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 الملل در آیینه علوم روزهمایش ملی حقوق بین 

 
 

 

 اصالت صلح در سياست خارجي دولت اسالمي

 از ديدگاه فقه سياسي

 1صالح نوری

  

 چكيده:

ديگر  صلح ٍ جٌگ در سيبست خبرجي دٍلت اسالهي ٍ حتي سبير دٍلتْب دٍ ٍضعيت كبهالً هتوبيس از ّن

ثِ تبريخ  ّستٌذ كِ ّر كذام از قَاعذ خبصي پيرٍي ًوَدُ ٍ آثبر خبصي ًيس ثر آًْب هترتت است. ًظر ٍ تَجِ

گردد. دٍل ٍ حبكوبى اسالهي  ًوبيذ كِ پيشيٌِ صلح ٍ جٌگ ثِ آغبز ايي تبريخ ثرهي ثشريت ايي ًكتِ را آشكبر هي

ًيس در تعبهل ثب حكَهتْبي سبير اديبى رٍاثط سيبسي ثرقرار كردُ ٍ در ّر دٍ ٍضعيت ارتجبطبت ديپلوبتيك 

ي سؤال كِ آيب در رٍاثط سيبسي دٍلتْبي اسالهي ثب سبير اًذ. در ايي هقبلِ دٍ ديذگبُ هْن در خصَص اي داشتِ

 دٍل اصل اٍليِ جٌگ است يب صلح، هَرد ثررسي قرارهي گردد.

پس از ارزيبثي ٍ تقبثل ايي دٍ ديذگبُ كِ اٍلي قبئل ثِ اصبلت جٌگ ٍ دٍهي هعتقذ ثِ اصبلت صلح است، قَل 

بس آى حبلت اصلي ٍ اٍليِ در رٍاثط ثيي دٍلت قَي ٍ قبثل دفبع ديذگبُ اصبلت  اًتخبة شذُ است، كِ ثراس

 اسالهي ثب سبيريي صلح است ٍ جٌگ عبرض ثر آى است.

 

 اسالم، صلح ، جٌگ،  فقِ سيبسي ، رٍاثط سيبسي،  دٍل اسالهي.  واژگان کليدی:

 

 

                                                            
 عضَ ّيئت علوي داًشگبُ پيبم ًَر ارٍهيِ .1
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 هقدهِ:

اي اظ رٌگ ٍ نلح ٞبض٘ ًجَزُ اؾت يب گطيجبًگيط رٌگ،  ثكط اظ ضٍظي ٦ِ پب ثِ ٖطنِ ٍرَز گصاقت لحِٓ

 آهيع زاقتِ اؾت. هجبضظُ، اذتالٜ ٍ ذًَطيعي ثَزُ ٍ يب اي٧ٌِ زض نلح ٍ نٟب، ّوعيؿتي هؿبلوت

تَرِ ٍ تأهل اًسيكوٌساى  ايي زٍ هَئَ اظ اّويت ثؿيبض ثطذَضزاض اؾت ٦ِ زض ََل تبضيد ٍ ٖهطحبيط هَضز

 ثبقس. ثَزُ ٍ هي

٣ًف ٍيػُ زيي زض ٖطنِ حيبت ثكطي ٍيػُ ٍ ٚيط٢بثل ا٧ًبض اؾت ٍ اضؾبل ضؾل ٍ اًعال ٦تت اظ لَاظم هْن ضٕٞ 

اظ ؾَي زيگط، ذَز زيي ثب تَرِ ثِ هحتَي آى، ٖبهل اؾبؾي زض ثؿيبضي اظ  1ثبقس. اذتالٜ زض ربهِٗ ثكطي هي

آهيع زيي، ثب هٌبٕٞ ثؿيبضي اظ ظٍضهساضاى تبضيد ّورَاًي ٍ ؾبظگبضي  هٌٗي ٦ِ پيبم نلحّب ثَزُ اؾت. ثسيي  رٌگ

ًساقتِ ٍ ًساضز ٦ِ رلَگيطي اظ َْْض ٍ ثطٍظ هٓبّط زيٌي اظ ذَي اؾت٧جبض َلجي زٍل ٍ حب٦وبى هتبحط اؾت ٦ِ 

٦ِ ح٧َهت اؾالهي زض  2بيس. ًو گيطي ٚيطزيٌساضاى ٍ هربلٟبى ح٧بيت هي تبضيد ازيبى ٍ پيبهجطاى الْي ًيع اظ رجِْ

 اي رع زضگيطي ٍ زٞبٔ اظ اضظقْبي الْي ًساقتِ اؾت. چٌيي حبلتي چبضُ

حب٦ن ٦طزى »، «ضّبئي ثكط اظ ٢يس ٍ ثٌسّبي زًيَي»پيبم زيي اؾالم ثٌَٗاى آذطيي ٍ ٦بهلتطيي زيي آؾوبًي 

اؾت ٦ِ ثؿٍ ٍ « توبٖيارطاي ٦بهل انَل ٖسالت ار»ٍ « ًكط تَحيس ٍ ذساپطؾتي» ، « ّبي اًؿبًي اضظـ

 ثبقس. آهيع ح٧َهتْب ٍ اًؿبًْب اه٧بًپصيط هي گؿتطـ ايي پيبم زض ٍيٗيت نلح ٍ ّوعيؿتي هؿبلوت

اي ثطذَضزاض اؾت ٍ زض هٌكَض ؾبظهبى هلل هتحس،  الولل هٗبنط ًيع انل نلح اظ اّويت ٍيػُ زض ح٠َ٣ ثيي

الوللي ثطاؾبؼ  ط ٍ ّو٧بضي ثب ؾبظهبًْبي ثييزٍلتْبي ًَٖ ثِ تَؾِٗ ضٍاثٍ زٍؾتبًِ، ضٖبيت ٍا٢ٗي ح٠َ٣ ثك

 3اًس. ٖسالت، آظازي ٍ نلح تكَي١ قسُ

 گفتاراٍل: سياست خارجي دٍلت اسالهي ٍ تطبيق آى با ٍضعيت صلح ٍ جٌگ

 اضتجبَبت ؾيبؾي ثيي ٦كَضّبي اؾالهي ثب ؾبيط ٦كَضّب هجتٌي ثط نلح اؾت يب رٌگ؟     

 است. در ايي سهيٌِ دٍ ديدگاُ عودُ هطزح    

 زيسگبُ انبلت رٌگ ٦ِ هؿتٌس ثِ زاليل ٍ قَاّس اؾت. .1

 ًوبيس.  زيسگبُ انبلت نلح ٦ِ هؿتٌس ثِ زليل ثَزُ ٍ زاليل انبلت رٌگ ضا ًيع ٣ًس ٍ ضز هي .2

 ديدگاُ اصالت جٌگ در سياست خارجي دٍلت اسالهي -الف

 4ثَزًس. اي اظ ٣ْٞبي اّل تكيٕ ٍ اّل تؿٌي زض ٢طى زٍم ّزطي ٢بئل ثِ انبلت رٌگ ٖسُ

 ٍ آضاي ٣ٞيْبى هجتٌي ثط ؾِ پبيِ اؾت:

. انل زض اضتجبٌ ثيي هؿلوبًبى ٍ پيطٍاى ؾبيط ازيبى يب هكط٦بى رٌگ اؾت هبزاهي ٦ِ ايي اضتجبٌ چيعي ضا 1

 ٦ِ هَرت هؿبلوت ثبقس ٢ُٕ ٧ًٌس هخل ايوبى آٍضزى ٍ يب اهبى.

                                                           
-

 (213)ث٣طُ: « الٌّبؼ ٞيوب اذتلَٟا ٞيِ ليح٧ن ثيي» 1

-
 (146)آل ٖوطاى: « ٍ ٦أيّي هي ًجيّ ٢بتل هِٗ ضثّيَّى ٦خيط» 2

-
 ض. ٤. ثِ هٌكَض ؾبظهبى هلل هتحس 3
 131الطاثِٗ، ل االؾالهي، زهك١، زاضال٧ٟط، الُجِٗ ض. ٤. العحيلي، ٍّجِ الوهُٟي، آحبض الحطة ٞي ٣ِٞ -4
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ّبي اؾالهي نَضت پصيطز ٍرَة،  يي. رْبز ثط اهت اؾالهي ٍارت ّويكگي اؾت ٍ اگط تزبٍظي ثِ ؾطظه2

 ذَاّس ثَز.« ٦ٟبئي»گيطز ٍ زض ٚيطايي نَضت اظ ٢ؿن  ثِ ذَز هي« ٖيٌي»حبلت 

. ٖليِ زاضالحطة ٦ِ اح٧بم اؾالهي زض آى ربضي ًيؿت ثبيس رْبز ٦طز ّطچٌس آًْب ٖليِ هؿلوبى ٍ 3

 5ّبي اؾالهي ا٢سام ثِ تزبٍظ ٍ رٌگ ًٌوبيٌس. ح٧َهت

 دگاُداليل ٍ هستٌدات دي

٢بئالى ثِ ايي ضأي، ثطاي تبييس ًٓط ذَز ثِ زاليلي چٌس اظ ٢طآى، ؾٌت، ا٢َال زاًكوٌساى ٍ ٍا٢ٗيت ٖولي 

 .٦ٌٌس اؾتٌبز هي

 داليل قزآًي ٍ ارسيابي  -1

٢بتلَا الصيي اليَهٌَى ثبهلل ٍ الثبليَم االذط ٍ اليحطهَى هبحطم اهلل ٍ ضؾَلِ ٍ اليسيٌَى زيي الح١ هي ( »1

