و حيله جز صاحبش را هالك نخواهد كرد، چون «گردد. در تفسير اين آيه آمده است: 

گردد و  محكوم او مي و گيرد قرار ميو محاط به او شيطان  خريةم مكر مورد سمكركننده در هنگا
انسان است قبل از آنكه مكر او  انسانيتبراي  عاجلشيطان عذاب  تحت حكومتداخل شدن در 

رود  به طرف مورد مكر برسد و پس از رسيدن مكر به طرف مقابل درجة شخص مورد مكر باال مي
و يا فقط در آخرت تنزّل مكركننده در دنيا و آخرت و در آخرت ط فقيا در دنيا و آخرت يا 

  718».يابد مي
در امور تجاري از مسائل مشابه فوق است. هرگونه اقدامي مبني بر پنهان كردن  دبكار بردن كي  

فرمايد:  از جملة مسائل ممنوعه در اسالم است. در قرآن كريم ميملّي  در جهت انتفاععيت واق
را به ناشايست مخوريد و آن را به رشوت به حاكمان مدهيد تا بدان سبب اموال  اموال يكديگر «

ايد،  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  و در آية ديگر مي 719.»گروهي ديگر را به ناحق بخوريد
اموال يكديگر را به ناحق مخوريد مگر آنكه تجارتي باشد كه هر دو طرف بدان رضايت داده 

تخصيصي  -كه آن را نبايد خورد-به چه كسي باشد  تعلّقآيه از لحاظ اينكه مال ماين دو  720.»باشيد
است كه دولت اسالم حق وجه الملل عمومي تفسير اين آيه بر اين  عد حقوق بيننخورده است. از ب

ا حق و ب دكيو از طريق نيرنگ  و چه فرديگروهي را چه به صورت ندارد اموال دول يا ملل ديگر 
تواند اقدام به  نمايد. فقط در صورتي مي تصرّفغصباً و يا رشوت و تطميع ديگران ناحق كردن 

 

ِِ . 45سورة نحل، آية  - 715  ُ َْتَِيُهُم اْلَعذاُب ِمْن َحْيُث ال َيْشُعُرونَ َأ فََأِمَن الَِّذيَن َمَكُروا السَّيِّئاِت َأْن َخيِْسَف اهللَّ   .ُم اْألَْرَض َأْو 
  .َو الَِّذيَن َميُْكُروَن السَّيِّئاِت َهلُْم َعذاٌب َشِديٌد َو َمْكُر ُأولِئَك ُهَو يـَُبورُ . 10سورة فاطر، آية  - 716
َِْهِلهِ اْسِتْكبارًا ِيف اْألَْرِض َو َمْكَر السَّيِّ ، 43سورة فاطر، آية  - 717   .ِئ َو ال حيَِيُق اْلَمْكُر السَّيُِّئ ِإالَّ 
 .157 –158، صص 12، ترجمه، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 718
ا ِإَىل اْحلُكَّاِم ِلَتْأُكُلوا َفرِيق، 188سورة بقره، آية  - 719 ْلباِطِل َو ُتْدُلوا ِ ِ ْإلِمثِْ َو ال َُْكُلوا َأْمواَلُكْم بـَْيَنُكْم  ِ   .اً ِمْن َأْمواِل النَّاِس 
ْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتارًَة َعْن َتراٍض ِمنْ ، 29سورة نساء آية  - 720 ِ   .ُكمْ  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َُْكُلوا َأْمواَلُكْم بـَْيَنُكْم 
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ند كه تجارت مرضي الطرفين برقرار بوده باشد. و در اين تجارت بايد منطبق با كيل عمل ك تصرّف
آنان كه ترازويشان سنگين باشد خود  «فرمايد:  بايد ترازويش سنگين باشد كه مي حتّيكند 

و  721.»خواهند ماند جهنّماند و در  آنان كه ترازويشان سبك باشد به خود زيان رسانيده رستگارانند و
پيمانه را تمام «فرمايد:  و مي 722.»پيمانه و ترازو را از روي عدل تمام كنيد«امر خدا بر اين است كه 

در زمين  باكانه يب به مردم كم مدهيد و ،فروشي نكنيد و با ترازوي درست وزن كنيد بپردازيد و كم
واي بر «فرمايد:  فروشان نازل شده است كه مي براي كم ويلين آية فو در سورة مطف 723.»فساد مكنيد

پيمايند يا  كنند و چون براي مردم مي ستانند آن را پر مي فروشان، آنان كه چون از مردم كيل مي كم
و باز  724.»شوند ميزنده در آن روز بزرگ دانند كه  كاهند. آيا اينان نمي كشند از آن مي مي
عذابش كه ي زبينيم و از رو در پيمانه و ترازو نقصان مكنيد، اينك شما را در نعمت مي« فرمايد: مي

بيمناكم. اي قوم، پيمانه و ترازو را از روي عدل كامل ادا كنيد و به مردم چيزهايشان د گيراشما را فر
م اين آيات داللت بر وجوب رعايت تما 725.»كاران در زمين فساد مكنيد را كم مدهيد و چون تبه

  اسالمي دارد. حكومت توسط  المللي صحت معامالت بين
كه مكر و خدعه در آياتي كه دربارة آنها ذكر شد مكر  عنوان نموددر تكميل اين بحث بايد 

د و شون ميتلقي ولي بسياري از مكرها نيز هستند كه مكر و حيلة خوب  استنظر مد  بد ةبد يا حيل
آنان مكر كردند و خدا هم مكر كرد و  «فرمايد كه:  د از مكر خودش در اين باب ذكر ميخداون

 

َو َمْن َخفَّْت َموازِيُنُه فَُأولِئَك الَِّذيَن َخِسُروا  ُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ َفَمْن ثـَُقَلْت َموازِيُنُه فَ ، 102 – 103سورة مؤمنون، آيات  - 721
ُفَسُهْم ِيف َجَهنََّم خاِلُدونَ  َو َمْن َخفَّْت َموازِيُنُه  َفَمْن ثـَُقَلْت َموازِيُنُه فَُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ سورة اعراف:  8 -9. همچنين آيات َأنـْ

تِنا َيْظِلُمونَ فَُأولِئَك الَّ  ِ ُفَسُهْم ِمبا كانُوا   .ِذيَن َخِسُروا َأنـْ
ْلِقْسطِ ، 152سورة انعام، آية  - 722 ِ  .َو َأْوُفوا اْلَكْيَل َو اْلِميزاَن 
ْلِقْسطاِس اْلُمْستَ ، 181 – 183سورة شعرا، آيات  - 723 ِ ِقيِم َو ال تـَْبَخُسوا َأْوُفوا اْلَكْيَل َو ال َتُكونُوا ِمَن اْلُمْخِسرِيَن َو زِنُوا 

 .النَّاَس َأْشياَءُهْم َو ال تـَْعَثْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ 
َأ ال  َوْيٌل ِلْلُمَطفِِّفَني الَِّذيَن ِإَذا اْكتاُلوا َعَلى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن َو ِإذا كاُلوُهْم َأْو َوزَنُوُهْم ُخيِْسُرونَ ، 1 -5آيات  سورة مطفقين، - 724

 .ِلَيْوٍم َعِظيمٍ  ُأولِئَك َأنـَُّهْم َمْبُعوثُونَ  َيُظنُّ 
َو ال تـَْنُقُصوا اْلِمْكياَل َو اْلِميزاَن ِإّينِ َأراُكْم ِخبَْريٍ َو ِإّينِ َأخاُف َعَلْيُكْم َعذاَب يـَْوٍم حمُِيٍط َو  . 84 – 85سورة هود، آيات  - 725

ْلِقْسطِ  ِ سورة  85. همچنين آيه  َو ال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشياَءُهْم َو ال تـَْعَثْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِسِدينَ  قـَْوِم َأْوُفوا اْلِمْكياَل َو اْلِميزاَن 
ْن ُكْنُتْم ُكْم َخْريٌ َلُكْم إِ فََأْوُفوا اْلَكْيَل َو اْلِميزاَن َو ال تـَْبَخُسوا النَّاَس َأْشياَءُهْم َو ال تـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض بـَْعَد ِإْصالِحها ذلِ اعراف، 

  .ُمْؤِمِننيَ 
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ه و هدايت خلق است يا يا در جهت تنبيه و تنب مكر خداوند 726.»خدا بهترين مكركنندگان است
ت الهي با سرعتي بيش شود كه بخواهد مشي هاست و مكر خداوند زماني واقع مي پاداش عمل انسان

يا  تكبرپاسخ به مكر مكاران م ،حت تكوين از قوه به فعل درآيد و يكي از اين موارداسب از سير و
و مكر كردند  «مكر خدا براي از بين بردن مكر مكاران است كه فرمود:  ظالم است و در اين مقام

و  727.»دانند پس ببين چگونه بود عاقبت مكر آنها و آنها نمي ،و مكر كرديم مكري ،مكري
و خداوند  728.»آنان مكر كردند و خدا نيز مكر كرد و خدا بهترين مكركنندگان است «د: فرماي مي
توان جواز مكر را  براساس اين آيات ميپس  729.»بگو كه مكر خدا سريعترين است« فرمايد: مي

آية زير  رسانيد. شانهنگام مكر ستمكاران دانست و از اين طريق مكاران مجرم را به جزاي اعمال
اند از جانب خدا خواري و عذاب  ان به كيفر مكري كه كردهمبزودي به مجر«فرمايد:  تصريح مي

پردازند  و براي آنان كه از روي مكر به تبهكاري مي «فرمايد:  و باز مي 730.»شديد خواهد رسيد
و همة اين آيات داللت بر اين دارند كه جزاي  731 .»عذابي است سخت و مكرشان نيز از ميان برود

  به مكر. حتّيداده شود مكر بايد 
هاست، و همانطور كه در بخش جنگ و  يكي از موارد اين بحث بكار بردن مكر در جنگ  

گيرد و در اين راستا  ي از جمله دفاع صورت ميمقدسدر اسالم جنگ به نيات  شداحكام آن درج 
ت نه تنها جايز بلكه واجب است. اين وض عمال مكردر پاسخ به مكر متجاوز ادر رويارويي  راعي

خوانيم كه وي فردي قوي هيكل و تنومند بود و از جنگجويان  حضرت امير ع با عمر بن عبدود مي
رفت و حضرت امير ع كوتاه قد و در جنگ تن به تن در ظاهر قضيه  نامي اعراب به شمار مي

چرا با زني  تر بود. حضرتش در ميدان نبرد به او فرمود كه تو كه اينقدر الف شجاعت مي ضعيف
اين هنگام حضرت با شمشير  درو اي. وي از غرور به پشتش نگاه كرد  خود اين همه لشگر آورده

بر زمين افتاد. وقتي حضرت بر سينة وي فرود آمدند خدوئي بر روي  كهپاهاي وي را قلم كردند 
 

ُ َخْريُ اْلماِكرِينَ . 54سورة آل عمران، آية  - 726 ُ َو اهللَّ   .َو َمَكُروا َو َمَكَر اهللَّ
 . َو َمَكُروا َمْكرًا َو َمَكْر َمْكرًا َو ُهْم ال َيْشُعُروَن فَاْنظُْر َكْيَف كاَن عاِقَبُة َمْكرِِهمْ ، 50 – 51آيات  سورة نمل، - 727
ُ َخْريُ اْلماِكرِينَ ، 30سورة انفال، آية  - 728 ُ َو اهللَّ   .َو َميُْكُروَن َو َميُْكُر اهللَّ
ُ َأْسرَُع َمْكراً ، 21سورة يونس، آية  - 729  .ُقِل اهللَّ
  .ُرونَ َسُيِصيُب الَِّذيَن َأْجَرُموا َصغاٌر ِعْنَد اهللَِّ َو َعذاٌب َشِديٌد ِمبا كانُوا َميْكُ : 124سورة انعام، آية  - 730
  .َو الَِّذيَن َميُْكُروَن السَّيِّئاِت َهلُْم َعذاٌب َشِديٌد َو َمْكُر ُأولِئَك ُهَو يـَُبورُ ، 10آية  سورة فاطر، - 731
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تا فرمودند  تأملاز روي سينة او پا شدند و او را نكشتند و  مبارك حضرتش انداخت و حضرت
ن موقع كه خدو آفرمود در  ؟م مرا نكشتيغضب حضرتش فرو نشست. عبدود عرض كرد چرا در د
كشتم براي ارضاء نفس خود كشته بودم  انداختي غضب در من بجنبيد و اگر در آن حال تو را مي

زنم نه براي ارضاء  كردم تا غضب فرو نشيند كه من بنده امر حقم و براي حق شمشير مي تأمللذا 
   732خود... فس ن

ردن ك ير مخفكم. استاصل  يو درست يگر بر آن بنا شود. راستيز ديه چكاست  يزياصل چ
ا يرنگ يد و نكي .باشد يار مكعجز از حصول مقصود به صورت آش هنگامر آن يمقصود و اظهار غ

 ييق اعمال روشهايگران به نفع خود از طريا حقوق ديردن حق كع يم با ضايله در ارتباط مستقيح
ا عدم يت يار به رضايا بدون اختيار يا ناآگاهانه، به اختيصاحب حق آگاهانه  يه به نحوكاست 

هر و دور از شأن  افت عوض عادالنه به نفع فرد متقابل از دست دهديت حقّ خود را بدون دريرضا
آورد و منافع و  يله رويگران به حيه در جهت حفظ منافع خود با تصرّف حقّ دكومت است كح

 يت در جهت انتفاع ملّيردن واقعكبر پنهان  يمبن يد. لذا هر اقداميگران را از آنِ خود نمايحقوق د
  ممنوع است. استثناء در جنگ است.

  اصل صداقت در مذاكرات  - 81
هاي  ها و نيرنگ دهاي مختلف و با كي دول مقتدر به شيوهنمايندگان  ،تاريخ لهمواره در طو  

اندكه به  مانده موادي گنجانده با كشورهاي ضعيف و عقب تعددادهاي مديپلماتيك در خالل قرارد
كشورهاي ضعيف را به نفع كشور متبوع خود به ملّي  ضرر ملل محروم آن كشورها بوده و منافع

عمل باعث  آميز و دوستانه بوده ولي در اند. بسياري از اين قراردادها در ظاهر مودت تاراج برده
طرف قرارداد گرديده است. اين گونه امور در سياست  ملّتافتادگي  عقبضعف و  سوءاستفاده از

براي خود  ماديخارجي و ديپلماسي دولت اسالم ممنوع است. وظيفة دولت اسالم جلب منافع 
است كه از مرزهاي  بشريتدولت اسالم به دنبال هدف بزرگتري است كه آن اعتالي  .نيست

و لطف خود را بر همة ملل عالم باالخص مظلومين  رود و ساية بزرگي موضوعه فراتر مي
 

شرح اين حكايت در دفتر اول مثنوي موالنا جالل الدين مولوي در حكايت خدو انداختن خصم بر روي  - 732
 آن حضرت شمشير از دست و دو حكايت بعد از آن آمده است.  اميرالمومنين علي عليه السالم و انداختن
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  گستراند.  مي
حكومت اسالم رعايت توسط  در مذاكرات اصل صداقت و عدالت از مواردي است كه بايد  

و هرگاه سخن گوئيد پس «: فرمايد . ميشود ي واجب ميتعددشود. اين وظيفه بر اساس آيات م
حق را ملبس به باطل «فرمايد:  در سورة بقره مي 733.»عادالنه گوئيد هر چند به زيان خويشان باشد

اي اهل كتاب «فرمايد:  در آية ديگر مي 734.»دانيد حق را كتمان نكنيد نكنيد و با آنكه حقيقت را مي
اين  735.»يدنمائ كنيد و حقيقت را كتمان مي با آنكه از حقيقت آگاهيد چرا حق را به باطل مشتبه مي

باشد زيرا مسلمين اين  مشمول خطاب به مسلمين اين زمان نيز مي خطاب به اهل كتاب در اين آيه
 دنكن انكار ميشناسند و  را نميزمان  آخرنبي يا ولي يا وصي زمان همانند اهل كتاب در صدر اسالم 

. همان عمل آنها نيز بر مسلمين اين زمان مصداق دارد كه و از نگاه ايشان حضرتش در غيبت است
داده شد ميثاق گرفت كه براي مردم آشكارش سازند و كتاب ني كه به آنها و خدا از كسا«فرمود: 

اي  معامله دكتمانش نكنند ولي آنها به پشتشان افكندند و در مقابل بهاي اندكي گرفتند چه ب
  نيز از گروه كتاب داده شدگانند. در اين زمان و مسلمين  736»كردند.
اي  سماعيل ياد كن. او درست وعده و فرستادهو در اين كتاب از ا«فرمايد:  درسورة مريم مي  

به ديگران   بكار رفته شده كه مفهوم صداقت در وعده »صاِدَق اْلَوْعدِ «اين آيه واژه  در 737»پيامبر بود.
دارد. مذاكرات ديپلماتيك در عرصة جهان گذشته و حال همگي بر مبناي منافع و بده بستان قرار را 
ات كم امتيازات بيشتري زكوشند تا با اعطاي امتيا اين اصل مي برها نيز  ته و دارد. ديپلماتشدا

ن و رسوم ديپلماسي معاصر نزني براي كسب منافع از س دريافت دارند. اين گونه مذاكرات و چانه
است. در اسالم اين مذاكرات نه براي جلب منفعت است بلكه براي احقاق حق است و اگر حق 

نه اينكه با ناصداقتي آن را به تصرّف خود يا  گردد ءبه وي اعطابه طرف مقابل باشد بايد  تعلّقم
دولت خود درآورد زيرا در اين صورت تصرّف در مال غصبي نموده كه در اسالم تصرّف در 

 

  . َو ِإذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوا َو َلْو كاَن ذا قـُْرىب. 152سورة انعام، آية  - 733
ُتْم تـَْعَلُمونَ ، 42سورة بقره، آية  - 734 ْلباِطِل َو َتْكُتُموا احلَْقَّ َو َأنـْ ِ  .َو ال تـَْلِبُسوا احلَْقَّ 
ُتْم تـَْعَلُمونَ رة آل عمران. سو 71آية  - 735 ْلباِطِل َو َتْكُتُموَن احلَْقَّ َو َأنـْ ِ   . َأْهَل اْلِكتاِب ِملَ تـَْلِبُسوَن احلَْقَّ 
َبُذوُه َوراَء ظُُهورِِهْم َو َو ِإْذ َأَخَذ اهللَُّ ِميثاَق الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب لَُتَبيُِّننَُّه ِللنَّاِس َو ال َتْكُتُمونَُه فـَنَ سورة آل عمران،  187آية - 736

  .اْشَرتَْوا ِبِه َمثَناً َقِليًال فَِبْئَس ما َيْشَرتُونَ 
  .َو اذُْكْر ِيف اْلِكتاِب ِإْمساِعيَل ِإنَُّه كاَن صاِدَق اْلَوْعِد َو كاَن َرُسوًال نَِبيًّا. 54سورة مريم، آية  - 737
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مذاكرات در اسالم بر اين  . لذا اصل صداقت درغصب و اَكل اموال غير مجاز شناخته نشده است
محق را به وي بازگرداند حقّ ل اين است كه ؤومأمور است و مسمبنا قرار دارد و وظيفة ديپلمات كه 

به مال يتيم نزديك مشويد مگر به «فرمايد:  خويش باشد. در قرآن كريم مي ملّتان ياگر به ز حتّي
نيكوترين وجهي كه به صالح او باشد تا به نيروهاي خويش برسد و پيمانه و وزن را از روي عدل 

 هرگاه سخن گوئيد عادالنه گوئيد كنيم و ه اندازة توانش تكليف نميتمام كنيد. ما به كسي جز ب
نچه شما را بدان سفارش آان خويشاوندان باشد و به عهد خدا وفا كنيد اينهاست يهرچند به ز

 ملّتبه خويشان  ،الملل همانطور كه در تأويل اين آيه در روابط بين 738.»ريددا كند باشد كه ياد مي
غيرمسلم قابل تأويل است و دستور وفاي به عهد و تكليف در اندازة توان اشاره  يتيم به ملل و ،اسالم

  .معني و تأويل گرددتواند  مأمور يا ديپلمات در اسالم مي مسؤوليتبه 
اي «فرمايد:  بايد از صادقين باشد. قرآن كريم ميعيت در مذاكرات چندجانبه نيز طرفداري و م  

و همراهي با عيت از اين آيه م 739.»ا بترسيد و با راستگويان باشدايد از خد كساني كه ايمان آورده
  المللي قابل استنباط است. و بينملّي  ، اجتماعي،هاي فردي صادقين در تمام عرصه

ندگان يت شود. نمايد توسط مذاكره كنندگان رعايبااست و رات اصل كصداقت و عدالت در مذا
متعدد  يدر خالل قراردادها يكپلماتيد يها رنگيد و نكيا مختلف يا ب يها وهيدول مقتدر نبايد به ش

و منافع  شودشورها كه به ضرر ملل محروم آن كبگنجانند يمانده مواد ف و عقبيضع يشورهاكبا 
ز و يآم شور متبوع خود به تاراج برند. قراردادهاي در ظاهر مودتكف را به نفع يضع يشورهاك يملّ

ملّت طرف قرارداد شود باطل  يافتادگ فاده از ضعف و عقبدر عمل باعث سوءاست كهدوستانه 
  ن باشد.يد از صادقيت بايو مع يز طرفداريرات چندجانبه نكاست. در مذا

  جعل كالم، دروغ و بهتان سياسي عيت ممنواصل  - 82
ت به حيثي توجههاي ديپلماتيك و سياست خارجي جهان امروز بدون  انه صحنة فعاليتتأسفم  

شود  ديده مي حتّيبلكه  ؛ر از پرداختن به دروغ و بهتان نسبت به دول مختلف خالي نيستاخالقي بش
 

ْلِقْسِط ال َو ال تـَْقَربُوا ماَل الْ . 152سورة انعام آية  - 738 ِ ُه َو َأْوُفوا اْلَكْيَل َو اْلِميزاَن  لَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَْبُلَغ َأُشدَّ ِ َيِتيِم ِإالَّ 
  .َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ  َو ِبَعْهِد اهللَِّ َأْوُفوا ذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبهِ   ُنَكلُِّف نـَْفساً ِإالَّ ُوْسَعها َو ِإذا قـُْلُتْم فَاْعِدلُوا َو َلْو كاَن ذا قـُْرىب

 . َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ َو ُكونُوا َمَع الصَّاِدِقنيَ ، 119سورة توبه، آية  - 739
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المللي را  هاي ديپلماتيك بين و فعاليتالملل  روابط بينمتداول جريان كه بهتان و دروغ عمالً روال 
تلف در ميان دول مخ يالملل . اين عرف بينباشد مين هزينه در مسيري قرار داده كه ترك آن بدون

اين تفاوت صداقت و راستي كم و بيش متفاوت است  اصولبراساس پايبندي دولتمردان آنها به 
داران عالم بوده و هستند و  ناشي از اين اصل است كه: همواره سياستمداران در خدمت سرمايه

ه با خواهند ك توانند و نمي ع ايشان بوده و نميفمنا تأمينتالش آنها و تصميماتشان در جهت حفظ و 
انتصاب  حتّيشود. انتخاب و  جا آغاز مي صداقت به اين مسئله اعتراف نمايند لذا بناي دروغ از همين

ها به صاحبان ثروت و  و تعهدات و دلگرمي عامهسياستمداران عالم مبتني بر وعده و وعيدهاي به 
و كفايت و  حيتصالد كه منتخبين و يا منتصبين به دليل وش ميمواردي مشاهده  كمتر .قدرت است

داللت بر نفع پرستي و  همقدمها برگزيده شوند. اين  اخالقي و عملي به اين سمت ،شايستگي علمي
ملل عالم در گذشته و حال و آينده است و لذا بايد در كّام ح اتّفاقرياست طلبي غالب قريب به 

م، دروغ، بهتان، ناصداقتي عمل انتظار داشت كه در برخورد با واقعيات عندالزوم اقدام به جعل كال
  د. ن.. بنماي.و

منتهي  ؛و همواره بوده و هست و خواهد بودنيست  بشراي در رفتار  اين موضوع مبحث تازه
باشد. در  مختلف متفاوت ميو امكنة و ضعف آن در ميان اقوام و تابعين اديان و در ازمنه  شدت

تحريف «ت. در سور مختلف با شبه جملة قرآن كريم نيز به جعل كالم و تحريف آن اشاره شده اس
. كالم دروغ و انتساب آن شود ميبه اين جعل اشاره  741»تبديل كالم«يا  740»كالم از موضع خودش

فرمايد:  ع خالف به بهتان يا افك يا افترا همه در اسالم ممنوع و مردود است. ميييگران و تشيدبه 
ند آن كه دروغگو و ناسپاس باشد را هدايت خداو«و فرمود:  742»پرداز گناهكار واي بر هر دروغ«

بندند) به آيات خدا ايمان ندارند و  بافند (افترا مي كساني كه دروغ مي«فرمايد:  و مي 743»كند نمي

 

 ُحيَّرُِفونَ ، 41. و در سورة مائده آيه 5و همچنين سورة مائده، آية   ُحيَّرُِفوَن اْلَكِلَم َعْن َمواِضِعهِ ، 46سورة نساء، آيه  - 740
  . اْلَكِلَم ِمْن بـَْعِد َمواِضِعهِ 

ُلوا َكالمَ : 15سورة فتح، آية  - 741 َل ، 27و سورة كهف آيه  15و  35و در سورة انعام، آيات   يُرِيُدوَن َأْن يـَُبدِّ َو ال ُمَبدِّ
 . ِلَكِلماِت اهللَِّ ال تـَْبِديَل ، 64اي نيست. و در سورة يونس، آية  يعني سخنان خدا را تغييردهنده .ِلَكِلماِت اهللَِّ 

 .َوْيٌل ِلُكلِّ َأفَّاٍك أَثِيمٍ . 7سورة جاثيه، آية  - 742
خداوند كسي كه اسراف «سورة مؤمن:  28و همچنين در آيه ِإنَّ اهللََّ ال يـَْهِدي َمْن ُهَو كاِذٌب َكفَّاٌر . 3سورة زمر، آية  - 743

  . ْهِدي َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّابٌ ِإنَّ اهللََّ ال يَـ ».: كند كنندة دروغگو است را هدايت نمي
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گناهي را بدان  اهي كند آنگاه بينو هركه خود خطائي يا گ«فرمايد:  و مي 744.»ويندگآنها خود دروغ
عده از اين قا 745.»كار را بر دوش خود كشيده استه بار تهمت و گناهي آشنمتهم سازد، هرآي

الملل مصداق دارد.  كوچكترين جوامع انساني يعني خانواده و روابط زن و شوهر تا سطح بين
ايد، نبايد چيزي از  اگر خواستيد زني به جاي زني ديگر بگيريد و او را قنطاري مال داده«فرمايد:  مي

  746».ز پس گيريد؟ و اين گناهي آشكار استزنيد تا با او بازستانيد. آيا تهمت مي
به دروغ و جعل كالم  توسلخالصة كالم در اين است كه نبايد براي حصول اهداف سياسي م  

ها  بسيار مشاهده شده كه در طول تاريخ دولتالمللي شد.  ان و افك و افترا در عرصة بينبهتو 
اند. اينگونه اعمال در  هاي ديگر انداخته ها يا ملّت اقدامات ناصوابي نموده و آن را به گردن دولت

  نمايد. اسالم ممنوع است همانگونه كه وجدان حكم به تخلّف آنها مي

ا افترا همه ممنوع و مردود ي كا افيع خالف به بهتان ييگران و تشيالم دروغ و انتساب آن به دك
و افترا در  كن و افالم و بهتاكمتوسل به دروغ و جعل  ياسيحصول اهداف س يو نبايد برا است

