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 چکيده

، هدف از دناد یضر ممرا مفید و تفرقه و عداوت بین آنها را  مللصفاء و صمیمت بین تمام اسالم 

در  حقوق بین الملل عمومی از دیدگاه اسالم است منبع نگاهی اجمالی به رویکردطرح این مسئله 

از منظر اسالم تبیین این حقیقت است که اصل اولیه در روابط بین ملل  و توصیفمرحله اول 

به هیچ تعهدی پایبند همزیستی مسالمت آمیز بین جوامع است، مگر مواردی که طرف مقابل 

در مرحله و های ظواهر آیات قرآن است  نوشتار توصیهاین در رزد، مبنای استدالل وبتکبر نباشد و 

-زمینه گسترش عدالت، احسان، انصاف، خوشتوصه های قرآنی حد اقل بتواند با استناد به دوم 

توزی، انصافی، کینهرحم، مروت، محبت و همچنین موجب کاهش عداوت، تفرقه، ظلم، بی خلقی،

                                                                        .ابط بین مذاهب و ملل اسالمی گرددتعصبات کاذب قومی و مذهبی در رو

 اسالمحقوق، بین الملل عمومی، ، مبانی منابع  :يديکل واژگان
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 مقدمه

 قرآنزمنظر آیات ا عمومی بين المللحقوق مبانی منابع و ( الف        

مبانی آن دسته و از نظر اصطالحی ، (519 :معین)جمع مبنی به معنی محل بنا، بنیاد، شالوده و اساس می باشدرا از نظر لغوی مبانی کلمه 

به نحوى حل مسائل آن را دارد براى  ییبنامنطق زیر جنبه و زمینه پذیرفته شده در میان علمای هر دانش است که مسلم و امور از اصول 

 .پذیر استو تفسیر بیین مسائل مربوطه با کمک آن مبانی و اصول اعم از اعتباری و حقیقی ت که حل

و از می کند دعوت به رابطه حسنه را است همه افراد و جوامع و مهمترین منبع حقوقی مسلمین انسانی کتاب هدایت همه جوامع  قرآن

ماهنگ و با احسن تقویم بودن بشر مناسب ه یدهد که با کرامت انسان تعلیم میرا روابط ملل ها رفتاری شمارد، در  مسئول میهمه را طرفی 

های نژادی را فقط در  و وصل آور را ستوده است، اختالفنی ه و تمام فضائل مهربانمودرا نکوهش  تفرقهباشد، لذا تمام اوصاف رنج آور و 

هر و  ، دولتاری فردکبحالت های استطلبی، و  جاه ،بزهکاری ،همدیگرفخر بر است و همچنین نموده ی ابزار شناسائی یکدیگر امضاء  محدوده

 .داند می تمعصیملتی را رفتاری ناشایست و 

خدا به بندگان خود امر کرده با هر کس که انسان است مؤدّبانه سخن بگویند، هیچ قیدی ندارد  (38/بقره )«قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً» آیات  بنابر 

همین که در جمع انسان ها قرار گرفته باید مؤدبّانه با او رفتار شود؛ عالمه طباطبایى در مورد لفظ حُسْنًا ... که مومن، مسلم، مشرک، کافر، و 

صفتى که براى مبالغه آمده و حُسْنًا کنایه از معاشرت با انسان ها مى باشد اعم از کافران و مؤمنان، مى گوید که حُسْنًا مصدر است به معنى 

و هو کنایة عن حسن المعاشرة مع »: نظر طباطبائی طبقچنان که گفتار خشن با همزیستی مسالمت آمیز و معاشرت نیکو منافات ندارد، 

 :1ج / طباطبائی) «...ل حتی تکون آیة القتال ناسخة له الن مورد القتال غیر مورد المعاشرة الناس، کافرهم و مؤمنهم و ال ینافی حکم القتا

روشن می شود که مسلمانان مأمور به « ناس»، این جمله کنایه از خوشرفتاری و حسن معاشرت با مردم است و با توجه به تعبیر  (915

