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  چكيده

و  هـا  انـد دچـار ابهـام    داده ا جنـگ یاصالت را به صلح  که یاتیاز نظرهریک ، یدولت اسالم یاست خارجیوص سدر خص

ـ ، یاز منابع معتبر اسالم يریگ تا با بهره حاضر کوشیده استنوشتار ، روي بدین .هستند يجدهاي  اشکال ـ و هب ـ ژه آی ات و ی

ن یـ ک از ای چیکه ه داثبات کن، مذکور يها دگاهید یاجمال یررسپس از ب، ناز مدد گرفتن از کالم فقها و مفسریات و نیروا

اسـت  یهـا و ضـوابط حـاکم بـر س     ن محدودهییو تع یاست خارجین سویدت يبرا یدولت اسالم يتواند راهگشا یاصول نم

ـ ر بایناگز، گر استیو تابع قواعد و احکام دبوده ن یو اول یذات یاصالت، ا صلحیباشد. و چون اصالت جنگ  یخارج د اصـل  ی

توانـد   یت خداونـد مـ  ین ادعاست که اصل تحقق عبودین نوشتار درصدد اثبات ایافت. ایحاکم بر جنگ و صلح را  ییمبنا

 يهـا  ن ضـوابط و محـدوده  یـی از جملـه تع ، یدولت اسالم یاست خارجیق سیها و ضوابط دق ن چارچوبییتع يبرا ییمبنا

  احکام و قواعد مربوط به جنگ و صلح باشد.

  ت خداوندیعبود، جنگ، صلح، یدولت اسالم، یاست خارجیس، اصل :ها کليدواژه
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  مقدمه

هـایی مطـرح    دیـدگاه ، دهندة سیاست خارجی دولـت اسـالمی   در خصوص اصل و مبناي اصلی شکل

و دیدگاهی دیگر بر صلح. برخی هم با زدن ، اصل را بر جنگ قرار داده است، شده است: یک دیدگاه

 نوعی اطالق مذکور را زیر سؤال ببرند. بررسـی تفصـیلی   اند تا به کرده تالش، قیودي به جنگ یا صلح

از اینها با بخشی از متون معتبـر دینـی سـازگاري    هریک  ها حاکی از آن است که از این دیدگاههریک 

تواند گویاي اصل اساسی سیاست خارجی دولت اسالمی باشد. ایـن   یک از این اقوال نمی ندارد و هیچ

به این سؤال پاسـخ  ، و روشن کردن مراد از آن »اصل«ست پس از تبیین اجمالی مفهوم مقاله کوشیده ا

قادر به تبیین مبناي واقعی روابط خـارجی دولـت اسـالمی     ،ربوزهاي م یک از دیدگاه دهد که چرا هیچ

. همچنین به این سؤال نیز پاسخ داده است که با توجه به نپذیرفتن اصالت صلح یـا جنـگ بـه    ندنیست

شده بـه آن  که اشکاالت وارد اي گونه به، توان جایگزین آن ساخت چه اصلی را می، ن مبناي روابطعنوا

است تا با تبیین جایگاه اصـل تحقـق عبودیـت      کوشیده، دو دیدگاه وارد نشود. در پاسخ به این سؤال

  آن را به عنوان مبناي اصلی سیاست خارجی دولت اسالمی اثبات کند.، خداوند

 یاسـت خـارج  یقواعد و احکام مربوط بـه حـوزة س  ، اصول، یان مبانیم یردن رابطۀ منطقبا برقرار ک

 یینـۀ ارائـۀ الگـو   یزم، ینید يها بر آموزه یو مبتن یمنطق یم چارچوبیضمن ترستوان  می، یدولت اسالم

ل یـ ن امر کمک خواهد کرد تـا ضـمن تحل  ی. اردارائه ک یدولت اسالم یجامع و منسجم در روابط خارج

نسـبت آنهـا را در برابـر    ، یدولـت اسـالم   یاسـت خـارج  یاز اصول و قواعد حاکم بر سهریک  هگایجا