 6«.اٍتَال٧تبة حتي يَُٗا الزعيِ ٖي يسٍّن نبٚطٍىالصيي 

يٌٗي ثب ّط ٦ِ اظ اّل ٦تبة ٦ِ ايوبى ثِ ذسا ٍ ضٍظ ٢يبهت ًيبٍضزُ ٍ آًچِ ضا ذسا ٍ ضؾَلف حطام ٦طزُ،      

 گطًٍس ٢تبل ٍ ٦بض ظاض ٦ٌيس تب آًگبُ ٦ِ ثب شلت ٍ تَايٕ ثِ اؾالم، رعيِ زٌّس. زاًٌس ٍ ثِ زيي ح١ ًوي حطام ًوي

ايي آيِ زض ٢ٍت نسٍض ٞطهبى رٌگ ثب ضٍهيبى )تج٤َ( »ذَاًين  الجيبى ثِ ٣ًل اظ هزبّس هي ٟؿيط هزوٕزض ت

 7«.اًس اذتهبني ثساى رٌگ ًساضز ٍ ثِ ًحَ ٖوَم ًبظل گكتِ اؾت ًبظل قسُ ٍ ثطذي گٟتِ

ض نٟت تَنيٝ ايي آيِ اقبضُ ثِ ٢تبل ثب اّل ٦تبة زاضز ٦ِ ذسا آًْب ضا ثب چْب»ًَيؿس  نبحت ٦ٌعالٗطٞبى هي

 8«.٦طزُ اؾت ٦ِ ّط ٦سام اظ آًْب هَرت ٢تبل ثب آًبى اؾت

 9«.الوت٣يي ٍ ٢بتلَا الوكط٦يي ٦بِٞ ٦وب ي٣بتل٧ًَن ٦بِٞ ٍاٖلوَاأىّ اهلل هٕ( »2

٦ٌٌس ٍ ثساًيس ٦ِ ذساًٍس  چٌبى ٦ِ آًبى ّن ثب قوب ّوگي ٦بضظاض هي يٌٗي ثب هكط٦بى ّوگي ٦بض ظاض ٦ٌيس ّن

 .ثب پطّيعگبضاى اؾت

يٌٗي ّوگي قوب زض حبلي ٦ِ ثب ّن اذتالٞي ًساقتِ ثبقيس ٦بضظاض ٦ٌيس چٌب٧ًِ »الجيبى آهسُ اؾت  زض هزوٕ

 11«.آًْب ّوگي ثب قوب ٦بضظاض ٦ٌٌس

 11«.الٓبلويي ٍ ٢بتلَّن حتي الت٧َى ٞتٌِ ٍي٧َى السييُ هلل ٞبى اًتَْا ٞالٖسٍاى الّب ٖلي( » 3

ط٤ ثب٢ي ًوبًس ٍ زيي ٣ٍٞ زيي الْي ثبقس ٍ چَى زؾت ثساقتٌس يٌٗي ثب آًبى چٌبى ًجطز ٦ٌيس ٦ِ ٞتٌِ ق

 ؾتن ًجبيس ٦طز هگط ثط ؾتوگطاى.

                                                           
 اضالوٌيطللُجبِٖ ٍ الٌكط ٍالتَظيٕ، الجُٕض.٤. الٌْسي، احؿبى، اح٧بم الحطة ٍ الؿالم ٞي زٍلِ االؾالم، زهك١، ز -5

 122-123االٍلي، ل 
6
 29تَثِ، آيِ  - 
 66، ل 11تب{، د الجيبى، تطروِ هحوس هٟتح، ًكط ٞطاّبًي، }ثي الًٟل ثي حؿي، تٟؿيط هزوٕ َجطؾي، اثَٖلي -7
 361، ل1، د1343السيي ه٣سازاثي ٖجساهلل، ٦ٌٌطالٗعهبى، تْطاى، هطتًَي،  اليؿَضي، روبل -8

-
9
 36ؾَضُ تَثِ، شيل آيِ   

 85، ل11َجطؾي، اثَٖلي الًٟل ثي حؿي، ّوبى، د -11

 
 193ث٣طُ،  -11

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

 
 

زض تٟؿيط ًوًَِ، ثب ايي تَييح ٦ِ ٞتٌِ اظ ًٓط لٛت، هٌٗي ٍؾيٗي زاضز ٍ ّطگًَِ ه٧ط، ٞطيت، ٞؿبز، قط٤، 

ٍ ي٧ي اظ اّساٜ رْبز ضا  زاًس هي« پطؾتي قط٦ت ٍ ثت»گيطز. هٌَٓض اظ ٞتٌِ ضا  گٌبُ ٍ ضؾَائي ضا زض ثط هي

 12ًوبيس. پطؾتي ٌَٖاى هي ثطچيسى ثؿبٌ قط٤ ٍ ثت

 13«ٍا٢تلَّن حيج ح٣ٟتوَّن ٍ اذطرَّن هي حيج اذطر٦َن( »4

 اًس، ثطاًيس. يٌٗي ّط٦زب ثط آًبى زؾت يبٞتيس. ث٧كيسقبى ٍ آًبى ضا اظ ّوبى رب )ه٧ِ( ٦ِ قوب ضا ضاًسُ

زاًس ٦ِ زض آى اهط ثِ ٦ٝ ٍ ذَززاضي اظ ٢تبل قسُ  بتي هينبحت ٦ٌعالٗطٞبى ايي آيِ ضا ًبؾد ٦ليِ آي

رب ثِ  اًس ٦ِ زض ايي اؾت.آيبت زيگطي ًيع زض ٢طآى ٍرَز زاضز ٦ِ ٢بئليي ثِ انبلت رٌگ ثِ آًْب اؾتٌبز ًوَزُ

 گطزز. تطروِ ثًٗي اظ آًْب اقبضُ هي

ًبذَـ زاقتِ ثبقيس ٍ آى  ثط قوب رْبز ه٣طض قسُ اؾت ٍ آى ثطاي قوب ًبذَقبيٌس اؾت چِ ثؿب چيعي ضا»

زاًس ٍ قوب  ثِ ؾَز قوب ثبقس ٍ چِ ثؿب چيعي ضا ذَـ زاقتِ ثبقيس ٍ آى ثِ ظيبى قوب ثبقس ٍ ذساًٍس هي

 14«.زاًيس ًوي

 15«.اي پيبهجط ثب ٦بٞطاى ٍ هٌب٣ٞبى رْبز ٦ي ٍ ثب آًبى زضقتي ٦ي»

 16«.س ٦ِ زض قوب زضقتي ثجيٌٌساي هؤهٌبى ثب ٦ؿبًي اظ ٦ٟبض ٦ِ ًعزي٥ قوب ّؿتٌس ٦بضظاض ٦ٌيس ٍ ثبي»

رب ثِ آزضؼ آًْب ٦ٟبيت  آيبت زيگطي ًيع زض ٢طآى هؿتٌس انبلت رٌگ زض ؾيبؾت ذبضري اؾت ٦ِ زض ايي

 17قَز. هي

« آيِ ؾيٝ»ٍ « آيِ ٢تبل»ؾَضُ تَثِ اؾت ٦ِ ثِ  29ي٧ي اظ هْوتطيي آيِ هَضز اؾتٌبز ايي زيسگبُ آيِ 

اّل ٦تبة نطيحبً آٍضزُ قسُ اؾت. ي٧ي اظ هؿتٌسات هْن رْبز اثتسائي  هكَْض اؾت زض ايي آيِ ٢تبل ٍ هجبضظُ ثب

اؾت ٍ هطاز اظ ٢تبل ٍ هجبضظُ زض ايي آيِ، ٦بضظاض ثب ٚطو توتٕ زًيَي ًيؿت ثل٧ِ ّسٜ ٍ ٚبيت ايي آيِ ٚلجِ زيي 

سضت ح١ ٍ ؾٌت ٖسالت َلجي ٍ ٦لوِ ت٣َا ثط زيي ٚيطح١ ٞؿ١ ٍ ٞزَض اؾت ٍ ايي آيِ ثِ ٢ًيِ هحبٞٓت ثط ٢

اؾالم ٍ هؿلويي ٍ ًيع ثط حطهت ٍ آظازي زَٖت ثِ ذسا ثب ضٕٞ هَإً ثكطي ٍ ؾبيط هَإً اظ ضاُ زَٖت اؾت ٦ِ 

تَاًس  ضٕٞ آى رع ثب رٌگ ٍ ٢تبل اه٧بًپصيط ًجبقس. پؽ ايي آيِ هطثٌَ ثِ رْبز اثتسايي ثَزُ ٍ زض حبل حبيط ًوي

 هؿتٌس رٌگ زٍلت اؾالهي ثب ؾبيط زٍلتْب ثبقس.

