
 

 

  

  الملل در اسالم مبانی و اصول روابط بین
  *یاکبر علیخان علی

  
  
  

  چکیده
ترین و آخرین دین الهی، با داشتن نزدیـک بـه یـک و     اسالم به عنوان کامل

الملـل،   ر مسلمان در عرصـۀ نظـام بـین   نیم میلیارد پیرو و حدود پنجاه کشو
باید دستورات و قواعدي را به مسلمانان ارائه کرده باشـد یـا ایـن قواعـد در     

گیـري از   متون اسالمی موجود باشند تا مسلمانان بر اساس آنها یـا بـا بهـره   
در ایـن مقالـه سـعی شـده مبـانی و      . ها بپردازند آنها، به تعامل با سایر ملت

الملل، از قـرآن، سـنت    م در رفتار و تعامل در نظام بیناصول مورد نظر اسال
ابتـدا هـر مبنـا بـه     . استنباط و ارائه شوند )ع( و سیرة امام علی )ص( پیامبر

اجمال مورد بحث قرار گرفته و سپس اصـولی کـه مبتنـی بـر آن مبناسـت      
ها و باورهـاي   منظور از مبانی، آموزه. بدون هرگونه توضیحی بیان شده است

هـاي فکـري و اعتقـادي     غیر قابل تغییر اسالم اسـت کـه زیرسـاخت    ثابت و
دهند، و منظور از اصول، راهبردهاي کـالن و اصـلی    مسلمانان را تشکیل می
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. شـوند  قابل عمل در هر زمان هستند که از مبانی استنباط و اسـتخراج مـی  
این اصول اگرچه ممکن است در هر دورة زمانی ثابت باشند اما در گسـتردة  
هاي زمانی مختلف، متناسب بـا شـرایط سیاسـی اجتمـاعی     

ها، اخـالق و سیاسـت،   

قابل عمل در هر زمان هستند که از مبانی استنباط و اسـتخراج مـی  
این اصول اگرچه ممکن است در هر دورة زمانی ثابت باشند اما در گسـتردة  

هاي زمانی مختلف، متناسب بـا شـرایط سیاسـی اجتمـاعی      یخ و در دورهتار
  . قابل انعطاف و قابل تفسیر هستند

ها، اخـالق و سیاسـت،    الملل، غیرمسلمان اسالم، روابط بین :هاي کلیدي واژه
  .تنوع فرهنگی، خشونت
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قابل عمل در هر زمان هستند که از مبانی استنباط و اسـتخراج مـی  
این اصول اگرچه ممکن است در هر دورة زمانی ثابت باشند اما در گسـتردة  

تار
قابل انعطاف و قابل تفسیر هستند

واژه
تنوع فرهنگی، خشونت
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سـت  ها انسان ویژه در مورد
ـ افـراد از امـور و پد   هـا   دهی

و  یخیط تـار یه شـرا 
ـ بـر ا .  ن اسـاس هـر   ی

 يخاص خود است و معموالً بر مبنـا 
رد و در آن یـ گ یل مـ 

ها و  نکتۀ مهم در این فرایند، متفاوت شدن منافع و خواسته
و عادالنه  تر از آن گاهی تضاد و تعارض این منافع است که باید به نحو مقتضی

شـور جهـان   کامروزه حدود پنجـاه  
 ش و با سطوح مختلـف 

ـ دام از ا و  شـورها کن ی
ـ ته مهم ا ه کـ ن اسـت  ی

 ،مانلرمســیگر اعــم از مســلمان و غ
را  یو اصـول  ین اسالم چه مبان

تعیین کرده است؟ طبیعی است که در این مجـال انـدك، فقـط    
شود و شیوة  برخی از مبانی و اصول کلی آن هم در حد بسیار مختصر پرداخته می

  
ه کــاســت  ر اســالمییــ
ه مـورد  کـ  ن باورهایا

منظـور  . رناپذیرندییمسلمانان است از آغاز ظهور اسالم تا ابد ثابت و تغ

  دیباچه
ویژه در مورد به نظام خلقت يها یژگین ویاز بارزتر گوناگونیتنوع و 

افـراد از امـور و پد   كزان دریو نحوه و م، رکسطح ف، ه به تبع آن نوع نگاه
ه شـرا گیرنـد کـ   جوامع مختلف در پی آن شکل میشود و  یمتفاوت م
. دارنـد  يا ز در آنهـا نقـش برجسـته   ین ییایجغراف يها ت
خاص خود است و معموالً بر مبنـا  يو اعتقادهاباورها ، ها نگرش يدارا ي

ل مـ کمتناسب با آن جامعه ش یاسینظام س، ها ن باورها و نگرش
نکتۀ مهم در این فرایند، متفاوت شدن منافع و خواسته. ندک یارچوب عمل م

تر از آن گاهی تضاد و تعارض این منافع است که باید به نحو مقتضی
امروزه حدود پنجـاه  . وفصل شود تا امور جوامع بشري پیش برود

ش و با سطوح مختلـف یمابک ـآنان   يها اعتقادها و نگرش، مسلمان هستند و باورها
دام از اکهر يبندیزان و شدت پایالبته م. ن اسالم استیبرآمده از د

ته مهم اکن. است متفاوت استیعرصۀ س ر آنها از اسالم درینحوة تفس
گر اعــم از مســلمان و غیدیکــشــورها بــا کداشــتن تعــامالت و روابــط 

ن اسالم چه مبانپرسش اصلی مقاله این است که دی. ستر ایزناپذ
تعیین کرده است؟ طبیعی است که در این مجـال انـدك، فقـط     ها ن ملتیدر روابط ب

برخی از مبانی و اصول کلی آن هم در حد بسیار مختصر پرداخته می
  . نهیم تر بحث را به مجال دیگري وا می تر و تخصصی

ییــر قابــل تغیــغ يهــا و باورهــا آمــوزه، »یمبــان«منظــور از 
ا. دهند یل مکیمسلمانان را تش يو اعتقاد يرکف هاي ساخت

مسلمانان است از آغاز ظهور اسالم تا ابد ثابت و تغ نسبی

  

 

  

دیباچه
تنوع و 

ه به تبع آن نوع نگاهک
متفاوت م

تیموقع
يا جامعه

ن باورها و نگرشیهم
ارچوب عمل مهچ

تر از آن گاهی تضاد و تعارض این منافع است که باید به نحو مقتضی مهم
وفصل شود تا امور جوامع بشري پیش برود حل

مسلمان هستند و باورها
برآمده از دـ 

نحوة تفس
داشــتن تعــامالت و روابــط 

زناپذیگر
در روابط ب

برخی از مبانی و اصول کلی آن هم در حد بسیار مختصر پرداخته می به
تر و تخصصی گسترده

منظــور از 
ساختریز

نسبی اجماع



ـ ا. زمـان اسـت   ن اصـول در  ی
متناسب بـا  ، زمانتغییر 

 يهـا  دوره يتوانند برا
ـ    و » یمبـان «ن یدارد حلقـه واسـط ب

ثابـت حفـظ    یه هم مبـان 
. ردیـ ورت گصـ  يریـ 

ا رابطه با ی گریدیکمسلمان با 
 ،ر انواع روابط استیم بر سا

، ا قابـل اسـتخراج از قـرآن   
مـورد   ین اصـول و مبـان  

مورد بحـث   کت کرا ت
به اصول برآمده از آن اشـاره  

رامـت  ک«بـه دو نـوع   
ـ  ک. اسـت   یرامـت ذات

اسـت و   یت انسـان یجزء ماه
رنـگ  ، نـژاد ، رامت فارغ از مذهب
ـ  در مـورد ک   یرامـت ذات

ـ رامت دادک ها انسان م ی
 يهـا  بـه صـورت   يگـر 

ده شدن روح خداونـد در  
و خلق تمـام آنچـه در   

                                        
 یبات و فضَّلناهم علـ یر و البحر و رزقناهم من الطّ

 .  

زمـان اسـت   قابل عمل در هر ِ یالن و اصلک يراهبردها، »اصول
تغییر خ و با یثابتند اما در گسترده تارخاصی  یط زمانیدوره و شرا

توانند برا یاز اصول م یالبته برخ. انعطاف هستندقابل  یط اجتماع
ـ    یشـه در مبـان  یه رکـ اصول . ثابت باشند  دارد حلقـه واسـط ب
ه هم مبـان کف شوند یاي تعر د به گونهیو با، هستند» گذاري سیاست

یـ گ میو تصم گذاري ، سیاستروز يازهایشود و هم متناسب با ن
مسلمان با  يشورهاکهرگونه رابطۀ ، »الملل نیروابط ب«مقصود از 
م بر ساکه حاک یاسیطبعاً رابطۀ س. رمسلمان استیغ يشورها

ـ و اصول موجود  یمبان، »اسالم«منظور از . ت دارد ا قابـل اسـتخراج از قـرآن   ی
ن اصـول و مبـان  یبنـابرا . است) ع( علیو سیرة امام  )ص( رمکامبر ا

را ت یابتدا مبان، ن مقالهیدر ا. برآمده از سه منبع فوق است
به اصول برآمده از آن اشـاره   بدون هرگونه توضیحی م و سپسیده یل قرار م

 .  

  ها انسانز به همۀ یآم میرکنگاه ت .1
بـه دو نـوع    که از موضوعات مهم و قابل توجه اسالم است امت انسانی

اسـت تقسـیم   قابـل  »یجهـان  آن یتسابکرامت اک«و ، »یجهان ن
جزء ماه شده،خداوند به نوع انسان عطا  که از سوي جهانی
رامت فارغ از مذهباین ک. ستوا همراه ،ه انسان زنده استک ی
در مـورد ک . به طور برابر تعلـق دارد  ها انسانبه تمام ... جنس و، 
انسانه به تمام کنیح خداوند در قرآن به ایعالوه بر تصری، جهان
ـ آ، 1میدیبخش ير مخلوقات خود برتریبر سا  گـر یات دی
ده شدن روح خداونـد در  یدم. اند ادآور شدهیرا  یانسان يرامت و برترکن یامختلف 
و خلق تمـام آنچـه در   ، 3نیدر زمخداوند ن یدادن انسان به عنوان جانش قرار، 

                                                                 
ر و البحر و رزقناهم من الطّالب یآدم و حملناهم ف یرّمنا بنکلقد 

 . 70 ):17( اسراء. الیر ممن خلقنا تفض
 . 29 ):15( حجر. یه من روحیو نفخت ف
. 30 ):2( بقره. فۀیخل االرض یجاعل ف یانۀ کللمالئ کو اذ قال رب
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اصول«از 
دوره و شرا

ط اجتماعیشرا
 يمتماد

سیاست«
شود و هم متناسب با ن

مقصود از 
شورهاک

ت داردیاولو
امبر ایسنت پ
برآمده از سه منبع فوق است، بحث
ل قرار میو تحل

. مینک یم

1 يمبنا
امت انسانیکر
نیا یذات
جهانی نیا

یتا زمان
، پوست

جهان نیا
 او را و

مختلف 
، 2انسان

لقد  و. 1
ر ممن خلقنا تفضیثک
و نفخت ف. 2
و اذ قال رب. 3
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انسـان   یجهان نیا یرامت ذات
  کیـف آن در تمـام    و مت این است کـه کـم

سـب  ک در ایـن دنیـا   
. شـود  مـی  در آخـرت 

دارد و  یجهـان  آن ظهورِ
س کچیهـ ی، چـون جـز خداونـد تعـال    

اساسـاً شـاخص    زیـرا 
رامـت و  کن نـوع  یه ا

رامـت  ک رسـد  میبه نظر 
در ، شـود  یدر این دنیا از انسان سـلب نمـ  

ده و سپس بـه او  یه خداوند انسان را آفر
ـ رامـت آفر و باک ده و ی

نوبهـار،  ( دهـد  یر مـ یی
ـ جـزء اعتبار  ه کـ سـت بل یات نی

رامـت  کنهـا مظـاهر   یقـرآن اسـت و تمـام ا   

هـا گـردن    هرکس مکلف است به اقتضائات کرامت انسانی تمام انسـان 
کس حق ندارد به هر نحو و به هر دلیل، اقداماتی انجام دهد که عزت نفس 

هایی کـه بـا    ها مکلفند به اقتضائات کرامت انسانی تمام انسان
بـه عبــارت دیگـر، اوالً خــود از تضـعیف یــا    
گرفتن کرامت انسانی مردمان پرهیز کنند، ثانیاً به هیچ گروه یا مرجعـی اجـازه   

هـا و   گذاري ثالثاً محور و تمرکز سیاست
                                        

رامت ذاتکه بر کاست  ياز جمله موارد، 1انسان ين است برا
مت این است کـه کـم  ین ویژگی این نوع کراتر مهم. داللت دارد

  . چون به نوع انسان تعلق دارد، ثابت است ها
 ه انسـان آن را کـ اسـت   یرامتی، کجهان آن یتسابکرامت ا

در آخـرت  هـا  انسـان ر یاو بر سـا  يزان موجب برتریند و به همان م
ظهورِ یرد ولیگ می صورت ن جهانیرامت در اکن یسب اک
چـون جـز خداونـد تعـال    ، شود می انیپس از مرگ انسان عي، ن برتر

ـ ص دهـد  یتشخ یدرست رامت را بهکن یتواند ا زیـرا  ا بسـنجد ی
ه اکند ک می حیز تصریقرآن ن، ندارد یجهان ینا كسنجشِ قابل در

به نظر  ).504: 1347تاریخ الیعقوبی، ( زد خداستقط در نف
در این دنیا از انسان سـلب نمـ   یطیچ شرایه تحت هکاست  یحق

ه خداوند انسان را آفرکست یگونه ن نیای، رامت انسانکبودن 
و باک ي ارجمنده خداوند از ابتدا موجودکبل، ده استیرامت بخش
ییت او را تغیت و موجودیماه، رامت به هر صورتکن 

جـزء اعتبار  یرامت انسـان ، کجوادي آملیبه اعتقاد  ).620
قـرآن اسـت و تمـام ا    م بـودن فرشـتگان و  یرکهمانند  
  ).161-162: 1375جوادي آملی، ( خداوندند

هرکس مکلف است به اقتضائات کرامت انسانی تمام انسـان . 1اصل 
کس حق ندارد به هر نحو و به هر دلیل، اقداماتی انجام دهد که عزت نفس  هیچ

 و کرامت انسانی دیگران نادیده گرفته شود؛
ها مکلفند به اقتضائات کرامت انسانی تمام انسان حکومت. 2اصل 

بـه عبــارت دیگـر، اوالً خــود از تضـعیف یــا    . شــوند گـردن نهنــد  آنهـا مــرتبط مـی  
گرفتن کرامت انسانی مردمان پرهیز کنند، ثانیاً به هیچ گروه یا مرجعـی اجـازه   

ثالثاً محور و تمرکز سیاست. دار کند ندهند کرامت انسانی افراد را خدشه
                                                                 

 . 29 ):2( بقره. عاًیاالرض جمی م ما فکخلق ل

  

 