 .حسن معاشرت با همه مردم، اعمّ از مؤمن و کافر هستند

و حق مردم را کم نگذارید، یعنی  (39/ اعراف )« وَ ال تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ» : فرماید ر جای دیگر در مورد حقوق انسان بما هو انسان مید

مسلمان و غیر  قیدی ندارد، کم نگذارید؛ خطاب به عموم انسان ها است،! نکنید« بَخْس»دارید، در هیچ چیزی آن  انسان هادر تعاملی که با 

 .از هر مللی که باشدمسلمان 

 یک ـ پاي بندي به عهد و پيمان
است که هیچ کس، تحت هیـچ شـرایطى حـق به هم زدن آن را ندارد مگر این که  بین الملل حقوقدر  اصل معاهده از اساسى ترین اصـول

یَآأَیَّها اْلَّذِینَ : و در جایى دیگر مى فرماید! به عهد ها وفا کنید (92/ إسراء)أَوْفُوا بِالعَهدِ: ن مى فرمایدطرف مقابل آن نقض کند، خداوند در قرآ

نیز در ایام حکومت شان پیمان هاى ( ص)اى مؤمنان به پیمان هایى که بسته اید پایبند باشید، پیامبر اسالم (1/ المائده)ءَامَنُواْ أَوْفُواْ بِاْلْعُقُودِ

بنابراین، قرآن کریم هر ؛ آخر به پیمان هاى خود پایبند ماندند، مگر این که مخالفان آن را نقض کردند متعددى با مخالفان خود بستند و تا

را فردی یا گروهی با مسلمانان یا غیر مسلمانان، به ضرر یا نفع فرد باشد واجب می داند و تنها  (5:عمیدزنجانی) نوع عهد و پیمان و قرارداد

/ و توبه  93و  95/ انفال)موردی که پای بندی به عهد و پیمان را ضروری نمی داند موردی است که طرف مقابل پیمان شکنی کرده باشد

19). 

 پرهيز از اهانت به باورها دیگراندوـ 
مسالمت آمیز است که توهین و اهانت به باور ها و عقاید همدیگر نشود، در صورت اهانت به عقاید طرف درشرایطی ملل بین  و روابطحقوق 

کم کم به عداوت تبدیل خواهد شد، خداوند متعال مسلمانان را از اهانت به اعتقادات غیر مسلمانان نهى مى کند و و رابطه مقابل همزیستی 

وَلَا تَسُبُّواْ اْلَّذِینَ »: ه پیامد چنین کارى چیزى جز بى احترامى به اعتقادات مسلمانان نخواهد بود، چنان که مى فرمایدمتذکر مى شود ک

ل سبب مى شود که آنها ؛ هیچ گاه بت ها و معبودهاى مشرکان را دشنام ندهید، زیرا این عم...یَدْعُونَ مِن دُونِ اْللَّهِ فَیَسُبُّواْ اْللَّهَ عَدْوَا بِغَیْرِ عِلْمٍ

زیرا عالقه انسان اقتضا می کند از آنچه در نزد آن ها مقدس « نیز به خداوند همین کار را از روى ظلم و ستم و جهل و نادانى انجام دهند

 .است دفاع کند و با کسانی که به حریم مقدس وی تجاوز می کنند به مقابله برخیزد

 جهت برقراري صلح  روابطسه ـ 

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسّلْم فَاجْنَحْ لَها وَ تَوَکَّلْ عَلى اْللّهِ؛ اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز »: آیاتی در جهت برقراری صلح و زندگى مسالمت آمیز

افَّةً؛ همگى در صلح و آشتى در اْدْخُلُوا فِى اْلسِّلْمِ ک: و در آیه دیگر مى فرماید« از در صلح درآى؛ و بر خدا توکل کن، که او شنوا و داناست

که به نفع  مسالمت آمیز تالش در جهت بر قرارى همزیستیگاهی دیگر است، جوامع این آیات بیانگر همزیستى مسالمت آمیز با « آیید

ضرر است،  است، فرض بر این است که تمام حرکت های عقالیی یا برای جلب منفعت یا دفعبالسیف جهاد  تر ازممهاسالم و مسلمین باشد 