ؾبظز ٍ ايي ٢تبل ٍ هجبضظُ ّوِ ربًجِ، زض ه٣بثل هجبضظُ  ؾَضُ تَثِ، ٢تبل ثب رويٕ هكط٦بى ضا هُطح هي 36آيِ 

 اًس ٍ پبؾري هٌبؾت ٖليِ رٌگ اٞطٍظي آًْبؾت. زض ايي آيِ: اي اؾت ٦ِ آًْب ٖليِ هؿلوبًبى آٚبظ ٦طزُ ّوِ ربًجِ

 18«.ٌَاى ؾججي هُطح قسُ اؾتاين، زض ه٣بثل ٢تبل آًْبؾت ٍ ثِ ٖ ٢تبلي ٦ِ هب ثِ آى اهط قسُ»

                                                           
 13-14، ل21، چبح 2اهلل ه٧بضم قيطاظي، زاضالو٧تت االؾبهيِ، د روٗي اظ ًَيؿٌسگبى، تٟؿيط ًوًَِ، ظيط ًٓط آيت -12
 191ث٣طُ،  -13
 216ث٣طُ،  -14
 73تَثِ،  -15
 123تَثِ،  - 16
 5، تَثِ، 41تَثِ،  -38تَثِ،  -111ِ، ض.٤ تَث - 17
 85، ل11َجطي، ّوبى، د  -18
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ؾَضُ ث٣طُ اظ زيگط آيبتي اؾت ٦ِ هؿتٌس انبلت رٌگ زض تٗبهالت ح٧َهت اؾالهي اؾت ايي آيِ  193آيِ 

اي زاضز ٍ انل آى  ًْبيت ٢تبل ٍ زضگيطي ضا ٖسم ٍرَز ٞتٌِ ش٦ط ٦طزُ اؾت ٦ِ ٞتٌِ اظ ًٓط لَٛي هٗبًي گؿتطزُ

 19اؾت.« آظهبيف ٍ اهتحبى»ٖجبضت اظ 

اًس  ضا ثِ هٗبًي زيگطي اظ ٢جيل هحٌت ، اذطاد اظ ٍَي، ال٣بي قجْبت، آظاض ٍ اشيت ٍ ... ًيع حول ًوَزُٞتٌِ 

٦ِ هزبل ثحج آًْب ًيؿت زض ّط نَضت َج١ ايي آيِ ثب زقوٌبى حبضة تب پبيبى ٞتٌِ ثبيس رٌگيس ٍ زض نَضت 

ي آيِ ًبْط ثِ ْلن، رٌگ اٞطٍظي ٍ ت٢َٝ رٌگ ٍ ٞتٌِ اظ ربًت زقوي ثبيس اظ آى زؾت ٦كيس. ثٗجبضتي زيگط اي

 گطزز ًِ اظ حيج ٦ٟط ٍ قط٤. گطي آًبى اؾت ٦ِ هٌزط ثِ رْبز هي ٞتٌِ

ؾَضُ هجبض٦ِ ث٣طُ ًيع اظ زيگط هؿتٌسات زيسگبُ انبلت رٌگ اؾت، ايي آيِ اقبضُ ثِ ه٣بثلِ ٍ پبؾد  191آيِ 

ًبى اظ ؾطظهيي ذَزقبى ثَزُ اؾت ْلوي اؾت ٦ِ اظ ربًت هكط٦بى ثِ هَهٌبى ضؾيسُ اؾت ٍ آى اذطاد هؿلوب

هٌٗي آيِ آى اؾت » ٞطهبيٌس.  گَيس ّطرب زقوٌبى ضا آهبزُ هجبضظُ يبٞتيس، ثِ ٢تل ثطؾبًيس، قيد ََؾي هي آيِ هي

 21«.٦ِ اثتسا ا٢سام ثِ ٢تل آًبى ٍ ًيع ٢تبل آًبى ه٧ي هگط آًْب آٚبظگط ثبقٌس

 ثبقس.تَاًس زليل هت٣ي زيسگبُ انبلت رٌگ  پؽ ايي آيِ ّن ًوي

اظ ٢َت ثطذَضزاض ًيؿت « انل ثَزى رٌگ»تَاى گٟت اؾتسالل ثِ هُل٣بت آيبت ثطاي احجبت  ثَُض ٦لي هي

 چَى:

٦ٌس ٍ ثطضؾي تبضيري ّوبى ظهبى، ٧ًبت ظيبزي ضا  .اؾلَة آيبت، ٢ًيِ ضا زض ظهبى هٗيي هُطح هي1

 ًوبيبًس. هي

 .آيبت هُل١ ثب تَرِ ثِ آيبت زيگط، ثبيس ه٣يس گطزًس.2

ذَضًس، ذهَنبً ثب تَرِ ثِ انل  ٦ٌٌس ثِ آيبت زيگطي ترهيم هي بتي ٦ِ زض ْبّط اٞبزُ ٖوَم هيآي .

 «هبهي ٖبم اال ٢ٍسذم»هكَْض 

.تَرِ ثِ ايي ٧ًتِ الظم اؾت ٦ِ ٢تبل ثبيس َطٞيٌي ثبقس يٌٗي ٢تبل ٦َقف زض ٦كتي ٦ؿي اؾت ٦ِ ؾٗي 4

 زض ٦كتي تَ زاضز.

گي ضاثُِ هؿلوبًبى ثب ٚيطهؿلوبًبى ٍرَز زاضز ٦ِ ًِ تٌْب ثطاي آى الٌْبيِ، ي٥ انل ٦لي ٍ اؾبؾي زض چگًَ

ظهبى ثطاي اهطٍظ ٍ ٞطزا ًيع حبثت اؾت. اي٧ٌِ هؿلوبًبى هٌَْٟس زض ثطاثط ّطگطٍُ ٍ روٗيت ٍ ّط ٦كَضي ٦ِ 

هَيٕ ذهوبًِ ثب آًْب زاقتِ ثبقٌس ٍ ثطيس اؾالم ٍ هؿلويي ٢يبم ٦ٌٌس، يب زقوٌبى اؾالم ضا يبضي زٌّس، 

ؾرتبًِ ثبيؿتٌس ٍ ّطگًَِ پيًَس هحجت ٍ زٍؾتي ضا ثب آًْب ٢ُٕ ٦ٌٌس. اهب اگط آًْب زض ٖيي ٦بٞط ثَزى، ًؿجت ؾط

تَاًٌس ثب آًْب ضاثُِ زٍؾتبًِ ثط٢طاض ؾبظًس  َطٜ ثبقٌس ٍ يب توبيل زاقتِ ثبقٌس، هؿلويي هي ثِ اؾالم ٍ هؿلويي ثي

 21زض آى حس ٦ِ هَرت ًَٟش آًْب زض هيبى هؿلويي گطزز. الجتِ ًِ زض آى حس ٦ِ ثب ثطازضاى هؿلوبى زاضًس ٍ ًِ

 ٍ ارسيابي  داليل رٍائي  -2

 ًوبيٌس. ثبضُ اؾتسالل هي ٢بئالى ثِ انل ثَزى رٌگ، ثِ احبزيخي زض ايي

                                                           
19

 353، ل1الؿيَضي، ٞبيل ه٣ساز، ّوبى، د -    
21

 145، ل2قيد ََؾي، التجيبى، ّوبى، د -    

-
 33، چبح ّٟتن، ل24ض. ٤. تٟؿيط ًوًَِ، د 21
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توبم ذيط زض قوكيط ٍ ظيط ؾبيِ قوكيط » اهبم نبز٠ )ٔ( ثِ ٣ًل اظ ضؾَل ذسا )ل( ٞطهَزُ اؾت ٦ِ  (1

 22«.زاضز ٍ قوكيطّب ظهبم ثْكت ٍ زٍظذٌس قويط ثطپب ًوياؾت ٍ هطزم ضا چيعي رع 

اظ اهبم نبز٠ )ٔ( ه٣ٌَل اؾت ٦ِ ذساًٍس هتٗبل پيبهجطـ ضا ثطاي تجليٙ اؾالم زُ ؾبل ثِ ؾَي هطزم  (2

ٞطؾتبز هطزم آى ضا ًپصيطٞتٌس تب اي٧ٌِ اٍ ضا ثِ ٦بضظاض ٞطهبى زاز، پؽ ذيط زض قوكيط ٍ ظيط ؾبيِ قوكيط 

 23«اؾت.

 زض ظهبى ثٗخت ثب قوكيط ثطاًگيرتِ قسم تب ذساي هتٗبل ثِ يگبًگي » ضؾَل ذسا )ل( ٞطهَز ٦ِ  (3

 پطؾتيسُ قَز، قطي٧ي ثطاي اٍ ًجبقس. ضٍظي هي ظيط ؾبيِ قوكيط ٢طاض زازُ قسُ ٍ ذَاضي ٍ ٦َچ٧ي

 24«ثطاي ٦ؿي اؾت ٦ِ ٞطهبى هطا هربلٟت ٦ٌس.