ن است برایزم
داللت دارد

ها انسان
رامت اک

ند و به همان مک یم
کاگرچه 

ن برتریا
تواند ا ینم

سنجشِ قابل در
ف يبرتر
حق یانسان
بودن  یذات
رامت بخشک

ن یسلب ا
1384 :620
 یتیواقع

خداوندند

  صولا
اصل 

هیچ. نهد
و کرامت انسانی دیگران نادیده گرفته شود؛

اصل 
آنهـا مــرتبط مـی  

گرفتن کرامت انسانی مردمان پرهیز کنند، ثانیاً به هیچ گروه یا مرجعـی اجـازه    نادیده
ندهند کرامت انسانی افراد را خدشه

خلق ل. 1



المللـی، پاسداشـت و تقویـت کرامـت     

اي رفتار  المللی، به گونه

از منظـر درسـت و    ، یکـی 
، تیـ واقع یـک ه بـه عنـوان   

هـا   نگرش، مذاهب، ان
ـ مسلم است و پـس از ا  ت یـ ن واقعی

ـ ات قرآن بـا ا  ـ ن پدی دة ی
ان یر ادیسا یه به نوع

 یخواهد بر اساس اعتقادات و مبـان 
نار آنها کرند خداوند از 

رش یآنان را مجبور بـه پـذ  
ـ ه دکـ  ن درسـت نـزد   ی

ن و یتـر  مـل اکه کاسالم و قرآن است 
تـر   تـر و درسـت   امـل 
 ۀتـ کامـا ن ؛ رود یر سؤال مـ 
مـانع از  ، ن اسالمیتر بودن د
ز بحـث  یـ نجـا ن یو در ا
اعتقـادات و  ، هـا  تـر بـودن نگـرش   

دنبـال داشـتن    ها احتـرام بگـذارد و بـه   
                                        

ـ    نَـا علَ ا أَ مــ یکهِا و ف ح . ظیم بِ
ا أعمـل و أنـا      ئـون ممـ

ـ    غَ نَ الْ مـ 2( بقـره . ینَ الرُّشْـد:( 

المللـی، پاسداشـت و تقویـت کرامـت      ل و چه در تعامالت بـین ها چه در داخ
  انسانی باشد؛

المللی، به گونه ها موظفند در تعامالت بین ها و دولت حکومت. 3اصل 
 . دار نشود کنند که کرامت انسانی افراد خدشه

  به عنوان واقعیت رش تنوعیپذ .2
، یکـی ردیـ قرار گ یررستواند مورد ب یاز دو منظر م يا ده
ه بـه عنـوان   کـ ن منظر یگر از ایو د، نبودن وا برحق بودن ینادرست 
انیوجود اد، ها ن دولتیدر روابط ب. دارد یو خارج ینیوجود ع

مسلم است و پـس از ا  یت خارجیواقع یکو منافع گوناگون به عنوان 
ات قرآن بـا ا یآ. شود یالملل مطرح م نیچالش در روابط ب سئلهمه 

ه به نوعکدر قرآن وجود دارد  یاتیآ. دارند اي نانهیب برخورد واقع
خواهد بر اساس اعتقادات و مبـان  یشناسد و از آنها م یت میها را به رسم و نگرش

رند خداوند از یپذ ین اسالم را نمیده ک یسانک یحت 1.نندکخود رفتار 
آنان را مجبور بـه پـذ  ، س در قبال عمل خودکو با مسئول دانستن هر 2گذرد

کـ ن اعتقاد قرآن نـدارد  یبا ا ین امر منافاتیا. ندک ین اسالم نم
اسالم و قرآن است  ین باور قطعیرا ایز 3،خداوند فقط اسالم است

ـ ر ادیه معتقدان به ساک چنان ـن است   امـل کز خـود را  یـ ان نی
ر سؤال مـ ین زین اعتقاد نباشد اساساً وجود آن دیو اگر ا ـ  دانند

تر بودن د تر و درست املکبر  یح قرآن مبنیه تصرکن است 
و در ا، شود ینم ها انسانر یها و مذاهب و سا ر نگرشیاحترام به سا

تـر بـودن نگـرش    تر و درسـت  املکه انسان با اعتقاد به کن است 
ها احتـرام بگـذارد و بـه    ها و ملت ر نگرشیباز هم به سا، مذهب خود

                                                                 
  68و  47و  44 ):5( 
اءج د ن ربکقَ رُ مائص کم بمنْ ع مو هفْس صرَ فَلنَ نْ أَب فَم لَ یمع ـ   یفَ نَـا علَ ا أَ مـهِا و
ا أعمـل و أنـا     یم انتم برکم عملکو ل یعمل یفقل ل كبوذَّکو إن  /. 104 ): ئـون ممـ

د تَبیالد یرَاه فکالَ إِ. 41 ):10( ونسی. ء مما تعملون ـ   ینِ قَ غَ نَ الْ مـ نَ الرُّشْـد
  .58: ینهمچن 19 ):3( آل عمران .ن عنداهللا االسالمیالد
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ها چه در داخ برنامه
انسانی باشد؛

اصل 
کنند که کرامت انسانی افراد خدشه

2 يمبنا
دهیهر پد

نادرست 
وجود ع

و منافع گوناگون به عنوان 
ه کاست 
برخورد واقع یواقع

و نگرش
خود رفتار  ینید
گذرد یم
ن اسالم نمید

خداوند فقط اسالم است
ن است  یبهتر

دانند یم
ن است یمهم ا

احترام به سا
ن است یا

مذهب خود

 مائده. 1
2 .اءج د قَ

):6( انعام
ء مما تعملون يبر

256 .  
نَّ. 3 الد ا
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ت مـورد  یـ واقع یـک ها را به عنـوان  
اصـل   ،نـد کبپردازد و راه تعامل و روابط را باز 

ـ وجود انسان اصالت دارد و در هر جامعـه   ا ی
ح یقـرآن تصـر  ، دهـد 

 یـک را از  هـا  انسانن خداوند تمام 
مختلـف قـرار داد تـا    
توانست همۀ مردم را امـت و ملـت   

جه منافع مشابه یاعتقاد و نگرش و در نت
ه اگر خدا کند ک یان م

رد کـ خداوند خود اراده 
ننـد و  کخواهنـد انتخـاب   

مختلـف در   يهـا  بروز و ظهور ملـت 

نـد  ک یح مـ یاما تصر 6
انجـام   یکداشته باشد و اعمال ن

ه با مـورد  ین آیا 7.دهند رستگار خواهند شد و پاداش آنها نزد خداوند محفوظ است
 يبـرا  ییاسـتثنا  یحقـ 

ـ     ن یداشـتن روابـط و تعامـل ب
                                        

قَـا  کرَم تْ ه أَ . مکم عند اللـَّ
)11:( 118 . /   شَـاء لَـو و

10:( 99.  
 هـف ک. ن نـارا یافرکـ فر انا اعتدنا لل
اً یـ جـائهم العلـم بغ   تاب اال من بعد ما
نَ بِاللّـه والْ    نْ آمـ لَ   یـ نَ مـ مـعرِ ومِ الْـآخ و

 )2:( 62 .  

  . ن منافع خود باشدیروابط با آنها و تأم
ها را به عنـوان   ان و نگرشیرآن تنوع ادآنچه باعث شده ق

بپردازد و راه تعامل و روابط را باز  وگو گفتتوجه قرار دهد و با آنها به 
وجود انسان اصالت دارد و در هر جامعـه  ، دگاه اسالمیاز د. است» انسان«
دهـد  یخود را از دسـت نمـ   یجوهرة ذات، ردیه قرار گک یطی

ن خداوند تمام یهمچن 1،بودند يامت واحد ها انسانند تمام 
مختلـف قـرار داد تـا     يو نژادهـا  هـا  گروهد و سپس آنها را در قالب یمرد و زن آفر
توانست همۀ مردم را امـت و ملـت    یخواست م یطبعاً اگر خداوند م 2،شناخته شوند

اعتقاد و نگرش و در نت یکآنها را مثل هم و با قرار دهد و  
ان میصراحت ب قرآن به 3.ندکار را نکن یتعمد داشته ا یول، 

خداوند خود اراده  یول 4داد یا مسلمان قرار میهمۀ مردم را مؤمن ، خواست
خواهنـد انتخـاب    یرا مـ  یراهـ  ار خودشان واگذارد تا هـر یه آنها را به اخت

بروز و ظهور ملـت  ياز منشأها یکین یو ا 5نندیز ببیآن را ن
  . الملل است نیعرصۀ روابط ب

6داند ین مورد قبول خداوند میه اسالم را دکنیقرآن ضمن ا

داشته باشد و اعمال ن ز اگر صادقانه به خداوند اعتقادیان نیر ادیروان سا
دهند رستگار خواهند شد و پاداش آنها نزد خداوند محفوظ است

حقـ ، تیواقع یکها به عنوان  ان و نگرشیتوجه قرار دادن تنوع اد
ـ   یقائل م ها ـ     يرا بـرا  يریـ نظ یشود و فرصـت ب داشـتن روابـط و تعامـل ب

                                                                 
  . 213 ):2( بقره... . ةواحد مۀالناس ا

قْنَا نَّا خَلَ ن ذَکإِ نثَکم م علْنَا  یرٍ وأُ جکولَ لائقَبوباً وع نَّ أَم شُ عارفُوا إِ رَمکتَ
  . 13 ):49( حجرات

بر شَاء لَو أُ کو لَ النَّاسع ج د مۀًلَ احالَ  ةًو یوف خْتَل هـود . نَیزَالُونَ م )
علَ ج د مۀًم أُکاللّه لَ احل ةًو 48 ):5( مائده... نکو  

بر شَاء کلَو نْ ف نَ م ضِ  یلَآم ر م جمکالْأَ یلُّهنْت 10( ونس، ی....عاً أَفَأَ
فر انا اعتدنا للیکؤمن و من شاء فلیم فمن شاء فلکو قل الحق من رب

29.  
تاب اال من بعد ماکن اوتوالین عنداهللا االسالم و ما اختلف الذیانّ الد

  .19 ):3( آل عمران
ذ نَّ الَّ ذیإِ صارینَ آمنُوا والَّ نَ بِاللّـه والْ   یوالصابِئ  ينَ هادوا والنَّ نْ آمـ نَ مـ

الَ خَوف علَ و م م عند ربهِ ه م أَجرُ حاً فَلَه الیص م الَ ه و م نُیهِ  بقره. ونَحزَ

  

 

روابط با آنها و تأم
آنچه باعث شده ق

توجه قرار دهد و با آنها به 
«وجود 
یهر شرا

ند تمام ک یم
مرد و زن آفر
شناخته شوند

 يواحد
، ندیافریب
خواست یم
ه آنها را به اختک
آن را ن ۀجینت

عرصۀ روابط ب
قرآن ضمن ا

روان سایپ
دهند رستگار خواهند شد و پاداش آنها نزد خداوند محفوظ است

توجه قرار دادن تنوع اد
ها انسان

الناس ا  انک. 1
قْنَا. 2 نَّا خَلَ إِ

حجرات
3 .بر شَاء لَو و

علَ ج اللّه لَ
4 .وبر شَاء لَو
و قل الحق من رب. 5
)18 :(29
انّ الد. 6
آل عمران. نهمیب

7 .ذ نَّ الَّ إِ
الَ خَوف علَ و م م عند ربهِ ه م أَجرُ حاً فَلَه الص



ـ     يالملـل امـر   نیها و منافع متنوع و متعدد در عرصـۀ روابـط ب

به تعامل بـا آنهـا   ی، الملل
 د بـه خـاص خـو   يها

 یطیا هر شرایآنچه اصالت دارد وجود انسان است و در هر جامعه 
دار  ت او خدشـه یدهـد و انسـان  

در  يریتـأث ، نبـود  ینگرش خاص
احتـرام بـه   ه اصـل  کـ 
بـودن   یت خاصـ یـ ا مل

. انـد  شـه یمنشأ و ر یک
ن خداونـد تمـام   یهمچنـ 

 يو نژادهـا  هـا  گـروه 

ـ چ دیرش هـ  ـ ن ی ا اعتقـاد  ی
قـرآن  . ت و ارزش نـدارد 

نـد  ک یان میصراحت ب
 4دهـد  ا مسـلمان قـرار   

                                        

قَـا کرَمک تْ . مکم عند اللَّه أَ

ؤْمن یک  یرِه النَّاس حتَّ نَیونُوا مـ ،

  . آورد ید میختلف پدم ي

ـ    وجود نگرش.  ها و منافع متنوع و متعدد در عرصـۀ روابـط ب
 است؛ ـ د مطلوبیو شا ـ
الملل نیب يت شناختن واحدهایرش و به رسمید با پذیبا. 

ها س با داشتن نگرشکه هرکم یبدان یعیم و مشروع و طب
  . ن منافعش باشدیدنبال تأم

  ها احترام به آزادي و برابري اولیه انسان .3
آنچه اصالت دارد وجود انسان است و در هر جامعه ، دگاه اسالم

ـ ، ردیه قرار گ دهـد و انسـان   یخـود را از دسـت نمـ    یجوهرة ذات
ینگرش خاص، یا صاحب بمذه، ملیت، ن اساسیبر ا؛ گردد

کـ تواند نشان دهـد   یل میچهار دل. ت و اصالت انسان ندارد
ا ملین یت شود و جزء دید رعایبا ها آزادي و برابري اولیه انسان

  :شود یت و حقوق آنها نمیگرفتن امن دهیبر ناد
یکاز  ها انسانند تمام ک ین مییه تبکاست  یلیاول دالدسته 
همچنـ  1،بودنـد  يامـت واحـد   هـا  انسانند تمام ک یح میقرآن تصر
گـروه د و سـپس آنهـا را در قالـب    یمرد و زن آفر یکرا از  ها

  2.مختلف قرار داد تا شناخته شوند
رش هـ یپـذ  در دهنـد  یه نشان مـ کهستند  یلیدوم دالدسته 

ت و ارزش نـدارد یست و اگر اجبـار شـود اساسـاً مشـروع    ین ياجبار 
صراحت ب به 3،ستین ين اجباریرش دیند در پذک یح میه تصرکنی

ـ توانست همۀ مردم را مؤمن  یخواست م یه اگر خداوند م ا مسـلمان قـرار   ی
                                                                 

د مۀًانَ النَّاس أُ اح213 ):2( بقره... . ةًو .  
قْنَا نَّا خَلَ ن ذَکإِ نثَکم م علْنَا و  یرٍ وأُ کجوباً وع نَّ أَ م شُ عارفُوا إِ رَمکقَبائلَ لتَ

  . 13 ):49( حجرات
ف یرَاه یالدد تَب غَینِ قَ نَ الْ م د   . 256 ):2( بقره، ینَ الرُّشْ

بر شَاء کلَو نْ ف نَ م ضِ  یلَآم ر م جمکالْأَ یلُّهنْت رِه النَّاس حتَّکتُ عاً أَفَأَ
10:( 99  
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10( ونسی
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را  یار خودشان واگـذارد تـا هـر راهـ    
 امبر اسـالم یـ و بـه پ  ،
راه کـ مردم را به ا ير و ابالغ است و حق ندار
. ردار خـودش اسـت  ک
بر راه  هرکسرده و ک
امبر یـ پخداونـد بـه    2
من باشـد و عمـل    ي
، هـا  نگـرش  3.زارمیـ د و من از عمل شما ب

را  هرکسۀ قرآن نگرش و رفتار 
خـود پاسـخگو    هـرکس 

س حـق  کـ  چیدگاه اسالم ه
  5.کنداگر حق باشد وادار 

ردن و کـ عمـل   یدهنـد درسـت و انسـان   
قرآن . اگر افراد مسلمان نباشند

روان یـ نـد پ ک یح مـ یامـا تصـر  
انجـام دهنـد    یـک ز اگر صادقانه به خداوند اعتقاد داشته باشد و اعمال ن

                                        
نـت   کفَـذَ / . 45 ا أَ نَّمـ رْ إِ

نْت تُ   یرِه النَّاس حتَّکأَفَأَ
ـ  هِا و نَا علَ ـ یکما أَ ف ح . ظیم بِ
لُ وما أَعمرِ ئُونَ منَا ب عملُونَ يأَ . ء مما تَ

ونَ    صـ خْل م نُ لَـه حـ نَ و م .
نَ ییتَـاب والْـأُم  کنَ أُوتُـوا الْ 

ص ب یاللّهادبع  آل عمـران . رٌ بِالْ
ونَ  99):5( مائـده . تُمـ . /و 

ـ    الَغُ الْمبِ نَا الْـبول سـنُیر .
:( 48 .  