  م.یابیدست  يا کننده حل اقناع به راه، ا تزاحم اصولیم و در مقام تعارض یگر بسنجیکدی

  »اصل«مفهوم 

ـ پا، اساس« يبه معنا، خود يلغو يکه در معنا، »اصل«واژة  ، فیـومى اسـت (  يزیـ چ »شیدایـ ه و منشـأ پ ی

، 1ج  ،1387، نامۀ اصـول فقـه   گروه اصطالح .ك.ن کاربرد دارد (ریچند، در اصطالح، )16ص ، ق1414

  شود؛ یاز آنها اشاره م یبه برخ، نجای) که در ا58ص ، 1387، ینیارج؛ 77ص 

رد و مـراد از  یـ گ یقرار مـ  »مدلول«در مقابل ، است که در آن صورت »لیدل«، »اصل«مراد از واژة  ی. گاه1

ا یـ وجـداناً   -  از آن وجود دارد و مجتهـد را  یت استنباط حکم شرعیاست که قابل يزیچ، ر فقهآن د

  .)130ص ، 1389، از محققان یرساند (جمع یم یبه حکم واقع - تعبداً 

تـوان حکـم فروعـات را براسـاس اسـتنباط از آنهـا        یاست کـه مـ  » یهقاعدة کل«، »اصل«مراد از  ی. گاه2

هسـتند کـه در ابـواب گونـاگون      یآن دست از احکام کل يبه معنا »صولا«، ن صورتیافت. در ایدر

  ).648ص ، د (هماننشو یم یمنشأ استنباط احکام جزئ، ان داشتهیفقه جر
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ـتند کـه     » اصل عملی«در اصول فقه است و مترادف ، »اصل«. یکی از کاربردهاي کلمۀ 3 است؛ یعنـی اصـولی هس

  ).215ص ، در حکم واقعی شرعی مقرر نموده است (همان شارع مقدس آنها را براي رهایی مکلف از شک

از  آن یاست که حکم شـرع  يا واقعه ياس است و به معنایاز ارکان ق یکی »اصل«واژة مراد از  ی. گاه4

  ).203ص ، ان شده است (همانیا اجماع بیق نص و یطر

ـ ا، شـد اشـاره  هـا   بدانکه ، »اصل« یفقه ي. عالوه بر کاربردها5 ـ ن يگـر ید يکاربردهـا  ين واژه دارای ز ی

ـ قابل تغریغ یک ضابطۀ کلیست و اشاره به ا» مبنا«مترادف با  »اصل« یهست. گاه ر و اسـتثنا دارد.  یی

ــ ــهراي ب ــتوح«همچــون اصــل  یاصــول، نمون ــدار عــدالت«، »يدمحوری ــیگرا لتیفضــ«، »يم و ، »ی

ره حـاکم بـر   ند کـه همـوا  ی هستدولت اسالم یاز اصول حاکم بر روابط خارج یبخش، »يمعادباور«

قواعـد و  ، گر از اصـول ید ياریبس، نیاز آنها وجود ندارد. عالوه بر ا یگاه امکان تخط چیروابطند و ه

  گردند. یف میتعر ین اصول کلین عرصه در چارچوب ایاحکام ناظر به ا

ـ یو پنجم است؛  ف دومیتعر، کاربرد دارد گونه مباحث نیآنچه در ا، مزبورف یان تعاریاز م سـت  ایدر س یعن

ک حکم کلی است که بر جزئیـاتی کـه تحـت آن منـدرج     ی یگاه» اصل«منظور از  یدولت اسالم یخارج

ـ اتخاذ  مراد از آن یگاه؛ و توان حکم جزئیات را دریافت می، و براساس آنهاگردد  میاست منطبق  ک مبنـا  ی

ـ لک، نخسـت آن  يبه معنا »اصل«روشن است که ر و استثناست. ییقابل تغریغ یو ضابطۀ کل  يریـ ت و فراگی

بـر دسـتۀ اول   ، رنـد یگ یدوم قـرار مـ   يکه در زمرة معنا یتوان ادعا کرد اصول یم یدوم را ندارد و حت يمعنا