  شد. يالملل نيعرصة ب

  اصل عدم جواز به توهين يا استهزاء  - 83
مسلمان نيست و در قرآن كريم ديپلمات اسالم و فرد توهين يا استهزاء در شأن اسالم و سب،    

غير خدا را كه و دشنام مدهيد كساني را « فرمايد: است. در سورة انعام مي شديداً نهي شده
واي بر كساني كه به تمسخر عيوب ديگران را به نمايش «فرمايد:  و در جاي ديگر مي 747.»خوانند مي
بر، كاريكاتور كشيدن،  باد، مرگ دهند كه هرگونه اهانت، مرده اين آيات نشان مي 748»گذارند. مي

مجسمه رؤساي كشورهاي مختلف را آتش زدن، شكلك درآوردن، پرچم كشوري را آتش زدن 
 

ِت اهللَِّ َو ُأولِئَك ُهُم اْلكاِذبُونَ ، 105سورة نحل، آية  - 744 ِ ا يـَْفَرتِي اْلَكِذَب الَِّذيَن ال يـُْؤِمُنوَن    .ِإمنَّ
ً َو ِإْمثاً ُمِبيناً َو َمْن َيْكِسْب َخِطيَئًة َأْو ِإْمثاً مثَُّ يـَْرِم ِبِه َبرِيئاً فـَقَ ، 112سورة نساء: آية  - 745  . ِد اْحَتَمَل بـُْهتا
َْ ، 20سورة نساء آية  - 746 ْيُتْم ِإْحداُهنَّ ِقْنطارًا َفال َُْخُذوا ِمْنُه َشْيئًا َأ  ً َو َو ِإْن َأَرْدُمتُ اْسِتْبداَل َزْوٍج َمكاَن َزْوٍج َو آتـَ ُخُذونَُه بـُْهتا

  .ِإْمثاً ُمِبيناً 
 .  َو ال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ . 108سورة انعام، آية  - 747
  نمايند: واي بر هر عيبجوي هرزه زبان. برخي ترجمه مي .َوْيٌل ِلُكلِّ ُمهََزٍة ُلَمَزةٍ . 1سورة همزه، آية  - 748
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اركردن آن ون زير پاي مردم براي تخفيف و خييا تصوير پرچم كشوري را بر زم يا بر زمين انداختن
هاي نامحترمانه و مستهزي دربارة دها يا سرو كشيدن و نمايش تلويزيوني دلقكي نشان دادن يا لطيفه

يگر همه و همه خالف دستور اسالم د ديك كشور ساختن و از راديو پخش كردن و بسياري موار
در سورة حجرات  749انجامد. شود بلكه به خواري آن مي كت اسالم نميواعث شاست و نه تنها ب

ايد مبادا كه گروهي از مردان گروه ديگر را مسخره كند  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايد:  مي
د و مبادا كه گروهي از زنان گروه ديگر را مسخره كنند نشايد آن مسخره شدگان بهتر از آنها باش

 شتزدگان بهتر از آنها باشند و از هم عيبجويي مكنيد و يكديگر را به القاب شايد آن مسخره ش
 750»كنند خود ستمكارانند. است عنوان فسق پس از ايمان آوردن و كساني كه توبه نمي دب .مخوانيد

يات و آ 751.»آيات خدا را به ريشخند و استهزاء مگيريد«فرمايد:  در سورة بقره مي كلّيبلكه بطور 
  گردند.  اي از او تلقي مي شوند كه به عنوان نشانه ه موجودات عالم ميكلّي الهي شامل

خدا بلند كردن صدا را به بدي دوست ندارد، مگر براي كسي كه «فرمايد:  در سورة نساء مي  
 ،استهزاء ،و به عبارت ديگر كسي حق ندارد به شخص ديگري به بدگويي 752.»به او ظلم شده باشد

خواهي كند و تا رفع دستمديده حق دارد كه داولي بپردازد. و شكلي صورت تحقير، تمسخر به هر 
  بلند كند. به اعتراض ستم آوازش را 

شود.  مي يداً نهيست و شديها و مردم آنان ن پلماتيها و د ا استهزاء در شأن دولتين يسب، توه
مختلف را آتش  يشورهاك يدن، مجسمه رؤسايشكاتور يكاركبر،  باد، مرگ هرگونه اهانت، مرده

 يشوركر پرچم يا تصوين انداختن يا بر زميرا آتش زدن  يشوركدرآوردن، پرچم  كلكزدن، ش
نشان  كيدلق يونيزيش تلويدن و نمايشكردن آن كف و خواريتخف يمردم برا ير پاين زيرا بر زم
پخش  شور ساختن و از رسانهك يكدربارة  ينامحترمانه و مستهز يا سرودهايها  فهيا لطيدادن 

  موارد مشابه خالف اصول انساني است. ياريردن و بسك
 

 و منتج از مĤخذ فقهي و روائي نيست. اين موارد برداشت راقم از آيات مذكور است - 749
  َأْن َيُكونُوا َخْريًا ِمْنُهْم َو ال ِنساٌء ِمْن ِنساٍء َعسى   َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر قـَْوٌم ِمْن قـَْوٍم َعسىحجرات،   سورة 11آية  - 750

ْألَْلقاِب بِْئَس اِالْسُم اْلفُ  ِ ُفَسُكْم َو ال تَنابـَُزوا  مياِن َو َمْن ملَْ يـَُتْب فَُأولِئَك ُهُم َأْن َيُكنَّ َخْريًا ِمْنُهنَّ َو ال تـَْلِمُزوا َأنـْ ُسوُق بـَْعَد اْإلِ
 .الظَّاِلُمونَ 

ِت اهللَِّ ُهُزواً سورة بقره:  231آية  - 751    .َو ال تـَتَِّخُذوا آ
لسُّوِء ِمَن اْلَقْوِل ِإالَّ َمْن ظُِلمَ ، 148سورة نساء آية  - 752 ِ ُ اْجلَْهَر     .ال حيُِبُّ اهللَّ
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  و جزاء احسن حسن به و دفع  تحيتاصل  - 84
و پاداش بهتر از عمل طرف مقابل خوب يكي از اصول اخالق اسالمي برخورد نيكو و پاسخ   

ه انه ما مسلمين كمتر بتأسفاجتماعي بسيار مهم است كه م -است. اين اصل يكي از اصول اخالقي
م توجه ما دعو در صورتي كه آيات زيادي در قرآن راجع به آن نازل شده است پردازيم  آن مي

نشان به اسالم زيادي باعث گرديده كه ملل و اقوام و صاحبان ساير اديان گرايش مسلمين به آن 
ي ابناء بشر با خوش خلقي جذب و با بد خلق ،چه كه از لحاظ روانشناسي فردي و اجتماعي .ندهند

انيت دعوي يا موضوع لق نگاه نكنند و به حق و حقّشوند و كم كساني هستند كه به خُ دفع مي
و به سبب رحمت خداست كه « :كه بپردازند. در قرآن كريم خطاب به رسول اكرم ص آمده است

رد تو پراكنده بودي از گ تو با آنها اينچنين خوشخوي و مهربان هستي. اگر تندخو و سختدل مي
ايشان آمرزش بخواه و در كارها با ايشان مشورت كن و چون  ند. پس بر آنها ببخش و برشد مي

در سورة قلم به  753.»كنندگان را دوست دارد توكّلكن كه خدا  توكّلقصد كاري كني بر خدا 
 اين آيهدر تفسير  754.»كنند هكني تا آنان مداهن هدوست دارند تا تو مداهن«فرمايد:  حضرتش مي

 .معناي غش استبه ر خالف آن چيزي است كه در ضمير است و اظهاهان دو ا همداهن« فرمايند: مي
يا نفاق تو يا مدارا كردن تو را كه خالف ما في الضمير خود را اظهار كني دوست تو آنان غش 

روانشناسي افراد متخاصم را  شرحبه عبارت ديگر  755.»كنندمستمرّاً مداهنه دارند تا بتوانند بعد از تو 
به بندگان من بگو كه با  »  :شود كه امر ميص بر اين اساس است كه به رسول گرامي  كند. ان ميبي

   756.»گري است يكديگر به بهترين وجه سخن بگويند كه شيطان در ميان آنها به فتنه
درجات احسان علو فرمايد ولي  مي مقرّرثل آن مقرآن گرچه قصاص و جزاي هر بدي را بدي 

جزاي هر بدي بديي است همانند آن «فرمايد:  مي .دهد از اين مقابله به مثل قرار ميو نيكي را برتر 
و  757.»پس كسي كه عفو كند و آشتي ورزد مزدش با خداست زيرا او ستمكاران را دوست ندارد

 

ْ�ٍَة ِمَن اهللَِّ لِْنَت َهلُْم َو َلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب الَنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك فَاْعُف َعْنُهمْ ، 159ن، آية سورة آل عمرا - 753  َو َفِبما َر
  .ُمَتوَكِِّلنيَ اْسَتْغِفْر َهلُْم َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر فَِإذا َعَزْمَت فـََتوَكَّْل َعَلى اهللَِّ ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ الْ 

  .َودُّوا َلْو ُتْدِهُن فـَُيْدِهُنونَ ، 9سورة قلم، آية  - 754
 . 267ترجمه، ص  14، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 755
 . َو ُقْل ِلِعباِدي يـَُقوُلوا الَِّيت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطاَن يـَْنزَُغ بـَْيَنُهمْ ، 53سورة اسراء، آية  - 756
  .َو َجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلها َفَمْن َعفا َو َأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اهللَِّ ِإنَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ ، 40آيه  ة شوري،سور - 757
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تا كسي  خوبي و بدي يكسان نيستند همواره به بهترين وجهي دفع كن «فرمايد:  در سورة فصلت مي
هرچه  بدي آنان را به «فرمايد:  و مي 758.»دشمن است چون دوست مهربان تو گردداو و كه ميان تو 

آورم و پناه بر تو پروردگارا از اين كه نزد  هاي شيطان به تو پناه مي و بگو از وسوسه نيكوتر پاسخ ده
بدان كه رفع بدي بدكار به سبب بدي كردن « 760اند: در تفسير آية اخير فرموده 759»من حاضر شوند.

 بدي كردن به او معقول باشد، مانند كشتن بدكار، قطع اعضاء و شقّه كردن آنها باشود  او تصور مي
صفح يعني پاك  و عفو از اوو ، از آن زدن او به مقدار بدي كه كرده است يا مساوي يا كمتر و

بدكار  خصلت نيكو به طور مطلق عبارت از احسان كردن به و اش و احسان به او كردن قلب از كينه
فَِإَذا الَِّذي كه در قول خداي تعالي:  هآنچ ةشود كه در دنبال رتّب ميتو وداد م محبتكه بر آن است 

يمٌ  َِ� و چون حسن و قبح افعال جز به سبب نسبت  گيرد. است قرار مي بـَْيَنَك َو بـَْيَنُه َعداَوٌة َكأَنَُّه َوِيلٌّ 
آنها به كسي كه فعل  ةدر صورت متعدي بودن اضافو شود،  محّقق نمي آنها آنها به مبادي و غايات

 و مكاناضافة به  )حسن و قبح افعال نسبتدر آنها (د. بلكه گاهي شو بر او واقع شده نيز اعتبار مي
شود. لذا مقصود از دفع به احسن به طور مطلق  اعتبار مي نيزو حاضرين و غير آنها آن ت آال و زمان
احسن نسبت به فاعل و منفعل و مكان و زمان و غير آنها مقصود است،  تواند باشد، بلكه دفع به نمي

دهد دفع به  زيرا صاحب نفسي كه از جنايت كننده جز به قتل يا به چند برابر جنايت او رضايت نمي
كسي كه بر فرو بردن خشم قدرت دارد دفع به احسن و باشد. تواند  جز با قصاص نمي براي او احسن

كسي و است،  احسنبراي او  فحدارد ص صفحو كسي كه قدرت بر  ،ظ كنداين است كه كظم غي
است و احسان به جنايتكاري كه جنايت و از او احسن تواند بر بدكار احسان نمايد احسان  كه مي

به كسي  تعرّضترك  يح است. و همچنين استقببلكه  خوب نيستنه تنها  طغيانش را فزوني بخشد
نسبت به زمان و مكان و آالت و سامعين و  و ،افزايد اد و تجاوزش ميبه او بر اعتد تعرّضكه عدم 

زمان دفع و باشد. بنابراين معناي آيه اين است كه به بدكار و حاالت او  شاهدين نيز همين طور مي
را دفع كن، بايد نظر به جميع چيزهايي كرد  آن، آن وقت به نحو احسن نظر كن بدي و مكان آن

 

لَِّيت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَّذِ ، 34سورة فصلت، آية  - 758 ِ ي بـَْيَنَك َو بـَْيَنُه َعداَوٌة َكأَنَُّه َوِيلٌّ َو ال َتْسَتِوي احلََْسَنُة َو َال السَّيَِّئُة اْدَفْع 
يمٌ  َِ�. 

لَِّيت ِهَي َأْحَسُن السَّيَِّئةَ ، 96-98 سورة مؤمنون آيه - 759 ِ َو ُقْل َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َمهَزاِت الشَّياِطِني َو َأُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن  اْدَفْع 
 .َحيُْضُرونِ 

 . 236 – 240، ترجمه، جلد دهم، صص  بادهبيان السعاده في مقامات الع - 760
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از انساني جز تو، يا يا د، خواه آن بدي از لشگريان و قواي خودت، ننسبت داركه دفع بدي به آنها 
از حيواني غير از انسان بوده باشد. پس بكش هركس را كه سزاوار كشتن است، قطع كن اعضاي 

بزن كسي را كه و قصاص كن كسي را كه بايد قصاص شود، و كسي را كه سزاوار قطع است، 
احسان كن به كسي كه و ادب شود،  يزبانادب نما كسي را كه بايد با زبان و سزاوار زدن است، 

فَِإَذا الَِّذي بـَْيَنَك َو بـَْيَنُه َعداَوٌة َكأَنَُّه َوِيلٌّ   : احسان است. و مقصود از احسان در قول خداي تعالي ةشايست
يمٌ  بدون نظر به بدكار است بدون نظر به حال فاعل و  ةكاري است كه موافق و سازگار با مرتب �َِ

قول  ةحال بدكار. چنانچه ممكن است مقصود از احسان در اينجا هم همين معنا بوده باشد، به قرين
 ضتعرّزيرا معناي اين جمله اين است كه با عذاب و مكافات م 761َحنُْن َأْعَلُم ِمبا َيِصُفونَ خداي تعالي: 

ريم. و لفظ ما مصدريه يا موصوله كنند دانات شويم، چون ما به آنچه كه آنان توصيف مي آنان نمي
َربِّ َأُعوُذ ِبَك كند بگو  هنگامي كه شيطان تو را به بد كردن در مقابل بدكار وادار ميو  َو ُقلْ است. 

 و به معناي عيب جويي، فشار، طرد، دفع، ضرب، انگشت به دندان گرفتن مهز ،ِمْن َمهَزاِت الشَّياِطنيِ 
و  َو َأُعوُذ ِبَك َربِّ َأْن َحيُْضُرونِ دردسرها و فشارهاي شيطان است.  ياِطنيِ َمهَزاِت الشَّ  و باشد. شكستن مي
جز براي اين نيست كه آنها برم از اين كه شياطين بر من حاضر شوند. زيرا كه حضور  پناه به تو مي

 آيد، پس مرا از حضور ديگري پديد مي تاز حضور آنها مناسب و مناسبتي بين من و آنها وجود دارد
   ».از آنها (پناه بده) ديگر تآنها پناه بده، يعني از مناسبت من با آنها و پديد آمدن مناسب

آيات فوق داللت بر پاسخ به عمل بد بود و نه عمل نيك. در سورة قصص خطاب به رسول 
آيا پاداش «فرمايد:  و مي 762»همچنان كه خدا به تو نيكي كرده نيكي كن«اش ص است كه:  گرامي

 »فرمايد پاداش آنان كه نيكي كنند نيكي است و چيزي افزون بر آن. و مي 763»نيكي است؟نيكي جز 
چون شما را به درودي نواختند به درودي بهتر از آن يا همانند «فرمايد:  مي مقرّر و در سورة نساء 764

َِْحَسَن ِمْنها َأْو رُدُّوهاَو ِإذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّ « 766:فرمايند ر شرح آية اخير ميد 765 »آن پاسخ گوئيد.  وا 
 

 كنند داناتريم. ، ما به آنچه آنان توصيف مي96سورة مؤمنون آيه  - 761
ُ ِإلَْيكَ . 77سورة قصص، آية  - 762  . َو َأْحِسْن َكما َأْحَسَن اهللَّ
ْحسانُ . 60سورة الرحمن، آية  - 763 ْحساِن ِإالَّ اْإلِ  .َهْل َجزاُء اْإلِ
َدةٌ   ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا اْحلُْسىن. 26 سورة يونس، آية - 764  .َو ِز
َِْحَسَن ِمْنها َأْو رُدُّوها. 86سورة نساء، آية  - 765   .َو ِإذا ُحيِّيُتْم بَِتِحيٍَّة َفَحيُّوا 
 .156-158ترجمه، صص  4، جلد  بيان السعاده في مقامات العباده - 766
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است و جواب ديگري براي سئوال سابق است كه مؤمنين نسبت به  767تا آخر آيه َمْن َيْشَفعْ بر  فعط
في نفسه اگرچه اين مطلب و  .است چگونه رفتار كنندشده به آنان نصيحت كرده  نسبتكساني كه 

مرتبط باشد تا اينكه  سابقي ادا كرد، كه به محتاج به بيان است، ولي آن را طورو  همهماز آداب 
در عرف عبارت از تسليم است ولي مقصود از آن معنايي  تحيتبه تقدير سئوال كند.  تأكيدافاده 
 از تسليم است، و آن عبارت از رساندن خير است به غير به نحو مهرباني و تعظيم از قبيل تسليم اعم

اي كه در آن تعظيم و شفقت و زيارت و غير اينها باشد از  و دعا و ثنا و تعظيم و هديه، و نوشته
گوينده نمايد، ولي بايد اين  تحيتشونده در قلب  تحيتچيزهايي كه داللت بر عظمت و محبوبيت 

م شايع شده است. تا وهايي كه بين اهل رس باشد نه براي غرض محبتفقط براي شفقت و  تحيت
به زيارت او  ورزد كه بدواً و تأنّف ميسالم كند و كه به داني ورزد  عالي تأنّف ميجايي كه شخص 

ها معروف  است در غير آن دو. پس آنچه كه بين فارس طورباشد، و هميناو برود مگر اينكه بازديد 
، به شرط اينكه شائبة باشد ميصحيح  »است ديدن مستحب و بازديد واجب«گويند  شده است كه مي

مذموم است و به سبب آن بازديد هم  نو اگر شائبه فاسد باشد ديد در آن نباشد، هاغراض فاسد
اش زيارت كند  را در خانه شمذموم است. و به همين جهت، وارد شده است: كسي كه برادر مؤمن

و خلوص اعمال  768،خدا را در عرش زيارت كرده باشدكه بدون عوض و غرض، مانند كسي است 
 

َحَسَنًة َيُكْن َلُه َنِصيٌب ِمْنها َو َمْن َيْشَفْع َشفاَعًة َسيَِّئًة َيُكْن َلُه ِكْفٌل ِمْنها َو كاَن اهللَُّ  َمْن َيْشَفْع َشفاَعةً ، 85سورة نساء، آيه  - 767
هركس در كار نيكي ميانجي شود او را از آن نصيبي است و هركس در كار بدي ميانجي شود او   .ٍء ُمِقيتاً  ُكلِّ َشيْ    َعلى

 نگهبان بر هر چيزي است.اي است و خدا  را از آن بهره
رة اإلخوان ص:  ،۱۷۵ ،۲،الكايف - 768 ْ�ََد ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن ِعيَسى َعْن َعِليِّ ْبِن َفضَّاٍل َعْن  -۱۷۵،۱ب ز ُحمَمَُّد ْبُن َحيَْىي َعْن َأ

َ�َْزَة َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل َمْن زَاَر َأخَ  اُه هلِلَِّ َال ِلَغْريِِه اْلِتَماَس َمْوِعِد اهللَِّ َو تـََنجَُّز َما ِعْنَد اهللَِّ وَكََّل اهللَُّ ِبِه َعِليِّ ْبِن ُعْقَبَة َعْن َأِيب 
ْريٍ َعْن َعِليٌّ َعْن َأبِيِه َعِن اْبِن َأِيب ُعمَ  -4، 175ص:  ،176 ،2 ،الكافي .َسْبِعَني َأْلَف َمَلٍك يـَُناُدونَُه َأَال ِطْبَت َو طَاَبْت َلَك اْجلَنَّةُ 

ُ َعزَّ وَ  َصْنيِ َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل َمْن زَاَر َأَخاُه ِيف اهللَِّ قَاَل اهللَّ َي ُزْرَت َو ثـََواُبَك َعَليَّ َو َلْسُت َأْرَضى  َعِليٍّ النَّْهِديِّ َعِن احلُْ َّ َجلَّ ِإ
ً ُدوَن اْجلَنَّةِ  ْ�ََد ْبِن ُحمَمٍَّد َعْن َعِليِّ ْبِن احلََْكِم َعْن َسْيِف ْبِن  -5، 175 ص: ،176 ،2، الكافي .َلَك ثـََوا ٌة ِمْن َأْصَحابَِنا َعْن َأ ِعدَّ

َ َعْبِد اهللَِّ ع يـَُقوُل َمْن زَاَر َأَخاُه ِيف َجاِنِب اْلِمْصرِ  ْعُت َأ َو َزْورُُه َو َحقٌّ َعَلى اْبِتَغاَء َوْجِه اهللَِّ فـَهُ  َعِمريََة َعْن يـَْعُقوَب ْبِن ُشَعْيٍب قَاَل مسَِ
َعْنُه َعْن َعِليِّ ْبِن احلََْكِم َعْن َسْيِف ْبِن َعِمريََة َعْن َجاِبٍر َعْن َأِيب َجْعَفٍر ع قَاَل  -6، 175ص:  ،176 ،2، الكافي .اهللَِّ َأْن ُيْكرَِم َزْورَهُ 

هُ قَاَل َرُسوُل اهللَِّ ص َمْن زَاَر َأَخاُه ِيف بـَْيِتِه قَاَل اهللَُّ  َّ  . َعزَّ َو َجلَّ َلُه َأْنَت َضْيِفي َو زَاِئِري َعَليَّ ِقَراَك َو َقْد َأْوَجْبُت َلَك اْجلَنََّة ِحبُبَِّك ِإ
َ َعبْ  -7، 175ص:  ،177 ،2، الكافي ْعُت َأ ِد اهللَِّ ع يـَُقوُل َمْن َعْنُه َعْن َعِليِّ ْبِن احلََْكِم َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّاٍر َعْن َأِيب ُغرََّة قَاَل مسَِ

َْتِيِه ِخَداعًا َو َال اْسِتْبَداًال وَكََّل اهللَُّ ِبِه َسْبِعَني  ٍة َال  َأْلَف َمَلٍك يـَُناُدوَن ِيف قـََفاُه َأْن ِطْبَت َو طَاَبْت زَاَر َأَخاُه ِيف اهللَِّ ِيف َمَرٍض َأْو ِصحَّ
ُتْم ُزوَّاُر اهللَِّ وَ  َِْيتَ َمْنزَِلُه فـََقاَل َلُه ُيَسْريٌ ُجِعْلُت ِفَداَك َو ِإْن َكاَن اْلَمَكاُن بَِعيد َلَك اْجلَنَُّة فَأَنـْ ْ�َِن َحىتَّ  ُتْم َوْفُد الرَّ َ ُيَسْريُ َأنـْ ًا قَاَل نـََعْم 
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گذارد. پس براي  اختالط با آنها در نفوس ضعيف اثر ميمحال است و  هاهل دنيا از اغراض فاسد
استراق كند تا خود را از ترك مخالطه با آنها سالك بهتر اين است كه تا جائي كه ممكن است 

به جهت شفقت يا مال يا نفس يا  آبرواي براي حفظ  ، مگر اينكه تقيهحفظ نمايداغراض آنها 
شود اگرچه احتمال  الط و معاشرت واجب مياين صورت اخت . كه درباشد اصالح حال كسي

راض دنيوي باشد رد عينِ آن نيست. غاگر از ا تحيت. و مقصود از رد استراق نفس نيز در بين باشد
كند. بلكه بايد همانند آن را به او برگرداند. مثالً اگر گفت:  زيرا كه احسان را جز االغ كسي رد نمي
است، و اگر گفت: سالم عليك و  تحيتاين رد عين  ،كسالم عليك، و جواب داد: سالم علي

از اين اعم  به بهتر از خودش است، و بهتر رد كردن و نيكو جواب دادن تحيتاهللا، آن رد  ترحم
است كه چيزي بر آن زياد كنند يا هيأت آن را به نيكوتر تغيير دهند، چنانكه حضرت ابراهيم ع 

به صورت رفع كه  المٌ سَ   ً به صورت نصب، در جواب آنها گفت:ماالسَ وقتي كه مالئكه به او گفتند 
كند كه اگر خدا به من توفيق دهد رسوم عادي و آداب  كند. به ذهنم خطور مي داللت بر دوام مي

  مستحب را تدوين نمايم تا اينكه سالكين از آنها آگاه باشند، و از روي كوري و عادت صرف،
ها و ارزشهاي آنها  تحيتپس خداوند به حساب  ٍء َحِسيباً  ُكلِّ َشيْ     كاَن َعلىِإنَّ اهللََّ مرتكب آن نشوند. 