غْ ب م علْ م الْ ه اءا جم د ع ن ب لَّا م اً یتَاب إِ

ار خودشان واگـذارد تـا هـر راهـ    یه آنها را به اختکرد کاراده خداوند خود 
،ننـد یبب ـ  در آخرت ـز  یجه آن را نینند و نتکخواهند انتخاب 

ر و ابالغ است و حق ندارکفۀ تو فقط تذیه وظک دیفرما ی
ردار خـودش اسـت  کئول رفتار و س مسکن اساس هریبر ا 1.ين واداریو اجبار به د

کش عمل یند به سود خوین درست را برگزیاگر راه درست و د
2.رده اسـت کش رفتار یحق و درست چشم بر بندد به ضرر خو

يردند بگو عمل من براکب یذکرا تو د اگر تیفرما یم) ص
د و من از عمل شما بیزاریا از عمل من بشم، خودتان ي

ۀ قرآن نگرش و رفتار ین آیا 4.س خاص خود اوستکرفتارها و اعمال هر
هـرکس دهد و طبعـاً   یقرار م یدر منطق و بستر خودش مورد بررس

دگاه اسالم هین از دیبنابرا؛ دیجۀ اعمالش را خواهد دیخواهد بود و نت
اگر حق باشد وادار  یحت یا اعتقاد خاصین یداشتن د هگران را بی

دهنـد درسـت و انسـان    یه نشان مکهستند  یلیسوم دالدسته 
اگر افراد مسلمان نباشند یت است حتیاهم ي ارزش وار بودن خود دارا

امـا تصـر   6داند یند من مورد قبول خداویه اسالم را دکنی
ز اگر صادقانه به خداوند اعتقاد داشته باشد و اعمال نیان نی

                                                                 
نت علَ ذَیما أَ جبارٍ فَ م بِ آنِ مکهِ قُرْ 45 ):50( ق. دیخَاف وعین رْ بِالْ

صیلَست علَ، 21 ):88( هیغاش م بِم نْت تُ... /. 22 ):88( هیغاش. طرٍیهِ أَفَأَ
نؤْم99 ):10( ونسی. نَیونُوا م  
اءج د ن ربک قَ رُ مائص رَکم بص نْ أَب فَم م و هفْس نْ عم فَلنَ لَ یمع هِا ویفَ
:( 104 .  
ن  قُل ل كذَّبوکإِ م برِکم عملُکلَ و یعمل یفَ نتُ ئُونَ مما أَعملُ ویم أَ

10:( 41 .  
حاجونَنَا تُ رب یف قُلْ أَ نَا وبر وه و لَکاللّه الُنَا وملَنا أَع و الُ کم مـأَع ونَ   کم صـ خْل م نُ لَـه حـ نَ و م

:( 139 .  
نْ حاجو قُلْ أَسلَمت وجهِ كفَإِ نِ و للّه و یفَ ع نِ اتَّب م   ذ نَ أُوتُـوا الْ یقُـل للـَّ

ا وود د اهتَ قَ نْ أَسلَموا فَ نَّما علَ م فَإِ لَّوا فَإِ نْ تَو الَغُ و یکإِ الْب ص ب اللّه
الَغُ و یما علَ/ .  لَّا الْب دونَ ویاللّه  الرَّسولِ إِ ا تُبم م ا تَ  علَ ونَ کمـ تُمـ

و وا اللّه ط لِّ عوا الرَّسولَ ویأَ ن تَو روا فَإِ ذَ ـ یاح نَّما علَ م فَاعلَموا أَ ـ     یتُ الَغُ الْمبِ نَا الْـبول سـر
رسلَنَا/ . 92 ):5 ن أَعرَضُوا فَما أَ فیعلَ كفَإِ ح م ):42(ي شور. ظاًیهِ
نَّ الد الَیإِ الْإِس اللّه ندنَ عو م ذ غْکنَ أُوتُوا الْیما اخْتَلَف الَّ ب م علْ م الْ ه اءا جم د ع ن ب لَّا م تَاب إِ
م 19 ):3( آل عمران. نَه .  

  

 

خداوند خود  یول
خواهند انتخاب  یم
یم) ص(

و اجبار به د
اگر راه درست و د

حق و درست چشم بر بندد به ضرر خو
ص( رمکا

يشما برا
رفتارها و اعمال هر

در منطق و بستر خودش مورد بررس
خواهد بود و نت

یندارد د
دسته 

ار بودن خود داراکویکن
یضمن ا

یر ادیسا

1 ... .لَ وع نت ما أَ
ذَ غاش. رٌکم
ونُوا مؤْمنیک
2 .اءج د قَ

):6( انعام
3 .ن  و کإِ
10( ونسی
حاجونَنَا. 4 تُ قُلْ أَ

):2( بقره
نْ حاجو. 5 فَإِ

دوا وأَأَسلَمتُ د اهتَ قَ نْ أَسلَموا فَ م فَإِ
)3:( 20 .
ط وا اللّه وعیأَ

5( مائده
6 .نَّ الد إِ
غْ یبیاً بم نَه



 يهـا  تابکر یقرآن سا
سـبت بـه   ه نکخواهد 

قائـل   هـا  انسان يبرا یی
ـ مختلـف پد  يشـورها  د ی
رد کـ  یمجبور نمـ  ینی

 يبرتـر . دنـ نک یهمگان فـراهم مـ  
در امـور   يریامت است و تـأث 

؛ الریشـهري،  37: ق1387

. دهنـد  یانسان را نشـان مـ  
و بـه او   4دیـ خداوند هنگام خلقـت انسـان از روح خـودش در او دم   
، رامـت کو  یین روح خـدا 
ـ مـذهب  ، درد و نژا ا ی

ده یـ فقـط در آنهـا دم  
و ، همگـان  يه خداک

ـ آفر كحضرت آدم است و آدم از خـا  ده ی
 علـی حضـرت   6).30

                                        
و نَ بِاللّه نْ آم یالْ نَ م رِ ومِ الْـآخ و لَ  ع مـ
  . 62 ):2( بقره
ذ  ونَ ویالرَّبان نَ هادوا وینَ أَسلَموا للَّ

   و اس خْشَـوا النـَّ داء فَـالَ تَ شُه ه  نِ و الَ  اخْشَـو
 /. 44 ):5( مائده، افرُونَ
لئ فَأُو لَ اللّه نْزَ قُونَ   کم بِما أَ فَاسـ م الْ هـ ،
اةَ ور وا التَّوجِ م نْ لَ   لَ ویالْإِ نْـزِ ما أُ

ـ    ک   یفْـراً فَـالَ تَـأْس علَ
قَـا کرَمک تْ . مکم عند اللَّه أَ

م کرمکـ م آلدم و آدم مـن تـراب انَّ ا  

قرآن سا 1.رستگار خواهند شد و پاداش آنها نزد خداوند محفوظ است
خواهد  یروان آنها میداند و از پ یت مینور و هدا يز دارایرا ن 

ییحق استثنا یکات ین آیا 2.نندکبند باشند و به آن عمل 
شـورها کو  هـا  انسـان  تعامـل  يرا برا يرینظ ید و فرصت ب

یچ دیرش هیرا به پذ یسک چیه هکات قبل ینار آکد و در 
همگان فـراهم مـ   يز برایآم المتمس یزندگ يرا برا يط مساعد

امت است و تـأث یز فقط نزد خداست و مربوط به قین 3يبه تقو ها
1387ابن ابی الحدیـد،  ( ا نداردین دنیافراد در ا یاجتماع 
  .)207-208: 1388؛ علیخانی، 106-107: ق

انسان را نشـان مـ  و برابري  یرامت ذاتکه کد هستن یلیدستۀ چهارم دال
خداوند هنگام خلقـت انسـان از روح خـودش در او دم   ، ۀ قرآن
ـ ا 5.داد ير موجودات برترید و او را بر سایرامت بخش ن روح خـدا ی

رد و نژایگ یبشر را دربرم يمربوط به نوع انسان است و مطلقاً تمام ابنا
فقـط در آنهـا دم   ییه روح خداکمدنظر نبوده  یخاص یاجتماع یاسیرات س
کرد کد کیالوداع تأ حجۀدر خطبۀ ) ص( امبر اسالمیپ. شده باشد

حضرت آدم است و آدم از خـا  ها انسانجد همۀ ، است یکیپدر همگان 
30: ق1404الحرانـی،  ( دندار يبرتر يگریبر د یچ انسانیشد و ه

                                                                 
یذنُوا ونَ آم ذ صار نَ هادوا ویالَّ نَ بِاللّه ویالصابِئ و  يَالنَّ نْ آم نَ م

و م م عند ربهِ ه م أَجرُ حاً فَلَه اللَ صع فیالَ خَوو م م  هِ نُونَیالَ ه بقره. حزَ
اةَ فر لْنَا التَّو نْزَ دینَّا أَ ا هيه و  ینُورا النَّبِکحبِه یمذ ذیونَ الَّ نَ أَسلَموا للَّ

ن  ظُوا م ف ح اس و   یانُوا علَک تَابِ اللّه وکلْأَحبار بِما استُ خْشَـوا النـَّ داء فَـالَ تَ شُه ه
م  الً ویثَمناً قَل یاتیتَشْتَرُوا بِآ ن لَ یمکحفَأُولئ لَ اللّه نْزَ م الْ کم بِما أَ رُونَکهاف
جِ م نْ هلُ الْإِ لَ اللّه فیأَ نْزَ م  ه ویلِ بِما أَ ن لَ یمکحلئ فَأُو لَ اللّه نْزَ م بِما أَ
هلَ الْیقُلْ  /. 47 ):5 م علَکا أَ ق  یء حتَّ یشَ  یتَابِ لَستُ راةَ ویتُ وا التَّوم

بن ر کمو نَّ یزِیلَ م کدلَیث لَ إِ نْزِ م ما أُ نْهیکراً م بن ر غْ کم  اناً ویطُ
  . 68 ):5( مائده، نَیافرِک

قْنَا نَّا خَلَ ن ذَکإِ نثَکم م علْنَا و  یرٍ وأُ کجوباً وع نَّ  م شُ عارفُوا إِ رَمکأَقَبائلَ لتَ
  . 13 ):49( حجرات

ف خْت فَ ن روحینَ م 29 ):15( حجر. یه .  
م و یرَّمنَا بنک 70 ):17( االسراء... آد .  

م آلدم و آدم مـن تـراب انَّ ا  کـ ل، کم واحدکم واحد و انَّ اباکإن رب، ها الناس
ال بالتقو یعجم یعل یس لعربیل، مکاتقا يفضلٌ ا.  
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د و فرصت بنشو یم
د و در نآور یم
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ها انسان
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ق1421
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شده باشد

پدر همگان 
شد و ه

نَّ الَّ. 1 ذإِ
و م م عند ربهِ ه م أَجرُ حاً فَلَه الص

راةَ فا. 2 لْنَا التَّو نْزَ نَّا أَ
ن ا ظُوا م ف ح لْأَحبار بِما استُ

تَشْتَرُوا بِآ
یلْ وکحم

5( مائده
لَ ن رب میکإِ م

مِ الْ قَو کالْ
قْنَا. 3 نَّا خَلَ إِ

حجرات
4 .و ف خْت فَ نَ
5 . د قَ لَ کو
ها الناسیا ای. 6
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برابرنـد   ها انسانه همۀ 
 1).107: ق9-14العـاملی،  
الم آن کـ اق یس یالمال بوده ول

  ؛و مسیر سرنوشت خود آزادند

الملـل از حقـوقی    ها باید مورد احترام باشـد و در نظـام بـین   

 2نـد یبه زبان خوش سخن بگو
ـ ش قرآن هستند تمـام مـردم از هـر د    ن و ی

سته احتـرام  یشا يا ها در هر جامعه
ش از حـد  یب ها در جامعه اسالمی

، به این دلیل که احساس غربـت نکننـد و از   
خـود را از دوش   يعبـا 

هـاي   و بـراي تمـام افـراد و گـروه    
و  196: 1379زنجـانی،  

س از ک چیه به هکح شده 
به آنها نرسد و هرجـا  

احتـرام بـه سـایر    ). 119
 رمکـ امبر ایـ پ. ادیان و مناسک آنها نیز موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد
پرسید این چه . گیرند

                                        
  .اسحاق

ه همۀ ک  هاي گوناگون تأکید کرده ه صورترر و بکز به طور م
العـاملی،  ( سـت ین يبرتـر  يگـر یرا بـر د  يچ نـژاد یس و ه

المال بوده ول  تیم بیهنگام تقس )ع( علیاگرچه موضوع سخن امام 
  . است یلکرت 

و مسیر سرنوشت خود آزادند، نگرش، در انتخاب مذهب ها انسان. 
  ؛ي اولیه انسانی برابرندها ارزشاز نظر  ها انسان. 
ها باید مورد احترام باشـد و در نظـام بـین    گوناگونی ملت. 