اصـول  ، هـا بازگشـت دارد   ر اصـول بـدان  یاند که سا یاصول مذکور اصول ذات، گریان دیدارند. به ب تیحاکم

، امـا در نسـبت بـا اصـول دسـتۀ دوم     ، اتنـد یفهم و درك حکـم جزئ  يبرا ییدستۀ نخست هرچند خود مبنا

    گردند. یمحسوب م  یو تبع یعرَض یاصول

ل خواهـد  یـ تحل، ن دو برداشـت از اصـل  یاصالت صلح و جنگ براساس ا يها هینظر، ن نوشتاریدر ا

 یاسـت خـارج  یم چـارچوب س یتوان در ترس یزان میو تا چه م يا شد تا نشان داده شود در چه محدوده

  ان آورد.یا جنگ به میز اصالت صلح سخن ا، یدولت اسالم

  »اصل«ا صلح براساس برداشت اول از مفهوم يل اصالت جنگ يتحل

در ، افـت یتوان حکم فروعات را براساس استنباط از آنها در یباشد که م يا هیقاعدة کل، »اصل«اگر مراد از 

منشـأ  ، ان داشـته یـ در ابـواب گونـاگون فقـه جر   ، حد نفسـه  یف، د انتظار داشت آن اصلیبا، ن صورتیا

باشـد؛   یگر فقهید یاز قواعد کل يا نه آنکه خود آن اصل برگرفته از مجموعه، شود  یاستنباط احکام جزئ

دن به حکـم  یرس يباشند و اساساً برا یبردن به احکام جزئ یتوانند منشأ پ یم ییتنها به، که خود يقواعد
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سـت و  یا جنـگ ن یـ همچون اصل صلح  يدیس اصل جدیبه تأس يازین، جز آن قواعد، یآن احکام جزئ

    را حل نخواهد کرد. يا لهئاساساً مس، ین اصلیطرح چن

سـت و  یبـه شـکل مطلـق ن   ، ا تقـدم جنـگ  یـ مستلزم تقدم صـلح   یکل یگر آنکه قواعد فقهینکتۀ د

، کننـد  یخـود اسـتناد مـ    ياثبات مدعا يبرا یاز قواعد کل یبه برخ، الن به اصالت صلحیگونه که قا همان

همچـون   يا قاعده، نمونهراي ند. بیبه آن قواعد تمسک جو یتوانند به نوع یز میبه اصالت جنگ ن النیقا

ان یـ ن زیق کمتـر یاز طری ل به اهداف دولت اسالمیکه نوقتی ن معناست که تا یمتضمن ا »الضرر«قاعدة 

جبهـۀ   یو حتـ ن انارا متوجـه مسـلم   يشـتر یاتخاذ کرد که ضرر ب يا وهید شینبا، ر باشدیپذ و ضرر امکان

 يبـرا  یامـا ممکـن اسـت گـاه    . ن اسـت ین امر با تحقق صـلح قـر  یغالباً اروشن است که د. سازمقابل 

عسـر و   ینف«همچون قاعدة  ي. قواعدهیمبه جنگ تن د، به ناچار ویمر شیناگز، شتریاز ضرر ب يریجلوگ

  حند.  ین شکل قابل توضیز به همین »حرج

و  »داراالسـالم «عالَم به دو بلـوك   يمرزبند یجۀ منطقیکه نتز باطل است ین تصور نیا، گرید ياز سو

 ياساساً نه مرزبنـد زیرا مستلزم اصالت جنگ است؛ ، در فقه ییافتن جهاد ابتدایت یز رسمیو ن »دارالکفر«

براسـاس   ییایـ جغراف يگونـه کـه مرزبنـد    . همانییرش جهاد ابتدایمستلزم جنگ است و نه پذ ياعتقاد

ـ یـ ف و اختیک وظایبه منظور تفک، و خاكخون ، نژاد، رنگ پوست صـورت   هـا  تو ملـ هـا   تارات دول

 به منظور حـل   يمرزبندگونه  اینرد و اساساً یگ ین منظور صورت میز به همین ياعتقاد يمرزبند، ردیگ یم