 25اًگيرتي هي اهًبء قسُ اؾت.اظ ضؾَل ذسا )ل( ه٣ٌَل اؾت ٦ِ رْبز اظ ظهبى ثط (4

ثطذي زيگط ثِ ؾيطُ ٖولي پيبهجط )ل( زض ٢ًيِ حط٦ت زازى ريف اؾبهِ رْت ًجطز ثب ضٍهيبى اؾتسالل  (5

 26ضٚن آى ٦ِ زض حبل ًعأ ثَزًس، انطاض ثط حط٦ت ؾپبُ زاقتٌس. ًوبيٌس ٦ِ پيبهجط )ل( ٖلي هي

٦ٌس ٍ ًِ يِ ََض ٦لي. َجٗب  يطٍضت هُطح هي ضؾس احبزيج ضؾيسُ، هَئَ ٢تبل ضا ثِ اٖتجبض ثِ ًٓط هي    

ّبي ذَز ضا ثطظهيي ؾرت ثٌب ًْس، ًبچبض اظ ثِ ٦بض ثطزى ٢سضت اؾت تب تزبٍظ ضا زٕٞ  ّط ه٧تجي ٦ِ ثرَاّس پبيِ

٦ٌس ٍ پيطٍاًف ضا ثب اؾلَة زٞبٖي يب ثبظزاضًسگي يب ّزَهي، ثٌبثِ ههلحت ثبالتط آهبزُ ؾبظز. احبزيج آهسُ اؾت 

ٌٖٝ ٍ قست، حبرت ظًسگي اؾت ثطاي هجبزي ٍ ه٧بتجي ٦ِ ٢هس هجبضظُ، ثب اٍ ضا زاضًس. زض ايي هَاضز،  تب ثگَيس ٦ِ

ًطهي اگط ي٥ ثبض يب ثيكتط ٞبيسُ زّس زض ا٦خط حبالت ٞبيسُ ٍ ًتيزِ ٢ُٗي ًساضز، اهب ايي ٦ِ ٌٖٝ ثب زَٖت اضتجبٌ 

آيس. ثٗجبضت  ضيعي قَز، اظ ايي احبزيج ثطًوي زاقتِ ثبقس تب زَٖت اظ ذالل ٌٖٝ آق٧بض قَز يب ثطاؾبؼ آى، پبيِ

تَاى ايي احبزيج ضا ٍاؾُِ تكطيٕ ٢تبل ٍ ٦بضظاض ثب ٚيط هؿلوبًبى زاًؿت ثل٧ِ هحتَي احبزيج زال ثط  زيگط ًوي

ايي اؾت ٦ِ هؿلوبًبى ثبيس ٢َي ثبقٌس تب زيگطاى َّؼ ذبم تزبٍظ ثِ آًبى ضا زض ؾط ًپطٍضاًٌس ٍ اگط تزبٍظي ضخ 

 ٢بَٗبًِ زٕٞ ٍ ضٕٞ ًوبيٌس.زاز آى ضا 

آيس ٦ِ زَٖت ثِ زيي ضا ّسٜ رٌگ ثساًس يب رٌگ ضا  پؽ زض ًهَل زيٌي اظ ٦تبة ٍ ؾٌت ثطًوي     

اي  اي ثطاي ارجبض هطزم ثِ زذَل زض زيي ش٦ط ٦ٌس. ثل٧ِ تٌْب هسلَل آى ًهَل، ايي اؾت ٦ِ رٌگ ٍؾيلِ ٍؾيلِ

زاضًس، هكطٍٔ  ّبئي ٦ِ زقوٌبى ٦بٞط ثط يس آى ثطپب هي جبضظُاؾت ٦ِ ثطاي حوبيت زَٖت زيٌي ٍ ًگْساضي آى اظ ه

 27قٌبذتِ قسُ اؾت.

 بٌاي عولي حكام اسالهي  -3

اؾت ٦ِ زض ٖهط ٞتَحبت اؾالهي اتٟب٠ اٞتبزُ ٍ نحت « ٍا٢ٗيت ٖولي»اظ زيگط زالئل ٢بئالى ايي ًٓطيِ،      

ّبي هزبٍض  بّيبى اؾالهي ضا ثطاي ٞتح ؾطظهيي٦ٌس، چطا٦ِ ذلٟبي ضاقسيي، ؾپ ايي ًٓط ضا ثِ ظٖن آًبى احجبت هي

                                                           
 5، ل٠11، د1388حط ٖبهلي، هحوسثي حؿي، ٍؾبيل الكيِٗ، اًتكبضات زاضال٧تت االؾالهيِ،  -22

-
 9ّوبى، ل 23

-
 ال٣بضي ٞي قطح نحيح الجربضي، ال٣بّطُ، الوُجِٗ الوٌيطيِ،  الٗيٌي، ثسضالسيي اثَهحوس هحوَزثي احوس، ٖوسُ 24

 192،  ل14د       
 اثَزاٍز زض ؾٌي ذَز، ايي حسيج ضا ضٍايت ٦طزُ اؾت. -25

26
 ٠21، د1365تْطاى، زاضال٧تت االؾالهيِ، چبح زٍم،  ض.٤، ًزٟي، هحوسحؿي، رَاّطال٧الم ٞي قطح قطايٕ االؾالم، - 

 214، ل1981اهلل، هحوسحؿيي، االؾالم ٍ ه١ٌُ ال٣َُ، ثيطٍت، الساضاؾالهيِ، چبح زٍم  ًٞل -27

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 همایش ملی حقوق نیب الملل رد آهنیی علوم روز

 
 

هخل قبم، ٖطا٠، ههط ٍ قوبل آٞطي٣ب حط٦ت زازًس ٍ ايي حط٦ت، ًِ زض ضاُ زٞبٔ، ثل٧ِ زض ضاُ گؿتطـ حسٍز 

 زَٖت اؾالهي ٍ حوبيت اظ آى ثَزُ اؾت.

ظگبض ضا تَاًس هؿتٌس ٢َي ثطاي انبلت رٌگ ثبقس. چَى تهَيط ٍا٢ٗيت آى ضٍ ٍا٢ٗيت ٖولي ّن ًوي     

 تَاى ثِ ٌَٖاى زليل زض ًٓط گطٞت ٍ ثب آى ي٥ انل ضا احجبت ٦طز. ًوي

 ديدگاُ اصالت صلح در سياست خارجي دٍلت اسالهي -ب

زيي »چٌب٧ًِ اظ ًبهف پيسا اؾت  ثؿيبضي اظ ًَيؿٌسگبى ٍ پػٍّكگطاى هؿلوبى هٗبنط ٦ِ زيي اؾالم ّن     

ّب ٦ِ هؿبهحتب زاضالحطة  اؾت ًِ زيي رٌگ، ثط ايي اؾبؼ، اضتجبٌ ثيي زاض االؾالم ٍ ؾبيط ؾطظهيي« نلح

ع ثِ ٌَٖاى ٢بٖسُ ٖوَهي ثبقس ٍ ثِ آهي ًبهگصاضي قسُ ٍ نحيح آى زاضال٧ٟط ٍ زاضالكط٤ اؾت ثبيس اضتجبَي نلح

رٌگ، رع ثِ ٌَٖاى اؾتخٌبئي ثط ٢بٖسُ هص٦َض ا٢سام ًكَز. ثٌبثطايي ًٓط هؿلوبًبى ح١ رٌگ اٞطٍظي ًؿجت ثِ 

ؾبيط هلتْب حتي زاضالحطة ضا ًساضًس هگط اي٧ٌِ رٌگ اظ ؾَي آًبى آٚبظ قَز. ثِ ٖجبضت زيگط، تٌْب رٌگ هكطٍٔ 

 28ًِ ّزَهي.زض اؾالم، رٌگ زٞبٖي اؾت ٍ 

اؾالم ... ّطگع ثِ ذًَطيعي ثطًربؾتِ ثَز. ؾالم اؾالهي، »ٞطهبيٌس  ظزگي هي رالل آل احوس زض ٦تبة ٚطة

 «.تطيي قٗبضي اؾت ٦ِ زيٌي زض ٖبلن ثِ ذَز زيسُ اؾت نلح رَيبًِ

 داليل ٍ هستٌدات ديدگاُ

 گطزز. ازلِ انل ثَزى زض اؾالم تحت ٌٖبٍيي شيل هُطح هي     

 دالئل قزآًي ٍ ارسيابي -1

٦ٌس ٍ رٌگ ضا رع زض  آيِ زض ٢طآى ٦طين ٍرَز زاضز ٦ِ هؿلوبًبى ضا ثِ ؾَي نلح زَٖت هي 111حسٍز     

 قَز: قوطز ٦ِ ثِ ثطذي اظ آيبت اقبضُ هي هَاضز زٞبٔ اظ ًٟؽ يب زٞبٔ اظ زيي ربيع ًوي

 29«ات الكيُي اًِ ل٧ن ٖس ٍ هجييالؿلن ٦بِٞ ٍ التتجَٗا ذَُ يب ايْب الصيي ءاهٌَا ازذلَا ٞي( »1 

اي هؤهٌبى ّوگي اظ زض ايوبى ٍ اَبٖت )تؿلين( زض آئيس ٍ اظ گبهْبي قيُبى پيطٍي ه٧ٌيس ٦ِ اٍزقوي »    

زض ايي آيِ، ذساًٍس ثِ ٖوَم هؿلوبًبى ٍ هؤهٌبى ٞطهبى زازُ ٦ِ اظ زض هؿبلوت ٍ آقتي زضآيٌس ٍ «. آق٧بض قوبؾت

 .ثِ ؾلن ٍ ؾبظگبضي زاذل قًَس

 31«.ٍإى رٌحَاللؿلن ٞبرٌح لْب ٍ ت٦َل ٖلي اهلل اًِ َّ الؿويٕ الٗلين( »2

ثِ نلح ٍ هؿبلوت توبيل زاقتٌس تَ )ًيع( هبيل ثِ نلح ثبقس ٍ ثط ذسا ت٦َل ٦ي ٦ِ اٍ « زقوٌبى»ٍ اگط »   

 «.قٌَا ٍ زاًبؾت

پيسا ٦ي ٍ ثط ذسا ت٦َل  اگط توبيل ثِ نلح ٍ هؿبلوت پيسا ٦طزًس تَ ّن توبيل»زض الويعاى آهسُ اؾت      

زّس زض ٢جَل پيكٌْبز نلح، تطزيسي ثِ ذَز ضاُ هسُ ٍ  ثِ پيبهجط زؾتَض هي»ذَاًين  زض تٟؿيط ًوًَِ هي 31«٦ي