 .اگر حد اکثرمنفعت به وسیله حد اقل ضرر حاصل شود، عقل به خالف آن حکم نمی کند
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نیز این بود که سفیران خود را براى دعوت طرف مخالف به حل مسائل و پیروی حق ( ص)تاریخ اسالم گواهی می دهد که سنت پیامبر اکرم

هدف از فرو فرستادن « سِرَاجًا مُّنِیرًا؛ و دعوت کننده به سوى خدا به فرمان او و چراغى تابناک است، وَ دَاعِیًا إلَى اللَّهِ بِإِذنِهِ وَ» مى فرستادند، 

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ ، می داندانسانی امع وج در همهآسمانی و آمدن پیامبران را فراهم کردن زمینه اجرای قسط و عدالت کتاب های 

، و بدون محدود کردن اجرای قسط و عدل به مورد خاصی، از مؤمنان می  (95/ حدید) «عَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ،وَأَنزَلْنَا مَ

آنان هشدار خواهد آن را در همه زمینه ها رعایت کنند، در آیه، از مؤمنان می خواهد که حتی با دشمنان خویش، به عدالت رفتار کنند و به 

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ واَلَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ »: می دهد مبادا دشمنی آنان شما را به گناه و ترک عدالت وادار کند

 (.3/ مائده)«اتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَقَوْمٍ عَلَی أاَلَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی وَ

رفتار عادالنه در مورد دشمن نیز مطلوب قرآن بوده و کفر آن ها، مانع اجرای عدالت مسلمانان نمی شود، پس همان گونه که رعایت قسط و  

ق اولی مطلوب خداوند متعال است، رعایت آن وظیفه اجتماعی عدل با دشمنان و غیر مسلمانان مطلوب خداوند است با مسلمانان به طری

 .(85/ و فرقان  25، 91/ انعام)همه مسلمانان می باشد

 روابط بين الملل بر اساس عدل و احسانحقوق و چهار ـ 
پروراند، و  سر نمی را درای خیال فتنه  مللیکه شخص یا   شمارد، و مادامی سودمند میرا اساس صفاء و صمیمت بین تمام جوامع قرآن 

داشت عدل و داد همه جانبه حفظ  د، باید با آنها با معیار قسط و عدل عمل شود و احترام متقابل را با گرامیارند رگری را در س هوس ستم

بیرون نراندند نهی نمود، خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شما پیکار نکردند و از خانه و دیارتان 

کند که در امر دین با شما پیکار  کند، چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد، شما را تنها از دوستی و رابطه با کسانی نهی می نمی

اشد ظالم و ستمگر ی دوستی داشته ب هایتان بیرون راندند یا به بیرون راندن شما کمک کردند و هر کس با آنان رابطه کردند و شما را از خانه

اِنَّما » .«اِلَیْهِمْ اِنَّ اهلل یُحبُّ المُقْسِطینَ ال یِنْهاکُمُ اهلل عَنِّ الَّذین لَمْ یُقاتلُوکُمْ فِی الدّینِ وَ لَمْ یُخرجوکُم مِنْ دیارَکُمْ اَنْ تبرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا»، است

 .اَخْرَجُوکُم مِنْ دیارِکُمْ وَ ظاهَروا عَلی اِخراجِکُمْ اَنْ تَولُّوهُمْ وَ مَنْ یَتَوَلَّهُم فَاُولئِکَ هُمُ الظّالمُونَ یَنْهاکُمُ اهلل عَنِ الَّذینَ قاتَلُوکُمْ فی الدّینِ وَ

 ، این رفتاردبخشب است که نادم و توبه نموده یقاتل ،احسان رفتاری فراتر از عدالت است مثالً اجرای حکم قصاص عدالت است اما اگر ولی دم

ن است، بر اساس آیات قرآن، همان گونه که احسان به مسلمانان مطلوب آفریدگار جهانیان است، احسان به غیرمسلمان غیرحربی نیز احسا