  .برابر برخوردار باشند

  زیمآ مسالمت یستیهمز .4
به زبان خوش سخن بگو» مردم«دهد با  یصراحت به مسلمانان دستور م

ش قرآن هستند تمـام مـردم از هـر د   یه مورد ستاک یطبعاً مردم 3.نندک 
ها در هر جامعه تیاقل، دگاه اسالمیاز د. شوند یمذهب را شامل م
ها در جامعه اسالمی لمان، غیرمسموارد یدر برخ یحت، م هستند

، به این دلیل که احساس غربـت نکننـد و از   ر مردم جامعه قابل احترامندیمعمول سا
عبـا ، )ص( اسالم امبریپ. مهر و عطوفت اسالمی برخوردار باشند

و بـراي تمـام افـراد و گـروه     ردکـ ان نجـران پهـن   یحیمس يپا ریبرگرفت و ز
زنجـانی،  (شدند احترام بسیار قائل بـود   ن که وارد مدینه میغیرمسلما

ح شده یتصر، نایان سیحیبا مس )ص( رمکامبر ایپدر عهدنامۀ 
به آنها نرسد و هرجـا   یتیآزار و اذ، د با آنان مدارا شودیبا، د زور گفته شودی

119-120: 1336زیـدان،  ( ده باشند معزز و محترم خواهند بو
ادیان و مناسک آنها نیز موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد

گیرند را روزه می) عاشورا(در مدینه دید که یهودیان یک روز 

                                                                 
اسحاق یبن یء فضال علیهذا الف یل فیإسماع یو اهللاِ ال أجد لبن

ناً وسلنَّاسِ حقُولُوا ل83 ):2( بقره... و .  
 نَّ اللّه حسنیوأَحسنُوا إِ الْم ب195 ):2( بقره. نَیح .  

  

 

ز به طور مین )ع(
س و هک چیو ه

اگرچه موضوع سخن امام 
رت حض

  اصول
1 .
2 .
3 .

برابر برخوردار باشند

4ي مبنا
صراحت به مسلمانان دستور م هقرآن ب

 یکیو ن
مذهب را شامل م

م هستندیرکو ت
معمول سا

مهر و عطوفت اسالمی برخوردار باشند
برگرفت و ز

غیرمسلما
در عهدنامۀ  ).153

یآنان نبا
ه باشند معزز و محترم خواهند بوک

ادیان و مناسک آنها نیز موضوعی است که باید مورد توجه قرار بگیرد
در مدینه دید که یهودیان یک روز  )ص(

و اهللاِ ال أجد لبن. ... 1
2 .ناً وسلنَّاسِ حقُولُوا لو
3 . نَّ اللّه وأَحسنُوا إِ



از دسـت   اي است؟ گفتند این روز، روز مبارکی است که خدا بنـی اسـرائیل را  
ما «: فرمود )ص( پیامبر

و خودش آن روز را روزه گرفت و به بقیـه مسـلمانان   

امبر یـ پو  1دانـد  می ان
. ن رحمت و محبـت اسـت  

و ابـراز   3دانـد  یمطلوب م
ـ پد ی ـ د آی سـایر   4.دی

. تـر اسـت   يتر و ضـرور 
د قلب خود را مملو از عشق 

ـ مانند نش بـا  یا در آفـر ، ی
است تـا   یافکنش یدر آفر

طبعـاً محبـت و دوسـت داشـتن     
بـودن   ش فقـط انسـان  

نـوع حاصـل    ست و صرفاً بـا خواسـت و اراده محبـت بـه هـم     
د نسبت به نـوع انسـان داشـته    

در . نند تا بتوانند عشق بورزند و دوست داشته باشـند 
، ده بـه صـرف انسـان بـودن    

در  )ع( لـی عاگرچـه خطـاب امـام    
مورد داخل کشور بوده اما چنین نگرشی، کلـی اسـت و بـه داخـل کشـور محـدود       

                                        

ج ، ق1403، مؤسسـۀ الوفـاء  
 د و م مـ هنَّ أَقْرَب د جِ لَتَ ةًوا و  ذ نَ یللـَّ

م الَ  نَّه هباناً وأَ ر تَینَ و5( مائـده ، بِرُونَکس:( 
ـ ی ـ  رٌ واللَّ حر فُـور ، میه غَ

اي است؟ گفتند این روز، روز مبارکی است که خدا بنـی اسـرائیل را  
پیامبر. تدشمنان نجات داد و حضرت موسی در آن روز روزه گرف

و خودش آن روز را روزه گرفت و به بقیـه مسـلمانان   » از شما به موسی سزاوارتریم
  ).142: ق1420البخاري، (هم توصیه کرد که روزه بگیرند 

انیجهان يبرا یرا رحمت )ص( امبر اسالمیپصراحت  قرآن به
ن رحمت و محبـت اسـت  یز دیطبعاً اسالم ن 2؛ز خود به آن اشاره داردین) ص
مطلوب م، ر ظالمیبر و غکر متیان غیحیمؤمنان را با مس یقرآن دوست
یدشمنان آنها مروت و دوسـت  ان مسلمانان ویند مک یم ي

تر و ضـرور  ت و محبت آسانن مرویجاد ایستند و این ندشمها نیز 
د قلب خود را مملو از عشق یبا، ان مسلمانیمان و والکمعتقد است حا) ع( علی

مانندکحا ینیا برادر دیه ک یمردم، نندکو محبت نسبت به مردم 
در آفر يدن هماننیو ا )326: 1371شهیدي، ( آنان همانند هستند

طبعـاً محبـت و دوسـت داشـتن     . نوع باشـد  انسان قلبش پر از عشق و محبت به هم
ش فقـط انسـان  کاعتقاد نباشد و وجـه مشـتر   ر و همکاگر همفویژه  ی، به
ست و صرفاً بـا خواسـت و اراده محبـت بـه هـم     ین ياراد يامر
د نسبت به نـوع انسـان داشـته    یه افراد باکاز دارد ین یه به نگرش خاصکبل، شود

نند تا بتوانند عشق بورزند و دوست داشته باشـند یخداوند بب یباشند و او را تجل
ده بـه صـرف انسـان بـودن    یـ از هر مذهب و عق ها انسانتمام ، )ع( علیامام 

اگرچـه خطـاب امـام    . انـد  سته محبت و دوست داشتن دانسته شده
مورد داخل کشور بوده اما چنین نگرشی، کلـی اسـت و بـه داخـل کشـور محـدود       

  . شود

                                                                 
  107 ):21( اءیانب. نیللعالم حمۀاال ر كو ما ارسلنا
عثْت ر نَّما بِ مؤسسـۀ الوفـاء  : روتیب، بحاراالنواری، محمد باقر المجلس. حمۀا

  . 30ص 
ذ داوةً للَّ النَّاسِ ع د نَّ أَشَ د جِ ذینَ آمنُوا الْیلَتَ د کنَ أَشْرَیهود والَّ و م مـ هنَّ أَقْرَب د جِ لَتَ وا و

صاری نَّا نَ م قس کذل  ينَ قَالُوا إِ نْهنَّ م م الَ یسیبِأَ نَّه هباناً وأَ ر نَ و
ن   علَ بیاللَّه أَ کنَیجبو یمذ دینَ عادینَ الَّ وم م نْهم م ـ یواللَّه قَـد  ةًتُ رٌ واللَّ
)60:( 7 .  
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اي است؟ گفتند این روز، روز مبارکی است که خدا بنـی اسـرائیل را   روزه
دشمنان نجات داد و حضرت موسی در آن روز روزه گرف

از شما به موسی سزاوارتریم
هم توصیه کرد که روزه بگیرند 

قرآن به
ص( رمکا

قرآن دوست
يدواریام

ها نیز  ملت
علیامام 

و محبت نسبت به مردم 
آنان همانند هستند

انسان قلبش پر از عشق و محبت به هم
ی، بهسکهر

امر، باشد
شود ینم

باشند و او را تجل
امام  سخن

سته محبت و دوست داشتن دانسته شدهیشا
مورد داخل کشور بوده اما چنین نگرشی، کلـی اسـت و بـه داخـل کشـور محـدود       

شود نمی

و ما ارسلنا. 1
عثْت ر. 2 نَّما بِ ا

ص ، 10
3 .ذ داوةً للَّ النَّاسِ ع د نَّ أَشَ د جِ لَتَ

ذ یآمنُوا الَّ
82   

4 .سیع 
( ممتحنه
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، تـاب کهـا و اهـل    ت
نتـان  یحسد دوست داشتند شـما را از د 

نند و کش یمان میاز آنان پ
ه خـدا  کـ ن کـ  یپوش شان چشم

هـا از روي   موارد فوق در صورتی بـود کـه غیرمسـلمان   
و  شدند کـه قـرآن بـه بخشـش    

ها و مهرورزي به آنها به عنوان جلوه و تجلیِ هنـر  

ها با یکدیگر از هر ملیتی و مـذهبی در زنـدگی و امـور دنیـایی     

آمیز از اصول مسلم اسالم است و در موارد خطاي طرف 

: در تضـاد اسـت   يز
هدف قدرت و حکومت در اسالم، آمـوزش مـردم و فـراهم    

و ا یـ تـا در دن  3سـت المـال ا 
 يه در فضـا کـ اسـت  

                                        
نْ     مـ م هِ فُسـ نْ نْ عنـد أَ داً م سفَّاراً ح

د یلِّ شَک  ینَّ اللّه علَ  بقره. رٌیء قَ
ظّـاً   وا حنَس و هع اضون م ع م ل
      نَّ اللّـه فَح إِ اصـو م نْه عـ ففَـاع م نْه الً مـ

حۀ یالنصـ  یفـ  اإلبالغ فی الموعظه و االجتهـاد 
98 .  

تیـ از اقل يارید بسیفرما یم) ص( پیامبردر قرآن به  خداوند
حسد دوست داشتند شـما را از د  يار شد از روکشان آشیه حق براکبعد از آن

از آنان پ ین بعضیهمچن 1.دیدرگذرد و ینکشما عفو  یبرگردانند ول
شان چشمیاز آنان درگذر و از خطاها ینند ولک یانت میبه تو خ

موارد فوق در صورتی بـود کـه غیرمسـلمان    2.اران را دوست دارد
شدند کـه قـرآن بـه بخشـش     شکنی و خیانت، اقداماتی را مرتکب می حسد، پیمان

  . دهد گذشت فرمان می

ها و مهرورزي به آنها به عنوان جلوه و تجلیِ هنـر   دوست داشتن تمام انسان. 
  خداوند، مورد توصیه اسالم است؛

ها با یکدیگر از هر ملیتی و مـذهبی در زنـدگی و امـور دنیـایی      تعامل انسان. 
  بوده است؛ )ع( و ائمه شیعه) ص( امبر اسالمیپخود، سیرة 

آمیز از اصول مسلم اسالم است و در موارد خطاي طرف  همزیستی مسالمت 
  . االمکان به بخشش و گذشت توصیه شده است مقابل، حتی

  اساس خشونت  ینف .5
  اسالم یاسیشه سیاند یتضاد خشونت با مبان

زیاساساً با خشونت و خـونر ، اسالم یاسیشه سیل اندیبه چند دل
هدف قدرت و حکومت در اسالم، آمـوزش مـردم و فـراهم    ن تری مهم هکنیات 

المـال ا  ها و توزیع درست بیت انسان یامل و تعالکت  کردن زمینۀ
اسـت   یمعرفت یبحث ها، انسان ارتقاي بینش. آخرت به سعادت برسند

                                                                 
هلِ الْی نْ أَ کرٌ م ونَیتَابِ لَود د إِکرُ ع نْ ب م یمانکم نْ    کم مـ م هِ فُسـ نْ نْ عنـد أَ داً م سفَّاراً ح
ا تَبم د ع تَّیبوا حح فَ اصفُوا و قُّ فَاعح م الْ ی  ینَ لَهت نَّ اللّه علَاللّه بِأَمرِه إِ یأْ
109 .  

م م قْضهِ م قَایفَبِما نَ هلْنَا قُلُوبع جو م نَّاهع م لَ یۀًثَاقَهرِّفُونَ الْی سظّـاً  کح وا حنَس و هع اضون م ع م ل
طَّلع علَ الَ تَزَالُ تَ و نَۀٍخَا  یرُوا بِهئ م نْهـ  م لَّا قَل نَّ اللّـه      یإِ فَح إِ اصـو م نْه عـ ففَـاع م نْه الً مـ

نسح الْم ب13 ):5( مائده. نَیح .  
ال ما حمل من امر رب یس عل اإلبالغ فی الموعظه و االجتهـاد : هاالمام ا

98ص . 105خطبۀ ، نیشیپ، البالغه نهج اصرار السهمان علی اهلها

  

 

خداوند
بعد از آن

برگردانند ول
یبه تو خ

اران را دوست داردکویکن
حسد، پیمان

گذشت فرمان می

  اصول
1 .

خداوند، مورد توصیه اسالم است؛
2 .

خود، سیرة 
3. 

مقابل، حتی

5 يمبنا
تضاد خشونت با مبان. 1

به چند دل
ت تخس

کردن زمینۀ
آخرت به سعادت برسند

1 . د کویث
ا تَبم د ع ب

)2:( 109
2 .م م قْضهِ فَبِما نَ

طَّلع علَکمما ذُ الَ تَزَالُ تَ و رُوا بِه
حسنی الْم بح
نّه ل. 3 س علیا
اصرار السهمان علی اهلها... و



مـدار و   اخـالق  اسـالم 
. اسـت  در جامعـه  یو اله

 یو اخالقـ  یه مبنا و هـدف آن ارزشـ  
ه کـ نیسـوم ا . بزنـد  ی

اسـت  یه در عرصـه س 
؛ خوانسـاري،  125و  

) خوانساري، پیشـین؛ شـهیدي، پیشـین   
ن دو هدف مهم به مـردم  
د عـدالت را بخواهنـد   

عـدالت نباشـند    ل خواهان 
ان خـود برقـرار   یـ ا حـق را در م 

شونت برخالف اصول عدالت است و فساد محسوب 
مـردم نتوانسـت در انجـام    

دانـم   یمن مـ : به دست آورد خطاب به آنان گفت
توانـد شـما را اصـالح    

 نمکـ  یخودم را دچار فسـاد نمـ  

رد کـ خشونت اقامه  ی
. ه ابـزار اسـت  کـ بل سـت 

ه حـق و عـدالت اسـت و    
شـهیدي،  ( 3رونـد  ین اهـداف بـه شـمار مـ    

 ينفسـه دارا  یومت ف
از  ینسـان و ا یاخالقی، 

زة یـ چ انگینـدارد و هـ  

                                        
  

15.  

اسـالم  یاسـ یشـه س یه اندینکـ دوم ا. ردیگ یصورت م یآرام و عقالن
و اله یانسانی، اخالق هاي ارزشو هدف آن تحقق  1محور
ه مبنا و هـدف آن ارزشـ  ک يا شهیاند. است یضد اخالق يخشونت امر

یراخالقـ یغ يهـا  وهیتحقق آنها دست به ش يتواند برا یاست نم
ه در عرصـه س کـ  ین هدفیتر ینیو ع اسالم یاسیشه سین مشخصه اند

 112و  100-97: 1371قزوینـی،  ( 2ند تحقق عـدالت ک ی
خوانساري، پیشـین؛ شـهیدي، پیشـین   ( يمحور و حق )216، 198، 104، 11

ن دو هدف مهم به مـردم  یتحقق ا. الملل است نیچه در داخل و چه در عرصۀ نظام ب
د عـدالت را بخواهنـد   یگران بایمردم و باز. دارد یبستگ المللی بازیگران بینمعه و 

ل خواهان ید اگر آنها به هر دلینند تا به دست آکو در راه آن تالش 
ا حـق را در م یه به عدالت تن دهند کرد کتوان آنان را مجبور 

شونت برخالف اصول عدالت است و فساد محسوب عالوه خود اعمال خ؛ به 
مـردم نتوانسـت در انجـام     يارکـ ل عـدم هم یبه دل وقتی )ع( یحضرت عل. 