   »رسد پس آنها را با اغراض نياميزيد. مي هاكند و همچنين به حساب اغراض شما در آن رسيدگي مي
اگر نيكي كنيد به خود «فرمايد:  شود كه مي اشارهدر پايان اين بحث بايست به اين موضوع 

هركس كه كاري « فرمايد: و در سورة فصلت مي 769 .»كنيد د و اگر بدي كنيد به خود ميكني مي
شايسته كند به خود كرده و هر كه بد كند به زيان اوست و پروردگار تو به بندگان ستم روا 
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-8، 175ص:  ،177، 2، الكافي .ُعونَُه َحىتَّ يـَْرِجَع ِإَىل َمْنزِِلهِ َو ِإْن َكاَن اْلَمَكاُن َمِسريََة َسَنٍة فَِإنَّ اهللََّ َجَواٌد َو اْلَمَالِئَكُة َكِثريٌَة ُيَشيِّ 
َراِهيَم َعْن َأبِيِه َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ َعْن َعِليِّ ْبِن النَّْهِديِّ َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَ  ِقَياَمِة اَل َمْن زَاَر َأَخاُه ِيف اهللَِّ َو هلِلَِّ َجاَء يـَْوَم الْ َعِليُّ ْبُن ِإبـْ

َباِطيَّ ِمْن نُوٍر َو َال َميُرُّ ِبَشيْ  ِإَذا قَاَل ٍء ِإالَّ َأَضاَء َلُه َحىتَّ يَِقَف بـَْنيَ َيَدِي اهللَِّ َعزَّ َو َجلَّ فـََيُقوُل اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ َلُه َمْرَحبًا َو  َخيْطُُر بـَْنيَ قـَ
َراِهيَم َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ َعْن َأِيب  -۱۵، 175ص:  ،178 ،2، الكافي .ْلَعِطيَّةَ َمْرَحبًا َأْجَزَل اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ َلُه ا َعِليُّ ْبُن ِإبـْ

ْعُت اْلَعْبَد الصَّاِلَح ع يـَُقوُل َمْن زَاَر َأَخاُه اْلُمْؤِمَن هلِلَِّ  َ�َْزَة يـَُقوُل مسَِ  َ ْعُت َأ َيْطُلُب ِبِه ثـََواَب اهللَِّ َو تـََنجَُّز َما  َال ِلَغْريِهِ  َأيُّوَب قَاَل مسَِ
ِه َحىتَّ يـَُعوَد ِإَلْيِه يـَُناُدونَُه َأَال ِطْبَت َو طَاَبْت َوَعَدُه اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ وَكََّل اهللَُّ َعزَّ َو َجلَّ ِبِه َسْبِعَني َأْلَف َمَلٍك ِمْن ِحِني َخيُْرُج ِمْن َمْنزِلِ 

 .َبوَّْأَت ِمَن اْجلَنَِّة َمْنزًِال َلَك اْجلَنَُّة تَـ 
ُفِسُكْم َو ِإْن َأَسْأُمتْ فـََلها ،7سورة اسراء، آية  - 769  .ِإْن َأْحَسْنُتْم َأْحَسْنُتْم ِألَنـْ
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ت جوامع اسالمي در جهان شده است معلول اعمال يعني اگر رفتار ما مسلمين باعث ذلّ 770».دارد نمي
زيرا خدا نعمتي را كه به قومي ارزاني داشته « :يجة ظلم خداوند نيست و خداوند فرمودهماست و نت

خداوند «فرمايد:  و در سورة رعد مي 771.»است تغيير ندهد تا آن قوم خودشان را تغيير ندهند
  772.»دهد مگر آنكه خود را تغيير دهند سرنوشت هيچ قومي را تغيير نمي

  و پاسخ خوب و پاداش بهتر از عمل طرف مقابل است. ويكبرخورد ن ياز اصول اخالق يكي

  اصل عدم حمايت از خائن و جواز اقدام به مثل - 85
   بر مؤمنين منع فرموده است. در سورة آن را ه و رذيله است كه خداوند خيانت از صفات منهي

مانت خيانت ايد به خدا و رسول خيانت نكنيد و در ا اي كساني كه ايمان آورده« فرمايد: انفال مي
اً خيانت به رسول را خيانت به خدا شمرده و مجدددر آية ديگري در همين سوره  773.»نورزيد

و  774.»اند اگر قصد خيانت به تو را داشته باشند به تحقيق اول به خدا خيانت كرده«فرمايد:  مي
  775 .»خدا خيانتكاران ناسپاس را دوست نداردهمانا «فرمايد:  مي

شود:  رسول اكرم ص در داوري ميان مردم از جانبداري خائنان ممنوع مي در آيات شريفه زير  
ما كتاب را به راستي بر تو نازل كرديم تا بدان سان كه خدا به تو نشان داده است ميان مردم داوري «

كني و به نفع خائنان به مخاصمت برنخيز و از خدا آمرزش بخواه كه او آمرزنده مهربان است و به 
ورزند مجادله مكن كه خدا خائنان بدكار را دوست ندارد. از  كه به خود خيانت مي خاطر كساني

دارند و از خدا مخفي نيست او با آنهاست كه شب هنگام سخناني ناخوشايند  مردم مخفي مي

 

 15سورة جاثيه آية . در َمْن َعِمَل صاِحلًا َفِلَنْفِسِه َو َمْن َأساَء فـََعَلْيها َو ما رَبَُّك ِبَظالٍَّم ِلْلَعِبيدِ ، 46سورة فصلت، آية  - 770
َمْن َعِمَل صاِحلًا َفِلَنْفِسِه َو ». هر كه كار صالحي كند به خود كرده و كسي كه بدي كند بر اوست آن بدي«فرمايد:  مي

 .َمْن َأساَء فـََعَلْيها
َعَمها َعلى، 53سورة انفال، آية  - 771 ًا نِْعَمًة َأنـْ َِنَّ اهللََّ َملْ َيُك ُمَغريِّ َنـُْفِسِهمْ قـَْوٍم   ذِلَك  ِ ُوا ما   . َحىتَّ يـَُغريِّ
َنـُْفِسِهمْ ، 11آية  سورة رعد، - 772 ِ ُوا ما  ُ ما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ   . ِإنَّ اهللََّ ال يـَُغريِّ
ِتُكْم . 27سورة انفال، آية  - 773   َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َختُونُوا اهللََّ َو الرَُّسوَل َو َختُونُوا َأما
 . َو ِإْن يُرِيُدوا ِخيانـََتَك فـََقْد خانُوا اهللََّ ِمْن قـَْبلُ . 71سورة انفال، آية  - 774
  .ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍن َكُفورٍ . 38سورة حج، آية  - 775
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گفتند و خدا بر آنها دانا و محيط بود. هان اين شمائيد كه در اين جهان از آنان سخت جانبداري  مي
كه در روز قيامت از آنان در برابر خدا جانبداري كند يا چه كسي وكيل آنها خواهد  كرديد كيست

َّ أَنـَْزْلنا ِإَلْيَك اْلِكتاَب « 777 آمده است:آيات در تفسير اين  776»بود. ن به آكه ظهور نبوت  يعني كتابِإ
 محمدديب تأيا اصالتاً ص  محمدخطاب به  اب امتقرآن است، جملة استيناف است جهت تأديب 

ْحلَقِّ او.  امتتأديب تبعاً ص است و  مضاف مشيت خداست كه حقّ است و اهللا جلّ شأنه حق مطلق ِ
ي است و آن واليت مطلقه است محمدشود و آن اضافة اشراقي و حقيقت  مخلوق ناميده ميالحق 

مشيت به سبب به سبب مشيت و  خلقست. و اينكه وو ظهور ااهللا ت يفكه علويت علي ع و معرو
ظهور واليت است و كتاب تدوين نبوت  اشاره به همين معني است. و چونخلق شده است خودش 
توسط  انزال كتاب بههمچنين  .ظهور ظاهر اول است، ظهور و رسالت است، و ظهورِنبوت  ظهور
قّي ح، زيرا حقيقت هر استمضاف بودن نيز صحيح  س به حقّلبتماست ايضاً و صحيح مضاف حق 

مقصود از ِلَتْحُكَم بـَْنيَ النَّاِس و حقيقت هر صاحب حقيقتي همين است، و با حق نيز صحيح است. 
سيس سياسات و أاز آن و از تاعم باشد. يا چيزي  حكم، حكومت معروف در قطع منازعات مي

ه بر همة شود، يا عالو يا شامل آن موارد و اصالح مردم با نصايح و آداب نيز مي باشد، ميعبادات 
ُ شود.  اينها شامل اصالح و تكميل باطن مردم با زبان سرّ نيز مي به آنچه كه خدا به تو نشان ِمبا َأراَك اهللَّ

شود مگر با فتح باب از  نمينبوت  مقصود ديدن با چشم است، زيرا ظهور واليت به سببداده است. 
بيند و براي او  پنهاني آنها را مي ملكوت، پس صاحبش با چشم بصيرت دقايق امور بندگان و احوال

باشد يعني به جهت  رأياز  )َأراكَ ( شود. يا اينكه بيند ممكن مي حكم و اصالح به سبب آنچه كه مي
كني، چون چشم بصيرت  اينكه خداوند تو را صاحب رأي قرار داده كه احتياج به رأي غير پيدا نمي

ره به اين معني اخير وجود دارد، و اينكه تفويض به تو نيز به سبب انزال كتاب باز شد، و در خبر اشا
است و براي غير او نيست و بعد از او به جانشينان او تفويض شده است، ص رأي مخصوص پيامبر 

ا ديدن يپس اگر انزال كتاب به جهت حكومت تو با رأي تو باشد پس بين آنها به رأي خودت 
 

حلَْقِّ ِلَتْحُكَم بـَْنيَ ، 105 – 109سورة نساء، آيات  - 776 ِ َزْلنا ِإَلْيَك اْلِكتاَب  َّ َأنـْ . النَّاِس ِمبا َأراَك اهللَُّ َو ال َتُكْن ِلْلخائِِنَني َخِصيماً  ِإ
ً َأثِيماً . َو اْسَتْغِفِر اهللََّ ِإنَّ اهللََّ كاَن َغُفورًا َرِحيماً  ُفَسُهْم ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ َمْن كاَن َخوَّا  َيْسَتْخُفوَن ِمنَ . َو ال ُجتاِدْل َعِن الَِّذيَن َخيْتانُوَن َأنـْ

ُتْم هُؤالِء جاَدْلُتْم .ِمَن اْلَقْوِل َو كاَن اهللَُّ ِمبا يـَْعَمُلوَن حمُِيطاً   النَّاِس َو ال َيْسَتْخُفوَن ِمَن اهللَِّ َو ُهَو َمَعُهْم ِإْذ يـَُبيُِّتوَن ما ال يـَْرضى ها َأنـْ
ْنيا َفَمْن ُجياِدُل اهللََّ َعْنُهْم يـَْوَم الْ   .ِقياَمِة َأْم َمْن َيُكوُن َعَلْيِهْم وَِكيالً َعْنُهْم ِيف اْحلَياِة الدُّ

 . 186 – 191، ترجمه، جلد چهارم، صص  بيان السعاده في مقامات العباده - 777
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ر دشمنان آنها (كه مؤمنان و بو نبايد به نفع خيانتكاران  يماً َو ال َتُكْن ِلْلخائِِنَني َخصِ خودت حكم كن. 
خدا را استغفار كن از چيزي و َو اْسَتْغِفِر اهللََّ صالحان باشند)، با قبول رأي غيرخودت خصومت كني. 

ِإنَّ اهللََّ  انجام دادي.  )نسبت به صالحان(كه به آن اهتمام نمودي، يا خصومتي كه از جانب خيانتكاران 
زيرا خداوند آمرزنده و مهربان است. و در نزول آيه نقل شده كه سه برادر از پسران  اَن َغُفورًا رَِحيماً ك
رق به خانة عموي قتاده بن نعمان نقب زدند و از آنجا طعام و شمشير و زره بيرون آوردند، قتاده به يباُ

ت و لُبيد مرد مؤمني بود، بني د اسيبشكايت كرد. پسران ابيرق گفتند: اين عمل لُص رسول خدا 
، پس اُسيد خدمت رسول رفتند كه از طايفه آنها و سخنگوي خوبي بود ةد بن عرويبيرق پيش اُساُ

آمد و گفت: قتاده به اهل بيت ما كه اهل شرف و حسب و نسب هستند نسبت دزدي داده ص خدا 
ص د، و رسول خدا رسيص اندوهناك شد و قتاده خدمت رسول خدا ص پس رسول خدا  است،

اي؟ و او را سرزنش نمود، و  به او فرمود: تو به اهل بيت شرف و حسب و نسب نسبت سرقت داده
َّ أَنـَْزْلنا ِإَلْيَك اْلِكتابَ قتاده به همين جهت اندوهناك شد، پس خداي تعالي اين آيه را نازل نمود:  تا  ِإ

شبيه به نچنين بوده با اينكه اين قضيه گوئيم: اگر بپذيريم كه نزول آيه اي پس مي .آخر آيات
 امتاست، گويا كه گفته است: اي  امتگوئيم كه كنايه از  است در عين حال ميموضوعات عامه 

از قبول واليت علي و ساير و خداوند آن را غفلت نكنيد به شما گفته كه محمد ص از آنچه  محمد
ي حكم كرديد بايستي مطابق حكم خدا باشد و به شما اعالم كرده است، پس هرگاه به حكماحكام 

از وفات  يعني بعد خيانتكاران با صالحين خصومت نكنيد رايز بدهيد و بيبين خائن و غير او تمي
كنيد كه خداوند آن را به شما اعالم و حكم ص هر وقت بين شما نزاع واقع شد به چيزي  محمد

و مجادله مكن با كساني كه به خود ِذيَن َخيْتانُوَن أَنـُْفَسُهْم َو ال ُجتاِدْل َعِن الَّ رسولش بيان نموده است. 
به علي ع و  أَنـُْفَسُهمْ كنند، و اگر  يعني با ارتكاب معاصي به خودشان خيانت ميورزند  خيانت مي

ائمه ع تفسير شود هيچ بعيد نيست، زيرا كه واليت مطلقه حقيقت هر صاحب حقيقت و نفسانيت هر 
ً أَثِيماً إِ صاحب نفسي است.  هر همانا خداوند خائنان بدكار را دوست ندارد  نَّ اهللََّ ال حيُِبُّ َمْن كاَن َخوَّا

در مثل اين مقام  محبتبراي مبالغه است، و جمله در موضع تعليل است، و نفي ) أَثِيمو  َخوَّان( دو
خبر َيْسَتْخُفوَن باشد. دارد كسي را كه خيانتكار و بد عمل  وند مبغوض ميامفيد بغض است يعني خد

سئوال مقدر، يا حال است، و جمع براي بعد از خبر يا صفت بعد از صفت است يا استيناف جواب 
ء يا ترس كنند از جهت حيا و از مردم مخفي ميِمَن النَّاِس است، يعني  ِمناعتبار معني ه ضمير بكردن 
و از خدا مخفي  َيْسَتْخُفوَن ِمَن اهللَِّ َو الگويند كه خدا راضي نيست.  وقتي شب چيزي مي از آنها
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كنند، بيان خيانت آنها است و همين كافي است كه با خدا و خودشان و قوايشان و با رسول ص  نمي
به سخنان ِمَن اْلَقْوِل   ما ال يـَْرضى بهكنند  و وقتي هم كه تدبير ميَو ُهَو َمَعُهْم ِإْذ يـَُبيُِّتوَن كنند.  خيانت مي
اقوال آنهاست. چنانكه گفتار زبان فعل  ءاز فعل است زيرا فعل اعضااعم  قول در اينجاو ناشايست 

سرقت  دادن نسبتتدبير آنها به ا يعلي ع از حقّش  آنها بر منعآن است و آن عبارت است از تدبير 
و خدا به آنچه كه  َو كاَن اهللَُّ ِمبا يـَْعَمُلوَن حمُِيطاً طبق آنچه كه دربارة تنزيل ذكر شد.  ،به غيرسارق

ُتْم تهديد آنان است.  كه ماند اعمال و اقوال نهاني آنان از خدا مخفي نميكنيد محيط است،  مي ها أَنـْ
 تقاتنبيه بر حم وحرف تنبيه  هاكرديد،  هان شمائيد كه براي آنها مجادله مي ،هُؤالِء جاَدْلُتمْ 
ُتْم آنهاست، و  خبر  جاَدْلُتمْ است خبر يا بدل آن، يا منادي است، و اسم اشاره هُؤالِء مبتداء است، و أَنـْ

هُؤالِء بعد از خبر يا مستأنف يا حال است بنابر اول و خبر است بنا بر دو احتمال اخير، يا اينكه 
ْنيا ؛جاَدْلُتمْ و  أَنـُْتمْ موصول است خبر  و خطاب جمع براي كساني  صلة موصول است َعْنُهْم ِيف اْحلَياِة الدُّ

بيرق نازل شده و بنابر اينكه آيه دربارة بني اُ ةاُسيد بن عرو دكنند مانن ز سارقين حمايت مياست كه ا
پس كسي كه براي آنها َفَمْن ُجياِدُل اهللََّ َعْنُهْم يـَْوَم اْلِقياَمِة اُسيد بن عروه از آنها حمايت كرده باشد. 

َأْم َمْن ست، و روز قيامت نزد خداست. ا ص يعني اينكه مجادله نزد نبيمجادله (از آنها حمايت) كند 
وكيل كسي است كه مراقب امور موكّل و چه كسي براي آنها وكيل است،  َيُكوُن َعَلْيِهْم وَِكيالً 

به جهت تضمين معني مراقبت است و اين نهايت  عليشدن به وسيلة  تعدين باشد، و مآنگهبان 
   ».ها است شونده ها و دفاع كننده تهديد به همة دفاع

فرمايد تا از خائنين دفاع ننمايد بلكه  در قرآن كريم نه تنها به رسول اكرم ص دستور مي  
در سورة انفال به رسول اكرم ص دستور داده دستور مقابله به مثل هم به حضرتش داده شده است. 

عمل ورزند، به آنان اعالم كن كه همانند خودشان  داني كه گروهي خيانت مي اگر مي« :شود كه مي
و در آيات بعد دستورات الزم براي تجهيز قوا و  778.»خواهي كرد زيرا خدا خائنان را دوست ندارد

  شود.  نيرو به حضرتش داده مي
توان به عمليات جاسوسان كه در  المللي و مباحث ديپلماسي مي از مصاديق خيانت در امور بين  

تي كه در انجام وظايف محوله دچار اند يا مأموران و فرستادگان دول وظايف خود خيانت نموده
  اند و مسائلي از اين دست اشاره كرد.  اند و دول خارجي كه به تعهدات خود عمل ننموده تقصير شده

 

 .َسواٍء ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ اْخلائِِننيَ   َو ِإمَّا َختاَفنَّ ِمْن قـَْوٍم ِخيانًَة فَاْنِبْذ ِإَلْيِهْم َعلى. 58سورة انفال، آية  - 778
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شود زيرا ايشان  خيانت جاسوسان و مأموران دولتي يكي از مهمترين مباحث خيانت تلقي مي  
توانند با اجحاف به مردم چه داخلي  ر ميهايي از امو به دليل داشتن قواي سياسي و اجرايي در حيطه

و چه خارجي حقوق ايشان را زير پا گذاشته و در رسالت خود كه خدمت به اسالم و اعتالي دين و 
است خيانت ورزند. سابقة تاريخي نشان داده است كه همواره بيشترين  بشريتدولت اسالم و 

  گروه به جوامع بشري وارد شده است. از سمت اين  بشريتها و  ها و دولت ملّتها به  خيانت

ه عمل همانند كله و ممنوع است و نه تنها دفاع از خائن مجاز نيست بليه و رذيانت از صفات منهيخ
است ات جاسوسان يعمل يپلماسيو د يالملل نيانت در امور بيق خيمجاز است. از مصادنيز خودش 

ف محوله يه در انجام وظاك يادگان دولتا مأموران و فرستياند  انت نمودهيف خود خيه در وظاك
 ن دستياز ا ياند و مسائل ه به تعهدات خود عمل ننمودهك ياند و دول خارج ر شدهيدچار تقص

  .است

  رشوه  ناصل عدم جواز به دادن يا ستاند - 86
مد  رشوه دادن و گرفتن در اسالم منع شده و فقط استثنائي در پرداخت آن جهت اعادة حق  

كمرنگ و امت ملّي به اينكه در اسالم مرز سياسي و  توجهبا عيت رفته است. اين ممنونظر قرار گ
ر بكه  يانساني است لذا غالب قواعد و قوانين امتاسالمي منطبق بر  امتو محدودة اسالم جهان 

  . ندالملل قابل تعميم جامعة كوچك و فرد نفوذ دارند به جوامع ماوراء كشور و بين
بيني بسياري از ايشان را كه به  مي»  فرمايد: رشوه مي 779م در ذم حرام خوارگيقرآن كري در  

كردند. از چه روي روحانيون و علماء  شتابند. چه بدكارهاي مي مي گناه و تجاوز و حرامخوارگي
از لحاظ لذا  780»كردند. د چه بد كارهايي ميندار آنان را از گفتار بد و حرامخوارگي باز نمي

 هايكشوريا المللي  هاي بين به سازمانوجهي پرداخت هرگونه اسالمي الملل  ينديدگاه حقوق ب
خود و يا كشور كشور نمايندگان آنها جهت كتمان يا تحريف حقيقت به نفع مأمورين يا ديگر يا 

 

خواري است. نگاه كنيد به معجم مفردات الفاظ القرآن،  ترجمة كلمة سحت است كه يكي از معاني آن رشوه - 779
 راغب اصفهاني، انتشارات دارالفكر.

مثِْ َو اْلُعْدواِن َو َأْكِلِهُم السُّْحَت َلبِ    َو َترى. 62 – 63سورة مائده آيات  - 780 َلْو . ْئَس ما كانُوا يـَْعَمُلونَ َكِثريًا ِمْنُهْم ُيسارُِعوَن ِيف اْإلِ
ْمثَ َو َأْكِلِهُم السُّْحَت َلِبْئَس ما كانُوا َيْصَنُعو  نِيُّوَن َو اْألَْحباُر َعْن قـَْوهلُِِم اْإلِ َّ  .نَ ال يـَْنهاُهُم الرَّ
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  باشد. ديگر ممنوع مي

  .استجهت اعادة حق  رشوهدر پرداخت  ءرشوه دادن و گرفتن ممنوع است و فقط استثنا

  غصب و اكل اموال دول و ملل ديگر به باطل عيت صل ممنوا - 87
ي به خود يها شود اين است كه به بهانه يكي از مواردي كه در بين دول مختلف مشاهده مي  

هاي منقول و غيرمنقول  هاي بانكي و ساير دارايي دهند كه اموال، مستغالت، حساب اجازه مي
د. اين كننيا حبس نمايند يا اقدام به گروكشي  ادره، مصتصرّفكشورهاي ديگر يا تابعين آنها را 

پذيرفته نيست مگر در شرايط  يالملل اسالم اعمال نه در حقوق داخلي اسالم و نه در حقوق بين
كمك به محارب. جلوگيري از ب گرم و نه جنگ سرد و آن هم تحت شرايط خاص حر جنگ و

   ت داده نشده است.در غير اين صورت هيچگونه جوازي براي اينگونه تجاوزا
اموال يكديگر را « :اكل اموال ديگران به باطل در قرآن تصريح شده است كهعيت ممنودر   

به باطل مخوريد و آن را به رشوت به حاكمان مدهيد تا بدان سبب اموال گروهي ديگر را به ناحق 
لقمه منظور اين آيه معناي لغوي اكل به مفهوم خوردن و فرو دادن  781.»دانيد بخوريد و شما خود مي

حقيقي ندارد بلكه  تصرّفتنها اشاره به  تصرّفبلكه اين  782است. تصرّفنيست بلكه مقصود مطلق 
فرمايد:  سورة نساء ميدر  783شود. ك و تصاحب هم ميات اعتباري يا حقوقي يعني تملّتصرّفشامل 

رضا و رغبت كرده و  اي اهل ايمان اموال يكديگر را به ناحق مخوريد مگر آنكه تجارتي از روي«
 َأيـَُّها « 785اند: شرح اين آيه فرمودهدر  784»خودتان را نكشيد همانا كه خداوند به شما بخشنده است.

ْلباِطلِ  ِ ايد اموال يكديگر را به باطل  اي كساني كه ايمان آورده الَِّذيَن آَمُنوا ال َُْكُلوا َأْمواَلُكْم بـَْيَنُكْم 

 

ا ، 188سورة بقره، آية - 781 ْلباِطِل َو ُتْدُلوا ِ ِ مثِْ َو َو ال َُْكُلوا َأْمواَلُكْم بـَْيَنُكْم  ْإلِ ِ ِإَىل اْحلُكَّاِم ِلَتْأُكُلوا َفرِيقًا ِمْن َأْمواِل النَّاِس 
ُتْم تـَْعَلُمونَ    .َأنـْ

 . مكتبة املرتضويه، چاپ 427البيان، ص  ةو زبد 33، ص 2تفسير كنزالعرفان، جلد  - 782
 . 24) آيات االحكام (حقوقي و جزائي) نشر ميزان، ص 1380گرجي، ابوالقاسم ( - 783
ْلباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِجتارًَة َعْن َتراٍض ِمنْ ، 29سورة نساء، آية  - 784 ِ ُكْم َو ال تـَْقُتُلوا  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َُْكُلوا َأْمواَلُكْم بـَْيَنُكْم 

ُفَسُكْم ِإنَّ اهللََّ كاَن ِبُكْم َرِحيماً   .َأنـْ
 .44 – 47چهارم ترجمه، صص بيان السعاده في مقامات العباده، جلد  - 785
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و انفس است. بدان كه الفاظ چنانكه گذشت، براي حقايق به اعتبار تأديب در اموال مخوريد، 
وضع  يا جزئي كلّياز اعم  مصاديقِ آنها، صياتبدون اعتبار خصوصيتي از خصو رسلهعناوين م

تي از بدون اعتبار حالت و خصوصي وضع شده. مثالً لفظ زيد براي ذات مخصوص زيد اند شده
حال كودكي زيد است و در حال پيري نيز زيد است و  او. چه زيد در صياتحاالت و خصو

ي بشري خويش باشد زيد است و در حال ماده همچنين برحسب تجسم و تجردش، در حالي كه با
زيد است و مجرد از تقّدر نيز زيد است. پس هم باشد تدر مقنيز زيد است و است  ماده رغ ازاف كه

معتبر نيست. و غريب  آنها در وضع و اطالق  نشئه اتصياحوال و يا خصو صياتهيچ يك از خصو
كند و حصر كردن آنها مفاهيم را در  شمردن كساني كه ادراكشان از عوالم حس تجاوز نمي

اي كه در آن هستند  چون آنها بر حسب نشئه ؛مصاديق حسي حجت بر خودشان است نه براي ما
مفاهيم براي آنها امكان پذير نيست، و در اخبار كنند، پس تعميم  ها را درك نمي مصاديق ساير نشئه

تصريحات و اشاراتي به آنچه كه ما ذكر كرديم وجود دارد. خداوند ما را به آنها بينا سازد. بنابراين 
 اكل حيواني از داخل كردن چيزي در دهان صياتتي از خصوهيچ خصوصي دربه معني خوردن  لكْ اَ 

اكل و يا  صياتن و ادخال آن در شكم و همچنين خصوو جويدن آن با دندان و فرو برد حس
اسم ) لكْ اَ آن ( ها در آن اعتبار نشده است. پس از نشئه چيزي صياتمأكول و خصو صياتخصو

. گردد اي كه واقع شود به هر نحوي و در هر نشئه واو ازدياد قوت قوام فاعل  باعثعملي است كه 
بر حسب نوعي از اكل كه همان خيال حيواني بازي پس بازي كردن اطفال اكل است براي آنان 

ها برحسب نيروئي از نيروهاي آنان  كننده است، و تجارت تجار و زراعت كشاورزها و نكاح نكاح
است اسم  مالاي كه باشد اكل براي اوست. و  شود. بلكه فعل هر فاعلي در هر نشئه اكل حساب مي

است. بنابراين تر  مال قويتر باشد صدق اسم  ويمملوك و هر اندازه كه ملكيت در آن قبراي 
ر آنها نيست، باعراض دنيوي جز آنچه كه شارع يا عرف اعتبار كرده است، هيچ حيثيت مملوكيت 

است و او و مملوك او مال مثالً هرچه كه تحت استيالي مرد باشد آن را مال حساب كنند مال 
ي جز حيثيت مملوكيت براي نفس ندارد به حيثيت چنفس است و هي تصرّفقواي نفساني كه تحت 

اند ولي  اند، و يا ملكه نشده صدق مال سزاوارتر است. و همچنين است علوم و صنايعي كه ملكه شده
براي جماعت ذكور  مكُ نَ يْ بَـ . و خطاب در )شوند نيز مال محسوب مي( در خزينة عقل ثابت هستند

. و از باب باشند ، در نشئه طبع و يا در غير آنباشند ياست خواه در عالم كبير يا در عالم صغير انسان
به فعلي كه غايتي ندارد يا غايت  طلشود. و  بر مؤنث) زنان را نيز شامل مي مذكّرتغليب (غلبه اسم 
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اي كه بر اساس  و طريقه سنّتي ندارد و به فعلي كه به غايت خود نرسيده، و به فعريا عقلي و 
. و به چيزي هم كه شود گفته ميي كه بر اساس الهي بنا نشده باشد سنّتبه مستحكم بنا نشده باشد، و 

ها يا چيزي كه در نفس االمر حقيقت ندارد مانند  شود مانند عدم اصالً حقيقتي ندارد باطل گفته مي
و نيز به چيزي كه تحقّق ذاتي ندارد بلكه تحقّق آن عرضي است مانند ماهيات و به چيزي  ،سراب

شود مانند وجودات امكاني و به چيزي كه  ق ميمحقّ علّت هتحقّقي ندارد و بلكه ب خودشبه كه 
بر آن غالب باشد مانند ملكوت سفلي كه چون عدم بر  ها تحقق آن مخفي باشد به نحوي كه عدم

، اگرچه ساير معاني باطل نيز بر آن صادق است. پس آيه شريفه بر حسب باطل است آن غلبه دارد
ي است كه بعضي باالتر از بعضي ديگر است. پس نخستين مصاديق تعددوجوه م مصاديقش داراي

شود. و  آيه كه به فهم عوام نزديكتر است همان خوردن معروف است كه با جويدن و بلع متحقّق مي
نكرده  سنّتمعني آيه اين است كه اعراض دنيوي را بين خودتان به سبب راه باطل كه شارع آن را 

با جويدن مخوريد.  باطلي كه عبارت از نفس و شيطان است أاست يا به سبب مبد و مباح ندانسته
يا عقل و رحمان. و دانستي كه شيطان به جهت  زيرا كه حاكم و محرّك فعل يا نفس و شيطان است

ها بر او باطل است. دومين مصداق آيه اين است كه اموال دنيوي خود را بين  غالب بودن عدم
ف نكنيد، به هر دو معني كه آن نيز نزديك به فهم عموم است. سوم اينكه رّصتخودتان به باطل 

افعال خودتان را به هر دو معني باطل نكنيد. چهارم: افعال تكليفي قالبي نبوي را به حسب مبداء باطل 
ولوي بين خودتان را به سبب باطل به هر دو قلبي غرض باطل انجام ندهيد. پنجم: افعال تكليفي  هيا ب
را بين خودتان در راه باطل صرف نكنيد. هفتم: علوم خودتان را  تانني انجام ندهيد. ششم: قوايمع
زندگاني خود را  مادةصرف نكنيد. هشتم: مدد حيات و  )در راه باطل(اخذ نكنيد و  )از راه باطل(
 َأْن َتُكوَن ِإالَّ نگيريد.  )از طريق باطل(صرف نكنيد. نهم: مشاهدات و مشهودات خودتان را  )به باطل(

گذشت  به آنچه كه مگر اينكه تجارتي باشد كه مورد رضايت شما باشد كه ِجتارًَة َعْن َتراٍض ِمْنُكمْ 
عليه است  و خودتان را مكشيد، عبارت يا مربوط به معطوف َو ال تـَْقُتُلوا َأنـُْفَسُكمْ  امكان تعميم دارد.