 32«.چٌبًچِ قطايٍ آى، ه٣ٌُي، ٖب٢الًِ ٍ ٖبزالًِ ثبقس، آى ضا ثپصيط

                                                           
 119ض.٤. الٌْسي، احؿبى، ّوبى، ل 28
 218ث٣طُ،  29

-
 61 -اًٟبل 31
 119، ل9َجبَجبئي، ؾيسهحوسحؿيي، ّوبى، د -31
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 «نلح ثْتط اؾت» 33« ٍ الهلح ذيط( »3

ثيبًگط « ٍالهلح ذيط»ؿت٣ين ثِ آيبت رْبز ًساضز، اهب زض ٍا٢ٕ، ٖجبضت ٦َتبُ لحي ايي ٞطاظ اظ آيِ، اگطچِ ضثٍ ه

ايي رولِ ٦َتبُ ٍ پطهٌٗي ... ي٥ ٢بًَى ٦لي، ٖوَهي ٍ »٢بًَى ٦لي ٢طآى اؾت زض تٟؿيط ًوًَِ چٌيي آهسُ اؾت 

ف ٍ رب انل ًرؿتيي، نلح، نٟب، زٍؾتي ٍ ؾبظـ اؾت ٍ ًعأ، ٦كو٧ ٦ٌس ٦ِ زض ّوِ ّوگبًي ضا ثيبى هي

ثرف اٍ اؾت ٍ لصا رع زض هَاضز يطٍضت ٍ اؾتخٌبئي ًجبيس ثِ آى  رسائي ثطذالٜ َجٕ ؾلين اًؿبًي ٍ ظًسگي آضام

 34«.هتَؾل قس

 35«.اهلل الصيي ي٣تل٧ًَن ٍ التٗتسٍا اىّ اهلل اليحت الوٗتسيي ٍ ٢تلَا ٞي ؾجيل( »4

بضظاض ٦ٌيس، ٍلي ؾتو٧بض )ٍ آٚبظگط( ًجبقيس چطا ٦ٌٌس، زض ضاُ ذسا ٦ يٌٗي ثب ٦ؿبًي ٦ِ ثب قوب آٚبظ ٦بضظاض هي

 ٦ِ ذساًٍس ؾتو٧بضاى ضا زٍؾت ًساضز.

٢تبل، ٦َقف هطز زض ٦كتي ٦ؿي اؾت ٦ِ ؾٗي زض ٦كتي اٍ زاضز ... ٍ ًْي اظ »زض الويعاى آهسُ اؾت     

 36«.قَز ى ... هياٖتسا، هُل١ اؾت ... ٍ قبهل ٢تبل ٢جل اظ زَٖت ثِ ح١ ٍ اثتسا ثِ ٢تبل ٍ ٦كتي ظًبى ٍ ٦َز٦ب

سِ ًكتِ ههن ٍ اساسي در ايي آيِ شزيفِ بياى شدُ است كِ بِ تعبيز تفسيز ًوًَِ رٍشٌگز هٌطق 

 اسالم در هَرد جٌگ است:

 ٦ي ؾبذتي ْلن، ٞؿبز ٍ اًحطاٜ اؾت. ٢تبل زض ضاُ ذسا ثب ّسٜ گؿتطـ ٢َاًيي الْي ٍ ضيكِ -

ؾت ثِ اؾلحِ ًجطزُ ٍ ثِ هجبضظُ ًپطزاذتِ، ًجبيس نطاحت زاضز ٦ِ تب َطٜ ه٣بثل ز« الصيي ي٣بتل٧ًَن» -

 پيكسؾتي قَز.

 37ؾبظز. اثٗبز رٌگ ضا هكرم هي« التٗتسٍا» -

زّس ٍ اظ ؾَي زيگط  ثٌبثطايي آيِ قطيِٟ ثِ ٍرَة ًجطز زض ضاُ ذسا، ثب رٌگ اٞطٍظاى ٖليِ هؿلوبًبى ٞطهبى هي

ًبى ثبقٌس ٍ هؿلوبًبى ًجبيس آٚبظگط رٌگ ثبقٌس ظيطا اهط گَيس: تٌْب ثب ٦ؿبًي ثبيس رٌگيس ٦ِ زض رٌگ ثب هؿلوب هي

رٌگٌس ٍ ايي ثيبًگط آى اؾت ٦ِ تب آًبى قطٍٔ ثِ رٌگ ٧ًٌٌس، قوب آٚبظگط رٌگ  ٦ٌس ٦ِ هي ثِ ٢تبل ٦ؿبًي هي

 ًجبقيس. ثِ ٖجبضت زيگط زض ايي آيِ ٦بضظاض زض ه٣بثل ٦بضظاض ٢طاض زازُ قسُ اؾت

تل٦َن ٞي السيي ٍ لن يرطر٦َن هي زيبض٦ن اى تجطٍّن ٍ ت٣ؿَُا اليْن اى الي٧ٌْن اهلل ٖي الصيي لن ي٣( »5

 38«.اهلل يحت الو٣ؿُيي

تبى ثيطٍى ٍ  اًس ٍ قوب ضا اظ ذبًِ ٍ ٦بقبًِ يٌٗي ذساًٍس قوب ضا اظ ٦ؿبًي ٦ِ ثب قوب زض ٦بض زيي ٦بضظاض ٧ًطزُ

گوبى ذساًٍس  ٦ٌس اظ ايي ٦ِ زض ح٣كبى ًي٧ي ٦ٌيس ٍ ثب آًبى زازگطاًِ ضٞتبض ًوبئيس، ثي اًس ًْي ًوي آٍاضُ ٧ًطزُ

 زازگطاى ضا زٍؾت زاضز.

                                                                                                                                                    
 231، ل7تٟؿيط ًوًَِ، ّوبى، د -32
 128ًؿبء،  -33
 115تٟؿيط ًوًَِ، ّوبى، ل -34
 191 -ث٣طُ  -35
 61-62،نم2َجبَجبئي، ؾيسهحوسحؿيي، ّوبى، د -36
 11-11، نم68، چبح ثيؿت ٍ ي٧ن، ظهؿتبى 2تٟؿيط ًوًَِ، ّوبى، د -ض.٤ -37
 8آيِ  –هوتحٌِ  -38
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شيل ّويي آيِ، اٞطاز ٚيطهؿلوبى ضا ثِ زٍ گطٍُ ت٣ؿين ٦طزُ اؾت. ي٥ گطٍُ ٦ِ زض ه٣بثل زض تٟؿيط ًوًَِ، 

قبى ثِ ارجبض ثيطٍى ٦طزًس ٍ ثِ تٗجيط  هؿلويي ايؿتبزًس ٍ قوكيط ثط ضٍي آًْب ٦كيسًس ٍ آًْب ضا اظ ذبًِ ٍ ٦بقبًِ

زازًس، ت٧ليٝ هؿلويي آى اؾت  زيگط، ٖسٍات ٍ زقوٌي ذَز ضا ثب اؾالم ٍ هؿلويي زض گٟتبض ٍ ٖول آق٧بض ًكبى

٦ِ ثب آًْب هساضا، هحجت ٍ زٍؾتي ًساقتِ ثبقٌس. زؾتِ زيگط ٦ِ زض ٖيي قط٤ ٍ ٦ٟط، ٦بضي ثِ هؿلوبًبى 

قبى اظ قْط ٍ زيبضقبى ًوَزًس ٍ حتي گطٍّي اظ  ٦طزًس ٍ ًِ ا٢سام ثِ ثيطٍى ضاًسى ًساقتٌس، ًِ ثب آًْب پي٧بض هي

ًبى ثؿتِ ثَزًس ٦ِ ًي٧ي ٦طزى ثب ايي زؾتِ ٍ اْْبض هحجت ثِ آًبى ثالهبًٕ ثَز آًْب، پيوبى تط٤ هربنوِ ثب هؿلوب

 39«ايي زؾتَض، هٌؿَخ ًيؿت»ًَيؿس  ٍ زض ازاهِ هي

اًس هؤٌَ ٦طزُ، حتي تَنيِ  ايي آيبت، تٗطو ٍ رٌگ ثب ٚيط هؿلوبى ضا ٦ِ پيك٣سم زض رٌگ ٍ آظاض .... ًكسُ

 .ًوبيس ثِ ٖسالت ٍ ٧ًَيي زض ح١ آًْب هي

ضا « هحوس 4»، «حذ 39»، «ًؿبء 91»، «ًؿبء 94»ًوبيٌس ٦ِ آيِ  آيبت زيگطي ًيع ثط انبلت نلح زاللت هي

 تَاى ًبم ثطز. هي

ٞطاٍاى اؾت ٍ هكت٣بت ايي زٍ ٍاغُ، ثِ اق٧بل « ؾلن»ٍ « نلح»ربلت اؾت ثساًين ٦ِ تب٦يس ٢طآى ثط زٍ ٍاغُ 

آيِ آهسُ، زض حبلي ٦ِ لّٟ حطة  133ؾلن ٍ هكت٣بت آى زض حسٍز هرتلٝ ٍ هٗبًي گًَبگَى آهسُ اؾت، لّٟ 