به دست آورد خطاب به آنان گفت یتیاصالحات مورد نظر خود موفق
توانـد شـما را اصـالح     یه مک يزیتنها چ، توان شما را به راه اصالح آورد یچگونه م

خودم را دچار فسـاد نمـ  ، اصالح شما يمن برا یر است ولیزور و شمش
  ).؛ شهیدي، پیشین272-273: ق1414شیخ المفید، 
یاسالم بر نف یاسیشه سیتوان در اند یه مک یلین دلیچهارم
سـت یومـت اصـل ن  کقـدرت و ح  ،شـه ین اندیه در اکن است 

ه حـق و عـدالت اسـت و    کـ سـت بل یقدرت ن، اسالم یاسیشه سیر اندن محو
ـ تحقق ا يبرا يومت ابزارکقدرت و ح ن اهـداف بـه شـمار مـ    ی

ومت فکقدرت و ح، ن اساسیبر ا ).247: پیشین؛ شیخ المفید، پیشین
ی، اله هاي ، ارزشعدالت، ان تحقق حقکستند و اگر امی
نـدارد و هـ   ین قدرت ارزشـ یر نباشد ایپذ انکومت و قدرت امکق ح

                                                                 
  . ن مقالهیدر هم» یو انسان یبه اصل اخالق يبندیپا«بحث : 
15): 42(ي شور/ 42و  8 ):5( مائده/ 90 ):16( نحل/ 58 ):4(

  ....و برأ النسمه ۀحبلا فلق ياما و الذ
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آرام و عقالن
محور ارزش

خشونت امر
است نم
ن مشخصه اندیبارزتر
یدنبال م
1360 :11

چه در داخل و چه در عرصۀ نظام ب
معه و جا

و در راه آن تالش 
توان آنان را مجبور  ینم

؛ به سازند
. شود یم

اصالحات مورد نظر خود موفق
چگونه م

زور و شمشند ک
شیخ المفید، (

چهارم
ن است یا

ن محوتری مهم
قدرت و ح

پیشین؛ شیخ المفید، پیشین
یارزش ن

ق حیطر

: ك. ر. 1
( نساء. 2
اما و الذ. 3
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ه اگر اسالم اساساً با خشـونت مخـالف اسـت    
مسلمانان را بـه  ، اتی

تـوان تمـام آیـات قـرآن     
ـ ن آتـری  مهـم ه نخست کـ  ات ی
جۀ ایـن  یکنند که نت روند جهاد را مشروط و مقید می

ممنوعیـت سـتم در اثنـاي    
ـ ا. شود یو ضرورت پایبندي به اخالقیات و حقوق بشردوستانه را شامل م ن ی

 ـو نـه بـیش از آن     ـ
ت مطلق قرآن در مـورد  
مسلمانان را دعوت بـه  

مطلـق و  «براساس قاعده 
شـوند و بایـد در    آیـات مطلـق بـر آیـات مقیـد حمـل مـی       

 انـد تفسـیر و عمـل شـوند    
، بنا به سیاق قبل و بعد و شأن نزول

درصدد بیان حکمی یا تبیین وضعیتی هستند یا مؤمنان را به انجـام عملـی تحـریض    
ـ  اتی هسـتند  دسته سوم آی

اند یا اجر و پاداش مجاهـدان یـا شـهیدان را    
بلکه جوانب مختلف جهاد 

  . جهادي که تابع قواعد و شرایط آیات مقید است

نـه و در  یومـت آن حضـرت در مد  
اساس رفتـار آن  . ز بود
و وگو،  ، گفتمانیتوافق و عهد و پ

 از تـنش و خشـونت بـود   

  ).همان( گرفتن آن وجود نخواهد داشت يهم برا

 جنگ و جهاد در قرآن

ه اگر اسالم اساساً با خشـونت مخـالف اسـت    کن پرسش مطرح شود ین است ا
ین آیاز ا یست و چرا برخیات جنگ و جهاد در قرآن چ

تـوان تمـام آیـات قـرآن      مـی ، نند؟ با یک بررسی اجمالیک یب میجنگ و جهاد ترغ
نخست کـ دستۀ : دربارة جنگ و جهاد را به سه دسته تقسیم کرد

روند جهاد را مشروط و مقید می یم به شمارقرآن در مورد جنگ 
ممنوعیـت سـتم در اثنـاي    ، آغـاز جنـگ  بـه  مسلمانان ، مجاز نبودن ها و قیدها

و ضرورت پایبندي به اخالقیات و حقوق بشردوستانه را شامل م
ـاقدامات بازدارنده را فقط در حـد مقابلـه بـه مثـل       ةات اجاز
ت مطلق قرآن در مـورد  ا آیایدستۀ دوم  ).106-110: 1385علیخانی، ( نندک ی

مسلمانان را دعوت بـه  ، گونه قید و شرطی آیاتی هستند که بدون هیچ، جنگ و جهاد
براساس قاعده  )1: استگفتنی دو نکته ، این آیات در مورد. کنند جهاد می

آیـات مطلـق بـر آیـات مقیـد حمـل مـی       ، در علـوم قرآنـی  
انـد تفسـیر و عمـل شـوند     ه آیات مقیـد تعیـین کـرده   ارچوب قیود و شروطی ک

بنا به سیاق قبل و بعد و شأن نزول، هرکدام از این آیات )2 ).103: 1363سیوطی، 
درصدد بیان حکمی یا تبیین وضعیتی هستند یا مؤمنان را به انجـام عملـی تحـریض    

ـ . اند کنند که قبالً آن را تحت شرایط خاص تجویز کرده دسته سوم آی
اند یا اجر و پاداش مجاهـدان یـا شـهیدان را     که به تبیین ابعاد مختلف جهاد پرداخته

بلکه جوانب مختلف جهاد ، امر به جهاد نشده، در این آیات. اند مورد اشاره قرار داده
جهادي که تابع قواعد و شرایط آیات مقید است. کند را روشن می

  رهیخشونت در سنت و س
ومـت آن حضـرت در مد  کاز جملـه در طـول ح  ) ص( مبر اسالما

ز بودیآم م و مسالمتیمال، ار معقولیمقابل مخالفان و دشمنانش بس
توافق و عهد و پ ينه بر مبنایهود در مدیحضرت با اقوام مختلف 
ـ از طر مسـئله حل ی، در مواقع اضطرار و بحران از تـنش و خشـونت بـود    زیـ ق پرهی

  

 

هم برا ینید

جنگ و جهاد در قرآن. 2
ن است اکمم

ات جنگ و جهاد در قرآن چیپس آ
جنگ و جهاد ترغ

دربارة جنگ و جهاد را به سه دسته تقسیم کرد
قرآن در مورد جنگ 

ها و قیدها شرط
و ضرورت پایبندي به اخالقیات و حقوق بشردوستانه را شامل م، جنگ

ات اجازیآ
یصادر م

جنگ و جهاد
جهاد می

در علـوم قرآنـی  » مقید
ارچوب قیود و شروطی کهچ
سیوطی، (

درصدد بیان حکمی یا تبیین وضعیتی هستند یا مؤمنان را به انجـام عملـی تحـریض    
کنند که قبالً آن را تحت شرایط خاص تجویز کرده می

که به تبیین ابعاد مختلف جهاد پرداخته
مورد اشاره قرار داده

را روشن می

خشونت در سنت و س. 3
ایپسنت 

مقابل مخالفان و دشمنانش بس
حضرت با اقوام مختلف 
در مواقع اضطرار و بحران



امبر یـ پز موضـع  یـ ان ن
آن حضـرت فقـط    ی

ز یـ رد نک یه بر دشمنانش غلبه م
  ).84-94: همان

ی، ل مختلف عقلـ یان معتقدند به دال
د به یبا) ص( اسالم ی

-94: ق1395ابن عسـاکر،  
د و از یاز حق خود چشم پوشـ 

ن تـری  مهـم از  یکـی  )
: همـان (دانـد   میدر جامعه 

ز و ابا داشـتند و  یپره 
ـ ز حضـرت سـازگار نبـود    را ی

ه در آن کـ بود  يا و جامعه
 ينت زبان حـق خـود را از قـو   

ه بـا  ک يزینه با خشونت و خونر
: فرمـود  )ع( آن حضرت به فرزنـدش امـام حسـن   

م کو بـه حـا  ) 18: 1286
 خـدا در  يخوانـد و رضـا  

ت یـ هـا و امن  ن رفتن غـم 

ه آن حضـرت  کـ مورد وجـود نـدارد   
رات و که مـذا کپس از آن

ـ دند و در نها ت دو لشـگر در  ی
 يخـود را بـرا   يهـا  ن تالش
 ،جنگآغاز از  پیش ی
شـتر  یدر ب ).69: تـا  ابن الجوزي، بی

ه کـ گفـت   یگرفت و م

ان نکپرسـتان و مشـر   در مقابل بـت  ).269-293: 1386علیخانی، 
ینظـام  يهـا  يریـ ها و درگ بود و جنگ یامالً دفاعک) ص
ه بر دشمنانش غلبه مک يدر موارد ).487-504: همان( داشت یجنبۀ دفاع
همان( روش آن حضرت بود تمیمدارا و مال ، گذشت، 
ان معتقدند به دالیعیان است و شیعیامام اول ش )ع( علیامام 
یبعد از رسول گرام )ع( علیحضرت ی، اجتماع یاسیو س
ابن عسـاکر،  ( گرفت یم و رهبر جامعه قدرت را به دست مکعنوان حا
از حق خود چشم پوشـ ، ومتکو چند دوره ح یمدت طوالن يابر ی
)ع( علـی حضرت . کرداستفاده ندر اختیار داشت، ه ک یی
در جامعه  يزیاز بروز خشونت و خونر يریشگین امر را پی

 يزیشدت از خشونت و خونر ومت خود بهکدر حایشان 
حضـرت سـازگار نبـود    يرکـ ف یبا اهداف و مبان يزیاساساً خشونت و خونر

و جامعه یاسیساختن نظام س، ومتکهدف حضرت از قدرت و ح
نت زبان حـق خـود را از قـو   کف بتواند بدون لیباشد و ضع ين عدالت جار

نه با خشونت و خونر يا ن جامعهیان چنیبن ).336: شهیدي، پیشین
آن حضرت به فرزنـدش امـام حسـن   . ر استیپذ انکت و آرامش ام

1286محمـود العقـاد،   (» نکمبارزه دعوت ن يرا برا یسک
خوانـد و رضـا   یتو را بدان فرا م، ه دشمنک یرد از صلحکمصر سفارش 

ن رفتن غـم یاز ب، ش سربازانیه صلح باعث آساکمتاب  يرو، آن است
  ).338: شهیدي، پیشین( شود یشهرها م

مورد وجـود نـدارد    یک یحت )ع( علیومت حضرت کدر ح
پس از آن، نهروان، نیصف، در سه جنگ جمل. جنگ باشندآغازکنندة 

دند و در نهایرس یه توافق نمن بیداد و طرف یجه نمیآمدها نت
ن تالشیآخر )ع( علیحضرت ، ردندک یم ییآرا مقابل هم صف

یلحظات، ن باریچندم يبست و برا یار مکاز جنگ به  ي
ابن الجوزي، بی( ردک یره دعوت مکطرف مقابل را به صلح و مذا

گرفت و م یدان باال مینفر قرآن را در م یکا یفرستاد  یز قرآن می
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علیخانی، (
ص( اسالم

جنبۀ دفاع
، بخشش

امام 
و س ینقل

عنوان حا
یول ،)84

ییها اهرم
یل ایدال
ایشان  ).92

اساساً خشونت و خونر
هدف حضرت از قدرت و ح

ن عدالت جاریقوان
شهیدي، پیشین( ردیبگ
ت و آرامش امیامن
کهرگز «

مصر سفارش 
آن است
شهرها م

در ح
آغازکنندة 

آمدها نت و رفت
مقابل هم صف

ریجلوگ
طرف مقابل را به صلح و مذا

ز قرآن میموارد ن
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م کـ ح) ن اسـت یه مورد قبول طـرف 
هـم جنـگ را شـروع    

و  763: 1370المسـعودي،  
بـه   )ع( علـی العـادة حضـرت   
ه بـا  کاست  یم مصر متجل

حضـرت بـه   . دانـد  ی
نـد  ک یاشاره م يو اعتقاد

خـتن خـون   یومت خود را با ر
ف و تزلـزل قـدرت و   

 تنها اقدام مشـروع و رمجاز 

د در حد ضـرورت و رفـع خطـر انجـام     

ها در جهت خاتمۀ  د تمام تالش

 يواال هـاي  ارزشارم و 
المجلسـی،  ( 2ح فرمـوده اسـت  
ار مهم ید بسیآن مبعوث شود با

 یاتیـ ار حیبسي، چه در آن دوران و چه در ادوار بعد
                                        

ه مورد قبول طـرف ک( ن قرآنیم و هرچه اید دست از نبرد بردار
هـم جنـگ را شـروع     باز، شد ین اقدامات مؤثر واقع نمیه اکپس از آن. میریبپذ

المسـعودي،  ( نـد کنـگ را آغـاز   ماند تا دشمن ج یرد و منتظر م
العـادة حضـرت    ت فـوق یحساسـ  ).94و  182: تا یعقوب، بی  ؛ ابی

م مصر متجلکدر نامۀ آن حضرت به حا يزیحرمت خون و قبح خونر
یبـه نـاحق مـ    يزین گناه را خونریتر بزرگ، رسا و روشن

و اعتقاد یاجتماعی، اسیدر ابعاد س يزیفراوان خونر یمنف ي
ومت خود را با رکقدرت و ح يها هیپا یدهد مبادا بخواه یو هشدار م
ف و تزلـزل قـدرت و   یخـود موجـب تضـع   ، ختن خون بـه نـاحق  یه رک ینک

  1.شود یومت م

رمجاز یغممنوع و  یکیزیاساساً هرگونه خشونت ف .1اصل 
 ؛دفاع است
د در حد ضـرورت و رفـع خطـر انجـام     یفقط با، دفاع و مقابله به مثل .2اصل 
 ؛شتریشود و نه ب
 ؛هرگونه آغاز به جنگ ممنوع و حرام است .3اصل 
د تمام تالشیبا، در صورت وقوع جنگ و خشونت .4اصل 
  . ار بسته شودکجنگ به 

  پایبندي به اصول اخالقی .6
   اصالت اخالق

ارم و کـ م میل و تتمـ یـ مکت ،امبرین اهداف بعثت پتری مهماز 
ح فرمـوده اسـت  یخود بدان تصـر  )ص( رمکه رسول اکاست  

آن مبعوث شود با يبرا يامبریپی که ا هدفیمسئله  ).287، 210
چه در آن دوران و چه در ادوار بعد يجامعۀ بشر يد برایباشد و با

                                                                 
  . 339ص ، 53نامۀ ، نیشیپ، البالغه

م : قال رسول اهللا تم   .ارم االخالقکمانما بعثت لأُ

  