 علّتمانند هشود، و نهي از آن  قتل انفس مياز باب اينكه صرف كردن اموال بدون معيار موجب 
ِإنَّ اهللََّ كاَن (صرف اموال) است يا اينكه حكم مستقّل است، و تعميم آن مخفي نيست. آن نهي از 

نهي خداي تعالي از صرف اموال به باطل و قتل  علّتزيرا خداوند به شما رحيم است،  ِبُكْم رَِحيماً 
در همين سوره در  »اين نهي است. اي بر يهعاير تكاليف د، چون رحمت او همانند سااست انفس

و به سبب رباخواريشان و خوردن اموال مردم به باطل و حال آنكه از آن منع  «فرمايد:  جاي ديگر مي
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  786.»ايم كرده مهياشده بودند، براي كافرين عذابي دردآور 
اساس دستور اسالم غاصب غير است و بر حقّ يا  تعلّقعدواني در مال يا م تصرّفغصب نيز   

بايد مال را به مالك مسترد نمايد و چنانچه مال مغصوب تلف شود غاصب ضامن مثل يا بهاي آن 
ماه حرام در مقابل ماه حرام قرار « 787غصب از آيه زير قابل استنباط است:عيت ممنواست. حكم 

د بر او همانند آنچه دارد و در برابر (هتك) حرمتها قصاص است. پس هركس كه به شما تجاوز كر
 788.»ان استپرهيزگاربر شما تجاوز كرده مقابله به مثل كنيد و از خداوند بترسيد و بدانيد خداوند با 

ن، پس آجزاي بدي، بدي است مانند «فرمايد:  در آيات ديگري نيز حكم غصب آمده است. مي
در آيه  789.»دارد وست نميصلح كند پاداش او بر خداوند است همانا او ظالمان را دو هركه ببخشد 

  .اخير عمل مبتدا غصب است يعني بدي اول غصب است و بدي دوم جزاي آن است
ملل و دول  790ملموس و غيرملموس هاي اين اصل بطور كلّي اكل اموال و حقوق و دارائي  

  داند مگر در چند مورد استثناء كه به آن اشاره گرديد. ديگر را ممنوع مي

ها  گر ممنوع است و دولتيرملموس ملل و دول ديملموس و غ يها يرائل اموال و حقوق و داكا
منقول و  يها يير دارايسا يا كيبان يها اموال، مستغالت، حساب ،مختلف يها مجاز نيستند تا به بهانه

ا يند يا حبس نمايتصرّف، مصادره بدون مجوز قضائي ن آنها را يا تابعيگر يد يشورهاكرمنقول يغ
ط يط جنگ و حرب گرم و نه جنگ سرد و آن هم تحت شراينند مگر در شراك يشكاقدام به گرو
ر است و يا حقّ غيا متعلّق يدر مال  يز تصرّف عدوانيبه محارب. غصب ن كمكاز  يريخاص جلوگ
ا يد و چنانچه مال مغصوب تلف شود غاصب ضامن مثل يمسترد نما كد مال را به ماليغاصب با

  آن است. يبها

 

ْلباِطِل َو َأْعَتْد ِلْلكاِفرِيَن ِمْنُهمْ ، 161سورة نساء، آية  - 786 ِ ً َأِليماً َو َأْخِذِهُم الّرَِبوا َو َقْد نـُُهوا َعْنُه َو َأْكِلِهْم َأْمواَل النَّاِس    . َعذا
 . 70–73)، نشر ميزان، صص نگاه كنيد به گرجي، ابوالقاسم، آيات االحكام (حقوقي و چزائي - 787
لشَّْهِر اْحلَراِم َو اْحلُُرماُت ِقصاٌص َفَمِن اْعَتدى، 194سورة بقره، آية  - 788 ِ   َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِه ِمبِْثِل َما اْعَتدى  الشَّْهُر اْحلَراُم 

 .نيَ َعَلْيُكْم َو اتـَُّقوا اهللََّ َو اْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َمَع اْلُمتَّقِ 
  .َو َجزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلها َفَمْن َعفا َو َأْصَلَح فََأْجُرُه َعَلى اهللَِّ ِإنَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ ، 40سورة شوري، آية  - 789

790  - Tangible and intangible assets. 
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  ترور ت عياصل ممنو - 88
 كلّيقابيل كه هر دو پسران آدم ع بودند يك قاعدة توسط  هابيل  قرآن كريم پس از شرح قتل   

همانا كسي كه كس ديگر را نه به قصاص قتل ديگري يا ارتكاب فساد بر روي «فرمايد كه:  بيان مي
كسي زمين بكشد چنان است كه همة مردم را كشته باشد و هركس كه به او حيات بخشد چون 

عمل قابيل در قتل بردار خود مخفيانه و به صورت  791.»است كه همة مردم را حيات بخشيده باشد
فرمايد:  مي افساد بود. در سورة اسرمجوز مقابله با يك عمل تروريستي و بدون مجوز قصاص يا 

 ليي كه مظلوم كشته شده ما براي وسنفسي را كه خداوند محترم قرار داده جز به حق نكشيد و ك«
   792»قصاص قرار داديم پس در قتل اسراف نكند.حقّ دم او 
اين آيات اشاره به قتل عمد يا ترور دارند و قتل عمد قتلي است كه جاني قصد خود قتل را   

و هركس «فرموده كه:  مشخّصاين آيه  داشته باشد و قتل هم محقق شود. و مجازات قتل عمد را در
مادام است و خداوند بر او خشم گيرد و او را لعنت  جهنّمي او كه مؤمني را عمداً بكشد پس جزا

   793.»كند و براي او عذاب بزرگي آماده كند
توان به  شده و در اين مورد مي مقرّرهمانطور كه در مبحث مربوطه آمده قصاص در اسالم   

ت. ولي اين حق قاتل را كشت و اين قتل براي بقاء حيات جامعه نه تنها مضر نيست بلكه مفيد هم اس
قصاص در زماني است كه كسي به عمد فرد ديگري را بكشد و كيفر عملش قصاص باشد و نه 

د. براي مثال گروهي نماياينكه بدون اين دليل به صرف رأي شخصي اقدام به كشتن يا ترور ديگري 
هند و د هاي خود فردي را ظالم به انسانها تشخيص مي بر سر رأي و خيال و هوي و افكار و بررسي

كنند. مجوزي براي اين عمل مشاهده نشده است. حال چه اين گروه اسالمي  اقدام به ترور وي مي
شرايط هم د يا نداشته باشند حق ندارند ترور نمايند. در قصاص نباشد يا غيراسالمي، دين داشته باش

ن و عفو و اولياء دم اول تحريض به بخشودقصاص با اولياء دم است  حقِّو ي مطرح است خاص
  شوند.  كردن قاتل خود مي

چه اين است: سئوال در درجة اول  .و ظلم نمود تخلّفاز طرفي به فرض مقام يك مملكتي   
 

يعاً َأنَُّه َمْن قـََتَل نـَْفساً ِبَغْريِ نـَْفٍس أَ . 32سورة مائده، آية  - 791 َتَل النَّاَس مجَِ ا قـَ  .ْو َفساٍد ِيف اْألَْرِض َفَكَأمنَّ
حلَْقِّ َو َمْن قُِتَل َمْظُلومًا فـََقْد َجَعْلنا ِلَولِيِِّه سُ . 33آية   سورة اسرا، - 792 ِ ً َفال ُيْسِرْف ِيف َو ال تـَْقُتُلوا النَّْفَس الَِّيت َحرََّم اهللَُّ ِإالَّ  ْلطا

  .اْلَقْتلِ 
ُ َعَلْيِه َو َلَعَنُه َو َأَعدَّ ، 93رة نساء آية سو - 793 دًا َفَجزاُؤُه َجَهنَُّم خاِلدًا ِفيها َو َغِضَب اهللَّ ً َعِظيماً َو َمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمَتَعمِّ   .َلُه َعذا
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كسي بايد جرم او را تشخيص دهد كه حكم قتل براي او صادر شود؟ دوم آيا وي از خود دفاع 
با او كشت؟  )همراه نفجاراتوسط  مثالً(نيز را توان براي قصاص وي ديگران  نموده؟ سوم آيا مي

توان براي خسارت زدن به وي يا مملكت وي انسانهاي متبوع دولت وي را كشت يا  چهارم آيا مي
و  منفي دارندواب جبه غيرنظاميان آنها حمله نمود؟ و سئوالهاي پياپي ديگري از اين دست همه 

خود و  خاصهاي  ويژگيا بكشتن قاتل را اجازه فرموده و آن هم در شرايط قصاص فقط خداوند 
از طرفي دربارة  794.»كسي را كه خدا كشتنش را حرام كرده است مگر به حق مكشيد«فرمايد:  مي

ايد، دربارة كشتگان بر شما  كساني كه ايمان آوردهاي « فرمايد: همين قاتل هم لفظ برادر استفاده مي
در برابر زن، پس هركس كه از جانب آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن  شد مقرّرقصاص 

برادر خود عفو گردد بايد كه با خشنودي از پي اداي خونبها رود و آن را به وجهي نيكو بدو 
پردازد. اين حكم، تخفيف و رحمتي است از جانب پروردگارتان و هركه از آن سرباز زند بهرة او ب

   795.»است عذابي دردآور

داخلي يا خارجي با هر وسيله و ابزار و توسط هر شخص يا  ترور و قتل افراد اعم از شهروندان
دولت با واسطه يا بالواسطه، فردي يا جمعي، بدون مستسك يا با توجيه و مستمسك ايدئولوژيك، 

دم  يمخفيانه يا آشكار به هر شكل و نوع ممنوع است و آمر و معاون و مباشر در جرم مجرم و ول
  حقّ قصاص دارد.

  ضيف  اصل اكرام بر - 89
در طول دهد كه گرامي داشتن ميهمان  حقوقي اقوام پيشين نشان مي -تاريخيابعاد بررسي    

 

ُهْم َو ال تـَْقَربُوا اْلَفواِحَش ما َظَهَر ِمْنها َو ما َبَطَن َو  َو ال تـَْقُتُلوا َأْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َحنُْن نـَْرزُُقُكْم وَ ، 151آية  سورة انعام، - 794 َّ ِإ
ْحلَقِ  ِ َو الَِّذيَن ال َيْدُعوَن َمَع اهللَِّ ِإهلًا آَخَر َو ال يـَْقُتُلوَن النَّْفَس الَِّيت ، 68و سورة فرقان، آيه  . ال تـَْقُتُلوا النَّْفَس الَِّيت َحرََّم اهللَُّ ِإالَّ 

ماً َحرَّ  حلَْقِّ َو ال يـَْزنُوَن َو َمْن يـَْفَعْل ذِلَك يـَْلَق َأ ِ گيرند و كسي را  و آنان كه با خداي يكتا خداي ديگري نمي .َم اهللَُّ ِإالَّ 
 كنند و هر كه اين كارها كند گناهكار است.  كشند و زنا نمي كه خدا كشتنش را حرام كرده مگر به حق نمي

ْلَعْبِد َو اْألُْنثى  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص ِيف اْلَقْتلى :178سورة بقره، آية  - 795 ِ ْحلُرِّ َو اْلَعْبُد  ِ ْألُْنثى  اْحلُرُّ  َفَمْن   ِ
ِِْحساٍن ذِلَك َختِْفيفٌ  ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشيْ  ْلَمْعُروِف َو َأداٌء ِإَلْيِه  ِ ْ�ٌَة َفَمِن اْعَتدى ٌء فَاتِّباٌع  َلُه َعذاٌب   ِمْن رَبُِّكْم َو َر بـَْعَد ذِلَك فـَ

  .َأِليمٌ 
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 گاه. هراست امع متفاوت بودهوبيني افراد ج همواره با دانش اجتماعي و آگاهي و جهانتاريخ 
 به حقوق توجهها بيشتر بوده  آحاد جامعه و حكومت تفكّربيني و طرز  هاي وحدت در جهان جنبه

ها در ممالك  شود كه وضعيتي كه خارجي با مراجعه به تاريخ معلوم مي .افزايش يافته استبيگانگان 
تر از  دين بوده به مراتب سخته اند در بين مللي كه اساس تشكيالت آنها متكي ب قديم داشته

وامعي بوده كه اصول سياست آنها مبتني بر اقتصاد و تجارت بوده است. در جآنها در مللي وضعيت 
بر اين بود كه خارجي ناپاك و خارج از مذهب  كلّياند، اصل  كه صرفاً عقايد خشك مذهبي داشته

 798و سوترا 797بين برهمن 796است. در هندوستان قانون مانو افراد داخليو بنابراين محروم از حقوق 
ر بود و گذاشت. چه برهمن فاتح و صاحب اختيار بود در حاليكه سوترا مغلوب و اسي مي كلّيفرق 

تر از طبقة سوترا  توانست با طبقه برهمن رابطه خانوادگي يا حقوقي پيدا كند. طبقة ديگري پست يمن
وارد طبقه برهمن  بهبه سمت غالمي  حتّين حق نداشتند آوجود داشت كه افراد  799به نام طبقه پاريا

  . شوند
مصر، مادام كه قدرت در  -ع نمايان دين نوح يعني حكومت عالم -زمان حكومت فراعنه در   

شد. رؤساي  ساي مذهبي و فراعنه بود، خارجيها مبغوض بودند و با آنها به بدي رفتار ميؤدر دست ر
كردند كه بايستي احكام غضب الهي را نسبت به خارجيها يعني نسبت به  مذهبي مصر گمان مي

برگزيده خدا موجودات نجس و خارج از مذهب اجرا نمايند. قوم يهود نيز كه خود را قوم 
نمايان در فلسطين در قرون  كه يهودي نمود مجاز به مراوده با اجانب نبود. قتل عامي محسوب مي

در قوانين موسي ع  البتّهاند در تاريخ ضبط است.  گذشته براي اجتناب از تماس با اجانب نموده
رجي فرقي نبوده در مجازات بين يهود و خا حتّيآميز نسبت به اجانب موجود است و  احكام رأفت

اسرائيل و پستي اجانب امري  شد. معذلك برتري بني اجانب بسته نمي نتحصو درب معابد براي 
  اند.  يد داشتهأكنمايان يهود همواره بر آن ت سياسي بود كه عالم

هايي سلطه طلب  هاي ايران چه در زمان هخامنشي و چه در زمان ساساني دولت دولتغالب   
منزلة قانون اساسي ه كردند. در آئين اردشير بابكان كه ب م تجارت را تشويق ميهاز طرفي بودند و 

نوازي ببينند و عدالت يابند اين  ايران ساساني است صراحت دارد كه چون بيگانگان از ما مهمان
 

 Manou- ٧٩٦   
 Brahmane -٧٩٧  

 Soutra -٧٩٨  
 Paria -٧٩٩  
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ديگر مردمان رسانند و جهانيان با خواسته و متاع خود رو به مملكت ما نهند و ه نكوئي و دادگري ب
شود كه هخامنشيان باالخص  ها و اسناد تاريخي نيز مشاهده مي در كتيبهبادان گردد. كشور آ
و داليلي نيز در  800اند دانستهكه شرح آن در سورة كهف آمده است كه وي را ذوالقرنين -كورش

پس از ظهور  .اند قرار داده توجهبسيار مورد را كرامت انساني  -اند اثبات پيامبري وي ارائه فرموده
دند و در ايران كر نمايان سلف در رم اجانب عيسوي مذهب را طعمة حيوانات سبع مي عالم ،يح عمس

و آزار در امان نبودند. بعد از اسالم نيز در ممالك مسيحي  اذيتنيز متظاهرين به رسوم بيگانگان از 
ي نيز افراد بودند و در ممالك اسالم سختيمذهب مخصوصاً در اسپانيا افراد مسلمان دچار شكنجه و 

تري بودند مثل آنكه اخذ ربا از غيرمسلمان حالل و از مسلمان حرام و  غيرمسلمان تابع قوانين سخت
  801غيرمسلم ملزم به پرداخت جزيه بود.

كه  باورنداين بر  802اند. ابري و رو اع بيگانه دادهتبهاي مختلفي در باب ا يهعلماء حقوق نيز نظر  
حقوق  ةآن را نتيج تمدنه حقوقي باشند كه معموالً ملل مكلّيداراي در هر مملكت اتباع خارجه بايد 

نمايند و برعكس حقوقي كه  طبيعي نوع بشر دانسته و يا عمالً آن را قوانين ملل مزبور قبول مي
باشد يا  از بديهيات نمي ياتباع خارجه بخصوص بوده و تعميم آن ب ملّتمخصوص يك يا چند 

باشد، نبايد براي اتباع بيگانه شناخته شود.  ي ميصاخ ملّترات يك اتكباحقوقي كه استقرار آن از 
آورند اين است كه تشخيص بين حقوق طبيعي و حقوقي كه الزمة  ايرادي كه به اين نظريه وارد مي

اتباع بيگانه بايد از حيث دارا بودن  803ده دمانژا و والتيبه عقحقوق طبيعي نيستند كار آساني نيست. 
ه حقوقي را كه به موجب نص صريح قانون از داشتن كلّيمانند اتباع داخله بوده و حقوق خصوصي 
از تبعه خارجه مخالف عدل و انصاف است، حقّ اند، دارا باشند زيرا سلب  آن محروم نشده

   804نشده باشد. مقرّرمخصوصاً وقتي كه به موجب هيچ قانون صريحي چنين محروميتي 
شود نه تنها از بسياري از  س كه به كشور اسالم وارد ميبر اساس اصل اكرام بر ضيف هرك  

آورد بلكه از حقوق  گردد و حقوق مكتسب قبلي خود را نيز به همراه مي حقوق فردي برخوردار مي
 

، تهران، 1365حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادي، قرآن مجيد و سه داستان اسرارآميز عرفاني، چاپ سوم،  - 800
 انتشارات حقيقت.

 .77 -80صص ، تهران. 1362الملل خصوصي، انتشارات آگاه،  ، حقوق بينبه عامري، جواد نگاه كنيد - 801
 Aubry and Rau -٨٠٢  

 Demangeat and Valette -٨٠٣  
  . 89 – 93) صص 1363نگاه كنيد به عامري، جواد ( - 804



  347  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

گردد. بر اساس اصل اكرام بر ضيف ميهماني كه به كشور اسالم وارد  ويژة ميهمان نيز برخوردار مي
برخي از  تأمينشود كه حكومت اسالم مسئول  موضوع سبب ميشود گرامي خواهد بود و اين  مي

از مستحقين دريافت ماندگان  يا راهلسبيل ا نيازهاي وي نيز باشد. براي مثال بر اساس آيات زيادي ابن
ماندگان خارجيان يا افراد شهرها يا قراء ديگر هستند كه به كشور اسالم  راه انواع صدقات هستند.

هاي مسافرت خود  و از عهدة هزينهاند  شهري به شهر ديگر مسافرت كرده و يا ازاند  وارد شده
كند كه از آن جمله اعطاي مال  هائي تعريف مي سورة بقره نيكي را با ويژگي 177آية  آيند. برنمي

خوب است هرچه  پرسند كه چه انفاق كنيم بگو از مي« در آية ديگري 805به واماندگان در راه است.
  ماندگان و هرچه خوبي كنيد پس خدا به والدين و نزديكان و ايتام و مساكين و راهانفاق كنيد براي 

سورة توبه صدقات به هشت گروه تخصيص داده شده كه يكي از آنها  60در آية  806»آن داناست.
سورة انفال يكي از موارد مصرف خمس غنيمت كه  41همينطور در آية . 807ماندگان است راه

ماندگان منحصر به  و اين راه 808ماندگان است. راهپرداخت به ني شده است به درآمد نيز معغنيمت 

 

هللَِّ َو اْلَيْوِم اْآلِخِر َو  لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرقِ  ،177سورة بقره، آية  - 805 ِ َو اْلَمْغِرِب َو لِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن 
َو َو اْلَمساِكَني َو اْبَن السَِّبيِل َو السَّائِِلَني َو ِيف الّرِقاِب   َو اْلَيتامى  ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرىب  اْلَمالِئَكِة َو اْلِكتاِب َو النَِّبيَِّني َو آَتى اْلماَل َعلى

َو ِحَني اْلَبْأِس ُأولِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َو َأقاَم الصَّالَة َو آَتى الزَّكاَة َو اْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإذا عاَهُدوا َو الصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأساِء َو الضَّرَّاِء 
ه نيكي آن است كه به خدا و روز آخر نيكي آن نيست كه روي به جانب مشرق و مغرب كنيد. بلك .ُأولِئَك ُهُم اْلُمتَُّقونَ 

و مالئكه و كتاب و پيامبران ايمان آوريد و مال خود را با آنكه دوستش دارد به خويشاوندان و يتيمان و درماندگان و 
مسافران و گدايان و (آزاد سازي) بردگان ببخشد و نماز بگزارد و زكات بدهد و چون عهدي ببندند به آن وفا كنند و 

 ي و بيماري و هنگام جنگ صبر كنند اينان راستگويان و پرهيزگارانند.در بينواي
َفْقُتْم ِمْن َخْريٍ َفِلْلواِلَدْيِن َو اْألَقْـَرِبَني َو اْلَيتامى ،215سورة بقره، آية  - 806 َو اْلَمساِكِني َو اْبِن   َيْسَئُلوَنَك ما ذا يـُْنِفُقوَن ُقْل ما َأنـْ

 . ْن َخْريٍ فَِإنَّ اهللََّ ِبِه َعِليمٌ السَِّبيِل َو ما تـَْفَعُلوا مِ 
َا الصََّدقاُت ِلْلُفَقراِء َو اْلَمساِكِني َو اْلعاِمِلَني َعَلْيها َو اْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َو ِيف الّرِقاِب َو  ،60سورة توبه، آية  - 807 اْلغارِِمَني َو ِيف ِإمنَّ

نيست جز اينكه صدقات براي فقراء و مساكين و عاملين بر آنها . ِمَن اهللَِّ َو اهللَُّ َعِليٌم َحِكيمٌ َسِبيِل اهللَِّ َو اْبِن السَِّبيِل َفرِيَضًة 
ماندگان از جانب خدا واجب شده است و خدا دانا و  و تأليف قلوب ايشان و آزاد نمودن بردگان و در راه خدا و راه

 حكيم است. 
َو اْلَمساِكِني َو اْبِن   َو اْلَيتامى  ٍء فََأنَّ هلِلَِّ ُمخَُسُه َو ِللرَُّسوِل َو ِلِذي اْلُقْرىب ا َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ َو اْعَلُموا َأمنَّ ، 41سورة انفال، آية  - 808

بريد يك پنجم آن براي خدا و براي رسول و براي خويشاوندان و يتيمان و  و بدانيد كه آنچه را به غنيمت مي . السَِّبيلِ 
 گان است.ماند درماندگان و راه
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مسافر است اگر مسافر در كشور  خاصهاي  واماندگي در راه يكي از ويژگي 809مسلمين نيستند.
تواند در شأن خود  اسالم نياز به خدمات ديگري داشت همچنان همانند ساير افراد جامعه مي

مانده را ادا كن و نه  راه خويشاوند و درحقّ  «فرمايد:  قرآن كريم ميبرخوردار شود و در اين باب 
 فرمايد كه ميص و ميزان اين موضوع را در سورة حشر منوط به نظر رسول اكرم  810»بيش و نه كم

  811اجتناب كنيد.فرمود منع هرچه  حضرتش فرمود بگيريد وهرچه 
من «كه  فرمودخت به برادرش سا مهياحضرت يوسف ع هنگامي كه بار شتر برادرانش را   

باشد همانند آية فوق ع لذا حكومت اسالم كه تحت واليت نبي يا ولي يا وصي  812»بهترين ميزبانم
است همان صفت يوسف ع مسلّم  بهترين ميزبان را بايست نسبت به واردين مرعي دارد. ظيفةو

  به نحو اكمل در انبياء و اولياء بعد نيز وجود داشته باشد. بايست 
ارد حكومت اسالم شده وبه صورت مهمان  حتّيمالحظات فوق در مورد وارديني است كه   

 

ا ِيف َسِبيِل اهللَِّ ال يقع اسم النفقة على . 174 ،2، القرآن متشابه - 809 قوله سبحانه َو الَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َو اْلِفضََّة َو ال يـُْنِفُقوَ
سم الزكاة لفظ شرعي و ال يدل الزكاة إال جمازا و لو سلمنا ظاهر العموم جلاز ختصيصه ببعض األدلة. قوله سبحانه َو آُتوا الزَّكاَة ا

َا الصََّدقاُت ِلْلُفَقراِء إىل قوله وَ   ِيف على أن يف عروض التجارة زكاة يتناوهلا االسم فالداللة على من ادعى ذلك. قوله سبحانه ِإمنَّ
الكل. قوله سبحانه َو ِيف  الّرِقاِب حتمل اآلية على املكاتب و على من يباع فيعتق ألنه ال تنايف بني األمرين و ظاهر القول يقتضي

وا َسِبيِل اهللَِّ أي الطريق إىل ثوابه و الوصلة و التقرب إليه فيدخل فيه تكفني املوتى و قضاء الدين عن امليت قوله سبحانه َو اْعَلمُ 
ا َغِنْمُتْم ِمْن َشيْ  ينطبع أو ال ينطبع ألنه مما يغنم و فيه أيضا ٍء فََأنَّ هلِلَِّ ُمخَُسُه يدل على أن املعادن كلها جيب فيها اخلمس سواء  َأمنَّ

دليل على أنه ليس ميتنع ختصيص هذه الظواهر ألن ذي القرىب عام لقرىب النيب ص دون غريه و لفظة اليتامى و املساكني و ابن 
نا من ذهب السبيل عام يف املشرك و الذمي و الغين و الفقري و قد خصه اجلماعة ببعض من له هذه الصفة على أن من أصحاب

إىل أن ذوي القرىب هو القائم مقام الرسول و مسي بذلك لقربه منه نسبا و ختصيصا و هو الصحيح ألن قوله ذي القرىب لفظة 
 واحدة و لو أراد اجلمع لقال لذوي القرىب.