 آيِ آهسُ اؾت. ٣ٞ6ٍ زض 

 داليل روائي و ارزيابي -2

 الؿالم( چِ ٢َلي ٍ چِ ؾيطُ ٖولي، زَٖت ثِ نلح ٍرَز زاضز. زض ؾٌت هٗهَهيي )ٖليْن

آقتي ٦طز، اظ اٍ ّط٦ِ اظ قوب زضذَاؾت ؾلن ٍ »(اظ حًطت ٖلي )ٔ( ه٣ٌَل اؾت ٦ِ ٞطهَزُ اؾت 1

 41«.ثپصيطيس

نلحي ضا ٦ِ ضيبيت الْي   زض آى »(زض ْٖسًبهِ ربٍزاى حًطت ٖلي )ٔ( ثِ هبل٥ اقتط آهسُ اؾت ٦ِ 2

 41«اؾت ٍ زقوي ثِ آى زَٖت ٦طزُ، ضز ه٧ي

اي هطزم! آضظٍي ضٍثطٍ قسى ثب زقوي ضا ه٧ٌيس اظ ذسا ٖبٞيت، نلح »(اظ پيبهجط ا٦طم )ل( ضؾيسُ اؾت ٦ِ 3

 42«ثرَاّيس.ٍ ؾالهت 

 ٞطهبيٌس: ( حًطت ٖلي )ٔ( هي4

اي ثب اٍ ًزٌگ، ثِ ذسا ؾَگٌس،  اي ٖلي! تب ٦ؿي ضا ثِ اؾالم زَٖت ٧ًطزُ»پيبهجط هطا ضٍاًِ يوي ٦طز ٍ ٞطهَز 

اگط ذسا ي٥ ًٟط ضا ثِ زؾت تَ ّسايت ٦ٌس ثْتط اظ ّط چيعي اؾت ٦ِ زض ايي رْبى ٍرَز زاضز }زض لّٟ حسيج: 

 43«ّب اؾت. ٦ٌس{ٍْيِٟ تَ زٍؾت زاقتي هطزم ٍ ؾطپطؾتي آى ثط آى َلَٔ ٍ ٚطٍة هي.... ٦ِ ذَضقيس 

                                                           
39

 31-32، نم69، چبح ّٟتن، ظهؿتبى 24تٟؿيط ًوًَِ، ّوبى، د -    
41

 73، ل11حط ٖبهلي، ّوبى، د  -    
41

 53الجالِٚ، ًبهِ  ض. ٤. ًْذ -    
42

 365ٍّجِ العحيلي ، ّوبى ، ل -    
 335، ل1قيد ٦ليٌي، انَل ٦بٞي، د -43
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تط زٍؾت زاضم ٦ِ قوب ضا ٌّگبم  هي ثيف»( زض ضٍايتي اظ پيبهجط )ل( ٍاضز قسُ ٦ِ ثِ رٌگزَيبى ٞطهَز: 5 

طاًكبى ضا اي ٦َز٤، ظى ٦ِ پسضاى ٍ قَّ اًس ًِ ثب ٖسُ ثبظگكت ّوطاُ ثب هطزهي ثجيٌن ٦ِ ثِ اؾالم گطزيسُ

 44«ايس. ٦كتِ

گيطي پيبهجط )ل( زض نلح  ذَضز هَيٕ زض ؾيطُ ٖولي پيبهجط )ل( ًيع ًوَز انبلت نلح ثِ چكن هي

گوبى ًٓيط ًساضز. اٍ ثب هيل ذَز، پيكٌْبزّبي َطٜ ه٣بثل ضا ثطاي نلح پصيطٞت، زض حبلي ٦ِ ايي  ثي« حسيجيِ»

زازًس. ٢ٍتي  اي هي ات ًجَز، ثل٧ِ ثِ زقوٌبى هؿلوبًبى ح٠َ٣ ٍيػُپيكٌْبزّب ثِ ّيچ ٍرِ ٖبزالًِ ٍ هجٌي ثط هؿبٍ

ثِ ذسا ؾَگٌس! ّطگبُ ٢طيف هطا ثِ َطحي ٞطا »زّس ٞطهَز  اظ پيبهجط پطؾيسُ قس ٦ِ چطا ثِ ايي ٦بض تي هي

 45«.پصيطم ثرَاًٌس ٦ِ زض ثطگيطًسٓ اضتجبٌ زٍؾتبًِ ثب ذَيكبى ثبقس ثِ حتن آى َطح ضا هي

ّويي نلح حسيجيِ، ٞتح ٍ پيطٍظي ًبم گطٞتِ اؾت. ثِ ايي ًبهگصاضي زض ؾَضُ ٞتح اقبضُ قس  ٍ ربلت آى ٦ِ

٦ِ پؽ اظ ٣ًٗبز هٗبّسُ نلح هعثَض ًبظل قس. ؾجت ايي ًبهگصاضي آى اؾت ٦ِ پؽ اظ ايي نلح، آٞب٠ ًَ ٞطا ضٍي 

ايي نلح ثِ اؾالم  گَيٌس تٗساز ٦ؿبًي ٦ِ َي زٍ ؾبل پؽ اظ زَٖت اؾالهي گكَزُ قس. تبضيد ًگبضاى هي

 گطٍيسًس، ثيف اظ ّوِ ٦ؿبًي ثَز ٦ِ حسٍز ثيؿت ؾبل پيف اظ آى ثِ اؾالم گطٍيسُ ثَزًس.

» ، « هٌٕ اظ ٖسم پصيطـ نلح»، « ٢جَل نلح»زض احبزيج ٍاضزُ زض ذهَل انبلت نلح، ثب ٖجبضاتي اظ ٢جيل 

ثِ ضاّجطزي ثَزى « ي رٌگ ثب زقويًْي اظ ضٚجت ٍ آضظٍ»ٍ « نلح هَرت آضاهف ؾطثبظاى ٍ اهٌيت ؾطظهيي

ؾبل زض  13نلح زض تٗبهالت هؿلوبًبى ٍ زٍلتْبي اؾالهي ثب ؾبيطيي اقبضُ ًوَزُ اؾت. حًطت ضؾَل ا٦طم )ل( 

آهيع زاقت ثسٍى آى ٦ِ ؾالح حول ٦ٌس يب ثط آًْب ّزَهي ثطز ٍ زض رَاة  ه٧ِ ه٣بثل هكط٦بى، ه٣بٍهت هؿبلوت

 اًي لن »ام  ض هأهَض ًكسُٞطهَز ٦ِ ثِ ٦بضظا ؾؤال نحبثِ هي

پؽ اظ اًت٣بل ثِ هسيٌِ ٍ رَاظ حول ؾالح ثطيس هكط٦بى ٍ ّوؿبيگبى ٚيطٖطة، ثطاي زٞبٔ اظ «. أٍهط ث٣تبل

اًس  ّبي ظهبى پيبهجط ثط يس هكط٦بى زٞبٖي ثَزُ ّب ٍ ٚعٍُ تَاى گٟت رٌگ ذَز ٍ زَٖت اؾالهي ثَز. اظ ايي ضٍ هي

گيطز ثٗجبضتي زيگط  ق٧ٌي ذَز آًْب ًكأت هي ِ يَْز يخطة ٍ ذيجط اظ پيوبىٍ ثطذي اظ رٌگْب ًيع هبًٌس رٌگ ٖلي

ؾبل زض ه٧ِ ثِ زيي ذسا زَٖت ًوَز ٍ انل نلح ضا ًيع ت٣طيط ٦طز ٍ زَٖت  13تَاى گٟت ٦ِ پيبهجط )ل(  هي

ٍ يب زض  ّب ثَرَز آهس يب زٞبٖي ثَزًس آهيع ضا زض هسيٌِ زٍثبضُ اظ ؾطگطٞت. اگط ثًٗي زضگيطيْب ٍ رٌگ هؿبلوت

 يبٞت. گطٞت ٦ِ اگط زٞبٔ ٍ ٣ًم پيوبى ًجَز نلح اؾتوطاض هي ه٣بثل ٣ًى پيوبى نَضت هي

 «:اصالت صلح»ادلِ ديگز 

 احتزام بِ عقايد ديگزاى -1 

 احتطام ثِ ٣ٖبيس هصّجي زيگطاى ٍ ّو٧بضي زض ؾبيِ نلح اه٧بًپصيط اؾت.

زض ضٍاثٍ ثيي ازيبى ثب ي٧سيگط، تٗهت آهيعتطيي ضٞتبض، ٖسم احتطام ثِ ٣ٖبيس زيگطاى اؾت. ظيطا ايي ٖول 

ّبي  گًَِ ضٞتبض زض تبضيد ثبؾتبى ٍ ٢طٍى ٍؾُي ًوًَِ تَاًس ثِ پيكساٍضي، ؾط٦َة ٍ زقوٌي هٌزط گطزز ايي هي

 ثؿيبضي زاقتِ اؾت.

ِ هطزٍز اٖالم قسُ ٍ زض ه٣بثل، اظ آظازي هصّجي ٍ احتطام ثِ ٣ٖبيس اهب زض ٖهط رسيس، ايي زيسگبُ هتٗهجبً

زيگطاى َّازاضي گطزيسُ اؾت ثِ ٖالٍُ رٌجكْبي ًَ هجلٙ تٟبّن ٍ زض٤ هت٣بثل هيبى َطٞساضاى هصاّت ٍ 

                                                           
 46، ل1ؾطذؿي، قطح الؿيطا٦جيط، د -44
 142هحوسٖجساهلل زضّاظ، السضاؾبت االؾالهيِ ٞي الٗال٢بت ارتوبٖيِ ٍ السٍليِ، ل -45
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ّبي هرتلٝ ّؿتٌس ايي اضتجبٌ هت٣بثل، ثِ ًَثِ ذَز، احتطام نطٜ ثِ ٣ٖبيس زيگطاى ضا ٦ِ ي٥ ايؿتبض ؾلجي  ٞط٢ِ

 ًوبيس. اؾت ثِ ّو٧بضي ٦ِ ي٥ ضٞتبض ايزبثي اؾت تجسيل هي

قٌبؾس ٍ َطٞساض احتطام ثِ ٣ٖبيس زيگطاى ٍ ضٍاد اضتجبٌ ٍ  ح٠َ٣ اؾالم، آظازي ٧ٞط ٍ ٣ٖيسُ ضا ثِ ضؾويت هي

 ّو٧بضي زض هيبى ّوِ اًؿبًْب اؾت.