 

د دست از نبرد بردارییایب
بپذ، ردک
رد و منتظر مک ینم

؛ ابی718
حرمت خون و قبح خونر

رسا و روشن یانیب
يامدهایپ

و هشدار م
کم کمح
ومت مکح

  اصول
اصل 
دفاع است
اصل 
شود و نه ب
اصل 
اصل 
جنگ به 

6 يمبنا
اصالت اخالق. 1

از  یکی
 یاخالق
: پیشین

باشد و با

البالغه نهج. 1
قال رسول اهللا. 2



پس از ي، امبریهر پ. ند
آن معبوث شـده بـه    

 ده نگرفتـه یآن هدف را ناد
ن تـری  مهـم از  ازآنجاکـه یکـی  

رم در کـ رسـول ا ، ارم اخـالق بـود  
 یاخالقـ  هاي ارزشا و اقامۀ 

رد کـ تمـام اقـدامات و عمل  
ارم کـ ارچوب مهـ شبرد امور اسـالم و مسـلمانان در چ  

 هاي اخالقی، در صـدد بیـان  
ر یو سـا  یانند دستورات فقه

اسـالم   یل ضـرورت عمـل بـه دسـتورات اخالقـ     
و عمـل بـه    يبنـد یه پا

ه ک یحال در. از هدف اسالم است
س آن کـ رد امـا ع کـ هـدف  

ۀ مـردم  کیـ اسـالم را تز 
ه اخـالق  کـ  يا به گونه

 مـال کت خـود بـه   یه و عادت شود تـا در انسـان  
ان یا و ادیگر از اهداف انب

از هـدف اسـت ـ     ي
ه اخالق و بپذیریم کاگر 
از اهـداف   یبخشـ ، آنها مبعوث شـد 
رود و فلسـفۀ   یال مـ ؤ

 يدر جنگ ضـرور  ی

ندکرا مبعوث  يامبریآن پ يبرا یباشد تا خداوند تعال ی
 يه براک یهدف يوشش خود را در راستاکتمام تالش و 
آن هدف را ناد یچ مصلحتیهو به سبب  یطیچ شرایار بسته و تحت ه

ازآنجاکـه یکـی  . شد یمبعوث نم يامبریاو به پ، را اگر آن هدف نبود
ارم اخـالق بـود  کل میمکت) ص( امبر بزرگ اسالمیاهداف بعثت پ
ا و اقامۀ یاح يخود را برا یثر مساعکف خود حدایتمام عمر شر

ـ از آنهـا غفلـت نورز   یطیچ شرایر بست و در ه تمـام اقـدامات و عمل  . دی
شبرد امور اسـالم و مسـلمانان در چ  یپ يبرا) ص( حضرت رسول

  . بود 
هاي اخالقی، در صـدد بیـان   قیت ارزشن بحث ما با مفروض گرفتن مطلیدر ا

انند دستورات فقهاسالم هم یه عمل به دستورات اخالقکم یته هست
ل ضـرورت عمـل بـه دسـتورات اخالقـ     یاز دال یکی. واجب است، 

ـ  یدر حوزة س ـ الملـل ا  نیاست و روابـط ب ه پاکـ ن اسـت  ی
از هدف اسالم است يا مرتبه، آنها در جامعه یو تجل یاخالق هاي
هـدف   يتـوان فـدا   یو ابزار را مـ ومت ابزار است کقدرت و ح
اسـالم را تز  یف رسول گرامـ یاز وظا یکی یخداوند تعال. ستیمشروع ن

به گونه؛ ت و رشد دادن آنان استیترب، ۀ مردمکیتز. رده است
ه و عادت شود تـا در انسـان  کشان ملیفاضله و اعمال صالحه برا

گر از اهداف انبید یکی ).همان(شوند ا و آخرت سعادتمند یبرسند و در دن
يا خـود مرتبـه   مـالْ کمال انسان ـ اگرچه  کهدف از  یو حت

اگر  ).535: 1376طباطبایی، ( ا و آخرت استیسعادت او در دن
آنها مبعوث شـد  يبرا )ص( امبر اسالمیه پک یاخالق هاي
ـ اصل وجود اسالم ز، با نادیده انگاشتن آن، اسالم است ؤر سـ ی

  . شود دار می خدشهآن  ي

  به اخالق در جنگ يبند
یحت یو انسان یت تمام اصول اخالقیرعا، اسالم يها طبق آموزه
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یو اساس
تمام تالش و ، بعثت

ار بسته و تحت هک
را اگر آن هدف نبودیز

اهداف بعثت پ
تمام عمر شر

ر بست و در هاکبه 
حضرت رسول

 یاخالق
در ا

ته هستکن نیا
، امکاح
در حوزة سویژه  به

هاي ارزش
قدرت و ح
مشروع ن

رده استکن ییتع
فاضله و اعمال صالحه برا

برسند و در دن
و حت یاله

سعادت او در دن
هاي ارزش

اسالم است
يوجود

بندیپا. 2
طبق آموزه
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دشـمن  ، ه هیچ طرفی حق ندارد در جنـگ 
یا اینهـا را مسـموم و   

زمینـه،  ین استدالل در این 
دهـد در مقابـل غیـر     مـی 

گیرنـد از   فقط به همان صورت و همان اندازه که مـورد تجـاوز قـرار مـی    
پیـامبر   ةسـیر  2.دهـد  روي یا ظلم و تعـدي نمـی  

ها این بود که در امانـت خیانـت نکنیـد و زنـان و کودکـان را      
مـوارد متعـددي در سـیره پیـامبر     

ن یهمچنـ  .از کشتن زنان و کودکان نهی فرمودنـد 
شـمرد و بــه   هـا غیرمجـاز مـی   
و نسبت بـه   نقض امانت نکنید

بـا  ، گفتنی است خدعه جنگی که مجـاز شـمرده شـده   
خیانت و فریبکاري تفاوت اساسی دارد و خیانت با دشـمن در اثنـاي جنـگ جـایز     

لشـگر   .بسـت  )ع( ی
در . رار شـد کـ ن امر چنـد بـار ت  

چرا او هم رفتاري  که
 .ولی امام با غیر اخالقی تلقی کردن این عمـل آن را نپـذیرفت  

همچنین وقتی امام توسط ابن ملجم ضربت خورد در مورد قاتل خود سـفارش کـرد   

 بر مبنـاي حقـوق اسـالمی و بـا قائـل شـدن بـه سـه اصـلِ         
و رفتارهـاي  ، پایبندي بـه اصـول اخالقـی در حـین نبـرد     

                                        
م فی بالد المشرکین أن یلقی الس.  

اهللا  مـا اعتـدي علـیکم وتقـوااهللا و اعلمـوا ان     
ــدوا ــاتلونکم و ال تعت ــذین یق اهللا  ان، ال

سـید  : ك. هاي آن در صدر اسالم ر
، 1383مرکز نشر علوم اسالمی، 

ه هیچ طرفی حق ندارد در جنـگ کح شده یتصرۀ اسالم یدر متون اول
یا اینهـا را مسـموم و    دارو و نیازهاي مشابه باز دارد، غذا، خود را از دستیابی به آب

ین استدالل در این تر مهم 1.مشرکان باشد غیر قابل استفاده سازد اگرچه از آنِ
مـی  شریفه قرآن مبتنی است که به مسـلمانان اجـازه   ۀبر این آی
فقط به همان صورت و همان اندازه که مـورد تجـاوز قـرار مـی    ، مسلمانان

روي یا ظلم و تعـدي نمـی   خود دفاع کنند و به آنها اجازه زیاده
ها این بود که در امانـت خیانـت نکنیـد و زنـان و کودکـان را       بزرگ اسالم در جنگ

مـوارد متعـددي در سـیره پیـامبر      ).41: 1414؛ حنبـل،  992: تا ، بیابن هشام(
از کشتن زنان و کودکان نهی فرمودنـد آنان را وجود دارد که ) ص

هـا غیرمجـاز مـی    خیانـت را طـی جنـگ    هرگونـه ) ص( پیـامبر اسـالم  
نقض امانت نکنید، فرمود بجنگید ولی فریب ندهید جنگجویان خود می

گفتنی است خدعه جنگی که مجـاز شـمرده شـده    3.کس خیانت روا ندارید
خیانت و فریبکاري تفاوت اساسی دارد و خیانت با دشـمن در اثنـاي جنـگ جـایز     

یه آب را بر لشگر امـام علـ  ین لشگر معاویدر جنگ صف 
ن امر چنـد بـار ت  یا .شتار همگان گذایرد و در اختکامام آب را آزاد 

که شدت اعتراض کردند به )ع( ت یاران و لشگریان امام علی
ولی امام با غیر اخالقی تلقی کردن این عمـل آن را نپـذیرفت  ، همانند معاویه ندارد

همچنین وقتی امام توسط ابن ملجم ضربت خورد در مورد قاتل خود سـفارش کـرد   
  .مبادا او گرسنه و تشنه بماند

بر مبنـاي حقـوق اسـالمی و بـا قائـل شـدن بـه سـه اصـلِ         ، محقق داماداستاد 
پایبندي بـه اصـول اخالقـی در حـین نبـرد     ، کاربرد سالح، محدودیت

                                                                 
م فی بالد المشرکین) ص( نهی رسول اهللا ):علی( قال علی أن یلقی الس

مـا اعتـدي علـیکم وتقـوااهللا و اعلمـوا ان       فمن اعتـدي علـیکم فاعتـدوا علیـه بمثـل     
ــین ــره، المتق ــاتلوافی/ . 194 ):2( بق ــدوا اهللا ســبیل و ق ــاتلونکم و ال تعت ــذین یق ال

  . 190 ):2( بقره، المعتدین
  . 992ص ، پیشین، ابن هشام

هاي آن در صدر اسالم ر در خصوص تفاوت خدعه جنگی و خیانت و نمونه
مرکز نشر علوم اسالمی، : ، تهرانالمللی حقوق بشردوستانۀ بین، مصطفی محقق داماد

97-94.  

  

 

در متون اول. است
خود را از دستیابی به آب

غیر قابل استفاده سازد اگرچه از آنِ
بر این آی
مسلمانان

خود دفاع کنند و به آنها اجازه زیاده
بزرگ اسالم در جنگ

( نکشید
ص( اسالم

پیـامبر اسـالم  
جنگجویان خود می

کس خیانت روا ندارید هیچ
خیانت و فریبکاري تفاوت اساسی دارد و خیانت با دشـمن در اثنـاي جنـگ جـایز     

 4.نیست
امام آب را آزاد 

ت یاران و لشگریان امام علیینها
همانند معاویه ندارد

همچنین وقتی امام توسط ابن ملجم ضربت خورد در مورد قاتل خود سـفارش کـرد   
مبادا او گرسنه و تشنه بماندکه 

استاد 
محدودیت

قال علی. 1
فمن اعتـدي علـیکم فاعتـدوا علیـه بمثـل     . 2

ــین مــع المتق
المعتدین الیحب

ابن هشام. 3
در خصوص تفاوت خدعه جنگی و خیانت و نمونه. 4

مصطفی محقق داماد
97صص 



معتقـد اسـت طبقـات    
و  ،عـابران غیرنظـامی  

ــاً از مصــونیت و حمایــت  مطلق
انجام اقدامات زیر از نظـر  

) 2 ،نجمعی دشـم  کشتار دسته
تعـرض و  ) 4 ،جویانـه 

انهــدام ) 6 ،محــروم ســاختن دشــمن از آب و غــذا

ـ   الملـل در   نیاست و روابـط ب

و در  یبـر اسـاس قواعـد اخالقـ    

ط یشـرا . بنـد بـود  یپا 
  ؛ست

 ؛رمجاز و حرام است
و  ردن سـم کنده کپرا، 

، انیـ رنظامیغی، مبلغـان مـذهب  

با مخالفانشـان اشـاره   
وة یپرسـتان و دشـمنانش شـ   

                                        
 ):26( و شـعراء  36-25

. 104-69 ):26( و شـعراء 
-72 ):7( اعـراف : هود با مخالفان
  . 18-56 ):26( اءو شعر

معتقـد اسـت طبقـات    ، المللـی  در مخاصمات بـین  اخالقی و انسانی با اسراي جنگی
عـابران غیرنظـامی  ، ار و کشاورزانتج، سالخوردگان، زنان و کودکانمانند خاصی 
ــ ــان و مــذاهب مختلــفان و مروجــاروحانی ــاً از مصــونیت و حمایــت ، ن ادی مطلق

انجام اقدامات زیر از نظـر  ، و طرف منازعه از هر دین و مذهبی که باشد برخوردارند
کشتار دسته) 1 )55-57: 1383محقق داماد، ( :اسالم ممنوع است
جویانـه  انجـام اعمـال انتقـام   ) 3، )کشـتن اسـیران  ( سلب حق تسـلیم 

محــروم ســاختن دشــمن از آب و غــذا) 5 ،احترامــی بــه مجروحــان
 . انهدام درختان و محیط زیست) 7 ،ها تأسیسات و ساختمان

ـ  یمبنا و اساس سی، و انسان یاصول اخالق. 1اصل  است و روابـط ب
 ؛اسالم است
ـ  یاسـ ید تعامالت سیبا .2اصل  بـر اسـاس قواعـد اخالقـ    ی المللـ  نیو ب

 ؛رندیارچوب آن صورت پذ
 ید به اصول و قواعد اخالقـ یبا یطیتحت هر شرا .3اصل 
ستین یگرفتن اصول اخالق  دهیجواز نادی، ا جنگی یخاص بحران
رمجاز و حرام استیغ یشتار جمعک يها رها و سالحاستفاده از ابزا .4اصل 
، مثل بستن آبی راخالقیوة غیش هرگونهتوسل به  .5اصل 
  ؛ممنوع و حرام است... ردن آب و غذا وکآلوده ، روب

مبلغـان مـذهب  ، رانیـ پ، انکود، کتعرض به زنان هرگونه .6اصل 
  . ممنوع و حرام است... مردم و يها خانهی، مذهب ي

  وة حل مسائلین شیتر یاصل وگو؛ گفت .7
با مخالفانشـان اشـاره    یامبران الهیپ وگوي گفتاز  يخداوند در قرآن به موارد متعدد

پرسـتان و دشـمنانش شـ    ه با بتکند ک یهم امر م) ص( امبر اسالمیو به پ 
                                                                 

36 ):11( هـود . 59-64 ):7( اعـراف : انکنوح بـا مشـر   وگوي
و شـعراء  83-4 ):6( انعـام : پرسـتان  م با بـت یابراه وگوي گفت. 105
هود با مخالفان وگوي گفت. 258 ):2( بقره: م با نمرودیابراه وگوي
و شعر 49-76 ):20( طه :انیبا فرعون و فرعون یموس وگوي گفت
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اخالقی و انسانی با اسراي جنگی
خاصی 
روحانیــ