 .مطلوب خداوند می باشد، البته به تصریح قرآن کریم، احسان شامل غیر مسلمان حربی نمی شود

امری نیکو است، همزیستی و احسان به مستمندان جوامع غیر مسلمان پس همانطور که همزیستی و احسان به مستمندان جوامع اسالمی 

ها نیز مورد رضایت خداوند است، پس اگر غیر مسلمانان، که با مسلمانان معاهده و پیمان دارند، نیازمند به کمک شدند باید مسلمانان به آن 

 .همزیستی بر اساس احسان داشته باشند

ان اهلل یامر : ن رفتاری فراتر از عدالت است، چراکه نیکویی به طرف مقابل است قرآن می فرمایددر شرایطی که جای احسان باشد، احسا

جماع التقوی فی قوله تعالی ان اهلل : فرمودند( ص)خداوند به عدالت و احسان فرمان داده است، پیامبر اکرم  ،(59/نحل )بالعدل و االحسان

خداوند به عدالت و احسان، فرمان : قوا و پرهیزکاری، در این گفتار خدا است که می فرمایدمجموعه ت، (153: حویزی)یامر بالعدل واالحسان

 .می دهد

عدالت ادای حقوق مردم براساس انصاف  ،(981حکمت  :شهیدى ترجمه نهج البالغه)العدل االنصاف و االحسان التفضل: فرموده اند( ع)علی 

ان العدل میزان اهلل الذی وضعه : بر دیگری نیکی نمودن است، در جای دیگر فرمودند است، ولی احسان آن است که عالوه بر ادای حقوق،

انسان ها قرار ( حفظ حقوق)عدالت، ترازوی سنجش خدا است، خداوند آن را برای  (39و  53 / 5: ری شهری )،للخلق و نصبه القامة الحق

هر  یعنیبراساس عدالت است ابتدا  بین الملل عمومی از نظر اسالمحقوق داده و آن را برای اجرای حق و برقراری آن نصب کرده است، 

 .استو در مرحله بعد اگر شرایط بود احسان  چیزی در جای خود قرار دادن برای نظم امور

عدالت مایه نظم امور  (همان )«العدل نظام االمور»: و نیز فرمود« عدالت، هر چیزی را در جای خود قرار دادن است»: فرمود( ع)چنانکه علی 

براساس احسان، تفضّل و نیکی به دیگران، یک نوع انجام اعمال و رفتار صالح تقریباً مترادف با تقوا و پرهیزکاری است، پس رابطه است ولی 

احسان یک  (.229 /9: همان )«االحسان محبة»: فرمود( ع)افزون بر عدالت نیکی کردن به دیگری از روی محبت و نوعی عبادت است، علی 

 «االحسان أن تعبد اهلل کأنّک تراه فإن لم تکن تراه فإنّه یراک»: نقل کردند که فرمود( ص)نوع محبت کردن است، چنانچه از رسول اکرم 

 / (.5 :بخاری )و  (155/ 55: مجلسی)

 رضایت خدا، پيامبر و مؤمنينبر اساس بين الملل  روابطـ  پنج

که ارتباط با آنها هم مورد رضای خدا باشد هم مورد رضای می داند دیگر را به شرطی ملل با مسالمت آمیز همزیستی بر اساس  هقرآن رابط

کند خیانتی در کارش نیست  ای است که بر اساس احترام متقابل کار می بیگانهدولت و ملل پیغمبر و هم مورد رضای مؤمنین باشد یعنی 

« ممتحنه» ٴگونه از روابط را خدا امضا کرده است در سوره د و مرموز و مزدور هم نیستند، اینکنن علیه انسان تالش و کوششی نکردند و نمی
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ال یَنْهَاکُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکُمْ فِی الدِّینِ وَلَمْ ﴿گوید با اینها رابطه برقرار نکنید  فرمود کفاری که کاری با شما نداشته و ندارند، خدا نمی

هم حق رسول و حق اهلل و هم پس اگر کسی خواست رابطه برقرار کند باید طوری باشد که هم موافق احکام اسالم باشد یعنی  ﴾جُوکُمیُخْرِ