م ثِ ٦و٥ قوكيط ٍ رٌگ اًس اؾال اظ رولِ اقتجبّبت ثطذي اظ ًَيؿٌسگبى ٚطثي ايي اؾت ٦ِ هسٖي

 گؿتطـ يبٞتِ اؾت ٍ ثب رجط ٍ ظٍض اقبِٖ پيسا ٦طزُ اؾت ايي ازٖب ثب ٍا٢ٗيت ؾبظگبضي ًساضز.

 آهيش دعَت هسالوت -2

 زَٖت هؿبلوت آهيع تأ٦يس ثط انبلت نلح اؾت.

 اًزبم  ثبيؿت ثب اي٣بى، ظثبى ذَـ ٍ ٣ٖيسُ آظاز ثط٦ؿي پَقيسُ ًيؿت ٦ِ زَٖت ثِ پصيطـ اؾالم هي

 46گيطز ٦ِ ٍرَة ايي زؾتَض قطٖي اظ آيبت ثؿيبضي پيسا اؾت.

 اخَت جهاًي -3

 اذَت رْبًي ٍ ثطاثطي اًؿبًْب زليل هت٣ي زيگطي ثط پبيساضي حبلت نلح اؾت.

تط يٌٗي اذَت  تط ٍ رْبًي اي اظ اذَت ٖٓين تأ٦يس ثط ايي ٧ًتِ يطٍضي اؾت ٦ِ اذَت زيٌي زض اؾالم هطحلِ

ثبقس ايي اذَت ثط ؾِ انل رْبًكوَلي اؾالم، يگبًگي ذساًٍس ٍ ي٧ي ثَزى اًؿبًيت اؾتَاض اؾت ٦ِ  كط هياثٌبء ث

 الؿالم هكَْز اؾت. چٌيي ؾيطُ ائوِ ٖليْن ايي ؾِ انل زض آيبت هتٗسز ٢طآى ٍ ّن

 گفتار دٍم :  طزح ايزادات 

 ايراد اول :  اگر اسالم دين صلح است پس جهاد چرا تشريع شده است؟

 ايراد دوم :  اگر در دين اسالم بنابر صلح است، پس آمادگي جنگي براي چيست؟

 ايزاد اٍل ٍ پاسخ بِ آى -1

اؾت، رْبز  "نلح"قبيس ايي ؾَال پيف آيس ٦ِ اگط زض تٗبهالت ؾيبؾي زٍلت اؾالهي ثب ؾبيط زٍل انل، 

 گطزز. چگًَِ ثط انبلت نلح هٌُج١ هي

اي اؾت ٦ِ ثب ّسٜ ذيطذَاّي ثطاي  ٦ِ رْبز اؾالهي، رٌگ قطٖي ٖبزالًِ زض رَاة ايي قجِْ ثبيس گٟت

قَز ايي رْبز ثِ ذبَط حّٟ ٍ ًگْساضي ث٣بي اؾالهي ٍ يب زٞبٔ اظ اؾت٣الل  اًؿبًْب ٍ انَل اًؿبًيت اًزبم هي

تٗوبضگط ّبي هبزي، گؿتطـ رٛطاٞيبئي ٍ يب اؾتٗوبض ارجبضي، چٌبًچِ زٍل هؿت٧جط ٍ اؾ اؾت ًِ ثِ ذبَط اًگيعُ

ثب ثْبًِ اؾتٗوبض ٍ آثبزاًي، ٦كَضّبي زيگط ضا هَضز تبذت ٍ تبظ ٍ ّزَم ٢طاض زازُ ٍ يب ثب ٍؾبيل هرتلٝ ثِ ٚبضت 

هٌبثٕ آى ٦كَضّب هكَٛلٌس. رْبز اؾالهي ه٣َلِ ٦لي ٍ چٌس ثٗسي ٍ ٦بهل اؾت ًِ ي٥ اهط ثؿيٍ ٍ رٌگ هحى، 

اؾت ثل٧ِ توبهي تٗبضيٝ ٍاضزُ زض ثبة رْبز ٍ زٞبٔ قطٍٔ  زض ٣ِٞ ٍ ح٠َ٣ اؾالهي تٗطيٟي اظ رٌگ اضائِ ًگطزيسُ

ثَزى آى اؾت. ٦ِ ايي ٢يس هْن، ّسٜ ٍ هبّيت رْبز ضا هكرم « ٞي ؾجيل اهلل»اؾت ٍ ٢يس هْن رْبز ّن 

اؾت رْبز زض ضاُ ذسا، يٌٗي رْبز ثِ ذبَط زيي ٍ « رْبز ٞي ؾجيل اهلل»ًوبيس. رٌگ هكطٍٔ زض اؾالم ّوبى  هي

                                                           
-

 ٍ ... ٦29ْٝ،  – ٧ٌٖ18جَت،  – 99يًَؽ،  – 125ًحل،  -2ض.٤، ث٣طُ  46
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ي تح١٣ ٦لوِ ٍاالي الْي ٍ زض رْت زٞبٔ اظ اضظقْبي اًؿبًي، پؽ زض رْبز، اّساٜ قرهي، اٖتالي ح١ ثطا

٢سضت َلجي، ٦كَضگكبئي ٍ ثِ زؾت آٍضزى هؿتٗوطُ ٍ ... ربيگبّي ًساضز رٌگ زض ايي رْبز ّسٜ ًيؿت ثل٧ِ 

هِٗ اؾالهي ثِ ّن ٍؾيلِ ًكط زَٖت اؾالهي ٍ قٌبؾبًسى آى ٍ ًيع حوبيت اظ هؿلوبًبى ٍ زض ًْبيت ثٌب ٦طزى رب

پيَؾتِ ٍ ٢َي اؾت الٌْبيِ، رْبز زٞبٖي زض ثطاثط تٗطو هؿلحبًِ ثيگبًگبى ثِ هٌَٓض زٞبٔ، زٕٞ تزبٍظ ٍ ضٕٞ 

گيطز ٍ ايي رْبز ٢بٖستبً هؿلحبًِ ذَاّس ثَز ٍ رْبز اثتسائي ّن رْبزي اٖت٣بزي ثَزُ ٍ  گطي آًبى نَضت هي ٞتٌِ

گيطز ٍ ايي رْبز ٞب٢س رٌجِ هؿلحبًِ اؾت ٦ِ  بي اؾالهي نَضت هيثِ ٢هس زَٖت ؾبيطيي ثِ زيي ذسا ٍ اضظقْ

 –رْبز هطاهي »تَاى آى ضا  اًس ٍ هي ًبم ثطزُ« السَُٖ الي اهلل»يب « السَُٖ الي االؾالم»ايي رْبز ضا ثب ٌَٖاى 

 47ًبهيس.« اٖت٣بزي

 ايزاد دٍم ٍ پاسخ بِ آى -2

ايي ؾؤال ًيع هُطح اؾت ٦ِ اگط انل زض اؾالم ثط نلح هجتٌي اؾت چطا زؾتَض آهبزگي رٌگي زض اؾالم 

 48«.ٍاٖسٍا لْن هب اؾتُٗتن هي ٢َُ هي ضثبٌ الريل»نبزض گطزيسُ اؾت؟ 

 ثطاي پبؾد ثِ ايي قجِْ تَرِ ثِ چٌس ٧ًتِ العاهي اؾت.