ْر تـَْبِذيراً َحقَُّه َو اْلِمْسِكَني َو اْبَن السَِّبيِل َو ال   َو آِت َذا اْلُقْرىب، 26سورة اسرا، آية  - 810 حقّ خويشاوند و مسكين و راه  . تـَُبذِّ
َفآِت َذا  فرمايد. مجدد تأكيد مي 38همين موضوع را در سورة روم آية  كاري مكن. مانده را اداكن و هيچ اسراف

حقّ خويشاوند و مسكين و . ُأولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحون َحقَُّه َو اْلِمْسكَني َو اْبَن السَّبيِل ذِلَك َخْريٌ ِللَّذيَن يُريُدوَن َوْجَه اهللَِّ وَ   اْلُقْرىب
 جويند و ايشان رستگارانند. راه مانده را اداكن و اين بهتر است براي كساني كه خشنودي خدا را مي

َو اْلَمساِكِني َو اْبِن   َو اْلَيتامى  ُقْرىبَفِللَِّه َو ِللرَُّسوِل َو ِلِذي الْ   َرُسوِلِه ِمْن َأْهِل اْلُقرى  ما َأفاَء اهللَُّ َعلى، 7سورة حشر، آية  - 811
اُكْم َعْنُه فَا َ ُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َو ما  َتُهواالسَِّبيِل َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة بـَْنيَ اْألَْغِنياِء ِمْنُكْم َو ما آ آن غنيمتي كه خدا از مردم . نـْ

ماندگان، تا ميان  مبر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و راهها نصيب پيامبرش كرده است از آنِ خداست و پيا قريه
 توانگرانتان دست به دست نشود. هرچه پيامبر به شما داد بستانيد و از هرچه شما را منع كرد اجتناب كنيد. 

َ َخْريُ اْلُمْنزِِلنيَ : 59سورة يوسف آية  - 812   . َأ
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عيت يا پناهندگي داشته باشند نيز همچنان اعطاي پناهندگي يا تابعيت يل تابصباشند اگر قصد تح
اگر بگوئيم كه همة افراد بشر به نحوي متبوع  -براي آنها از طرف حكومت اسالم الزامي است

الم هستند و همه در پناه حكومت اسالم هستند هنوز از حدود وظايف حكومت اسالم حكومت اس
در پناه اين كلمة طيبه از مصونيت جان و مال و عرض و  ال اله اال اهللايم كه گويندة  خارج نشده

ي كند. باز اگر بگوئيم كه تمام تعرّضناموس برخوردار است و هيچكس حق ندارد به چنين كسي 
است و در مقاالت  مفصلاين بحث  البتّهايم.  تحت اين كلمة طيبه قرار دارند بيهوده نگفتهابناء بشر 

   813ديگر به آن اشاراتي شده است.
است. در الزم القبول حكومت اسالم در براي مشركين هم  حتّيپناهندگي به حكومت اسالم   

د پناهش ده تا كالم خدا را بشنود هرگاه يكي از مشركان به تو پناه آور«فرمايد:  سورة توبه مي 6آية 
اين آيه نه تنها پيغمبر اكرم ص  814»دانند. سپس به مكان امنش برسان زيرا ايشان قومي هستند كه نمي

تلقي كرده و از طرفي  اهميت به اعطاي پناهندگي نموده بلكه دين متقاضي را نيز بي موظّفرا 
اعالمية  دهچهار مادةدر شرح  ند.نظرش برساكرده تا وي را ايمن به مأمن مورد  موظّفحضرتش را 

در اسالم نسبت «: 815فرمايند حقوق بشر در مورد پناهندگي در نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر مي
كنند  پرستند يا ديگري را هم با او پرستش مي پرست و خداي يكتا را اصالً نمي به مشركين كه بت

ه رفتن مسجدالحرام بلكه مساجد به آنها داده نشده عمل زياد شده بطوريكه اجاز شدتسختگيري و 
تر شمرده و نجس قرار داده است زيرا  و معاشرت با آنها ممنوع گرديده و آنها را از چهارپايان پست

اي را كه مصنوع خود اوست مورد احترام قرار دهد در حقيقت از عقل بيگانه  كسي كه مجسمه
ذلك دستور فرموده كه اگر يكنفر از مشركين پناهنده  عاست و اين چنين كس از بهائم كمتر است م

شد نسبت به آنها سختگيري نشود و به آنها پناه داده شود كه ضمناً به كالم حق و آيات قرآني آشنا 
شود شايد ميل ماندن در ميان مسلمين در او پبدا شده و از گمراهي خود منصرف شود و بر فرض 

 

سهامي بانك غيرربوي و بازبيني ماهيت ربوي و غيرربوي  شركت) 1382نگاه كنيد به بيدآباد و هرسيني ( - 813
نظرية اقتصاد اسالمي و عملكرد «مجموعه مقاالت سومين همايش دوساالنة اقتصاد اسالمي عمليات بانكي متداول. 

  . ، تهران193-224، پژوهشكدة اقتصاد، دانشگاه تربيت مدرس، صص 1382دي  3-4، »اقتصاد ايران
http://www.bidabad.ir/doc/sherkat-sahami-bank.pdf 

َِ : 6سورة توبه آية  - 814 نـَُّهْم قـَْوٌم ال َو ِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني اْسَتجاَرَك َفَأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اهللَِّ مثَُّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه ذِلَك 
  .يـَْعَلُمونَ 

 . 58-59بي به اعالمية حقوق بشر، صص حضرت حاج سلطانحسين تابنده گنابادي، نظر مذه - 815
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نمود باز هم او را نزد اقوام و خويشان و منزل و مأمن خودش هم كه ميل به اقامت نزد مسلمين ن
َو ِإْن َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَني او شود كه در سوره برائت فرموده:  توجهبرسانند و نگذارند بين راه خطري م

َنـَّ  ِ كه در هيچ كشور و  816ُهْم قـَْوٌم ال يـَْعَلُمونَ اْسَتجاَرَك فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالَم اهللَِّ مثَُّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه ذِلَك 
مأمن خودش برسانند و ه داده نشده است كه بعداً هم او را ب اهميتهيچ قانون اين اندازه به پناهنده 

ديگران پناهنده شود كسي از او جلوگيري ه نيز اگر مسلمي از مملكت اسالمي خارج شده و ب
هنده شدند و ترك اطاعت علي نمودند ولي اگر كسي خالفي كند مانند كساني كه به معاويه پنا نمي

ة اوست كه از آن از مسلمي بر ذمحقّي ديگر رفته يا  محلّمرتكب شده و براي فرار از مجازات به 
جهت فرار نموده بايد هر موقع بتوانند احقاق حق نمايند يا او را به كيفر برسانند. بعبارت اُخري اگر 

اس است فرار نموده بايد النّ قوقي يا جنائي يا قتل و امثال آنها كه حقّواسطة داشتن خالف حه ب
مراقب بود و هر موقع ميسر شد احقاق حق نمود ولي اگر بدون داشتن خالفي مهاجرت كرد آزاد 

   »او پناهندگي بدهند.ه توانند ب است و اگر هم جرم سياسي داشت مي
شهروندي اعطاي حقوق سبب ز استدعا هر دو اكتسابي ناشي از پناهندگي يا ناشي اعيت تاب  
است و اين فرد علي االصول نبايد از حقوق اجتماعي عموم مسلمين پذيرنده  تابعيتبه فرد  ينمسلم

نبي  حاكميت اچيزي كمتر دريافت كند. موارد استثناء بسيار معدود است كه در صورت حكومت ب
بحث بيشتر مربوط به اعطاي حقوق سياسي و مافتد. اين  نمي اتّفاقبه سادگي ع يا ولي يا وصي 

است و در اعطاي عيت يا تابلباس پناهندگي  در مخفيانههاي  يدشمنخصومت يا هاي احتياط از  جنبه
 817المللي به حقوق مكتسب شود. بلكه بر اساس قاعدة احترام بين حقوق خصوصي مانعي ديده نمي

پذيرنده را نيز بايست مورد احترام و قبول قرار  عيت(تحصيل شده) نيز حقوق مكتسب پناهنده يا تاب
  داد. 

  
  
  

 

  .6سورة توبه، آية  - 816
، 1362 الملل خصوصي، مؤسسه انتشارات آگاه،  دربارة حقوق مكتسب نگاه كنيد به: عامري، جواد، حقوق بين - 817

 تهران. 
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حقوق و برخوردار در آن كشور  يشود نه تنها از حقوق فرد يشوري وارد مكه به كس كهر
گردد.  يز برخوردار ميهمان نيژة ميه از حقوق وكآورد بل يز به همراه ميخود را ن يتسب قبلكم

 ياز پناهندگ يناش يتسابكت ايالزم القبول است. تابعن هم كيمشر يبرا يومت حتّكبه ح يپناهندگ
 ين فرد عليرنده است و ايپذ تيبه فرد تابع يحقوق شهروند ياز استدعا هر دو سبب اعطا يا ناشي

همانند  يدر حقوق خصوص و ندكافت يمتر درك يزيديگر افراد چ يد از حقوق اجتماعياالصول نبا
ت يا تابعيتسب پناهنده كتسب، حقوق مكبه حقوق م يالملل ني. بر اساس قاعدة احترام بديگران است

  رنده مورد احترام و قبول است.يپذ

  بلد و نفي تابعيتنفي عيت اصل ممنو - 90
ي خاصرد ا(مگر در مو كلّيتوان استدالل كرد كه دولت اسالم بطور  آية زير مي واستناد ده ب  

المللي نيست و لذا بر  و چه در حيطة بينملّي  شود) مجاز به نفي بلد افراد چه در حيطة كه ذكر مي
و آن هنگام كه با شما «فرمايد:  باشد. در قرآن كريم مي افراد نيز نميعيت اين اساس مجاز به نفي تاب

ارتان آواره مسازيد و شما به پيمان گردن نهاديد يعهد كرديم كه خون هم مريزيد و يكديگر را از د
كشيد و گروهي از خود را از  اينهايي هستيد كه يكديگر را ميو خود بر آن گواهيد، سپس شما 

خيزيد و اگر به  همدستي يكديگر برمي به تعديو آنها به گناه ضد كنيد و بر  ارشان آواره مييد
گيريد و حال آنكه بيرون راندنشان بر شما حرام بود.  يه ميفداسارت شما درآيند در برابر آزاديشان 

كنيد؟ پاداش كسي كه چنين كند  آوريد و بعض ديگر را انكار مي ايمان مي آيا به بعضي از كتاب
كنيد  شود و خدا از آنچه مي تر وجهي عذاب مي در دنيا جز خواري نيست و در روز قيامت به سخت

   818»غافل نيست.
و يا كساني است كه در زمين فساد ص استثناء اين حكم محاربان با خدا و رسول اوست   
خيزند و در روي زمين به  همانا كيفر آنان كه با خدا و رسول او به جنگ برمي«فرمايد:  كنند. مي مي

دار مجازات آويخته و يا دست و پايشان را به  هب كوشند جز اين نباشد كه آنها را كشته يا فساد مي
 

ُتْم َو ِإْذ َأَخْذ ِميثاَقُكْم ال َتْسِفُكوَن ِدماءَُكْم َو ال ختُْ ، 84 – 85سورة بقره، آيات  - 818 رُِكْم مثَُّ َأقْـَرْرُمتْ َو َأنـْ ُفَسُكْم ِمْن ِد رُِجوَن َأنـْ
رِِهْم َتظاَهُروَن َعلَ  ُفَسُكْم َو ُختْرُِجوَن َفرِيقًا ِمْنُكْم ِمْن ِد ُتْم هُؤالِء تـَْقُتُلوَن َأنـْ َُْتوُكْم ُأسارىَتْشَهُدوَن مثَُّ َأنـْ مثِْ َو اْلُعْدواِن َو ِإْن  ْإلِ ِ   ْيِهْم 

ُتْؤِمُنوَن بَِبْعِض اْلِكتاِب َو َتْكُفُروَن بَِبْعٍض َفما َجزاءُ  َمْن يـَْفَعُل ذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِيف  تُفاُدوُهْم َو ُهَو ُحمَرٌَّم َعَلْيُكْم ِإْخراُجُهْم َأ فـَ
ْنيا َو يـَْوَم اْلِقياَمِة يـَُردُّوَن ِإىل ُ ِبغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ َأَشدِّ اْلَعذاِب َو مَ   اْحلَياِة الدُّ   .ا اهللَّ
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خالف ببرند يا نفي بلد كنند اين خواري عذاب دنيوي آنها است و در آخرت در عذاب بزرگي 
ند بود. مگر آنان كه پيش از آنكه به آنها دست يابيد توبه كنند پس بدانيد كه خداوند بخشنده خواه

  در بخش برخورد با محارب ذكر شد.شرح آيات فوق  819»و مهربان است.

ست مگر در ينمجاز ت افراد يتابع يو نف يالملل نيطة بيو چه در ح يطة ملّيبلد افراد چه در ح ينف
  افساد در زمين. موارد خاص محاربه و

  اصل آزادي جابجايي افراد و حذف رواديد  - 91
بگو در زمين سير كنيد پس ببينيد «فرمايد:  امر خداوند به گردشگري بر روي زمين است. مي  

ل همين امر را براي ديدن و عاقبت مدر سورة ن 820.»كنندگان چگونه بوده است عاقبت تكذيب
ستور گردش بر روي زمين را براي ديدن بدايت خلقت د عنكبوتدر سورة  821فرمايد. مي مجرمين

بگو در زمين سير كنيد و بنگريد كه چگونه خدا موجودات را «: فرمايد و غايت آخرت امر مي
عاقبت  عبرت ازو در سورة روم همين امر براي  822»آورد. پديد مي آفرينش آخر را سپسآفريده 

بررسي براي وضوع به صورت سئوال در سورة يوسف اين م 823است. نازل شدهمشركين قبلي 
كنند تا صاحب  آيا در زمين سير نمي«فرمايد:  در سورة حج مي 824عاقبت گذشتگان آمده است.

 

ا َجزاُء الَِّذيَن ُحيارِبُوَن اهللََّ َو َرُسوَلُه َو َيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفسادًا َأْن يـَُقتَُّلوا َأْو ُيَصلَّبُ ، 33 – 34آيات  سورة مائده، - 819 وا َأْو ِإمنَّ
بُوا مِ  تـَُقطََّع َأْيِديِهْم َو َأْرُجُلُهْم ِمْن ِخالٍف َأوْ  ْنيا َو َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة َعذاٌب َعِظيٌم ِإالَّ الَِّذيَن  ْن يـُْنَفْوا ِمَن اْألَْرِض ذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الدُّ

ْبِل َأْن تـَْقِدُروا َعَلْيِهْم فَاْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيمٌ    .قـَ
و سورة  137آيه  و سورة آل عمران، .ِض مثَُّ اْنظُُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمَكذِِّبنيَ ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَرْ ، 11سورة انعام، آية  - 820

 . 36نحل، آيه 
  .ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة اْلُمْجرِِمنيَ ، 69سورة نمل، آية  - 821
بگو در زمين سير  .اْنظُُروا َكْيَف َبَدَأ اْخلَْلَق مثَُّ اهللَُّ يـُْنِشُئ النَّْشَأَة اْآلِخَرةَ ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَ ، 20سورة عنكبوت، آية  - 822

 آورد. كنيد و بنگريد كه چگونه خدا موجودات را آفريده سپس آفرينش آخر را پديد مي
  .الَِّذيَن ِمْن قـَْبُل كاَن َأْكَثُرُهْم ُمْشرِِكنيَ ُقْل ِسريُوا ِيف اْألَْرِض فَاْنظُُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة ، 42سورة روم، آية  - 823
َلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََيْنظُُروا َكْيَف كاَن عاِقَبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهمْ ، 109سورة يوسف، آية  - 824 و  82و سورة مؤمن، آية  .َأ فـَ

شروع  َاَوَ◌ملَ با همين آيه را كه  21مؤمن آيه و سورة  44و سورة فاطر آية  9و سورة روم آيه  10سورة محمد آيه 
 اند.  دهكر
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كنند يا گوشهايي كه بدان بشنوند پس همانا چشمها نيستند كه  تعقّلدلهايي گردند كه بدان 
ميان آنان و «فرمايد:  ا ميدر سورة سب 825.»ها هستند كورند هايي كه در سينه بينند لكن قلب نمي
ظاهر داشتيم و در بين آنها معبر قرار داديم. در آنها شبها هايي  هايي كه بركت داده بوديم، قريه قريه

   826.»و روزها امن سير كنيد
آيد دستور سفر و گردشگري از اوامر الهي است و نبايد  همانطور كه از آيات فوق برمي  

ع رواديد و غيره گرفته شود. دولت اسالم بايست شرايط الزم براي جلوي اين امر خدا با ايجاد موان
اجراي اين امر خدا را نيز فراهم آورده و در مقابل هم خود اخذ رواديد را از سر راه گردشگران 

در  ضرْ اَ خارجي بردارد و هم از دول ديگر بخواهد كه موانع رواديد خود را از ميان بردارند. واژة 
تمام كشورهاي كرة زمين دارد و خطاب به همة افراد ساكن بر اين كره است و  آيات فوق داللت بر

  تخصيص به مسلمين و مؤمنين ندارد. 
نگراني از و تروريسم  ازرعب و وحشت چون  ،انه مسائل سياسي روز كشورهاي جهانتأسفم  

رون كشورها ي در دامنيتهاي اطالعاتي و  مستمسكي براي تقويت نظامي امنيتجاسوسي و مسائل 
اصل باعث گردش آب در آسياب اين گروه از افراد جامعه گشته و اين افراد نيز براي  درو شده 

 امنيتتشكيالتي خود همواره بر رعب ناشي از عدم  -اداري -حفظ و تقويت جايگاه اجتماعي
ا همواره نياز به هاي جامعه افزوده شود ت نمايند كه بر ناامني اقدام به عملياتي مي حتّيافزوده و يا 

. يك بازتاب اين موضوع در روابط بيشتر گرددي امنيتگروههاي نظامي و انتظامي و اطالعاتي و 
اطالعاتي در اين زمينه است  -يامنيتهاي  الملل مسائل ورود و خروج از كشورها است و كنترل بين
ه است. پر واضح است كه در رواديد و ويزا را در روابط بين كشورها بسيار مهم جلوه داد پديدةكه 

ارتباطات نيازمند جابجائي افراد نيست و وسائل ارتباطي آنقدر گسترده است برقراري  ،جهان فعلي
تواند در دهكدة جهاني از لحاظ تبادل اطالعات جابجا شود و نياز به  كه هركسي از هر جايي مي

  . تا حقيقي آيند به نظر ميئي هاي رفت و آمد بيشتر ايذا ، لذا محدوديتانتقال خود فرد نيست
اين  .كه دليل كشورها در صدور ويزا شده است باشد مياز ديگر مسائلي نيز مهاجرت   

 

ا ال تـَْعَمى ، 46سورة حج، آية  - 825 َّ ا َفِإ ا َأْو آذاٌن َيْسَمُعوَن ِ َلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِ اْألَْبصاُر َو َأ فـَ
  .ُدورِ لِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُّ 

ْر ِفيَها السَّْريَ ِسريُوا ِفيها لَ ، 18سورة سبا، آية  - 826 رَْكنا ِفيها ُقرًى ظاِهَرًة َو َقدَّ مًا َو َجَعْلنا بـَْيَنُهْم َو بـَْنيَ اْلُقَرى الَِّيت  َّ ياِيلَ َو َأ
 .آِمِننيَ 
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گردد كه در دولت اسالم  جاي بحث زيادي دارد ولي در جاي خود ذكر مي البتّهموضوع 
ين حقوق و جز در موارد نادر ا است ملّتهر دو از حقوق افراد  828و مهاجرفرستي 827مهاجرپذيري

  . دموسلب ن توان از افراد خارجي يا داخلي را نمي

و داخلي به كشور  يآزادي ورود و خروج گردشگران خارج يط الزم برايست شرايها با دولت
  ان بردارند.يخود را فراهم و بطور متقابل ويزا را از م

  ه افراد روي زمين كلّياصل جواز مهاجرت و اقامت دلخواه براي  - 92
باشد. هركس محق است در هر  به خالق انسانهاست و وطن ابناء بشر مي تعلّقم ارض ةكر  

 هاي است كه خداوند ب هاجازگزيند يا به آن يا از آن مهاجرت نمايد. هجرت  يكشوري سكن
رسول  829»؟آيا زمين خدا گسترده نبود تا در آن مهاجرت كنيد«فرمايد:  بندگان خود داده است. مي

هاي خدا هستند هركجا براي تو خوش  شهرها بالد خداست و بندگان بنده«د: فرماي اكرم ص نيز مي
چنانكه در دوران خالفت ظاهريه « 831فرمايند: ميدر اين باب  830.»بگذرد آنجا اقامت كن

طرف معاويه رفتند هرچه به حضرت عرض ه اميرالمومنين علي ع بعضي از پيروان حضرت به شام ب
شود حضرت قبول ننموده و فرمود آنها  يري كند ايجاد فتنه ميكردند كه از رفتن آنها جلوگ مي

آزادند چنانكه سهل بن حنيف كه از طرف حضرت والي مدينه بود به آن حضرت نوشت كه 
كنند و اجازه  ترك پيروي تو و تشويق مهاجرت به شام ميه طرفداران معاويه مردم را وادار ب

زاد بگذارد. همچنين عامل آن حضرت در خواست كه جلوگيري كند حضرت فرمود آنها را آ
ه ي از معاريف و سران شهر و قبايل قصد مهاجرت با عده بصره شرحي به همين مضمون نوشت كه

علي  ّسفالطرف شام دارند آيا اجازه بدهم يا جلوگيري كنم حضرت در جواب مرقوم فرمود: 
 سواءّق عند يف احل الّناساليها و علموا ان  مايفوتك من عددهم فامنا هم اهل الدنيا مقبلون عليها مسرعون

مباش كه آنها اهل دنيا و طالب شهوات دنيا  تأسفيعني بگذار بروند و از كم شدن عدد آنها م
 

827  - Immigration. 
828  - Emigration. 

 .َأْرُض اهللَِّ واِسَعًة فـَُتهاِجُروا ِفيها َأ َملْ َتُكنْ ، 97سورة نساء آية  - 829
 البالد بالد اهلل و العباد عباداهلل فحيث ما احببت خريا فاقمنهج الفصاحه:  - 830
 .58حضرت حاج سلطانحسين تابنده، نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر، ص  - 831
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  »باشند. دانند كه مردم نزد ما در اجراي حكم عدالت بر آنها يكسان مي هستند و مي
و اجازة اقامت يازمند صدور رواديد مهاجرت به كشورها ن والمللي ورود  در نظام فعلي بين  

حكومت اسالم بايد به  .اسالم اين موضوع قابل قبول نيستدولت باشد كه در  ميموقت و يا دائم 
در بدو ورود  و چونهركس كه مايل به مهاجرت به كشور اسالم باشد اجازه ورود و اقامت بدهد 

بايد بسياري از نيازهاي مشروع وي نيز و  داردمصداق  ايشميهمان است وظيفة اكرام بر ضيف نيز بر
انجام اعمال مذهبي  درو فقه خود  آئينطبق  ،تابع دين ديگري بودندمهاجرين برآورده شود. و اگر 

اسالم يك  هقفاز نظر قضايي نيز آزادند كه به دادگاههاي خود مراجعه نمايند و در  حتّي. آزادند
 832حكومت اسالمي شكايت كند. شخصيتز باالترين تواند در برابر قاضي مسلمانان ا ميذمي  فرد

با انعقاد ذمه  . اهلاستپرداخت جزيه  شمولدر قلمرو اسالم مذمه  ناگفته نماند كه سكونت اهل
پيماني كه نسبت به مسلمين اقدام به جنگ ننمايند و احكام جزائي اسالم را در مورد خود بپذيرند و 

مورد حمايت دولت اسالم قرار خواهند گرفت. افراد ناتوان، مبلغي به عنوان جزيه پرداخت نمايند 
و  مشخّصدولت اسالم توسط  رقم جزيه و ديوانگان، كودكان و زنان از پرداخت جزيه معافند

گردد. يعني هر مرد بالغ و سالم بايد ساالنه مبلغي به عنوان جزيه و به دست خود  سرانه وضع مي
آنها به پيمان عيت تاب ابرازو اين براي  833»بپردازندجزيه دست خود تا آنكه با «: فرمايد بپردازد. مي

هايي كه مسلمين ملزم به پرداخت  دهندگان از پرداخت ساير ماليات ذكر شده است. به هرحال جزيه
 قراربا ابه سادگي فقط ذمه  شوند. اهل ند و مشمول خدمت سربازي و جنگ نيز نميآن هستند معاف

هركس كه ميل داشته باشد در قلمرو اسالم  هرحالشوند. به  زيه معاف ميشهادتين از پرداخت ج
در نظر ار خواهد بود. ي مسلمين نيز برخوردتأمينة حقوق اجتماعي و كلّيزندگي كند آزاد است و از 

رساند از  را ميعيت پانزدهم نيز كه آزاد بودن تاب مادة«فرمايند:  مذهبي به اعالمية حقوق بشر مي
جويي آنان در  شدن خوارج و فتنه بقه معلوم گرديد چنانكه پس از قضية تحكيم و پيدامطالب سا

داخل شهر كوفه خدمت علي ع عرض كردند كه از آنها جلوگيري كنند يا در كوفه نباشند حضرت 
فرمود آنها آزادند و مادامي كه مخالفت آنها شخصي و مربوط به شخص من است آزادي عمل 

باشد لذا پس از تجمع  امنيتا بجا آورند كه مخالف مصالح عمومي و مخل دارند مگر اعمالي ر

 

 .595، ص 2بحاراالنوار ج - 832
   .جلِْْزيََة َعْن َيٍد َو ُهْم صاِغُرونَ َحىتَّ يـُْعُطوا ا، 29سورة توبه آيه  - 833
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  834»آنها در خارج و شروع به طغيان و قتل و غارت درصدد دفع آنها برآمد.