ه تأکید تکرار ال این حرف نفی برای آن است ک« وَلَمْ یَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللّهِ واَلَ رَسُولِهِ واَلَ المُؤْمِنِینَ»رعایت شود نیز حقوق مردم  چنینهم

جوادی آملی، تفسیر )مجموع مراد است« الَّ شَرْقِیِّةٍ واَلَ غَرْبِیَّةٍ»هم « نور»در سوره « ال»مراد است نه جمیع، مثل تکرار در اینجا شود مجموع 

 .(13تسنیم، سوره توبه، جلسه 

 بر محور برّ و تقوي بين الملل شش ـ روابط 
را در حوزه تکلیف فردی  است نه فردی، قرآن کریم برّ و تقوا و بین المللی یک حکم اجتماعی (155 /بقره )،وَالتَّقْوَیآیه تَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ 

آمَنَ بِاللّهِ وَالْیَومِ اآلخِرِ لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلکِنَّ الْبِرَّ مَنْ » مثل،  ده است،نموبیان در جای دیگر بطور مبسوط 

بْنَ الْسَّبِیلِ وَالسَّائِلِینَ وَفِی الرِّقابِ وَأَقَامَ الصَّالَةَ وَآتَی الزَّکَاةَ وَالْمَالَئِکَةِ وَالْکِتَابِ وَالنَّبِیِّینَ وَآتَی الْمَالَ عَلَی حُبِّهِ ذَوی الْقُرْبَی وَالْیَتَامَی وَالْمَسَاکِینَ وَا

از مجموع تعاونوا آیه  در «ا وَأُولئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِینَ فِی الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ أُولئِکَ الَّذِینَ صَدَقُوْوَالْمُوفُ

در سطح ، مثالً، کنند یگر را بر محور برّ و تقوی کمک همدبرّ و تقوی باشد و اساس بر  کهی بسازند و جهان می خواهد که جامعه مللهمه 

سلطه،  نفیمی باشد و « برّ»و نشر علم از مصادیق نظم صلح، امنیت،   بین الملل هر نوع تالش برای وفاداری به عهد پیمان، عمل به عدالت،

 .در جهت نیکویی به شمار می آیدو قطع ریشه های تجاوز  ، هرج مرجاستثمار، نژاد پرستی

 هنر در جنگ، تسليم حق نمودن دشمن است نه نابودي آن  ت ـ فه
بین الملل  حقوقدر جوامع است و جنگ نوع خشونت روابط بین ملل الزم است،  امریولو مسلمان هر نوع تهاجم تجاوز و دفع هرگونه 

آن برای همزیستی مسالمت آمیز و دوستی تسلیم حق نمودن  دات،پایبند نمودن دشمن به تعه نیست بلکه هنر از بین بردن دشمناسالمی 

هرگز  ،(82/ فصلت)، ی کَاَنّهُ ولیٌّ حمیمٌ ی اِدفَعْ بِالَّتی هیَ احسَنُ فاِذا الَّذی بینَکَ وَ بَینهُ عَداوه ی وَ ال السَّیِّئه وَ ال تَسْتَوِی الْحَسَنه»، استهنر 

ادب ؛ کن، ناگاه همان کس که میان تو و او دشمنی است، گوئی دوستی گرم و صمیمی استنیکی و بدی یکسان نیست بدی را با نیکی دفع 

گری  سلطه ،اندد میرا مذموم  ظلمتحمّل ظلم و ، عدلاز نظر قرآن کریم بر اساس قسط و عدل متقابل است، در عین امر به  روابط بین الملل

 (955 /بقره)ی  سوره. ظْلِمُونَ وَ ال تُظْلَمُونَال تَ». ه استدشاز هر دو نهی  آمده وبشمار ستمگری مذموم  و پذیری ستم همانندپذیری  و سلطه

 .شود کنید و نه بر شما ستم وارد می نه ستم می

 محبت و دوستی  در سطحبا کافران  رابطهرهيز از هشت ـ پ
 .مؤمنان نباید کافران را به جای مؤمنان به دوستی بگیرند( .93/ آل عمران)« الَّ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِینَ»