برخوردارند
اسالم ممنوع است
سلب حق تسـلیم 

احترامــی بــه مجروحــان بـی 
تأسیسات و ساختمان

  اصول
اصل 
اسالم است
اصل 

ارچوب آن صورت پذهچ
اصل 
خاص بحران
اصل 
اصل 

روبیکم
اصل 

يها انکم

7 يمبنا
خداوند در قرآن به موارد متعدد

 1ندک یم

وگوي گفت. 1
124-105
وگوي گفت

گفت. 65
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از آغـاز  ) ص( المامبر اسـ 
، ردکـ و استدالل آغـاز  

پرســتان و  بــت، هکــدر م
ه را کـ م ،ردنـد کرا سلب 

 رفـت داشـت،   وگـو  بـراي گفـت  
ل مختلـف  یقبا، نهیمد
ز یـ ن شهر نیدر ا. ردند
ـ ا هـاي  جلـوه  یکـی از  ن ی

مورد توافق قـرار گرفـت و بـه    
ت شـناخته  یان به رسم

، نـه یبه مد)ص( امبر اسالم
ز یـ آم ستند و بـه انجـام اقـدامات خصـومت    

رد بـا  کـ تـالش  ) ص(
واقـدي،  ( ن اقـدامات بردارنـد  

ره و کمذا يبرا عمر بن خطاب را
رفتنـد و ابوجهـل   ینپذ
  ).45: همان
 يراهبرد اي هویش، با مخالفان و دشمنان

 علـی حضرت ، شخص 
ر و یـ زب، بـا طلحـه  کوشید 

نعمـان،  ( ند و آنـان را از جنـگ منصـرف سـازد    
 پـیش تـا   یحت .ز موجود است
 يهـا وگو گفت ).125
. ز مشـهور اسـت  یـ ن گروه مخالف و دشمن بود ن

و  نم تـا مسـائل حـلْ   
                                        

 ):16( نحـل . أحسـن  ی

امبر اسـ یـ ت و اقـدام پ کـ اس حراسـ  1.ردیش بگیرا در پ وگو
و استدالل آغـاز   وگو گفتحضرت دعوت خودش را با . وگو بود بعثت، گفت
در مهنگــامی کــه و  )135-138و  207-209: 1379غضــبان، 

را سلب  وگو گفت هرگونهان کز امیآم مخالفانش با اقدامات خشونت
بـراي گفـت   يتر نۀ مناسبیه زمک يگریبه شهر د گفت و

مد یعنید یدر شهر جد )459-476و  268-269: 1359همدانی، 
ردندک یم یان زندگیحیان و مسیهودیگوناگون از جمله  يها
یکـی از . بـود ) ص( رمکـ امبر ایـ پت و اقـدام  کحر يمبنا وگو
مورد توافق قـرار گرفـت و بـه     یقرارداد به مثابۀ قانون اساس یکدر قالب  وگو

ان به رسمیهمۀ افراد و اد یاجتماع یاسیآن حقوق س یبار نشست و ط
امبر اسالمیپپس از ورود  یمدت .دین گردیت همگان تضمیشد و امن

ستند و بـه انجـام اقـدامات خصـومت    کخود را ش مانیل پیو قبا ها گروه
( امبر اسالمیپه کنُقاع بود یقَ یلۀ بنیها قب نیاز ا یکی. ردند

ـ ه دسـت از ا کند کآنها را متقاعد  وگو گفتبحث و  ن اقـدامات بردارنـد  ی
عمر بن خطاب را) ص( امبر اسالمیپ، از جنگ بدرپیش  ).45
نپذ یر مقابل فرستاد تا دست از نبرد بردارند ولکنزد لش وگو
همان( مینک یه عوض نمیم و نقد را با نسیگرد یه ما برنمکبانگ زد 
با مخالفان و دشمنانویژه  به وگو گفت )ع( علیرة امام یدر س

، شخص جنگ جملآغاز از پیش . رفت یمحل مسائل به شمار 
کوشید  ندگان متعددیبا فرستادن نماو حتی رد کار تالش ی

ند و آنـان را از جنـگ منصـرف سـازد    ک وگو گفتف مقابل رر سران ط
ز موجود استیه نیبا معاو )ع( علیاتبات امام کم ).204-200
125-130: 1366منقري، ( رات ادامه داشتکمذانیز  نیاز جنگ صف

ن گروه مخالف و دشمن بود نتری مهمه کبا خوارج  )ع( علی
نم تـا مسـائل حـلْ   ک وگو گفتامام بارها به آنها فرمود من حاضرم با شما بحث و 

                                                                 
یه یو جاء لهم بالّت مۀ و الموعظۀِِ الحسنۀِکبالح کرب  لیسب ی

  

 

وگو گفت
بعثت، گفت

غضــبان، (
مخالفانش با اقدامات خشونت

گفت و كتر
همدانی، (

ها نیبا د
وگو گفت
وگو گفت

بار نشست و ط
شد و امن

گروه یبرخ
ردندکاقدام 

بحث و 
1369 :45
وگو گفت

بانگ زد 
در س

حل مسائل به شمار  يبرا
یبس )ع(

ر سران طیسا
1367 :204

از جنگ صف
علیامام 

امام بارها به آنها فرمود من حاضرم با شما بحث و 

دع ال. 1 یاُ
125 .  



میسـر   وگـو  گفـت ه کـ 
رد و منتظـر  کـ  یمـدارا مـ  

 ینـدگان یبـار نما  ینچنـد 
پرداخت تا طرف مقابل را از جنگ منصـرف  

م یر به چند گـروه تقسـ  
 وگـو  آن گفـت  كو بر اساس نقاط مشـتر 

قـرآن و   يهـا  ق و گسـترده در آمـوزه  
وگو  گفتاز نظر آنان ه 

و  یاسـ یو حـل مسـائل س  
و مورد اتفاق آغـاز شـود و در   

راه وگو،  گفتا توقف 
 یژگـ ین وتری مهمد بتوان 

و  وگـو  گفـت . لم دانست
  . د اسالم بوده است

و  یاسـ یس حـل مسـائل  

و مـورد اتفـاق آغـاز شـود و در     

بـاز هـم    يراه بعدوگو، 

ـ   ل یـ بـه دل  یاسـت ول
قـرآن  . میز بـدان پـرداخت  

کـ هـم   یزمان ).2606-2610: تا طبري، بی( ابهامات روشن شود
مـدارا مـ   )ع( علـی امام  ،دیرس یبست م ها به بنوگو گفتا ی 
چنـد ، ایشـان  از جنـگ نهـروان  پیش . ماند یم يبعد يها

پرداخت تا طرف مقابل را از جنگ منصـرف   وگو گفتفرستاد و سپس به استدالل و 
ر به چند گـروه تقسـ  کلشگر مقابل را به لحاظ سابقه و طرز تف ماما ).همان

و بر اساس نقاط مشـتر  يرکفمنطق رده و با هر گروه متناسب با 
ق و گسـترده در آمـوزه  یعم يها یبررس ).2610-2615: همان(

ه کدهد  ینشان م عهیامامان ش و) ص( رمکامبر ایپرة یسنت و س
و حـل مسـائل س   يجوامع بشر یستیهمز يوة معقول و مشروع برا

و مورد اتفاق آغـاز شـود و در    كنقاط مشتر يد بر مبنایبا وگو گفت. است ی
ا توقف یدن یدر صورت به بن بست رس. ش برودیارچوب پههمان چ
د بتوان یشا. ستوگو گفتباز هم  ـ  ط و زمانیر شراییبا تغ 

لم دانستکتعقل و ت، رکتف، ر موجوداتیز انسان را از سایو وجه تما
د اسالم بوده استکیمورد تأ يها وهین شتری مهمشه از یهم، اقامۀ برهان و استدالل

حـل مسـائل   يوة معقـول و مشـروع بـرا   یتنها شوگو،  گفت .1اصل 
 ؛است ی

و مـورد اتفـاق آغـاز شـود و در      كنقاط مشتر يد بر مبنایبا وگو گفت .2اصل 
 ؛ش رودیپ چهارچوب

وگو،  گفتا توقف یدن یدر صورت به بن بست رس .3اصل 
  ).ط و زمانیر شراییبا تغ(ست وگو

  مان یبه عهد و پ يبندیپا .8
  مانیپ یاجتماع یاسیت س

ـ   یمان خود از جمله الزامات اخالقیبه عهد و پ يبندیاگرچه پا اسـت ول
ز بـدان پـرداخت  یبه طور مستقل ن، آن یالملل نیو ب یاسیت سیگاه و اهم
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ابهامات روشن شود
 شد نمی

ها فرصت
فرستاد و سپس به استدالل و 

همان( سازد
رده و با هر گروه متناسب با ک

کرد  می
سنت و س

وة معقول و مشروع برایتنها ش
یاجتماع
همان چ

ـ بعد  ي 
و وجه تما

اقامۀ برهان و استدالل

  اصول
اصل 

یالملل نیب
اصل 

چهارچوبهمان 
اصل 

وگو گفت

8 يمبنا
ت سیاهم. 1

اگرچه پا
گاه و اهمیجا
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را زشـت   ینکش مانیو پ
بـا دشـمن خـود     یم

 یو حتـ ، ندکد آن را ادا 
ـ ، ندیمانش قرار دهد تا خود ضربه بب عهـد و   یول

مان منعقده بـا دشـمن   
مـان را  یعهـد و پ ، لطف و رحمت به بنـدگان 

مـان را  یخداوند عهد و پ
آرامـش و  ، نـان یاطم، 

 یتوان به نـوع  یرد و نه م
ه قبـل  کند ک یم مصر سفارش م

ه متضرر و کمان ببند 
ل مغبـون  یـ ه بـه هـر دل  

جواز به هـم  ی، نکرا تحمل 
بار ـ   انیمان زیاز آن پ

 يله برایر و حکبه م ک
-339: شـهیدي، پیشـین  

در مورد عهـد و  ، خود
ن یرده و در آن بـدتر ک

ل یـ هر صورت و بـه هـر دل  
ـ مـان  ردن کـ ا وارد ، ی

. نگـذارد  یاسـتفاده بـاق  
ـ را از هر د ن و یـی ن و آی

بشـر در مـورد آن    ي

                                        

    ثُـم م نْه مـ دت اهـنقُضُـونَ  ینَ ع

و پ 1ردهکد کیتأ، مانیبه عهد و پ يبندیم به طور مطلق بر پا
مکمعتقد اسـت هرگـاه حـا    )ع( یحضرت عل 2.دشمار یو گناه م

د آن را ادا یرد باکرا تعهد  يزیمان چیاساس عهد و پ ا بر، ینهاد
مانش قرار دهد تا خود ضربه ببیدر مقابل پ يخود را به عنوان سپر

مان منعقده بـا دشـمن   یدر پب یانت و فریخ هرگزن یبنابرا؛ دار نشود مان او خدشه
لطف و رحمت به بنـدگان  ياز رو یرا خداوند تعالیز؛ ست

خداوند عهد و پ. ت آن را به عهدة همگان نهاده استیقرار داده و رعا
ـ ا ياستوار ساخته تا مـردم در اسـتوار   یمیچون حر ، مین حـر ی

رد و نه مکانت یتوان خ ینه م، مانیدر عهد و پ. نندک ت را تجربه
م مصر سفارش مکبه حا )ع( یحضرت عل. ر در آن گنجاندکله و م
مان ببند یر پکر و با تعقل و تفیتمام ابعاد آن را در نظر بگ، مانیاز عقد پ

ه بـه هـر دل  کـ  يتوجـه شـد  مان میاگر بعد از بستن پ یولي؛ مغبون نشو
را تحمل  یو مشقت فراوان یسخت يو به سبب آن مجبور 

از آن پ یناش يها يردنت در دشوارک ییباکیو ش يمان را ندار
کا تمسیمان یست ـ بهتر از نقض پ ه هم به رفع آنها ي
شـهیدي، پیشـین  ( خواهد داشـت  یدر پرا  یه عذاب الهکمان است ی
  

خود یبه وال )ع( علیحضرت  يها سفارش و ها دگاهیتمام د
رده و در آن بـدتر کر یط را تصوین شرایحضرت بدتر یعن؛ یمان با دشمن است

هر صورت و بـه هـر دل  مان را واجب و نقض آن را به یعمل به عهد و پ، 
مـان ینقض عهـد و پ  يرا برا یهیچ راه توجیشمارد تا ه یرمجاز م
اسـتفاده بـاق   سـوء  يدوپهلو و مبهم بـرا  يها له و آوردن عبارتیر و ح
را از هر د ها انسانه تمام کاست  کیدنبال نقطۀ مشترایشان به احتماالً 

يه تمـام ابنـا  کـ ابد یب ییاکند و نقطۀ اتکبه هم وصل قوم و ملت 

                                                                 
)16:( 91  

ذ د اللّه الَّ نَّ شَرَّ الدواب عنْ م الَکنَ یإِ نُـونَ یفَرُوا فَهؤْم . ذ م ثُـم    یالـَّ نْه مـ دت اهـنَ ع
ف م رَّک یهالَ ةٍلِّ م م ه قُونَیو    ، 55و  54 ):8( انفال. تَّ

  

 

م به طور مطلق بر پایرک
و گناه م

نهاد یمانیپ
خود را به عنوان سپر

مان او خدشهیپ
ستیروا ن
قرار داده و رعا یامان

چون حر
ت را تجربهیامن
له و میح

از عقد پ
مغبون نشو

 يا شده
مان را نداریزدن پ

يدیه امک
یپنقض 

338.(  
تمام د

مان با دشمن استیپ
، طیشرا
رمجاز میغ
ر و حکم

احتماالً 
قوم و ملت 

( نحل. 1
2 .ذ د اللّه الَّ نَّ شَرَّ الدواب عنْ إِ

د هعف م ه



ـ امـام ا . ن شودیۀ آن تضم ن ی
 یمـ یه خداونـد آن را همچـون حر  

قـرار داده   یجوامـع انسـان  

تـام و   یمان و تمام مفاد آن ضرورت

روا  ،مـان یهام در عهـد و پ 

نقـض   يراب يجواز، 
  . رد

رود اما نکتـه   الملل به شمار می
هـاي اخالقـی صـورت    

کنـد؛ بنـابراین    قیودي است که عدالت و اخالق آنهـا را تعیـین مـی   
بـه  . مقابله به مثل به هر صورت و در هر شرایطی و در مورد هر عملی جایز نیسـت 

عنوان مثال اگر گروهی در حق مسلمانان اعمال تجاوزکارانه و ناپسـند انجـام دادنـد    
 1.عـدالتی روا دارنـد   بـی 

کنـد اگـر گروهـی بـا ظلـم و کینـه مـانع رفـتن شـما بـه           
مسجدالحرام شوند حق ظلم به آنهـا را نداریـد، بلکـه بـرعکس در جهـت نیکـی و       

بنـابراین بـه هـر     2خوبی کمک کنید نه کینه و دشـمنی و سـتم، و بترسـید از خـدا؛    
چون در بسیاري از موارد، زشتیِ عمل مقابله بـه  
که پیـامبر اکـرم فرمـود در    

                                        
  . 8): 5(مائده 

عتَـدوا  ن تَ ـ   امِ أَ نُواْ علَ او عـ تَ الْبـرِّ   یو
قَابِ ع   2): 5(مائده . د الْ