 يشوركس محق است در هر كباشد. هر يرة ارض متعلّق به خالق انسانهاست و وطن ابناء بشر مك
از ت به و مهاجرت از هر محل يا كشور . مهاجرديا از آن مهاجرت نمايا به آن يند يگز ينكس

ا ي ين حقوق از افراد خارجياتضييع حقوق ديگر شهروندان حقوق افراد است و جز در موارد نادر 
  .يستسلب نقابل  يداخل

  اصل الزام به كتمان اسرار - 93
  ايد،  اي كساني كه ايمان آورده«فرمايند:  دستور مي رّدر قرآن كريم صراحتاً به كتمان س

كنند و  شما كوتاهي نميحقّ دوست همرازي جز از همكيشان خود مگيريد، كه ديگران از فساد در 
كه در دل دارند  هنيتوزي از گفتارشان آشكار است و آن ك خواستار رنج و مشقت شمايند و كينه

مني و چه و چون خبري، چه اي«فرمايد:  در سورة نساء مي 835.»آورند بيشتر است از آنچه به زبان مي
كنند و حال آنكه اگر در آن به پيامبر و به صاحب امر  ترس به آنها رسد، آن را در همه جا فاش مي

َو « 837دند:در شرح اين آيه فرمو 836»يافتند. كردند حقيقت امر را درمي از ميان خودشان رجوع مي
يا بر جزاي آن يعني  838ِإذا بـََرُزوا ِمْن ِعْنِدكَ  مجموع عطف بر جاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْألَْمِن َأِو اْخلَْوِف َأذاُعوا ِبهِ 

 

 . 59 – 60حضرت حاج سلطانحسين تابنده، نظر مذهبي به اعالمية حقوق بشر، صص  - 834
َُْلوَنُكْم َخباًال َودُّوا ما َعِنتُّ ، 118سورة آل عمران، آية  - 835 ْم َقْد َبَدِت  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا ِبطانًَة ِمْن ُدوِنُكْم ال 

 .َو ما ُختِْفي ُصُدورُُهْم َأْكَربُ  اْلَبْغضاُء ِمْن َأْفواِهِهمْ 
ُهْم َلَعِلَمُه   َو ِإذا جاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اْألَْمِن َأِو اْخلَْوِف َأذاُعوا ِبِه َو َلْو َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َو ِإىل. 83سورة نساء، آية  - 836 ُأوِيل اْألَْمِر ِمنـْ
ُهمْ الَّ   .ِذيَن َيْستَـْنِبُطونَُه ِمنـْ

 .152-153، جلد چهارم ترجمه، صص  بيان السعاده في مقامات العباده - 837
ُ َيْكُتُب ما يُـ . 81-82سورة نساء، آيات  - 838 ُتوَن َبيِّ َو يـَُقوُلوَن طاَعٌة فَِإذا بـََرُزوا ِمْن ِعْنِدَك بـَيََّت طائَِفٌة ِمْنُهْم َغْريَ الَِّذي تـَُقوُل َو اهللَّ

هللَِّ وَِكيالً   فََأْعِرْض َعْنُهْم َو تـَوَكَّْل َعَلى اهللَِّ َو َكفى و . َأ َفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َو َلْو كاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اهللَِّ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفًا َكِثرياً . ِ
اي در  گويي انديشه ايشان به شب خالف آنچه تو مي گويند: فرمانبرداريم و چون از نزد تو بيرون شوند گروهي از مي

نويسد. پس از ايشان اعراض كن و بر خداي توكّل كن كه  اند مي پرورند. و خدا آنچه را شب در خاطر گرفته دل مي
بود در آن اختالفي بسيار  انديشند؟ هرگاه از سوي ديگري جز خدا مي وكالت او كافي است. آيا در قرآن نمي

 يافتند. مي
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به اعتبار مقصود يا حال  َأ َفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآنَ  يا بر مجموع اليـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآنَ بر يا عطف  بـَيََّت طائَِفةٌ 
وعيد از ا تو يا از جانب دشمن يا از قول تو وعدة فتح ي 839است. يعني هرگاه كه خبري از سراياي

 يو ثبات در ايمان نداشتند، و همچنين اگر امر توكّلكردند چون  رسيد فاش مي به آنان مي دشمن
 وارددهنده بر آنها  دهنده يا بيم خياالت يا خطورات مژده از خوابها يا حاالت ياايشان باطن در 
يعني اگر به رسول و  ُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُهمْ   َو َلْو َردُّوُه ِإَىل الرَُّسوِل َو ِإىلساختند.  شد، آن را فاش مي مي

كردند  اظهار ميآنها كردند يا اينكه بر  كردند و در مورد آن به چيزي تكلّم نمي واگذار مي اولواالمر
دانستند،  مياز آنها آن را  در آن صورت اهل استنباط َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْسَتْنِبُطونَُه ِمْنُهمْ . آنهانه بر غير 

كه آنها اهل  موضع مضمر اشعار به اين دارددر اسم) ظاهر ) از قبيل وضع (الَِّذينَ آوردن كلمة (
از فرماندهان لشگرهاست و مستنبطون رسول ص و اعم  اولواالمريا مقصود از استنباط هستند، 

   »هستند.ع اوصياي او 

  اصل بر كتمان اسرار است مگر موجب تضييع حقوق ديگران شود.

  در امور خصوصي افراد  تجسسعيت ممنواصل  - 94
گردد و  عيوب افراد ظاهر مي تجسسدر اسالم پسنديده نيست چون در اثر  تجسساصوالً   

كننده به دليل ورود  تجسسشود كه خود  چنانچه در معرض اطالع ديگران نيز قرار نگيرد باعث مي
سؤ نظر يابد و خود در قلب خود مشابه  به حريم ديگران از لحاظ روحي نسبت به فرد مزبور يا افراد

 تجسسسياسي سست گردد. لذا قرآن كريم اجتماعي و نتيجتاً دري در نظام ابه خود پايه اخوت و بر
داند و نه يقين.  را از انواع ظن مي تجسسو اطالعات كسب شده بر اساس  فرمودهنهي را عيوب 

شف شود و او را به تهمت اندازد. براي مثال ك تجسساز يك واقعه براي م اي نيمهزيرا ممكن است 
شوند در صورتي كه از نيمة اول كه  ممكن است كشف كند كه دو نفر مرتكب زنا مي تجسسم

اي كساني كه ايمان « فرمايد: ازدواج آن دو بوده خبر نداشته است. در اين باب قران كريم مي
ه است و بعضي از شما انگ ها ه برخي ظندرستي كه ايد از گمان دربارة ديگران بپرهيزيد ب آورده

 

د كه حضرت رسول ص شخصاً در آنها شركت نداشتند و يكي از صحابه را به بوجنگهائي  نامسرايا جمع سريه  - 839
 اند. كردند را غزوه ناميده گزيدند. جنگهايي كه خود حضرت ص در آن شركت مي فرماندهي سپاه برمي



 اسالم  در الملل  بين روابطمباني عرفاني     358

  

داريد گوشت برادر مرده خود را  بدي برخي ديگر را در غيبتشان ذكر نكند. آيا شما دوست مي
پذير و مهربان  و همان خداوند همواره توبه دكراهت و نفرت از آن داريد. از خدا بترسي البتّهبخوريد 

اجتناب آتي (اي اهل ايمان چون حكم يـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  أَ « 841اند: فرمودهدر تفسير اين آيه  840.»است
 بهباشد لذا  از چيزهايي است كه امتثال آن دشوار است زيرا ظّن در سرشت بيشتر مردم مي )از ظّن

تا  م آوردابهاً را به طور اثِري كَ ها اجتناب كنيد،  از بسياري از گماناْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ  :دفرموندا 
كه برخي ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإمثٌْ  ،است )ظنّ(هر گماني احتياط شود تا معلوم شود از كدام نوع  بارةدر
ين مقدور نيست مگر آنكه امر به اجتناب از ظّن امر مكلّفاست اجتناب از اصل ظّنّ براي  گناه ها ظن

 مختلف ها مقدور است و ظن ن بر هركسآاجتناب پيروي از اما  و ن باشدآمبادي از به اجتناب 
ها اگر حاصل شود پيروي آن واجب است اگر هم حاصل نشود تحصيل آن  بعضي ظن هستند،

هنگام شك در نماز و ظنّ هنگام احتياط در عمل است، مانند ظنّ در مورد  واجب است و آن ظّن
آن مستحب  اگر حاصل شود پيروي از آن و تحصيلظنّ به خدا و به مؤمنين. و بعضي ظن  نسح

احتياج و غير آن. و بعضي ظنّ او تحصيل ظنّ به حال او از قبيل  و مانند ظنّ به احتياج مؤمن است
ي توجهز تطهير آن ضرر قابل ابه نجاست چيزي كه  پيروي و تحصيل آن مكروه است مانند ظنّ

و  ؤمنيني مها پيروي و تحصيل آن حرام است مانند گمان به زشتي كه يشود. و ظنّ حاصل نمي
ظنّ مباح و بعضي ظنّ گناه است و اجتناب از آن و ترك پيروي آن آنها؛ و عورات و فحشاي 

تو  بهو از علي ع آمده است كه فرمود كار برادرت را بر بهترين وجه آن حمل كن تا واجب است. 
ي آن را به توان تامادام و آيد گمان بد مبر  اي كه از برادرت بيرون مي ند، در كلمههاز آن بهتر د

مستولي گردد، آن (زمان)  : وقتي صالح بر زمان و اهلاستع  اواز نيز و محمل خوب حمل كن. 
است.  افته به تحقيق ظلم كردهزشتي ظهور نيكه از او سپس شخصي گمان بد به شخصي ديگر برد 

مستولي گردد، سپس شخصي گمان خوب به شخصي ديگر پيدا  آن و هرگاه فساد بر زمان و اهل
نكنيد تا براي شما گمان بد  تجسس و از عورات مؤمنينَو ال َجتَسَُّسوا كند فريب خورده است. 

با حاء مهمله خوانده شده كه هر دو به يك  سَُّسواال حتََ به صورت  ال َجتَسَُّسواحاصل شود و لفظ 
هركس مؤمنين نباشيد كه  هاي ص فرمود: در طلب لغزشرسول خدا از صادق ع است كه  معناست.

 

ِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعَض الظَّنِّ ِإْمثٌ َو ال َجتَسَُّسوا َو ال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم  َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا كَ . 12سورة حجرات، آيه  - 840
َُْكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموُه َو اتـَُّقوا اهللََّ ِإنَّ اهللََّ تـَوَّابٌ   .َرِحيمٌ  بـَْعضاً َأ حيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن 

 .347-356ترجمه، صص 13، جلد  العباده بيان السعاده في مقامات - 841
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هركس را كه خداوند به  و گيرد هاي او را پي مي هاي برادرش باشد خداوند نيز لغزش در پي لغزش
َو ال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضًا اش باشد.  در داخل خانهگرچه سازد ا دنبال لغزشهاي او باشد رسوايش مي

را كه  يه عيب مؤمنبعضي از شما بدي بعضي ديگر را در غيبت او ذكر نكند. و غيبت آن است ك
با زبانت يا به ساير جوارحت به تصريح يا به كنايه و تلويح  خداوند در غياب او آن را پوشانيده است

ر مؤمن دعيبهايي كه اما  غيبت در صورتي است كه عيب شخص را اظهار كني، البتّه ظاهر سازي.
شديدتر از غيبت است. از  و بهتان استدر حضور يا غياب او  اووجود ندارد نسبت دادن آنها به 

ً بقره در بيان قول خداي تعالي:  ةآنچه كه در سور ْلواِلَدْيِن ِإْحسا شود كه  ذكر كرديم روشن مي 842 ِ
 تجسس و گمان بد به او بردن و لقب و اسم بد روي او گذاشتن و وجه حرمت مسخره كردن مؤمن

شود كه چگونه غيبت  زناست. و نيز ظاهر مياو بدتر و شديدتر از بر و بهتان او غيبت و  او عورت
از امام  وفقه مواردي كه غيبت در آن موارد جايز است ذكر شده  بدتر و شديدتر از زناست؟ و در

: از غيبت سئوال شد، فرمود: غيبت عبارت است از آنكه در دين برادرت چيزي كه صادق ع است
او فاش سازي كه خدا آن را پوشيده ساخته و بگويي كه آن را انجام داده است و مطلبي را درباره 

ظاهر است مانند  اوي كه در امراما  حد دربارة او قائم نشده است. در روايت ديگري آمده است:
پس آن عيبي ندارد. از امام كاظم ع آمده است: كسي كه پشت سر شخصي ديگر  ،و عجله حدت

شود. و اگر پشت سر  رد غيبت محسوب نميوجود دا اودانند و در  چيزي بگويد كه همه آن را مي
اگر چيزي را  و ن آگاه نيستند آن غيبت استآوجود دارد ولي مردم از او او چيزي بگويد كه در 

نيست بهتان است. در حديث ديگري است: آنچه كه در فاسق وجود دارد  اوذكر كند كه در 
ول خدا ص به اين مضمون است: مبادا از رس تعدددر اخبار م و بگوييد تا مردم از آن برحذر باشند

كند و  كند و سپس توبه مي غيبت كنيد كه غيبت از زنا شديدتر است. سپس فرمود: شخص زنا مي
او را  آنشود مگر آنكه صاحب  كند، ولي غيبت كننده بخشيده نمي خداوند توبه او را قبول مي

پذيرفته باشد ملّتاً اسالم را  كهكسي  ، يا در موردمطلقاًغيبت در مورد مؤمن يا مسلمان و  843ببخشد.

 

 . 83سورة بقره، آية  - 842
ُحمَمَُّد ْبُن احلََْسِن ِيف اْلَمَجاِلِس َو اْألَْخَباِر  -16308... باب تحريم اغتياب المؤمن و لو  -152 ،280 ،12، الشيعة وسائل - 843

َ َرُسولَ ِِْسَناِدِه اْآلِيت َعْن َأِيب َذرٍّ َعِن النَِّيبِّ ص ِيف َوِصيَّ  َك َو اْلِغيَبَة فَِإنَّ اْلِغيَبَة َأَشدُّ ِمَن الزَِّ قـُْلُت َو ِملَ َذاَك  َّ َ َذرٍّ ِإ َ َأ  ٍة َلُه قَاَل 
ُ َعَلْيِه َو اْلِغيَبُة َال تـُْغَفُر َحىتَّ  يَـُتوُب ِإَىل اهللَِّ فـَيَـُتوُب اهللَّ َ َذرٍّ ِسَباُب اْلُمْسِلِم ُفُسوٌق َو يَـ اهللَِّ قَاَل ِألَنَّ الرَُّجَل يـَْزِين فـَ َ َأ ْغِفَرَها َصاِحبُـَها 

َ َرُسوَل اهللَِّ وَ  َ  ِقَتالُُه ُكْفٌر َو َأْكُل حلَِْمِه ِمْن َمَعاِصي اهللَِّ َو ُحْرَمُة َماِلِه َكُحْرَمِة َدِمِه قـُْلُت   َما اْلِغيَبُة قَاَل ِذْكُرَك َأَخاَك ِمبَا َيْكَرُه قـُْلُت 
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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 واند: حكم غيرمؤمن حكم چهارپايان است،  . بعضي گفتهحرام است مسلمان باشد يا مؤمن
صف به اسالم متّ اًطور كه چهارپايان غيبت ندارند غيرمؤمن نيز غيبت ندارد و كسي كه حقيقت همان

و ديت به يهوملّتاً را  دته مانند كسي كه خوبه اسالم بسملّتاً كسي كه خود را  ونباشد غيبت ندارد، 
متّصل  به مظاهر خدا با بيعت عام يا خاصبراي كسي است كه و حرمت  نداردحرمت  بستهت نصراني

شده باشد. تحقيق مطلب اين است كه ديدن عيب از بندگان بلكه از مطلق خلق خدا جز از نظر بد و 
آن و صانع است و  مومقكه  به صورت مباين با حق ن به اشياستشود و آن نظر كرد پست ناشي نمي
و  آنست و نظر كردن به نفس و خودپسندي آن است، يا از وتعالي و صنع ا از حقغفلت ورزيدن 

اي را بخواهد به عيوب ديگران او را بينا  عيوب آن غافل شدن است. و آنگاه كه خداوند بدي بنده
. و ذكر اشياء و عيب گرفتن از آنها در حقيقت به يدنما به عيوب خودش كور مي او راسازد و  مي

او در هنگام نظر به مصنوع كفر  ةغفلت كردن از صانع و آفريد و گردد عيب كردن از آفرينش برمي
بر صانع است. و غفلت كردن از نفس و عيوب آن مذموم است و خودبيني و خودپسندي اصل 

 و تر تر و زشت ح است، ديدن بدي از انسان قبيحهاست، پس ديدن بديها از غيرانسان قبي جميع بدي
تر و قبح آن در مورد مسلمان شديدتر و در  دهد باز هم قبيح از كسي كه خود را به اسالم نسبت مي

به بدي آنچنان قبيح است كه يا حضور او در غياب او  اومورد مؤمن باز هم شديدتر است. و ذكر 
هفتاد  ) ازغيبتآن (كه به خبري نسبت داده شده است كه تر نيست تا آنجا  هيچ قبيحي از آن قبيح

زنا با مادر در كعبه شديدترست. و لذا به عيسي ع نسبت داده شده كه او با حواريين بر مردار 
عيسي فرمود: چقدر  ...!متعفن و گند است رسگي برخورد كردند، حواريين گفتند: چقد ةگنديد

اي برخورد و گفت: چقدر اين سگ  كه نوح بر سگ بدقيافه روايت شده ...!دندانهاي او سفيد است
اگر به خلقت خدا اي پيامبر خدا  )اي نوح(زبان فصيح گفت:  هسگ به زانو نشست و ب !زشت است

نمود و چهل سال بر  خود را مالمت مي و راضي نيستي خلقت مرا عوض كن. نوح متحير گشت
تو را قبول  ةكني؟ توب اي نوح تا كي زاري ميكرد تا خداي تعالي خطاب نمود:  خودش گريه مي

ماليكه او را  هزار بدون عذر دروغ بگويد هفتاد اگر مؤمن :از رسول خدا ص آمده است و كردم
رسد و حاملين عرش او را لعنت  آيد و به عرش مي ند بيرون ميگ بويكنند و از دل او  لعنت مي

نويسد كه كوچكترين آن مانند كسي است كه  مي ن هفتاد زنا براي اوآخداوند به خاطر  و كنند مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

َتُه َو ِإَذا ذََكْرَتُه ِمبَا َلْيَس ِفيِه فـََقْد بـََهتَّهُ َرُسوَل اهللَِّ فَِإْن َكاَن ِفيِه الَِّذي يُْذَكُر ِبِه قَاَل اْعَلْم َأنََّك ِإَذا ذََكْرَتُه ِمبَا ُهَو ِفيِه فـََقِد اْغتَـ   .بـْ
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لكن غيبت مؤمن به  است و قبيح خصوصاً از مؤمندروغ از هركس كه باشد  و با مادرش زنا كند
هركس  و كرده اذيتمرا  اذيت كندص است: هركس مؤمني را  اواست. و از  تر قبيح مراتب ازآن

زبور و  و انجيل و كند در تورات اذيترا  هركس خدا و كرده است اذيتكند خدا را  اذيتمرا 
بقره ذكر كرديم كه غيبت مؤمن و ذكر او  ةفرقان ملعون است. و اين مطلب همان است كه در سور

گردد. پس هركس غيبت  اينها به صاحبش برمي ةو حضور او و ايذاي او هماو به بدي در غياب 
است كه از صاحب او غيبت كند و او را به  نمايد مانند كسي يادمؤمني را بكند و او را به زشتي 

بدي ياد نمايد و غيبت كردن از صاحب مؤمن كه بزرگترين آيات الهي است و ذكر او به بدي فوق 
  مثَُّ كاَن عاِقَبَة الَِّذيَن َأساُؤا السُّواىغايت و نهايت آنهاست چنانچه خداي تعالي فرمود: گناهان و  ةهم

ِت اهللَِّ  ِ بُوا  ا َيْسَتْهِزُؤنَ َأْن َكذَّ پس عاقبت كساني كه بدي را در حد اعالي بدي يعني  844 َو كانُوا ِ
: ص فرمود و .انجام دادند، كه آيات خدا را تكذيب كرده و آنها را به استهزا گرفتند اين است

خداوند هرگز آن دو را در بهشت  ،وجود دارد اومؤمني را غيبت كند به چيزي كه در كه كسي 
هركس مؤمني را غيبت نمايد به چيزي كه در او وجود ندارد عصمت بين آن دو  و كند ميجمع ن

پس غيبت به شخص غيبت كننده در آتش خواهد بود و چه بازگشت بدي است.  و شود قطع مي
: شخصي را روز ص و فرمودكند  چيزي كه در مؤمن نباشد خواص غيبت و دروغ را جميعاً جمع مي

كند و هيچ كار خوب در  دهند، نگاه مي را به دستش مي شعمل ةآورند و نام مينزد خداوند قيامت 
بينم،  هاي خود را نمي اطاعت آنچون در  !عمل من نيست ةگويد: خدايا اين نام بيند، مي آن نمي

كند، عمل تو با غيبت كردن مردم  شود و فراموش نمي گويد: پروردگار تو گمراه نمي پس به او مي
هاي  در آن اطاعت و دهند عملش را مي ةآورند و نام س شخص ديگري را مياز بين رفت. سپ

ام. پس  چون من اين همه اطاعت نداشته !عمل من نيست ةگويد: اين نام بيند، پس مي زيادي مي
 اند. و نيز فرمود گويد: فالني غيبت تو را كرد و كارهاي خوب او را به تو داده خداي تعالي به او مي

غيبت گوشت مردم را با كند حالل زاده است در حالي كه  يد كسي كه گمان ميگو : دروغ ميص
از غيبت اجتناب كنيد كه آن خورشت سگان آتش است. و چه خوب گفته است  و خورد مي

   :مولوي
 كي رسد بر چرخ دين مرغ گلين   عيب بر خود نه نه بر آيات دين

 

 .10سورة روم، آية  - 844
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 پس تو حيران باش بي ال و بلي
 عيب باشد كو نبيند جز كه عيب

  يش ديداي خنك جاني كه عيب خو

 يد محمليآتا ز زحمت پيشت 
 عيب كي بيند روان پاك غيب
  هرچه عيبي ديد آن بر خود خريــد

َُْكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتًا َفَكرِْهُتُموُه  در مرده خود را اداريد گوشت بر آيا شما دوست ميَأ حيُِبُّ َأَحدُُكْم َأْن 
و  عموم باشد برايرا آورد تا  دحَ أَ و نفرت از آن داريد. استفهام انكاري و لفظ كراهت  البتّهخوريد 

براي مبالغه كه نهي از  ْهُتُموهُ رِ كَ  عطف امفهوم نفي حب ب تأكيدبا برادر و  ةخوردن گوشت مرد با
الب وق ءتمثيل غيبت به خوردن گوشت مرده بدان جهت است كه اسما و غيبت را با مبالغه برساند

شود مگر  كسي كه مؤمني را به بدي ياد كند نمي و خود به طور مستقّل حكمي ندارند ند واتمسمي
 ةپس ذكر مؤمن بر زبان و شنيدن آن با گوش به منزل ،ايمانش تخليه نمايد ةآنكه مؤمن را از لطيف

جود و در شكمش داخل  كننده آن را با دهانش مي است كه از روح خالي باشد كه غيبت اوگوشت 
كند، چه داخل كردن در شكم از طريق گوش همانند داخل كردن در شكم از طريق حلق  يم
از و َو اتـَُّقوا اهللََّ  845كننده است. غيبت شريك غيبتة در خبر وارد شده است كه شنوند لذاست، او

خدا بترسيد و غيبت نكنيد، اگر غيبت كرديد توبه كنيد، چون ديدن عيب از غير و ذكر آن بر زبان 
ر سرشت انسان نهفته است و از سوي ديگر خداي تعالي غيبت را ذم نمود و از آن نهي فرمود و د

خداوند  البتّهكه  ِإنَّ اهللََّ تـَوَّاٌب رَِحيمٌ لذا فرمود شد.  اين موجب نااميدي اغلب مردم از رحمت الهي مي
  »پذير مهربان است. همواره توبه
و تجهيزات شود خواه با وسائل  محسوب مي تجسسباشد كه اي  به هرگونه تجسسعمل 

شود. ورود به حريم وارد در حريم خصوصي افراد نبايد  تجسسو م هليو خواه بدون وسجاسوسي 
در اي ممنوع است.  با هر وسيلهاست بلكه يا استراق سمع ا قدم يا نگاه بخصوصي افراد نه تنها ورود 

خود بي آنكه اجازت  ةاي غير از خان ايد، به خانه اي كساني كه ايمان آورده« :فرمايد سورة نور مي
طلبيده و بر ساكنانش سالم كرده باشيد داخل مشويد. اين براي شما بهتر است، باشد كه پند گيريد 
و اگر در خانه كسي را نيافتيد داخل مشويد تا شما را رخصت دهند و اگر گويند باز گرديد، 

كنيد آگاه است. بر شما گناهي  و خدا به هر كاري كه ميتر است  بازگرديد. اين براي شما پاكيزه
را هرچه  داند اعي در آن داريد داخل شويد و خدا ميتهاي غيرمسكوني كه م نيست اگر به خانه

 

 . 5نور الثقلين ح  - 845
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توان دريافت كه ورود به حيطة شخصي افراد به هر  مي هآياين از مفاد  846.»سازيد پنهان يا آشكار مي
نبايد با دوربين يا ميكروفن يا هر وسيلة استخباري  حتّي. مثالً طريقي بدون اجازة فرد ممنوع است

ها وارد شدن  از پشت خانهبه معني ديگر وارد حريم خصوصي ديگران شد. استفاده از اين ابزار 
نها آها به  پسنديده نيست كه از پشت خانه«فرمايند:  ها. در قرآن كريم مي است و نه از درب خانه

ها وارد  ها به خانه كنند و از درهاي خانه است كه پروا ميپسنديده اني داخل شويد ولي روش كس
  847.»شوند مي

گيري كرد كه ورود به حريم خصوصي افراد در اسالم  نتيجه توان از تفصيل اين آيات مي  
گويد  دوازدهم كه مي مادة«  :848فرمايند اعالمية حقوق بشر مي 12 ماده در شرح .ممنوع و حرام است

اقامت و مكاتبات نبايد مورد مداخالت خودسرانه واقع شود و نبايد  محلّوصي افراد و زندگي خص
شرافت اشخاص مورد حمله قرار گيرد در اسالم نيز قبالً دستور داده شده كه در آية سابقه در سورة 

يعني در كارهاي   َجتَسَُّسواَو ال: فرمايد مي ) بعداً أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ حجرات (
قَاَل َرُسوُل و كنجكاوي نكنيد كه حضرت صادق ع فرموده:  تجسسشخصي و خانوادگي اشخاص 

هللَُّ َعثـََراتِِه يـَْفَضْحُه ْن تـَتَـبََّع ااهللَِّ ص َال َتْطلُُبوا َعثـََراِت اْلُمْؤِمِنَني فَِإنَّ َمْن تـَتَـبََّع َعثـََراِت َأِخيِه تـَتَـبََّع اهللَُّ َعثـََراتِِه َو مَ 
هاي مؤمنين را جستجو نكنيد كه هر كه در طلب پيدا كردن  يعني لغزش 849َو َلْو ِيف َجْوِف بـَْيِتهِ 

كند هر  كند و او را رسوا مي لغزشهاي برادر ايماني خود باشد خداوند هم لغزشهاي او را ظاهر مي
به هيچ وجه در امور داخلي و خانوادگي اسالم  ةمقدسچند در داخل خانه خود باشد. ديانت 

 روا نداشته مگر در مواقع جنگ و نيز نسبت به كسانيرا  تجسسا اجازه نداده و راشخاص دخالت 
كه از نظر جاسوسي براي دشمن مورد سؤ ظن واقع شوند رواست و گرنه در مواقع عادي هرچند 