ای کسانی که ایمان آورده  (113/ آل عمران )«...یَأْلُونَکُمْ خَبَاالًیَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ الَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِکُمْ الَ »: در جای دیگر می فرماید

 (99/ فرقان)« فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادا کَبِیرا»اید، از غیر خودتان همراز مگیرید، که در کار شما از هیچ تباهی فروگذار نکنند، 

دوست دارند که  ،(5/ قلم )«وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ»قرآن با آنان به جهادی بزرگ بپرداز، ( تن ازالهام گرف)پس از کافران اطاعت مکن، و با 

 .نرمی کنی تا نرمی نمایند، مداهنه سستی در امر دین و مقابل مدارا است

وُدَّکَ لغَیرِ أولیاءِ اللَّهِ، فإنّ مَن أحَبَّ قَوماً حُشِرَ مَعهُم، امام  إیّاکَ أنْ تُحِبَّ أعْداءَ اللَّهِ، أو تُصْفِیَ: در غرر الحکم فرمود( ع)چنانچه امام على

مبادا دشمنان خدا را دوست بدارى، یا دوستیت را نثار کسى جز دوستان خدا کنى، که هر کس مردمى را دوست بدارد با آنان ( ع)على

 .(9598: غرر الحکم )، محشور شود

پیشنهاد کرده بودند که از تعرّض به خدایان ایشان کوتاه بیاید و آن ها را از شرک و بت ( ص)مبر اکرمکافران به پیا: مفسّران می گویند

مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ »، (95 / 99: طباطبایی)پرستی نهی نکند و احیانا با آنان موافقت نماید و آن ها نیز در مقابل به پرودگار حضرت متعرض نشوند

محمّد فرستاده خداست، و کسانی که با اویند، بر کافران سختگیر و در میان خود  ،(95/فتح )«أَشِدَّاء عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُماللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ 

 .مهربانند

 منظر عقل و عقال زا عمومی بين المللحقوق مبانی منابع و ( ب

 خير وشر رهانیک ـ ب
از چند وجه ذیل  الگوبه عنوان یک ی که حدود آن را اسالم مشخص نموده مسالمت آمیز همزیستیحقوق بین الملل عمومی بر محور  

یعنی ) ، یا شر محض است یا شر غالبی(یعنی در آن شر نیز هست، اما خیر آن بیشتر است) خارج نیست یا خیر محض است یا خیر غالبی 

ی است، سه قسم اخیر باطل است، چرا که بعد از بررسی احوال و و یا خیر و شر آن مساو( در آن خیر نیز هست، اما شر آن بیشتر است

به خوبی دانسته می شود که هنگامی که این رفتار در میان آنها عملی شود، مظلوم بهتر یاری می شود و از ظلم بهتر پیشگیری  مللعادات 

صالح نزدیک تر و از فساد دورتر می شوند، مهمتر  بهجوامع می شود و همچنین ترغیب کننده به عدالت نیز بیشتر می باشد، در این صورت 

 .بهتر میان آنها فراهم می گردد هرج مرج دوری ازو  نظماینکه زمینه 
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مساوی است، چه رسد به اینکه شر محض یا شر غالبی باشد، پس  جوامعپس نمی توان گفت شر و خیر در همزیستی مسالمت آمیز بین 

مسالمت آمیز بین باقی می ماند، هر کدام از دو حالت که باشد، مطلوب حاصل است، اگر همزیستی تنها دو صورت خیر محض و خیر غالبی 

توصیه ، خداوند فیاض بالخیرات استباشد خیر محض است زیرا  (ع)و یا ائمه( ص)یا رسوخدا قرآنبر اساس هدایت مستقیم  جوامع و ملل

با دیگران خیر محض است،  مسالمت آمیز عمل به این مورد از همزیستی پسحق تعالی است مراد و ائمه در طول ( ص)های رسول اکرم 