ّب ٍ  طٍ ٍ ؾالحْبي رٌگي ٍ آهبزگي ًٓبهي، ي٧ي اظ يطٍضت(اظ لحبِ ه٣ٌُي، ٞطاّن ٦طزى ٖسُ ٍ اٞعايف ًي1

آيس. اؾالم ثطاي ٖولي ؾبذتي ضؾبلت ذَز، ثبيؿتي زاضاي ٢سضت ٦بٞي ثبقس  اظ لَاظم ظًسگي ارتوبٖي ثِ قوبض هي

تبثٌس. هطاز اظ ًيطٍ ٍ ٢سضت رٌگي ايزبز ّطاؼ ٍ ٍحكت  چَى ثؿيبضي ثب تَرِ ثِ هُبهٕ ذَز اؾالم ضا ثط ًوي

ل٧ِ هطاز اظ آى، پيكگيطي اظ ذيبل تزبٍظي اؾت ٦ِ هو٧ي اؾت ؾبيطيي زض ؾط ثپطٍضاًٌس ثٗجبضتي زيگط ًيؿت ث

تَاى گٟت ٦ِ هطاز اظ آهبزگي ًٓبهي زض اؾالم، ّوبى ّيجت ٍ احتطاهي اؾت ٦ِ ثَاؾُِ آهبزگي زض زل  هي

 قَز. زيگطاى ايزبز هي

« تطّجَى ثِ ٖسٍاهلل ٍ ٖس٦ٍن»ٞطهبيس  اًٟبل هي ؾَضُ 61(ذساًٍس پؽ اظ زؾتَض ثِ آهبزگي رٌگي زض ؾَضُ 2

گًَِ ؾالح ٍ اثعاض ٍ آالت رٌگي ضا ٞطاّن زاضًس ٍ ثِ  اًس ٍ ّوِ چطا ٦ِ زقوٌبى ٢ٍتي ثساًٌس هؿلوبًبى آهبزُ هجبضظُ

 ٦ٌٌس. زٌّس، ا٢سام ثِ تٗطو ٍ تزبٍظ ًوي هتزبٍظاى پبؾد زًساى ق٧ي هي

ؾبظي اه٧بًبت، پط  ي، ٟٚلت ٍ ذَاة اهت اؾالهي ًيؿت. آهبزُ( هٌٗي نلح، ؾالح ثط ظهيي گصاقتي، ضاحت3

٦طزى هطظّب ٍ هطظزاضي زض ضاُ ذسا ثطاي زٍلت اؾالهي ٍارت اؾت تب زقوٌي ٦ِ ثب ذَز حسيج تزبٍظ ثِ 

يب « نلح هؿلح»ذَاًس، ثِ ّطاؼ ا٧ٌٞسُ قَز اهطٍظُ ايي آهبزگي اظ حيج ِٖسُ ٍ ُٖسُ  ّبي اؾالهي ضا هي ؾطظهيي

 قَز. ًبهيسُ هي 49« َاهَاظًِ ٢»

اًساظي رٌگ ٍ هؿبث٣ِ تؿليحبتي اؾت. ثط ايي اؾبؼ،  ّبي اهطٍظي، ثربَط ضاُ ّطچٌس هَاظًِ ٢َا ًعز زٍلت

 ٦كَضّبي اؾالهي ثبيس ذَز ضا ٢َي ٦طزُ ٍ ه٣تسض ثبقٌس.

ضٍظ، ذَز ضا ثب  آٍضي پيكطٞتِ گيطي اظ ٖلن ٍ ٞي ّبي اؾالهي ثبيس ثب ثْطُ ثِ ٖجبضت زيگط ٦كَضّب ٍ زٍلت

اهٌيتي هزْع ؾبظًس تب زيگط ٦كَضّب َّؼ ذبم ه٣بثلِ ثب آًْب ٍ تزبٍظ ثِ  –آذطيي زؾتبٍضزّبي ًٓبهي 

 ّبي اؾالهي ضا زض ؾط ًپطٍضاًٌس. ؾطظهيي

                                                           
 52-53قلتَت، هحوَز، رٌگ ٍ نلح زض اؾالم، نم –ض.٤  -47
 61اًٟبل،  -48
ًي ًٓطي ، تجييي هجب1الوللي تزبٍظ ٍ زٞبٔ، د ّبي اضائِ قسُ ثِ ٦ٌٟطاًؽ ثيي ّبي  تزبٍظ ٍ زٞبٔ، ه٣بلِ ض.٤، روٗي اظ ًَيؿٌسگبى، ثبظقٌبؾي رٌجِ -49

 151، ل1368رٌگ ٍ زٞبٔ، تْطاى، زثيطذبًِ ٦ٌٟطاًؽ، چبح اٍل، 
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پؽ انبلت نلح ثب ٦ؿت ٢سضت تٌب٢ًي ًساضز اظ ظهبًْبي ثؿيبض زٍض زض ضٍاثٍ ثيي ٦كَضّب ٍ زٍلتْب ٢سضت 

ًوبيس ٦ِ زٍلت اؾالهي زض تأهيي  ثِ ايي تطتيت ثِ ََض َجيٗي، يطٍضت اٖتسال ٢َا ايزبة هي حب٦ن ثَزُ اؾت

تَاى گٟت ثطاي زٞبٔ اظ  آهيع اظ آهبزگي ًٓبهي ٍ تؿليحبتي ثطذَضزاض ثبقس زض انل هي نلح ٍ تساٍم ضٍاثٍ نلح

طاثط ًيطٍّبي َبَٚتي ح١ ٍ آظازي هطزم ايي ٢سضت ًٓبهي اؾت ٦ِ تًويي ٦ٌٌسُ ح٠َ٣ اؾالهي هلتْب زض ث

 اؾتٗوبضگط اؾت.

ذَاّس ٦ِ اظ ح٧َهتْب ٍ زٍلتْبي ه٣تسض ثطذَضزاض ثبقس تب ثب ت٧يِ ثط ايي ًيطٍ ٍ ٢َا زض پي تجييي  اؾالم هي

 نلح ٍ زٞبٔ اظ ح٠َ٣ هٓلَهبى ثبقس.

پؽ هطاز اظ انل نلح، ذوَزي، ؾ٧َى ٍ اًساذتي ؾالح ٍ زض ذَاة ٟٚلت ٞطٍ ضٞتي ًيؿت ٦ِ ثب آهبزگي 

 ًٓبهي ٍ تٌٓين قئَى رٌگي زض تٌب٢ى ثبقس.

 ًتيجِ:

ثب ثطضؾي زٍ زيسگبُ انبلت رٌگ ٍ انبلت نلح ٍ تٗوين آى ثِ ضٍاثٍ ؾيبؾي زٍلت اؾالهي ثب ؾبيط زٍل ٍ 

ٍ ح٢َ٣ي ٦كَضّبي اؾالهي ثب پيطٍاى ؾبيط ازيبى، ٢َل ٢َي ٍ ضاي نبئت ّوبى زيسگبُ  چٌيي اضتجبٌ ؾيبؾي ّن

اؾت، « نلح»اؾت ثٌبثطايي ايي زيسگبُ انل اٍليِ ٍ حبلت انلي زض ضٍاثٍ ثيي اؾالم ٍ ؾبيطيي « انبلت نلح»

 يٌٗي نلح ٢بٖسُ ّويكگي ٍ ربٍيس اؾت ٍ رٌگ ٖبضو ثط آى اؾت.

ازيبى الْي ثب رٌگ ٍ ذًَطيعي هربلٝ اؾت ٍ اگط ٞطهبى ثِ آهبزگي زازُ اؾت ّسٜ  ضٍح اؾالم ٍ انَالً ّوِ

زيي اؾالم، زيي نلح  آى، زٞبٔ اظ هَرَزيت ٍ ٦يبى زيي اؾت. انل ثَزى نلح هٌبٞبتي ثب آهبزگي ًٓبهي ًساضز.

ًٛع ٍ اؾت ًِ رٌگ ٍ رٌگ ه٣سؼ )رْبز( زض قطايٍ اؾتخٌبئي تزَيع قسُ اؾت.  آيبت ٢طآى حبٍي ٧ًبت 

ؾٌت ًيع حب٦ي اظ ّويي ضٍح نلح  .زّس ٦ِ اهٌيت ٍ نلح ضٍح اؾالم اؾت ْطيٟي اؾت ٍ ثطضؾي آًْب، ًكبى هي

ٍ ؾلن اؾت، چَى پيبهجط ٦ؿي ضا ثِ ايوبى آٍضزى، ا٦طاُ ًٌوَزُ اؾت چطا ٦ِ ت٧يِ پيبهجط ثط ثطّبى، حزت، 

 اؾتسالل ثَزُ ٍ ًِ ظٍض ٍ قوكيط.

آهيع،  زٍلت اؾالهي ثب ؾبيط زٍلتْب زض حبلت اٍليِ زض نلح ٍ ّوعيؿتي هؿبلوت ثط اؾبؼ ايي زيسگبُ ضاثُِ

گيطز رٌگ زض حَظُ ايي  َطٞي، نَضت ٢بًًَي هي قطاٞتوٌساًِ ٍ زٍؾتبًِ اؾت ٦ِ زض ٢بلت ْٖس ٍ پيوبى ٍ ثي

ٍ ؾلُِ زّس ٍ زٍلت اؾالهي زض نَضت تٗسي  ًٓطيِ، حبلتي ٖبضيي ٍ اؾتخٌبئي اؾت ٦ِ زض ثطذي قطايٍ ضخ هي

 ؾبيطيي هزبظ ثِ رٌگ اؾت ٍگطيعي اظ آى ًساضز.

اي، اثتسائبً  پؽ انل اٍليِ، نلح، اؾت ٦ِ ثب َجٕ ؾلين ثكطي ًيع ؾبظگبضتط اؾت. اؾالم ثب ّيچ زٍلت ٍ ٣ٖيسُ

ب اهٌيتي ث –ؾط رٌگ ًساضز، اهب اگط تزبٍظي نَضت گيطز، زٞبٔ ه٣تسضاًِ الظم اؾت. ثٌبثطايي آهبزگي ٦بهل ًٓبهي 

ّب ٍ زؾتبٍضزّبي ٖلوي، ًٓبهي ٍ زٞبٖي ضٍظ اظ رولِ يطٍضيبت ٦كَض هؿت٣ل اؾالهي  تزْيع ثِ آذطيي ٌٞبٍضي

الوللي گبم ثطزاضز ٍ ضٍاثٍ ذَز ضا ثب زيگط ٦كَضّب،  زض ًٓبم ثيي« هؿت٣ل»، «آثبز»، «آظاز»ذَاّس  اؾت ٦ِ هي

 .تٌٓين ًوبيس« ههلحت»ٍ « ح٧وت»، «ٖعت»هجتٌي ثط 
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