ۀ آن تضمینوع بشر در سا يوفاق و اجماع نظر داشته باشند و بقا
ه خداونـد آن را همچـون حر  کـ دانـد   یمـ  یمانیا را عهد و پکنقطۀ اتصال و ات
جوامـع انسـان  ت یـ محور و اسـاس آرامـش و امن  ، ریناپذ استوار و خدشه

 

مان و تمام مفاد آن ضرورتیبه اصل عهد و پ يبندیاحترام و پا .1اصل 
 ؛است ناپذیر
هام در عهـد و پ یا شبهه و ایله یر و حکم هرگونهردن کوارد  .2اصل 

 
، مانیان به سبب عهد و پیضرر و ز هرگونهتحمل  .3اصل 

ردکها را تحمل  انید آن زیبا و مان نخواهد بودیده گرفتن پ

  مقابله به مثل .9
الملل به شمار می به مثل از جمله اصول مهم اسالم در روابط بین

هـاي اخالقـی صـورت     مهم این است که امري مطلق نیست و بایـد در چهـارچوب  
قیودي است که عدالت و اخالق آنهـا را تعیـین مـی    پذیرد و مقید به

مقابله به مثل به هر صورت و در هر شرایطی و در مورد هر عملی جایز نیسـت 
عنوان مثال اگر گروهی در حق مسلمانان اعمال تجاوزکارانه و ناپسـند انجـام دادنـد    

بـی  تواند عاملی باشد که مسـلمانان هـم در حـق آنهـا     این نمی
کنـد اگـر گروهـی بـا ظلـم و کینـه مـانع رفـتن شـما بـه            همچنین قرآن تصریح می

مسجدالحرام شوند حق ظلم به آنهـا را نداریـد، بلکـه بـرعکس در جهـت نیکـی و       
خوبی کمک کنید نه کینه و دشـمنی و سـتم، و بترسـید از خـدا؛    

چون در بسیاري از موارد، زشتیِ عمل مقابله بـه  . توان مقابه به مثل کرد صورت نمی
که پیـامبر اکـرم فرمـود در     کننده همانند مرتکب اولیه آن عمل خواهد بود؛ چنان

                                                                 
مٍ علَکجرِمنَّ شَنَآنُ قَو یم  قْو لُوا هو أَقْرَب للتَّ د لُوا إِع د ع لَّا تَ مائده . يأَ
دوکجرِمنَّ ن ص مٍ أَ شَنَآنُ قَو رَ کم حـ د الْ جِ سنِ الْم ع وا متَـدع ن تَ امِ أَ

نُواْ علَ  اوع الَ تَ مِ یو د اإلِثْ نَّ اللّه شَ قُواْ اللّه إِ دوانِ واتَّ ع قَابِیوالْ ع د الْ

  

 

مبانی و اصول 
الملل  روابط بین

در اسالم

34

وفاق و اجماع نظر داشته باشند و بقا
نقطۀ اتصال و ات
استوار و خدشه

 . است

  اصول
اصل 

ناپذیر خدشه
اصل 

 ؛ستین
اصل 

ده گرفتن پیا نادی

9 يمبنا
به مثل از جمله اصول مهم اسالم در روابط بین مقابله

مهم این است که امري مطلق نیست و بایـد در چهـارچوب  
پذیرد و مقید به

مقابله به مثل به هر صورت و در هر شرایطی و در مورد هر عملی جایز نیسـت 
عنوان مثال اگر گروهی در حق مسلمانان اعمال تجاوزکارانه و ناپسـند انجـام دادنـد    

این نمی
همچنین قرآن تصریح می

مسجدالحرام شوند حق ظلم به آنهـا را نداریـد، بلکـه بـرعکس در جهـت نیکـی و       
خوبی کمک کنید نه کینه و دشـمنی و سـتم، و بترسـید از خـدا؛    

صورت نمی
کننده همانند مرتکب اولیه آن عمل خواهد بود؛ چنان مثل

الَ . 1 نَّیورِمج
ال . 2 نَّیورِمج

قْو  يوالتَّ



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 

35  

شـوي   کند خیانـت نکـن، چـون تـو هـم مثـل او مـی       
لـه بـه   با این حال آیاتی در قرآن وجود دارد که مقاب

یکی از موارد جواز مقابله به مثل، مربوط بـه  
الملـل مربـوط    و یکی دیگر از موارد جواز آن که به حوزة روابط بین

، اما تأکید شده که مقابلـه بـه مثـل در حـد ضـرورت باشـد و       
آیۀ مهم دیگري کـه در مـورد   

جنگند بجنگید و  کند که با کسانی که با شما می
روي و مقابلـه بـیش از حـد عمـل     

ه مثل در اصل مقابله ب
اسالم، در قالب این استراتژي اسالم قابل تفسیر اسـت کـه نـه سـتمگر باشـید و نـه       

در تعامل و روابط با سایر کشورها، در صورتی که راهی بـراي حـل مسـئله    
  هاي مواجهه با طرف مقابل است؛

عادالنه، یعنی میزانی که طرف مقابل اقـدام  

مقابله به مثل باید در چهارچوب اصول و قواعد اخالقی صـورت گیـرد، در   
  . صورت نادیده گرفتن اخالق یا عدالت، مقابله به مثل جایز نیست

آمیز و رعایـت اصـول و قواعـد    
                                        

ن  التخـن مـن ائتمنـک    و ا
، به کسی که تو را امین شمره خیانت نکن هر چند او  و إن اذاع سرِّك خانک، و ال تذع سرَّه

  .به تو خیانت کرده باشد و راز او را فاش مساز اگرچه او راز تو را فاش ساخته باشد
 تَـدـ   ياع ): 2(بقـره  . میکعلَ

نَّ    السـنِ و نَ بِالْـأُذُ نْف والْأُذُ نْف بِالْأَ نِ والْأَ
 :(194 .  

  190 ):2( بقره. اهللا ال یحب المعتدین

کند خیانـت نکـن، چـون تـو هـم مثـل او مـی        حق کسی که به تو خیانت می
با این حال آیاتی در قرآن وجود دارد که مقاب 1).208و  175: مجلسی، پیشین

یکی از موارد جواز مقابله به مثل، مربوط بـه  . کند مثل را اقدامی بازدارنده توصیه می
و یکی دیگر از موارد جواز آن که به حوزة روابط بین 2قصاص است

، اما تأکید شده که مقابلـه بـه مثـل در حـد ضـرورت باشـد و       3شود تجاوز است
آیۀ مهم دیگري کـه در مـورد   . شود محسوب می که ظلم زیادتر از آن صورت نگیرد

کند که با کسانی که با شما می مقابله به مثل وجود دارد تصریح می
روي و مقابلـه بـیش از حـد عمـل      این همان مقابله به مثل است اما بالفاصـله زیـاده  

اصل مقابله ب 4.داند که برخالف خواست خداوند است شده را ظلم می
اسالم، در قالب این استراتژي اسالم قابل تفسیر اسـت کـه نـه سـتمگر باشـید و نـه       

  5.ستمکش

در تعامل و روابط با سایر کشورها، در صورتی که راهی بـراي حـل مسـئله    . 
هاي مواجهه با طرف مقابل است؛ نباشد مقابله به مثل یکی از راه

عادالنه، یعنی میزانی که طرف مقابل اقـدام  مقابله به مثل باید در حد مجاز و . 
  روي جایز نیست؛ کرده صورت گیرد، زیاده

مقابله به مثل باید در چهارچوب اصول و قواعد اخالقی صـورت گیـرد، در   . 
صورت نادیده گرفتن اخالق یا عدالت، مقابله به مثل جایز نیست

  یز قوا با هدف بازدارندگیتجه .10
آمیز و رعایـت اصـول و قواعـد     ر صلح و دوستی و همزیستی مسالمتتأکید اسالم ب

                                                                 
نْ خُ ن خانَ ال تَ کفت کمثلَهالتخـن مـن ائتمنـک   : همچنین امـام علـی فرمـود   .... ونَ م

، به کسی که تو را امین شمره خیانت نکن هر چند او  و إن اذاع سرِّك خانک، و ال تذع سرَّه
به تو خیانت کرده باشد و راز او را فاش مساز اگرچه او راز تو را فاش ساخته باشد

د نِ اعتَ فَم اصص ق اترُمح دوا علَیکعلَ  يوالْ ا  یم فَاعتَ ثْلِ مـبِم ه تَـداع
م فیتَبنَا علَ عیهِ فْسِ والْ فْس بِالنَّ نَّ النَّ عیها أَ نَّ   ینَ بِالْ السـنِ و نَ بِالْـأُذُ نْف والْأُذُ نْف بِالْأَ نِ والْأَ

اصص ق رُوحالجنِّ و 45): 5(مائده . بِالس .  
د نِ اعتَ لَ  يفَمیکعد دیوا علَم فَاعتَ ): 2(مائده . میکعلَ  يه بِمثْلِ ما اعتَ

اهللا ال یحب المعتدین اهللا الذین یقاتلونکم و ال تعتدوا ان و قاتلو فی سبیل
ظْلَمونَ الَ تُ ونَ ومظْل   . 279): 2(، بقره تَ

  

 

حق کسی که به تو خیانت می
مجلسی، پیشین(

مثل را اقدامی بازدارنده توصیه می
قصاص است

شود تجاوز است می
زیادتر از آن صورت نگیرد

مقابله به مثل وجود دارد تصریح می
این همان مقابله به مثل است اما بالفاصـله زیـاده  

شده را ظلم می انجام
اسالم، در قالب این استراتژي اسالم قابل تفسیر اسـت کـه نـه سـتمگر باشـید و نـه       

ستمکش

  اصول
1 .

نباشد مقابله به مثل یکی از راه
2 .

کرده صورت گیرد، زیاده
3 .

صورت نادیده گرفتن اخالق یا عدالت، مقابله به مثل جایز نیست

10 يمبنا
تأکید اسالم ب

نْ. 1 خُ ال تَ
، به کسی که تو را امین شمره خیانت نکن هر چند او  و إن اذاع سرِّك خانک، و ال تذع سرَّه

به تو خیانت کرده باشد و راز او را فاش مساز اگرچه او راز تو را فاش ساخته باشد
2 .د نِ اعتَ فَم اصص ق اترُمح والْ

194/لَکونَا عتَب
اصص ق رُوحالجنِّ و بِالس

3 .د نِ اعتَ فَم
و قاتلو فی سبیل. 4
ظْلَمونَ ال. 5 الَ تُ ونَ ومظْل تَ



کنـد و ممکـن    گرایانه جلـوه مـی  
هاي تلخ جوامع بشري در ظلـم و  
زان تأکیـدهاي اسـالم   
ی و حجم متـونی کـه    بر صلح و همزیستی و رعایت اصول اخالقی، هم به لحاظ کم
وجود دارد و هم از نظر میزان توجه کیفی، با متـون و مباحـث مشـابه در خصـوص     

دهـد   صراحت دستور می
ندگی به تجهیز قوا بپردازند، و همین آیه تأکیـد دارد کـه   
و حتمـاً جنبـۀ تـدافعی دارد، و در    

ضـمن  . »نه ستمگر باشید و نه سـتمکش 
تاوردها و تجهیـزات  اینکه در دنیاي امروز، حفظ آمادگی نظامی بر اساس آخرین دس

موجود و ممکن، امري عقلی و عرفی است، و امید کـه روزي بشـر بـه آن سـطح از     
گري و متعلقـات آن   فهم عمیق و بلوغ عقلی و روحی برسد که تمام کشورها، نظامی

مسلمانان موظفند متناسـب بـا شـرایط زمـانی و مکـانی خـود، بـه آخـرین         

مجهز بودن به ابزارهاي نظام و حفظ آمادگی نظامی، صرفاً با هـدف دفـاع و   

                                        
ود عو اللّه ود ع ونَ بِهبه آخَرِکلِ تُرْ و ن یم نَ م

گرایانه جلـوه مـی   اخالقی در همه حال، به حدي زیاد است که ایدئال
هاي تلخ جوامع بشري در ظلـم و   سازد که واقعیت است این شبهه را به ذهن متبادر 

زان تأکیـدهاي اسـالم   واقعیت این است که می. جنایت، مورد غفلت قرار گرفته است
ی و حجم متـونی کـه    بر صلح و همزیستی و رعایت اصول اخالقی، هم به لحاظ کم
وجود دارد و هم از نظر میزان توجه کیفی، با متـون و مباحـث مشـابه در خصـوص     

صراحت دستور می امور نظامی قابل مقایسه نیست، با این حال یک آیۀ قرآن به
ندگی به تجهیز قوا بپردازند، و همین آیه تأکیـد دارد کـه   که مسلمانان با هدف بازدار

و حتمـاً جنبـۀ تـدافعی دارد، و در     1این تجهیز قوا صرفاً براي ترساندن دشمن است
نه ستمگر باشید و نه سـتمکش «: گیرد که فرمود این استراتژيِ اسالم جا می

اینکه در دنیاي امروز، حفظ آمادگی نظامی بر اساس آخرین دس
موجود و ممکن، امري عقلی و عرفی است، و امید کـه روزي بشـر بـه آن سـطح از     

فهم عمیق و بلوغ عقلی و روحی برسد که تمام کشورها، نظامی
  . را کنار بگذارند

مسلمانان موظفند متناسـب بـا شـرایط زمـانی و مکـانی خـود، بـه آخـرین         . 
 ی معمول و عرف مجهز باشند؛تجهیزات نظام

مجهز بودن به ابزارهاي نظام و حفظ آمادگی نظامی، صرفاً با هـدف دفـاع و   . 
  õ. گیرد بازدارندگی صورت می

    

                                                                 
ن قُو م م عتُ طَ م مااستَ وا لَهد ةٍأَع مخَو دوین رِباط الْ عو اللّه ود ع ونَ بِهبه لِ تُرْ

  . 60): 8(انفال 
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اخالقی در همه حال، به حدي زیاد است که ایدئال
است این شبهه را به ذهن متبادر 

جنایت، مورد غفلت قرار گرفته است
ی و حجم متـونی کـه    بر صلح و همزیستی و رعایت اصول اخالقی، هم به لحاظ کم
وجود دارد و هم از نظر میزان توجه کیفی، با متـون و مباحـث مشـابه در خصـوص     

امور نظامی قابل مقایسه نیست، با این حال یک آیۀ قرآن به
که مسلمانان با هدف بازدار

این تجهیز قوا صرفاً براي ترساندن دشمن است
این استراتژيِ اسالم جا می

اینکه در دنیاي امروز، حفظ آمادگی نظامی بر اساس آخرین دس
موجود و ممکن، امري عقلی و عرفی است، و امید کـه روزي بشـر بـه آن سـطح از     

فهم عمیق و بلوغ عقلی و روحی برسد که تمام کشورها، نظامی
را کنار بگذارند

  اصول
1 .

تجهیزات نظام
2 .

بازدارندگی صورت می
  

  

1 .ن قُو م م عتُ طَ م مااستَ وا لَهد أَع
م انفال . دونهِ



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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ی، خانیعل

د زنجانیعم
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