ها به آن شـکل کـه    يرش مرزبندیپذ، نیم دارها گره خورده است. بنابرایدر فقه است که به تقس یمسائل

دن بـه جنـگ و   یاز آن به عنوان اصالت بخش يا ست تا عدهیهمواره مستلزم جنگ ن، آمده یفقهدر منابع 

ـ ن ییرش جهاد ابتـدا ین پذیدر اسالم استفاده کنند. همچن یمیتخاصم دا اسـالم   یطلبـ  ز مسـتلزم جنـگ  ی

سـران  شود کـه   یمحقق م یدارد و در صورت یصبغۀ کامالً دفاع، ییجنگ در جهاد ابتدا، اوالًزیرا ست؛ ین

ـ را در قالـب ب  یاسالم گردند و اجازة نشر احکام اله يکنندگان به سو کفر و طاغوت متعرض دعوت ان ی

توسـط سـران کفـر و طـاغوت      یمنعـ وگرنـه چنانچـه   ، ندهند ین الهیاحکام و مواز، اهدستور، اهاعتقاد

خواهـد شـد.   محقـق ن  یجنگ، ن داده شوداان کفار و مشرکین در میرد و اجازة نشر معارف دیصورت نگ

 .)119ــ 73ص ، 1385، این شبان  :ك.ست (ریز همواره مستلزم جنگ و قتال نین ییپس اعتقاد به جهاد ابتدا

توان از آن اصالت جنـگ   ینمهم باز ، ن استیهمواره با جنگ قر ییم که جهاد ابتدایریبپذحتی اگر البته 

 یط خاصـ یکـه در شـرا  ، ت افرادینۀ هدایزم ک نبرد به منظور فراهم نمودنیاقدام به زیرا را استفاده کرد؛ 

بلکـه آنچـه از اصـالت برخـوردار اسـت      ، سـت یدن به جنگ نیاصالت بخش يبه معنا، ردیپذ یصورت م
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 يتوانـد بـه معنـا    ین امـر نمـ  یـ ط خاص اسـت. ا یاز ابزار آن در شرا یکیو جنگ ، ت بندگان استیهدا

    دن به جنگ در اسالم باشد.یاصالت بخش

، اما به صرف چنین مطلبـی ، برایند کلی قواعد فقهی به سمت و سوي صلح گرایش داردناگفته نماند که 

را مطرح ساخت؛ زیرا پذیرش این مطلب ما را تنها به این » صلح«توان مالك و ضابطۀ فقهی به نام اصل  نمی

، کنـد  ق میآمیز اسالم بر احکام و موازینی که به جنگ تشوی سازد که احکام و موازین صلح نکته رهنمون می

گرهی در مسائل و احکام جزئی فقهی ایجاد نخواهد شـد؛ زیـرا اگـر    ، غلبه دارد. اما باز به صرف این مطلب

یک از احکـام   توان در هیچ نمی، قابل استثنا در نظر گرفترنتوان اصالت صلح را به عنوان یک قاعدة کلی غی

که آن مسئلۀ فقهـی از جملـه مصـادیق    جزئی فرعی از آن بهره گرفت؛ چون تضمینی وجود نخواهد داشت 

مکلف ناگزیر است بـراي شـناخت تکلیـف خـود در آن     ، در تمام احکام جزئی، رو اصل صلح باشد. ازاین

به تکلیـف خـود پـی    ، تواند با استناد به اصالت صلح قراین و شواهد دیگر مراجعه کند و نمی، مسئله به ادله

بـین دو تکلیـف تزاحمـی    ، وان به این قطع و یقین رسید که هر جات می» ال ضرر«با قاعدة ، ببرد. براي نمونه

قطعاً باید به آن قاعده عمل کرد و استثنا هـم نـدارد. البتـه در    ، ایجاد شد که یکی متضمن ضرر کمتري است

باید تمام جوانب ضرر و زیان مادي و معنوي را در نظر داشت و حتـی الزم اسـت گـاهی    ، تشخیص ضرر

نظر قرار داد. قواعد کلـی فقهـی    ممکن است در آیندة نزدیک و یا دور ایجاد شود مطمحضررهایی را هم که 