؛ متقی (823: ابن خطیب)؛ ( 195: حاکم نیشابوری)« اقضاکم علی» ، « أنا مدینة العلم و علی بابها» : روایت معروف از رسول خدا که فرمود

 ترجمه :دشتی)دونی، فألنا بطرق السماء اعلم منّی بطرق األرضایها الناس سلونی قبل أن تفق: می فرماید( ع)علی  ؛ (195ـ 199/ 5: هندی

؛ نقل شده است که ابن مسعود علم ظاهر و باطن را نزد علی می دانست و علم تمام صحابه را در مقابل علم (159خطبه ، نهج البالغه

 (.53/ 1: ابی نعیم اصفهانی ؛(23ـ 25مناوی، فیض القدیر، ص ). ، همچون قطره در مقابل هفت دریا تعبیر می کرد(ع)علی

خیر غالبی هم باشد قضیه بر همین منوال است، چرا که مشتمل بودن همزیستی مسالمت آمیز بر شر دیگران با ت آمیز لمااگر همزیستی مس

جود و در ساحت ثیر برای شر قلیل، خود شر کثیر نمی شود، چراکه ترک خیر ک مسالمت آمیز اندک است که آن مانع ضرورت همزیستی 

 .          (182 :شریعتمداری)حکمت الهی است

 حسن و قبح رهاندو ـ ب
تقسیم می نظری که قوه درک باطنی است و عقل عملی که از قوای حرکتی باطنی است مثل اراده، عزم، تصمیم، محبت را به عقل عقل 

، عقل نظری مثل درک حسن عدالت و قبح ظلم فی کل حال و درک اقتضائیاتی که زمینه حسن و قبح در آن ها وجود دارد درک کنند،

بین الملل و جوامع  در روابط، اگر ترک همزیستی مسالمت آمیز استظلم و عدالت ر محور فعل آنها بو ترک مثل همزیستی مسلمت آمیز، 

ودن عمل به آن ضرورت پیدا و اگر انجام آن مصداق عدل قرار بگیرد عالوه بر نیک باست آن قبیح  شود ترکمردم کثیری از به موجب ظلم 

 .ی شود، لذا مطلقا مضر و قبیح است، در حالیکه تفرقه چنین نیست زیرا هیچ خیری در آن نیست و منتهی به ظلم ممی کند

بین عقالی عالم است، همزیستی مسالمت آمیز همانند حُسن وامع در روابط بین الملل و جهمزیستی مسالمت آمیز مبنای پذیرفته شده 

این ها مبانی استنباط مقررات و حدود رفتار انسان ها با یکدیگر هستند، با ... همجواری، وفای به عهد پیمان، حفظ محیط زیست، عدالت و 

رای جوامع انسانی که نسبت به یکدیگر باید توجه به این مبانی، عقالی عالم مقررات و حدودی را برای تحقق همزیستی مسالمت آمیز ب

 .هسته مرکزی همه آن مبانی عدل استرعایت کنند استنباط می کنند، 

و . عدالت، آن است که هر چیزی در جای خودش قرار گیرد «العدل وضع کل شیء موضعه» :اینگونه تعریف می نمایدرا عدل ( ع)امام علی  

شهید مطهری نیز  ،عدالت، آن است که حق هر صاحب حقی، داده شود «عطاء کل ذی حق حقهالعدل ا» : در جای دیگر می فرمایدیا 

حدود و جای اشیاء را فقط منابعی به نام قرآن، رسول  ،(95 -59 :مطهری)می داندعدالت را رعایت حقوق افراد و عطا کردن حق هر ذی حق 

 .می دانند ع)و اهل البیت (ص)اکرم

وَاهللُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا وَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَیْئَاً وَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَیْئَاً وَهُوَ شَرٌّ لَکُمْ خداوند است که مصالح و مفاسد را می داند  

، هر گونه رفتار عاطفی، عادات و عرف بشری را اگر (1/مائده)رِیدُو برای انسان ها مشخص می کند إِنَّ اللّهَ یَحْکُمُ مَا یُ ،(52/ نحل )تَعْلَمُونَ