داده نشده چنانكه  تجسسزة اش برود اجا ارتكاب خالف هم از شخص در داخل خانهاحتمال 
 

ً َغْريَ بـُُيوِتُكْم َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا َو ُتَسلُِّموا َعلى، 27 – 29سورة نور آيات  - 846 َأْهِلها ذِلُكْم    َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بـُُيو
ُ   ْن ِقيَل َلُكُم اْرِجُعوا فَاْرِجُعوا ُهَو َأزْكىَخْريٌ َلُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن فَِإْن ملَْ َجتُِدوا ِفيها َأَحدًا َفال َتْدُخُلوها َحىتَّ يـُْؤَذَن َلُكْم َو إِ  َلُكْم َو اهللَّ

 ُ ً َغْريَ َمْسُكونٍَة ِفيها َمتاٌع َلُكْم َو اهللَّ   .يـَْعَلُم ما تـُْبُدوَن َو ما َتْكُتُمونَ ِمبا تـَْعَمُلوَن َعِليٌم لَْيَس َعَلْيُكْم ُجناٌح َأْن َتْدُخُلوا بـُُيو
َِْن َُْتوا اْلُبُيوَت ِمْن ظُُهورِها َو لِكنَّ اْلِربَّ َمِن اتَّقى. 189سورة بقره، آيه  - 847 ا  َو لَْيَس اْلِربُّ   .َو ْأُتوا اْلُبُيوَت ِمْن َأْبواِ
 .55 -57حضرت حاج سلطانحسين تابنده، نظر مذهبي به اعالميه حقوق بشر، صص  848
مب من طلب عثرات املؤمنني و ع ،355 ،2، الكافي - 849 َراِهيَم َعْن أَبِيِه َعِن اْبِن َأِيب ُعَمْريٍ َعْن َعِليِّ ْبِن  -٥،  ورا َعِليُّ ْبُن ِإبـْ

ِت اْلُمْؤِمِنَني فَِإنَّ وُل اهللَِّ ص َال َتْطُلُبوا َعثـََراِإْمسَاِعيَل َعِن اْبِن ُمْسَكاَن َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُمْسِلٍم َأِو اْحلََلِيبِّ َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ ع قَاَل قَاَل َرسُ 
ُ َعثـََراتِِه يـَْفَضْحُه َو َلْو ِيف جَ  ُ َعثـََراتِِه َو َمْن تـَتَـبََّع اهللَّ  .ْوِف بـَْيِتهِ َمْن تـَتَـبََّع َعثـََراِت َأِخيِه تـَتَـبََّع اهللَّ
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اي شنيد  كرد صداي لهو و لعب از خانه اي در مدينه عبور مي نويسند خليفة دوم شبي از كوچه مي
ور شد خواست وارد شود در زد نشنيدند و جمتغيد اب ندادند از بام باال رفت و شروع به تشد

و چون مسلمين آزادي در  لعب گرديده است و وهصاحبخانه نمود كه چرا مرتكب خالف شرع و ل
اي  ام تو چند خالف كرده گفتن كالم حق داشتند او به خليفه گفت اگر من يك گناه مرتكب شده

 و ديگر چرا از در وارد نشدي در صورتي 850 َجتَسَُّسواالنمودي و خدا فرموده  تجسسزيرا اوالً چرا 
اكه فرموده  َفال َتْدُخُلوها َحىتَّ بدون اجازه وارد شدي و خدا فرموده: و نيز تو  851َو ْأُتوا اْلبُُيوَت ِمْن أَْبواِ

ً َغْريَ بـُُيوِتُكْم  و چرا وقتي وارد شدي سالم نكردي با اينكه خداوند فرموده: 852يـُْؤَذَن َلُكمْ  ال َتْدُخُلوا بـُُيو
دم و بخشيدم صاحبخانه خليفه خجل شد و گفت از تو عفو كر 853َأْهِلها  َحىتَّ َتْسَتْأِنُسوا َو ُتَسلُِّموا َعلى

تواني آنچه را  باشي پس چگونه مي گفت اين گناه پنجم تو است زيرا تو مجري احكام اسالم مي
رساند زيرا در  و اين موضوع نهايت آزادي مسلمين را نيز مي ؟داده عفو كني خداوند گناه قرار

بر اجراي احكام حكومت اسالم اخافه و ارعاب و ديكتاتوري نيست و هركسي حق دارد نظارت 
لورأينا فيك اعوجاجًا لقو اسالمي بنمايد چنانكه يكي از مسلمين در اول خالفت عمر در مسجد گفت: 

گردانيم.  ن را با شمشيرهاي خود راست ميآيعني اگر در تو كجي و انحرافي را ديديم  مناه بسيوفنا
خوارج در بين خطبة او خواند بعض  اميرالمومنين علي ع در كوفه در مسجد گاهي كه خطبه مي

را تنبيه كنند يا از مسجد  آنهاخواستند  نمودند بعض اصحاب مي او ميه هتاكي و جسارت به شروع ب
طغيان عملي ه كه هتاكي و جسارت آنها ب فرمود بگذاريد آزاد باشند و تا موقعي بيرون نمايند مي

ند ولي موقعي كه خبر رسيد در نكشيد و مصالح مسلمين را بخطر نينداخت در گفتار خود آزاد بود
اند دفع آنها را الزم شمرد و  ع نموده و شروع به قتل و كشتار دوستان علي ع كردهخارج كوفه تجم

كردند مانند سعدبن ابي وقاص و عبداهللا بن عمر مجبور  تخلّفهمچنين كساني را كه از بيعت با او 
قيني بود مانند اشعث بن قيس باز هم آزاد بودند وم و يلبيعت ننمود و بلكه كساني كه نفاق آنها معه ب

   »مگر آنكه بر خالف مصالح عمومي رفتار كنند.
ن داشته باشد و انتشار آگاه شد و ميل به پخش آاگر كسي نيز به نحوي از عيوب ديگران 

 

 . تجسس نكنيد.12سورة حجرات، آيه  - 850
 .ها وارد شويد هاي خانه . از درب189سورة بقره، آيه  - 851
 پس وارد نشويد تا به شما اجازه دهند. .28سورة نور آية  - 852
 هاي غير از خانة خودتان مشويد تا اينكه آشنا شويد و بر اهل آن سالم كنيد. داخل خانه .27سورة نور آية  - 853
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همانا آنان كه «: اند از آن نهي فرمودهديگري شده است كه در قرآن كريم  ةهينمرتكب عمل م
اند شايع شود براي آنها عذاب دردناكي در دنيا  درباره كساني كه ايمان آورده زشتييارند دوست د

خطائي از اگر يك معني آيه اين است كه  854.»دانيد داند و شما نمي است و خدا مي مهياو آخرت 
بازگويي آن در جائي نيست. لذا بر اساس همين استنباط است كه خداوند حقّ مؤمني مشاهده شد 

ايد اگر  اي كساني كه ايمان آورده «فرمايد:  مي وفرموده  خطابم خبرآورنده را با كلمة فاسق رحي
فاسقي برايتان خبري آورد تحقيق كنيد مبادا كه به مردمي از روي ناداني آسيب برسانيد و چون 

   855.»آشكار شد از كاري كه كرديد پشيمان شويد
است را برساند. اگر خبر را با دروغ بياميزيد و يا كه خبر ر بوديرات همه بر مبناي اين حذاين ت

شود كه  شود جرم ديگري بر آن اضافه ميعيت به شكلي آن را تبديل كنيد كه باعث تحريف واق
نكه چيزي بشنود آن را تبديل كند پس بر كسي كه آن را تبديل كند آبعد از هركس  پس«فرمود: 

ر جاي ديگر اشاره به اين گروه و اين تبديل د 856.»همانا خداوند شنواي دانا استگناه است 
شتابند چه آنهايي كه به زبان  غمگين نكند كه به كفر ميكردار آنان تو را اي پيامبر «فرمايد:  مي

سپارند تا دروغ  اند و چه آن يهودان كه گوش مي گفتند كه ايمان آورديم و به دل ايمان نياورده
 تحريفكنند و سخن خدا را  آيند سخن چيني مي ميببندند و براي گروهي ديگر كه نزد تو ن

را هركس  گويند اگر شما را اينچنين گفت بپذيريد و گرنه از وي دوري گزينيد و ند و مينماي مي
اينان كساني هستند  تواني بكني براي او چيزي نميخدا  جانباز  تواو بخواهد اي براي  فتنهكه خدا 

پاك گرداند آنان را در دنيا خواري و در آخرت عذابي كه خدا نخواسته است كه دلهايشان را 
 آن در لفظم يا تغيير كال حريفو مقصود از ت« 858:اند ودهدر تفسير اين آيه فرم 857.»بزرگ است

 

ْنيا َو اْآلِخَرِة َو اهللَُّ يـَْعَلُم َو  ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلفاِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمُنوا، 19سورة نور، آيه  - 854 َهلُْم َعذاٌب أَلِيٌم ِيف الدُّ
ُتْم ال تـَْعَلُمونَ    .َأنـْ

َتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْومًا ِجبَهاَلٍة فـَُتْصِبُحوا َعلى. 6سورة حجرات، آيه  - 855 ْلُتْم ما فـَعَ    َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاءَُكْم فاِسٌق بَِنَبٍإ فـَ
 .ِدِمنيَ 

يٌع َعِليمٌ . 181سورة بقره، آية  - 856 ُلونَُه ِإنَّ اهللََّ مسَِ ا ِإْمثُُه َعَلى الَِّذيَن يـَُبدِّ َعُه فَِإمنَّ َلُه بـَْعَد ما مسَِ  .َفَمْن َبدَّ
َِْفواِهِهْم َو ملَْ تـُْؤِمْن قـُُلوبـُُهْم   َأيـَُّها الرَُّسوُل ال َحيُْزْنَك الَِّذيَن ُيسارُِعوَن ِيف اْلُكْفرِ . 41سورة مائده، آية  -  857 ِمَن الَِّذيَن قاُلوا آَمنَّا 

َْتُوَك ُحيَّرُِفوَن اْلَكِلَم ِمْن بـَعْ   ِد َمواِضِعِه يـَُقوُلوَن ِإْن ُأوتِيُتْم هذا َفُخُذوُه وَ َو ِمَن الَِّذيَن هاُدوا َمسَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َمسَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِيَن ملَْ 
ْنيا ِخْزٌي َو ِإْن ملَْ تـُْؤتـَْوُه فَاْحَذُروا َو َمْن يُِرِد اهللَُّ ِفْتَنَتُه فـََلْن َمتِْلَك َلُه ِمَن اهللَِّ َشْيئًا ُأولِئَك الَِّذي َر قـُُلوبـَُهْم َهلُْم ِيف الدُّ َن َملْ يُِرِد اهللَُّ َأْن ُيَطهِّ

 .َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة َعذاٌب َعِظيمٌ 
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است به زياد و كم كردن، چنانكه دربارة بسياري از آيات روايت شده يا برگرداندن از مفهومش 
ُحيَّرُِفوَن  اند و معني براي آن وضع كردهص ند يا رسول است يا برگرداندن از مصداقي است كه خداو

بر  ».دهند... م را بعد از ثبوت در موضع خودش تغيير مياين است كه كال اْلَكِلَم ِمْن بـَْعِد َمواِضِعهِ 
فرمايد و خطاب به  ي ميمعرّفاساس سورة مؤمنون اينگونه اشخاص را خداوند در قرآن شياطين 

و  859».جويي شياطين برم به تو اي پروردگار من از عيب و بگو پناه مي«د: فرماي رسول اكرم ص مي
و در  860.»رود چيني اينجا و آنجا مي عيبجويي كه براي سخن«فرمايد:  در سورة قلم در ادامه مي

واي بر هر غيبت كنندة «فرمايد:  نازل شده است كه مي ويلآية سورة همزه براي مرتكبين اين عمل 
جويي، فشار، به  به معناي عيب مهز ،َوْيٌل ِلُكلِّ ُمهََزٍة ُلَمَزةٍ  862:اند فرمودهرح اين آيه در ش 861.»عيبجويي

 ضرب و اين معاني از باب نصرة گاز گرفتن و شكستن و هم و زدن و هل دادن و ستوه آوردن
ر و نص(باب دو زدن و هل دادن و فعل از  ، وآن امثالبا چشم و ة به معناي عيب و اشار ملز و ؛است
غيبت كننده است و بعضي  ةملز طعنه زننده و مقصود از  ةمهز اند: مقصود از  . بعضي گفته) استضرب

كسي است  ةملز زند و  كسي است كه در حضور تو طعنه مي ةمهز اند:  اند. و بعضي گفته بر عكس گفته
و صفت داين صورت عادت و خاصيت درآمده باشد. و به  طوري كهبزند،  بت طعنه ميادر غيكه 

شوند، چه صاحب اين دو صفت با شيطنت  و بهيميت حاصل ميعيت پست در تركيب شيطنت و سب
كند و با غضب خويش برتري كسي را كه بر او  كرده و آنان را تحقير مي تكبرخودش بر مردم 

محبوب براي آنها صاحب فضيلت و نزد آنهاخواهد و  كند و با شهوتش مي برتري دارد دفع مي
در مردم زند تا خودش را  طعنه ميكند و  غمزه ميها جمع شد غيبت و  و هرگاه اين خصلتباشد. 

عدم خواهد با ظهور نقص در مردم و  د و ميننموده و آنها را تحقير كبر خلق و استكبار نشان دهد 
   ».يندها ذيلترترين  پست )صفت(دو لذا آن خودش در بين مردم محبوب باشد.  آن درر وظه

در زندگي خصوصي افراد در  تجسستوان گفت كه  به اين موارد به صراحت مي هتوجبا   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل
 . 331، جلد چهارم ترجمه، ص  لسعاده في مقامات العبادهبيان ا - 858
  .َو ُقْل َربِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َمهَزاِت الشَّياِطنيِ : 97سورة مؤمنون آية  - 859
 .َمهَّاٍز َمشَّاٍء بَِنِميمٍ : 11سورة قلم، آية  - 860
  .َوْيٌل ِلُكلِّ ُمهََزٍة ُلَمَزةٍ آية يك سورة همزه:  - 861
 .622 – 623، جلد چهاردهم ترجمه، صص  ده في مقامات العبادهبيان السعا - 862
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كند كه دولت اسالم حق  الملل به اين وجه سرايت مي اسالم حرام است. اين موضوع در سطح بين
 تجسسهاي ديگر عالم به  ندارد در حريم زندگي خصوصي افراد سياسي و غيرسياسي حكومت

شود كه در جاي خود  تحركات دشمن و بيگانگان شامل اين موضوع نمينظارت بر  البتّهبپردازد. 
و همانطور كه اشاره شد فقط در موارد معدودي چون تجسس از مظنون به  دريگ ميمورد بحث قرار 

نمايد مجاز شناخته شده  همكاري با دشمن در زمان جنگ يا فردي كه براي دشمن جاسوسي مي
  . است

و  يزات جاسوسيخواه با وسائل و تجه يا تجسس به هرگونهست و محترم اافراد  يم خصوصيحر
ممنوع است. نظارت بر  و از هر طريق لهيا استراق سمع با هر وسيا نگاه يله با قدم يخواه بدون وس

چون تجسس از مظنون به  يو در موارد يستن موضوع نيگانگان شامل ايات دشمن و بكتحر
  د مجاز است.ينما يم يدشمن جاسوس يه براك يدا فريبا دشمن در زمان جنگ  ياركهم

  مأموران دولتي و بيگانگان و دشمن و كشف جرايم  در امور تجسساصل وجوب  -95

در اسالم پنج نوع  وليدر امور خصوصي افراد حرام است  تجسسهمانطور كه ذكر شد   
   :شده است مجاز شناخته تجسس

   .آنها تخلّفين بخش دولتي جهت جلوگيري از مأموران و شاغلليت در اعمال و فعا تجسس -1
  .مرزي در ورود كاالي مضر به حال جامعه يا ورود دشمن تجسس -2
از دشمنان يا غيره براي ايجاد اعم  ها و نقل و انتقاالت و تحركات بيگانگان در فعاليت تجسس -3

  .ديگران تعرّضشرايط امن و حفظ جان تابعين از 
  .آنهاه مجرم و بازگرداندن حق به صاحبان براي كشف جرم و تنبي تجسس -4
  .شود) ين (كه امروز حفاظت اطالعات ناميده ميتجسسمليت در اعمال و فعا تجسس -5

به  توجهتوان يافت ولي با  در موارد فوق مبتني بر احاديث و اخبار مي 863مختلفي توضيحات
آن را عيناً نقل  البطهاي مندرج در كتاب شريف واليتنامه برخي از م توضيحات و تحليل

ل فرموده و نمونة عالم كبير را بدست ما داده است كه نفس ان تفضّبدان كه خداوند منّ« 864كنيم: مي
 

 مباني حكومت اسالمي، جعفر سبحاني. 7تجسس، اطالعات و استخبارات، حسينعلي منتظري، و فصل  - 863
 . 154 -163، صص 1380نامه، حضرت حاج مالّ سلطانمحمد گنابادي، انتشارات حقيقت،  واليت - 864
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ه باشد و همين نفس انسان را با مملكت صغير او چنانكه نسخة مختصر عالم كبير قرار ناطقة انساني
و نعم  865هتدم علي صور آخلق اهلل د: داده است آينة سراپانماي خويش نيز قرار داده است كه فرمودن

   :بيت انالمنّحقّ نسان للثيل باألمما قيل في بيان الت
 حق جان جهان است و جهان جمله بدن
 افــالك و عنـاصر و مــــواليـــد اعضاء

 اصناف مالئكه قواي اين تن  
  توحـيد همين است و ديگرها همه فن

  مثيل: و قيل ايضاً في مقام التّ
  تــر نداري دليــل از خــــويش روشن    ـزي ولـــي چنــدين هزاريتو يـك چيـ

داري  رعيتاست ميزان ديت و چنانكه انسان نسخة مختصر عالم كبير و آينة سراپانماي حضرت اح
اين ه ب -م كبيرعالَ رعيتم صغير و چه صاحب عالَ رعيتچه صاحب  -هم هست رعيتهر صاحب 

كت و در لبايد كرد كه جان در تمام مم از جان انسان بياموزند. نظر را بايد داري رعيتمعني كه 
نگار دارد كه در هيچ حال  تمام شهرهاي عظيمة آن و در تمام قواي كبيره و صغيرة آن مخبر و واقعه

ها و از استعالم  شود از استعالم حال خبركننده شوند و نه جان غافل مي ها غافل مي نه آن خبركننده
دارد در همة بدن در  متفرّقنويسها قوة المسه است كه  اهل مملكت، و آن خفيه حال مملكت و

شود بدون  تعدياگر  اي هكنند تعدياند كه از  اعضاء رئيسه و مرئوسه صغيره و كبيره و چنان مراقب
فرستد كه مانع شود از  فاصله خبر كنند سلطان جان را و آن پادشاه هم بدون فاصله امين كافي را مي

واقع شده باشد بزودي جبران كند و اگر خود نتواند جبران كند استعانت  تعديو اگر  تعديم عديت
دولتهاي خارجه استعانت جويد كه طبيب و ه وزير عقل جويد و اگر آن هم نتواند جبران كند به ب

 اي پشهكنندگان باشند. نظر كن كه چه در خواب و چه در بيداري اگر مگسي يا  جراح و ساير اعانت
كنندگان است بنشيند بر پا كه دورترين محال اين مملكت است از پايتخت كه  تعديكه اضعف 

ورزد و بقدر جوي خيانت  ني نميأدماغ باشد مخبر امين كه المسه باشد كه آني در امر سلطان ت
ن آن، دهد و پادشاه هم بزودي در هما گويد در همان ساعت خبر به پادشاه مي كند و دروغ نمي نمي

او نمايد از  تعديرا دور و دفع  تعديشخص امين كافي را كه دست باشد يا پا باشد بفرستد كه م
قراولي اطراف اين مملكت واداشته است ه او. و نظر كن كه چگونه قراول چشم و گوش را ب رعيت

در صدد دفع  رو به اين مملكت بيايد بزودي خبر دهد پادشاه را كه تعديكه اگر از خارج بخواهد م
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سالطين خارجه جويد ه او برآيد و اگر خود از عهده برنيايد با وزير عقل مشورت كند و استعانت ب
. و نظر كن كه چگونه سرحددار ذائقه و شامه را گماشته است كه آنچه بخواهد تعديدر دفع آن م

د و اگر مفسد و كنند و تحقيق كنند اگر مصلح و نافع است اذن دهن تجسسداخل اين مملكت شود 
اين است حال سلطان  ؛مملكتبه ضار است زود اعالم كنند كه منع كند سلطان از دخول اين 

حال او اما  و مملكت خود به حسب علم حضوري و شعور بسيطي. و رعيتمملكت صغير نسبت به 
اري د پس بايد همين نحو مملكت ،اهل اين مملكت به حسب علم حصولي و شعور تركيبيه نسبت ب

ه را نصب العين قرار دهد و عقل را كه بمنزلة وزير اين سلطان جان است همه وقت ب پروري رعيتو 
دستياري خيال كه پيشكار عقل است پيوسته ه مراقبت احوال و اخالق و افعال خود وادارد تا عقل ب

و هريك را  مراقب باشد و تمام افعال و احوال و اخالق خود را به ميزان شريعت و طريقت بسنجد
ايد بكوشد كه يكه موافق اين ميزان ديد در ازدياد آن بكوشد و هريك كه بر اين ميزان درست ن

ترك كند و از خود دور دارد. چون خواهد فعلي بجا آورد مالحظه كند كه اين فعل را مبدأ نفس و 
خدا از آن ه يد بشيطان است يا مبدأ عقل و رحمن است، اگر مبدأ را نفس و شيطان بيند استعاذه جو

مبدأ و آن فعل را ترك كند و اگر عقل و رحمن بيند مبدأ را استمداد جويد به مبدأ آن و در ازدياد 
آن كوشد و تميز اين دو مبدأ از براي كسي كه مراقب خود باشد آسان است به جهت اينكه فعل 

را مالحظه كرده است آن  تواند باشد. اگر نفس در فعل خود انتفاع خود غائي نمي علّتمختار بدون 
فعل شيطاني است نه رحمني زيرا كه بايد افعال سالك تمام آنها عبادت باشد و وقتي فعل بنده 

بدانكه چنانكه شخص نسبت به  ... عبادت خواهد بود كه انتفاع نفس در آن منظور سالك نباشد
جان بياموزد و سالطين پروري را از  رعيتداري و  اين مملكت بايد مملكت رعيتمملكت صغير و 

تداري و  هم بايد مملكتحكّام  و تالو وداري و  مملكت زرا در مملكت كبير ا داري رعي
پروري جان نسبت به مملكت صغير بياموزند كه چنانكه جان مخبر امين دارد در تمام مملكت  رعيت

هند، بايد در تمام محروسة وقايع اين محروسة صغير را آناً فĤناً خبر د كلّيمحروسة خود كه جزئي و 
ه تخت رسانند و مخبرها هم خود را ب پايه وقايع را ب كلّيخود مخبر امين داشته باشندكه جزئي و 

نگاري آنها اطالع نداشته باشد كه باالخره آنها  اهل مملكت نشناسانند و هيچكس از كار آنها و خفيه
اين مخبرين را تمام كنند، و بر  رعيتك و خوار و خيانتكار كنند و مل طمع اندازند و رشوته را ب

نويس ديگر كه از  داشته باشد كه در پي استعالم حال آنها باشند بلكه خفيه مستخبر ديگر گماشته
اطالع باشند داشته باشند و در هر جا كه وقايع آنها موافق بود بر وفق آن عمل كنند و در هر  هم بي
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اسطة گماشتگان خود كنند، اگر يكي از اينها عمد كرده وه جا مخالف هم بودند تفتيش و تحقيق ب
باشد او را به سزاي او برسانند و اگر اشتباه كرده باشد او را تنبيه كنند و آگاه كنند كه اشتباه 

واسطة اشتباه تو صدمه نخورد. و بايد جميع ه بهتر مراقب باش كه كسي ب، هدر فالنه قضي اي هكرد
واسطة احتياج خالف و خيانت نكنند. و چون مطلع شدند كه ه ته باشند كه بداش مهيامايحتاج آنها را 

كننده را به  تعديبر كسي از حاكم يا قاضي يا كسان اينها واقع شده بزودي جبران كنند و  تعدي
تخت بخواهند و چنانكه بايد سياست  ياه پرا ب تعديسزاي او برسانند كه عبرت ديگران شود يا م

باشد كه هر يك به كار  رعيتپادشاه يا والي يا حاكم تمام اهتمام آنها در ترفيه حال كنند. و بايد 
خود مشغول باشند و مملكت را معمور دارند كه در عمارت مملكت عمارت خزانة سلطان است. و 

يواسطة حاجت ه دارند كه آنها ب مقرّرهم مايحتاج آنها را از ديوان حكّام  و تالبايد از براي وتعد 
و تبعه را نتوانند منع كنند، و چون اجزا و تبعه را منع نكنند  كنند اجزا تعدينكنند و چون آنها 

ها مشاهده  چنانكه اين زمان -بر يكديگر بگشايند و مملكت خراب شود تعديهم دست  رعيت
عت زاكان شريه قاضي داناي كاردان امين وادارد كه محاكمات مردم را ب محلّشود. و در هر  مي

دارد كه براي رفع حاجت  مقرّرالمال و ديوان  را از بيت ته بگذارند و جميع مايحتاج قضامطهر
را بر باد دهد كه بدتر از  رعيتد دين و دنياي رشوت نشود كه اگر قاضي رشوت خوره محتاج ب

فاسد گير باشد زيرا كه او دنياي مردم را فاسد سازد و قاضي دين و دنيا هر دو را  حاكم رشوت
 ،866هؤالء اّضر علي ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد علي احلسني و اصحابهكه فرمودند:  سازد، خبري
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يُّوَن ال  يـَْعَلُموَن اْلِكتاَب ِإالَّ َأماِينَّ قال ع مث قال اهلل تعاىل  حمّمد و من هؤالء اليهود أميون ال يقرءون قوله تعاىل َو ِمْنُهْم ُأمِّ

الكتاب و ال يكتبون كاألمي منسوب إىل أمه أي هو كما خرج من بطن أمه ال يقرأ و ال يكتب ال يعلمون الكتاب املنزل من 
إال أماين أي إال أن يقرأ عليهم و يقال هذا كتاب اهلل و كالمه ال يعرفون إن قرئ من  السماء و ال املتكذب به و المييزون بينهما

 الكتاب خالف ما فيه َو ِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّوَن أي ما يقرأ عليهم رؤساؤهم من تكذيب حمّمد ص يف نبوته و إمامة علي ع سّيد عرتته
م مع أنه حمرم عليهم تقليدهم فـََوْيلٌ  َْيِديِهْم مثَُّ يـَُقوُلوَن هذا ِمْن ِعْنِد اهللَِّ ِلَيْشَرتُوا ِبِه َمثَناً  ع و هم يقلدو ِ ِللَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكتاَب 

ا صفة حمّمد ص و هي خالف صفته و قالوا للمستضعفني  َقِليًال قال ع قال اهلل تعاىل هذا القوم من اليهود كتبوا صفة زعموا أ
ء بعد  عوث يف آخر الّزمان أنه طويل عظيم البدن و البطن أصهب الشعر و حمّمد ص خبالفه و هو جييمنهم هذه صفة النيب املب

م و يكفوا أنفسهم مئونة خدمة  ستهم و تدوم هلم إصا هذا الّزمان خبمسمائة سنة و إمنا أرادوا بذلك لتبقى هلم على ضعفائهم ر
عز و جل فـََوْيٌل َهلُْم ِممَّا َكَتَبْت َأْيِديِهْم َو َوْيٌل َهلُْم ِممَّا َيْكِسُبوَن من هذه  رسول اهلل ص و خدمة علي ع و أهل خاصته فقال اهلل

الصفات احملرفات املخالفات لصفة حمّمد ص و علي ع الشدة هلم من العذاب يف أسوء بقاع جهّنم َو َوْيٌل َهلُْم الشدة من العذاب 
ا إذا ثبتوا أعوامهم على الكفر مبحّمد رسول اهلل ص و اجلحد لوصية نية مضافة إىل األوىل مما يكسبونه من األ خذو موال اليت 

 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:
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 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

أخيه علي بن أيب طالب ويل اهلل مث قال ع قال رجل للصادق ع فإذا كان هؤالء القوم من اليهود ال يعرفون الكتاب إال مبا 
بول من علمائهم و هل عوام اليهود إال كعوامنا يقلدون يسمعونه من علمائهم ال سبيل هلم إىل غريه فكيف ذمهم بتقليدهم و الق

علماءهم فإن مل جيز ألولئك القبول من علمائهم مل جيز هلؤالء القبول من علمائهم فقال ع بني عوامنا و علمائنا و بني عوام 
م علماءهم كما ذم عوامهم اليهود و علمائهم فرق من جهة و تسوية من جهة أما من حيث استووا فإن اهلل قد ذم عوامنا بتقليده

كل  لكذب الصريح و  و أما من حيث افرتقوا فال قال بني يل  ابن رسول اهلل قال ع إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علمائهم 
لتعصب الشديد الذي يفارقون ب ت و املصانعات و عرفوهم  لشفاعات و العنا ه احلرام و الرشاء و بتغيري األحكام عن واجبها 

م إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه و أعطوا ما ال يستحّقه من تعصبوا له من أموال غريهم و ظلموهم من  م و أ أد
م إىل أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق ال جيوز أن يصدق على اهلل و  أجلهم و عرفوهم يقارفون احملرمات و اضطروا مبعارف قلو

ق و بني اهلل فلذلك ذمهم ملا قلدوا من قد عرفوا و من قد علموا أنه ال جيوز قبول خربه و ال تصديقه يف ال على الوسائط بني اخلل
نفسهم يف أمر رسول اهلل ص إذ كانت دالئله أوضح  ته و ال العمل مبا يؤديه إليهم عمن مل يشاهدوه و وجب عليهم النظر  حكا

وام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر و العصبية الشديدة و من أن ختفى و أشهر من أن ال تظهر هلم و كذلك ع
لرب و اإلحسان  التكالب على حطام الدنيا و حرامها و إهالك من يتعصبون عليه و إن كان إلصالح أمره مستحقا و الرتفرف 

فقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم اهلل على من تعصبوا له و إن كان لإلذالل و اإلهانة مستحقا فمن قلد من عوامنا مثل هؤالء ال
لتقليد لفسقة فقهائهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه خمالفا على هواه مطيعا ألمر مواله فللعوام أن  تعاىل 

اء العامة فال يقلدوه و ذلك ال يكون إال بعض فقهاء الشيعة ال مجيعهم فأما من ركب من القبائح و الفواحش مراكب فسقة فقه
سره  تقبلوا منهم عنا شيئا و ال كرامة و إمنا كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك ألن الفسقة يتحملون عنا فيحرفونه 
جلهلهم و يضعون األشياء على غري وجوهها لقلة معرفتهم و آخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم 

ر جهنّ  م و منهم قوم نصاب ال يقدرون على القدح فينا فيتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوّجهون به عند شيعتنا و إىل 
ينتقصون بنا عند نصابنا مث يضيفون إليه أضعافه و أضعاف أضعافه من األكاذيب علينا اليت حنن برآء منها فيقبله املستسلمون 

هم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد عليه اللعنة على احلسني بن علي ع  من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا و أضلوا و
م لنا موالون و ألعدائنا معادون  م األرواح و األموال و هؤالء علماء السوء الناصبون املتشبهون  م يسلبو و أصحابه فإ

م عن قصد احلّق  م و مينعو املصيب ال جرم أن من علم اهلل من قلبه من يدخلون الشك و الشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلو
هؤالء العوام أنه ال يريد إال صيانة دينه و تعظيم وليه مل يرتكه يف يد هذا املتلبس الكافر و لكنه يقيض له مؤمنا يقف به على 

نيا و عذاب اآلخرة مث الصواب مث يوفقه اهلل للقبول منه فيجمع اهلل له بذلك خري الدنيا و اآلخرة و جيمع على من أضله لعن الد
لقابنا  مسائنا امللقبون أنداد  قال قال رسول اهلل ص شرار علماء أمتنا املضلون عنا القاطعون للطرق إلينا املسمون أضداد 
يصلون عليهم و هم للعن مستحقون و يلعنو و حنن بكرامات اهلل مغمورون و بصلوات اهلل و صلوات مالئكته املقربني علينا 

م علينا مستغنون مث قال قيل ألمري املؤمنني ع من خري خلق اهلل بعد أئمة اهلدى و مصابيح الدجى قال العلماء إذا  عن صلوا
لقابكم و اآلخذين  مسائكم و بعد املتلقبني  صلحوا قيل و من شر خلق اهلل بعد إبليس و فرعون و منرود و بعد املتسمني 

طيل الكامتون للحقائق و فيهم قال اهلل عز و جل  ألمكنتكم و املتأمرين يف ممالككم قال العلماء إذا فسدوا هم املظهرون لأل
بُوا اآلية إيضاح قوله ع أي إال أن يقرأ عليهم ق ِعُنوَن ِإالَّ الَِّذيَن  ال البيضاوي استثناء منقطع و ُأولِئَك يـَْلَعُنُهُم اهللَُّ َو يـَْلَعُنُهُم الالَّ

و هي يف األصل ما يقدره اإلنسان يف نفسه من مىن إذا قدر و لذلك تطلق على الكذب و على كل ما يتمىن و األماين مجع أمنية 
ما يقرأ و املعىن و لكن يعتقدون أكاذيب أخذوها تقليدا من احملرفني أو مواعيد فازعة مسعوها منهم من أن اجلنة ال يدخلها إال من  
 دنبالة زيرنويس در صفحة بعد:



 اسالم  در الملل  بين روابطمباني عرفاني     372

  

اين قاضيها و مثل اينها از علماء سؤ است و مراقب باشد بواسطة مخبرين امين كه اگر والي ه اشاره ب
ياست كرد بر كسي يا حكم خالف كرد يا رشوت گرفت او را چنان س تعدييا حاكم يا قاضي 

حكم آنها مطابق تو قضا تالكنند كه شهرت كند كه عبرت ديگران شود. و بايد سلطان و و ،
باشد با زاكان شرع انور و چون از اينها مخبر امين به خالف اين خبر دهد آنها را مورد سياست 

ره را از دست ندهد، به اين معني كه در سازد، و در سند حكمي كه كردند زاكان شريعت مطه
گفت بايد حكم آن حاكم را  كَ ذلِ بِ  تُ مْ كَ حَ است كه حاكم شرع هرگاه  مقرّرره چنين ريعت مطهش

بدهند و بعد اگر معلوم شد خطاي حكم حاكم كه  مدعيه عليه گرفته ب مدعينشكنند و مال را از 
 مدعيمال را مؤاخذه كنند و  ااشتباه شهادت داده باشند شاهدهه شاهدها عمداً دروغ گفته باشند يا ب
المال مال را بدهند و حكم حاكم را رد نكنند. پس حاكم شرع يا  عليه را از آنها بگيرند يا از بيت

حاكم عرف آنچه بر زبان آنها جاري شود آن را تغيير ندهند كه مردم اعتماد بر گفتة آنها داشته 
تغيير ندهند. لكن  باشند، اگر خالف آن هم معلوم شود از جاي ديگر جبران كنند و حكم خود را

نمايد و كم  بدعت مي تها در پيش ديوانيان و قضا ره در اين زمانگويا اين زاكان شريعت مطه
دارند و هيچ باك  ن معمول ميرا معمول دارند مثل مسئله ربا كه اآل هستند آنها كه اين زاكان

كت دشمنها زود خبر دهد ندارند. و بايد در حدود و ثغور مملكت قراول امين داشته باشند كه از حر
خبر دشمن بر مملكت تاخت نياورد و غالب نشود. و در مدخل و مخرج هر يك بلد دربانها  كه بي

كه براي دولت يا براي  خبر چيزي كرده باشند كه كسي بي حال واردين را مي تجسسبگذارند كه 
ن با خبر باشد و اين و مملكت ضرر داشته باشد داخل بلد نكند و از دخول و خروج واردي رعيت

هاي دولتي برقرار و تلگراف در همه جا هست اين امور در كمال سهولت صورت  زمانها كه پستخانه
داري بر اين طريق گذارند رئيس و مرئوس و اخيار و اشرار همه آسوده  گيرد. و اگر قرار مملكت مي

ت موفور خواهد بود لكن توانند باشند و مملكت معمور و دول مشغول شغل معاش و معاد خود مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 :دنبالة زيرنويس از صفحة قبل

ما  معدودة و قيل إال ما يقرءون قراءة عارية عن معرفة املعىن و تدبره من قوله متىن كتاب كان هودا و أن النار لن متسهم إال أ
م أميون. أقول على تفسريه ع ال يرد ما أورده فإن املراد  اهلل أول ليلة. متين داود الزبور على رسل. و هو ال يناسب وصفهم 

م و هو أظهر التفاسري لفظا و معنا قوله أصهب الشعر قال اجلوهري الصهبة الشقرة يف شعر الرأس  حينئذ القراءة عليهم ال قراء
دي املكالبة املشارة و املضايقة. و  قوله ع و أهل خاصته أي أهل سره أو اإلضافة بيانية قوله ع و التكالب قال الفريوزآ

لنسخ الرفوف يقال رف فال أي التكالب التواثب قوله و الرتفرف هو بسط الطائر جناحيه و هو كناية عن اللطف و يف بعض ا
 .أحسن إليه فيتوّجهون أي يصريون ذوي جاه و وجه معروف قوله و ينتقصون بنا أي يعيبوننا قوله ع يقيض له أي يسبب له
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 !اباز نُوحكّام  وحكّام  از تگيرند و وال پيشكشي مي تاز والحكّام  گويا از قرار مسموع اغلب
اب از كدخداها و ابه بدهد، و نُوالنيحقّ گويند بايد نايب  اند و مي آنچه شنيده شده گويا اسم گذاشته

خالف عقل و شرع و عرف است زيرا كه از  كنند و اين مي تعدينچه توانند آ رعيتكدخداها بر 
توفروختم هرچه خواهي بكن و ه را ب رعيتوالي چيز گرفتن معني آن اين است كه اين واليت و 

و حكّام  بگيرد و جرم هرچه تواند بگيرد و همچنينحكّام  و رعيتوالي هم ناچار است كه بهانه بر 
رود و  ي آنها از دست ميرعيتدارد كه شغل  ز ميز كار باارا  رعيتو اين كار  ؛نُواب و كدخداها

تنگي دنبال شغلي  واسطة دسته ها بعد ب گيرند و اين بيچاره اگر دهشاهي دارند آن را هم از آنها مي
باعث خرابي  رعيتگذارد و خرابي واليت و  اين سبب رو به خرابي ميه توانند بروند و واليت ب نمي

ت و باعث خرابي خزانة سلطانست. حزم و دورانديشي آن است نايب و حاكم و والي و سلطان اس
خواهند بگيرند از  ها مي والي زبه نيكي اطالع داشته باشند. پادشاه هر قدر احكّام  ها و كه از كار والي

از حكّام  و تهاي بسيار نباشد. و مخارج وال بيچاره گرفتار خورنده رعيتبخواهند كه  رعيتخود 
پيراية حكّام  و تالوكنند و نگذارند كه  كلّيكنند آن را سياست  تعديو هركدام  باشد مقرّرديوان 

سوه خود زياد بر خود قرار دهند كه خرج از اندازه زياد نداشته باشند و در اين باب خلفاي اسالم را اُ
بر خود  اي هسوه خود قرار دهند كه هيچ پيرايقرار دهند و اگر زمان آنها دور است اُمراء فرنگ را اُ

هم اندوخته دارند. و بايد  اي هرا آسوده دارند و خزان رعيتدهند و مملكت را معمور و  قرار نمي
در كار آن  اي هداشتند آن حاكم را مستقل و به هيچ وجه مداخل مقرّري محلّحكمي كه از براي 

عارض  رعيت تعديحكومت به پايتخت عارض شود اگر از  محلّحاكم نكنند. اگر عارضي از 
حاكم عارض شود به محض عرض عارض  تعديشود او را به همان حاكم حواله نمايند و اگر از 
نويسهاي خود را اگر عارض عرض خالف كرده  حاكم را پي پا نكنند و منتظر باشند اخبار خفيه

واسطة اخبار ه باشد اين عارض از جملة اشرار و صدمة او الزم خواهد بود و اگر معلوم شود ب
  ..»را جري كنند بر حاكم ديگر. رعيتكرده او را سياست كنند نه چنانكه  تعديبرين كه حاكم مخ
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هاي سازمان  الملل در اسالم، بررسي موافقتنامه بيدآباد، بيژن، (كتاب) مباني عرفاني تجارت بين •
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  .1390تجارت جهاني از ديدگاه حكمت، 
http://www.bidabad.ir/doc/mabani-erfani-trade.pdf  

الملل در اسالم از ديدگاه حكمت در عرفان و  خالصه اصول روابط بين(كتاب) بيدآباد، بيژن،  •
  .1390، الملل عمومي، سياست خارجي و ديپلماسي) تصوف اسالمي (حقوق بين

http://www.bidabad.ir/doc/inter-rel-kholaseh-fa.pdf  
ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف  ازالملل  طرح اصولي براي تنظيم روابط بينبيدآباد، بيژن،  •

 . 1389، اسالمي
http://www.bidabad.ir/doc/international-relations-fa.pdf    

 ،الملل عمومي از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالمي اصول حقوق بينبيدآباد، بيژن،  •
1389 . 

http://www.bidabad.ir/doc/inter-public-law-fa.pdf   
 . 1389،  از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالمي خارجياصول سياست بيدآباد، بيژن،  •

http://www.bidabad.ir/doc/foreign-policy-fa.pdf  
  .1389،  ديپلماسي از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالمي ولبيدآباد، بيژن، اص •

http://www.bidabad.ir/doc/diplomacy-fa.pdf  
 .1389، حقوق عمومي از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •

http://www.bidabad.ir/doc/hoqooqe-omoomi.pdf  
 . 1389،  حقوق فردي از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •

 http://www.bidabad.ir/doc/hoqooqe-fardi.pdf  
 .1389، فلسفه حقوق از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •

http://www.bidabad.ir/doc/falsafeh-hoqooq.pdf  
 .1389، حقوق جزا از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •

http://www.bidabad.ir/doc/hoqooqe-jaza.pdf  
، حدود در حقوق جزاي اسالم از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •

1389 . 
http://www.bidabad.ir/doc/hudood.pdf  

قصاص، ديات و تعزيرات در حقوق جزاي اسالم از ديدگاه حكمت در عرفان و بيدآباد، بيژن،  •
 .1389، تصوف اسالمي

http://www.bidabad.ir/doc/qesas-diat-tazirat.pdf  
 .1389، سياست و حكومت از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالمين، بيدآباد، بيژ •

http://www.bidabad.ir/doc/siasat-va-hokoomat.pdf  
 .1389، دين و حكومت از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •



  381  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

http://www.bidabad.ir/doc/din-va-hokoomat.pdf  
 .1389، واليت و حكومت از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •

http://www.bidabad.ir/doc/velayat-va-hokoomat.pdf  
 .1389، اداره امور عمومي از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •

http://www.bidabad.ir/doc/edareh-omoore-omoomi.pdf  
 . 1389، ت اجتماعي از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميتحوالبيدآباد، بيژن،  •

http://www.bidabad.ir/doc/tahavolate-ejtemaee.pdf  
 .1389، پديده تاريخي قتل پيامبران، عرفا و اهل تصوفبيدآباد، بيژن،  •

http://www.bidabad.ir/doc/qatle-payambaran.pdf  
 . 1389،  عقل و حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •

http://www.bidabad.ir/doc/aql-va-hekmat.pdf  
 .1389، شيوه حكومت اسالميبيدآباد، بيژن،  •

http://www.bidabad.ir/doc/shiveh-hokoomat-eslami.pdf  
الملل از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف  پيشنهاد كنوانسيون تجارت بينبيدآباد، بيژن،  •

 .1390اسالمي، 
http://www.bidabad.ir/doc/convention-trade.pdf 

داري در اسالم از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف  بردهبيدآباد، بيژن، مهدي طباطبائي،  •
 .1390، اسالمي

http://www.bidabad.ir/doc/bardedari-erfan-fa.pdf  
. چاپ خالصه 1392، مالكيت از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف اسالميبيدآباد، بيژن،  •

، 1مقاله تحت عنوان حقوق مالكيت فردي، در حقوق و اقتصاد، ماهنامه علوم انساني، شماره 
 .54-57، صفحات 1392آذر 

http://www.bidabad.ir/doc/ownership-fa.pdf    
بر ديدگاه حكمت  يالمللي ماليه عمومي مبتن كنوانسيون بين يپيشنهاد اصول كلبيدآباد، بيژن،  •

 .1392، در عرفان و تصوف اسالمي
http://www.bidabad.ir/doc/public-finance-convention-fa.pdf  

  ،و  مصرفي هايدر وام اقتصادي ربا -تحليل فقهي«بيدآباد، بيژن و عبدالرضا هرسيني
 .1382، »و كاستيهاي فقه متداول در كشف احكام شارع گذاري سرمايه

http://www.bidabad.ir/doc/reba-fa.pdf    
 شركت سهامي بانك غيرربوي و بازبيني ماهيت ربوي و ، بيدآباد، بيژن و عبدالرضا هرسيني

مجموعه مقاالت سومين همايش دوساالنة اقتصاد اسالمي غيرربوي عمليات بانكي متداول. 
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، پژوهشكدة اقتصاد، دانشگاه 1382دي  3-4، »اقتصاد ايران نظرية اقتصاد اسالمي و عملكرد«
  ، تهران.193-224تربيت مدرس، صص 

http://www.bidabad.ir/doc/sherkat-sahami-bank.pdf   
 پولي و بانكي، بانك مركزي ايران،  بيدآباد، بيژن، هزينه در مالية عمومي اسالمي، پژوهشكدة

1384. islam.pdf-/doc/expendbidabad.irhttp://www. 

  ،هاي شيوه  اقتصادي انواع بيمه و ويژگي –عبدالرضا هرسيني، تحليل فقهيبيژن و بيدآباد
 .1382، ي بانك مركزي ايران، پژوهشكده پولي و بانكيحكومت اسالم

http://www.bidabad.ir 
  ،نرخ و پايه مالياتي در ماليه اسالم و بناي حكمت در اصول بيدآباد، بيژن و هرسيني، عبدالرضا

  .Error! Hyperlink reference not valid .، تهران1382، فقه پوياي اماميه
  ،1383عشريه در ماليه اسالم. پژوهشكدة پولي و بانكي، بانك مركزي ايران، بيدآباد، بيژن ،

 .Error! Hyperlink reference not validتهران. 
 مجامع الدات، انتشارات دارالفكر، تصحيح مقدد محمقم، 1377ي قايني، محم . 
 1335، گ و صلح در اسالم، ترجمة غالمرضا سعيدي، انتشارات اقبالجن ،خدوري مجيد ،

  . تهران
 الملل درياها، ترجمه بهمن آقايي، دفتر مطالعات سياسي و  حقوق بين ،رابين چرچيل و آلن لو

 . ، تهران1367، المللي، وزارت امور خارجه بين
 قاسم زماني، مؤسسه المللي اقتصادي، ترجمه  زايدل، هوهن فلدرن، آيگناتس، حقوق بين

  .، تهران1378، مطالعات و پژوهشهاي حقوقي، شهر دانش
 قم. ، 1362مباني حكومت اسالمي، جلد دوم، انتشارات توحيد،  ،سبحاني، جعفر 
 تهران، 1371، چاپ دوم ،الملل، نشر سفيد توسعه، جهان سوم و نظام بين ،القلم محمود سريع . 
  ،اح، احمدسيعربي و فارفرهنگ نوين سي.  
 1369، ادوار فقه، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،شهابي، محمود ،

 . تهران
  دصفدريتهران1340، الملل عمومي، انتشارات دانشگاه تهران حقوق بين ،محم ،. 
  ،دضيائي بيگدليتهران1375، الملل، چاپ كتابخانه گنج دانش اسالم و حقوق بين ،رضامحم ، . 
 ،تهران. 1362 الملل خصوصي، مؤسسه انتشارات آگاه،  جواد، حقوق بين عامري ، 



  383  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

  ،ترجمه تفسير الميزان.عالمة طباطبايي 
  ،تهران1371فرمان حضرت علي ع به مالك اشتر، چاپ وزارت امور اقتصادي و دارايي ،. 
  ،انتشارات اميركبير، تهرانفرهنگ عميدعميد ،. 
 تهران.، 1367كردن...، انتشارات پاژنگ، ملّي  الملل، ق بينحقو ،قائم مقام فراهاني، عبدالمجيد 
 تهران. ، 1381الملل. سازمان سمت،  اصول سياست خارجي و سياست بين ،قوام، عبدالعلي  
  ،كنفرانس بنياد هماهنگي اديان و صلح جهاني، عرفان ايران، مجموعه كاشاني، حسينعلي

صص  ، انتشارات حقيقت،22يش، شمارة مقاالت، گردآوري و تدوين دكتر سيد مصطفي آزما
  .تهران ،1384، 136-125

 الملل، دفتر مطالعات  ديپلماسي نوين در عصر دگرگوني در روابط بين ،علي اصغر، كاظمي
 . ، تهران1365، المللي وزارت امور خارجه سياسي و بين

 تهران1380، آيات االحكام (حقوقي و جزايي)، نشر ميزان ،گرجي، ابوالقاسم ،.  
 تهران1379، چاپ نهم. مركز نشر علوم اسالمي ،اصول فقه، دفتر دوم مصطفي،، محقق داماد ،. 
 دتهران1356، مباني استنباط حقوق اسالمي، دانشگاه تهران ،ي، ابوالمحسنمحم ، . 
 تهران1374، الملل الملل عمومي و اصول روابط بين حقوق بين ،الدين مدنب، جالل ،.  
 درضا،  ،مظفّر1381عليرضا هدايي، انتشارات حكمت، چاپ پنجم،  ، ترجمهول فقهاصمحم ،

  .تهران
 تهران1370، نشر مفهوس  الملل و سياست خارجي، سياست بين ،مقتدر، هوشنگ ، . 
 جامعه و حكومت، 1349ر.م. ، مك آيور ،The web of government, R.M. Mac Iver 

   نشر كتاب.ترجمه ابراهيم علي كني. چاپ دوم. بنگاه ترجمه و 
 روح القوانين ترجمة علي اكبر مشهدي، تهران.  ،منتسكيو 
 مثنوي، موالنا جالل الدين مولوي.  
 تهران1378البالغه، ترجمه جعفر شهيدي، انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پانزدهم،  نهج ، .  
 تهران، 1337الفصاحه، مجموعه كلمات قصار رسول اكرم ص، ابوالقاسم پاينده.  نهج. 
 خاطرات همفر، جاسوس انگليسي در ممالك اسالمي، ترجمه محسن مؤيدي، انتشارات ر، همف

 . ، تهران1377 ،اميركبير
  اسهونتزينگر، ژاك، ترجمةالملـل، انتشـارات آسـتان قـدس      آگاهي، درآمدي بر روابط بين عب
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 مشهد.، 1376رضوي، 

  منابع عربي

  .حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده  ، مركز۲جامع االحاديث، نور ديوان علي بن ابيطالبCD. 
  مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، ۲حضرت علي بن موسي الرضا، فقه الرضا، جامع االحاديث، نور ،

 .CDلوح فشرده 
  دي،  حّمدحــاج مــالّ ســلطامنحضــرت چــاپ دوم، در چهــار  بيــان الّســعادة يف مقامــات العبــادة،بيــدخيت گنــا

ن عريب،  به جملد رقعي ران. ١٣٤٤ز   http://www.sufism.ir هجري مشسي، چاپخانة دانشگاه 
  ،مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، ۲، جامع االحاديث، نور هالبالغ ج  شرحابن ايب احلديد معتزيل ،

 . CDلوح فشرده 
  ،مركز حتقيقات كامپيوتري علوم ۲تفسري برهان، جامع االحاديث، نور ، يلالآل عوايلابن ايب مجهور احسائي ،

 .CDاسالمي، لوح فشرده 
  مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح ۲إربل، علي بن عيسي، كشف الغمة، جامع االحاديث، نور ،

 .CDفشرده 
  عالم اهلدي، انتشارات دارالكتب  امني اإلسالم طربسي، إعالم  اإلسالمية قم. الورى 
 الّدين بن عريب و مصباح االنس،  روح هللا موسوي مخيين، تعليقات علي شرح فصوص احلكم حميسّيد  هللا آيت

 قمري، نشر اپسدار اسالم.  ١٤١٠دفرت تبليغات اسالمي، حوزة علمّية قم، 
  رده ، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فش۲تفسري برهان، جامع االحاديث، نورCD . 
 .تفسري كنزالعرفان، چاپ مكتبه املرتضويه 
 ،معجم مفردات الفاظ القران، دارالفكر الطباعة و النشر و التوزيع، بريوت، لبنان.   راغب اصفهاين 
  ،مركــز حتقيقــات كــامپيوتري علــوم اســالمي، لــوح ۲جــامع االحاديــث، نــور راونــدي، قطــب الــدين، فقــه القــرآن ،

 .CDفشرده 
  ،چاپ مكتبه املرتضويه. زبده البيان 
  ّويل كتاب اهلل العزيز احملكم. مؤسسة الطباعة و النشر، وزارة سي � االعظم يف  د حيدر آملي، تفسري احملي

 ه.ق طهران.  ۱۴۱۴الثقافة و اإلرشاد اإلسالمي، الطبعة االويل، 
 ١٣٧٧پ پنجم، ي قايين انتشارات دارالفكر، چاحمّمد حمّمدات، تصحيح قّدمشرح االمثله، جامع امل. 
  ،مركز حتقيقـات كـامپيوتري علـوم اسـالمي، لـوح فشـرده ۲جامع االحاديث نور ، الشيعة وسائلشيخ حر آملي ،

CD.  
 .شيخ طوسي، عدة االصول 



  385  از ديدگاه حكمت الملل عمومي، سياست خارجي، ديپلماسي حقوق بين

 

 طباطبايي، امليزان. هعالم 
  ّايف. صّ الحمسن،  فيض كاشاين، مال  
 .قاضي بيضاوي، منهاج االصول ايل علم االصول 
  ،لتفسرياقمي، علي بن ابراهيم . 
  ،مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده ۲جامع االحاديث، نور ثقة االسالم كليين، الكايف ،

CD. 
  ت الدينيه، مكتبه دار ابن قتيبه، الكويت، الطبعة حمّمداملاوردي، علي بن ، االحكام السلطانيه و الوال

  .. چاپ ديگر در قم، دفرت تبليغات اسالمي١٤٠٩االويل، 
 مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده ۲جامع االحاديث نور ، حباراألنوارقر جملسي، حمّمد ،

CD. 
  ،مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده ۲جامع االحاديث نور ، الوسائل مستدركحمدث نوري ،

CD. 
  حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح ، مركز ۲شيخ صدوق، من الحيضره الفقيه، جامع االحاديث نور

 .CDفشرده 
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