عرضه نمود اگر تعارض یا تزاحم داشت حکم شرع مقدم و مرجح است زیرا، هر ( عقل و نقل)بخواهند مبتنی بر عدل باشد باید بر شرع 

 .گوید آنچه را که خالق حکیم حکم نموده همان عدل و به مصلحت است مسلمان عاقل می

قالی عالم رفتار و جوامع انسانی را با هم بر مبنای حُسن همجواری، وفای به عهد پیمان، حفظ محیط زیست، برقرای صلح جوامع انسانی و ع

همزیستی مسالمت آمیز می دانند که بر اساس آن مبانی میان جوامع انسانی عدل برقرار شود، از منظر اسالم همان مبنای عقال، بنا بر حکم 

فته شده است چون خیر غالب است ولی عدل که معنایش هر چیز در جای خود قرار گرفتن است را چه کسی می تواند تشخیص عقل پذیر

 .دهد و مُعَیَّن کند؟ منبع  آن  قرآن، رسول اکرم و اهل البیت هستند، پس معیار، مالک و مناط مبانی را باید از منابع گرفت

حرکت به سمت عدل و  ،وزه های اسالم چون مبانی از منابع اصلی دین گرفته است عالوه بر صلحهمزیستی مسالمت آمیز با دیگران در آم

مبانی از منابع گرفته نمی شود در فهم بشری متوقف می شود فقط مبنا صلح غیر اسالمی پیشگیری از ظلم است در حالیکه در آموزه های 

میز که بر اساس عدل و پیشگیری از ظلم باشد، صلح هم بر قرار است ولی است، بین آنها عموم خصوص مطلق است هر همزیستی مسالمت آ

خواستار صلح و همزیستی مسالمت در منطقه خاور میانه داری غرب  هر صلحی بین انسان اعم از عدل و پیشگیری از ظلم است، نظام سرمایه

 .د که صلح جهانی برقرار باشدهستنآمیز در روابط بین الملل 

، اگر آنها با جهاد و دفاع از حقوقشان به مبارزه برخیزند، اند اشغال و آنها را آواره نمودظالمانه سرزمین ملتی را غاصبانه  مگروهی صهیونیس 

 .  سزاوار نیست آنها را به عنوان اینکه همزیستی مسالمت آمیز با غاصبان ندارند ضد صلح و تروریست معرفی نمود

همزیستی مسالمت آمیز به عنوان مبانی صلح بین انسان ها اگر از منبع گرفته شود عین عدل است، چون به حقوق همه توجه شده حقی  

که خداوند برای بشر وضع نموده، حقوق همه جوامع انسانی برآورده می شود، اما اگر مبنا فقط بر اساس صلح جهانی باشد برخی موارد بسیار 
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 ،ست که عدل برقرار شود و پیشگیری از ظلم  شود تا مشکل همه ملت ها و اقوام حل شود و اال صلح بدون عدالتا اینمذموم است اصل 

 .غیر عقالیی است زیرا بین عدل و صلح عام خاص است و عوام پسند

 

 نتيجه         

اهکار هدایتی دارد اصل روابط است و برای تمام ملل ر درای منابع و مبانی حقوق بین الملل عمومی و خصوصی اسالم مکتب جهانی         

می داند و مللی که تکبر بورزند و و نفی ظلم جهت رفع نیازهای مادی و معنوی بر میزان عدل را عمل به تعهدات و همزیستی مسالمت آمیز 

ت آمیز جهت رفع نیاز و را همزیستی مسالمعمومی بین المللى  روابطساس به تعهدات پایبند نباشند عدم ارتباط با آنها را توصیه می کند و ا

استفاده از مذاکره و در به ارزش هاى طرف مقابل وعدم اهانتگفتار و رفتار نیکوى بدون خشـونت  عدالت،: ی اخالقی مانندارزش ها ترویج

ملل را تمام افراد و ری می کند و وملل را یادآشتراکات در خلقت بر ابرقرارى ارتباط در و  را توصیه می نمایدحکمت و برهان و جدل احسن 

 .ندکى مدعوت  به سوی حق
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