توان به تکلیف خـود در   نمی، »جنگ«یا » صلح«دیگر هم از کلیت برخوردارند؛ اما با تمسک به اصلی به نام 

الك میـزان و مـ  ، »جنـگ «یـا  » صـلح «براي اصـل  ، احکام جزئیه قطع و یا حتی ظن پیدا کرد و در حقیقت

بلکـه بـه   ، به تکلیف در احکام فرعی پـی بـرد  ، دهد که بتوان از طریق آن  مشخص فقهی در اختیار قرار نمی

  خواهد ماند. تردید در فهم حکم احکام فرعی باقی، سبب عدم شمول و کلیت آن اصل

مت ن اسـالم غالبـاً بـه سـ    یافت که احکام و مـواز یجه دست ین نتیاگر بتوان به ا یحت، گریان دیبه ب

بـرد.   یپ یخود در احکام جزئ ییف نهایبه تکل، ن غلبهیتوان با ا ینمباز هم ، ش داردیا جنگ گرایصلح 

ـ یبتوانـد مسـ   یدولـت اسـالم  کـه  به دست دهد  يارین است که معیا يک اصل برایاساساً طرح   یر کل

، دیـ ذکـر گرد اینجـا   کـه تـا   تـی لعم کند. اما به همان یرا براساس آن تنظ یکشور اسالم یاست خارجیس

مشـخص  ، همـه جـا  ، ف خود را به طور قطـع یتکل، ن اصلیقادر نخواهد بود با استناد به ا یدولت اسالم

قواعـد و احکـام   ، بـه اصـول  ، یدولت اسالم يآمده برا شیحل مسائل پ افتن راهی يسازد و الزم است برا

ـ به فهم تکل یکمک، ن معنایدر ا »ا جنگیاصالت صلح «طرح ، روي . بدیندنن مراجعه کیریز ف دولـت  ی

  نخواهد کرد.گوناگون ا و مسائل یدر قضا یاسالم

۵۰     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

  ا صلح براساس برداشت دوم از مفهوم اصليل اصالت جنگ يتحل

در سیاست خارجی دولت اسـالمی  ـ   نه یک قاعدة فقهی وـ به عنوان یک مبنا  ، »اصالت صلح یا جنگ«اگر 

به برخی ، یک از آنها پذیرفته نیست. در اینجا اشت که هیچدر نظر گرفته شود استلزاماتی را به دنبال خواهد د

  :کنیم از لوازم و تبعات غیرقابل قبول این برداشت از اصالت صلح یا جنگ در اسالم اشاره می

، یدولـت اسـالم   یاسـت خـارج  یحاکم بر س يبه عنوان مبنا »جنگ«ا ی »صلح«از اصول هریک  رشی. پذ1

و حـال  ، اسـتثنا برنـدارد  ، قواعد و احکـام ، ر اصولیتزاحم با سا سببن اصول به یمستلزم آن است که ا

، به صـلح  یطیبه جنگ و تحت شرا یممکن است دولت اسالم یطیتحت شرانیست که  يدیآنکه ترد

بـه   ا جنگیاصالت صلح ، رو ازایناز داشته باشد. یخود ن یهعال يها استیتحقق س يبرا يبه عنوان ابزار

ن یـ رفـت از ا  بـرون  يسندگان معاصـر بـرا  یاز نو یروست که برخ نیهماز .مردود است، آن یشکل کل

  .)257ص، 1387، ینیاند (ارج را مطرح ساخته» مدار اصل صلح عزت«همچون  یاصل، مشکل

مستلزم آن است کـه دولـت اسـالمی همـواره     ، . اعتقاد به اصالت جنگ در اسالم به عنوان یک مبناي کلی2

دولت اسالمی باید سیاست خـود را  ، گر آن بوده است. در حقیقتهایی گردد که خود آغاز درگیر جنگ

وگرنـه بـه صـرف    ، افروزي کنـد  اي جنگ بر جنگ و قتال قرار دهد و به هر شکل ممکن و به هر بهانه

دفـاع از حـق هـدایت    ، کـه در حقیقـت  ، هاي دفاعی و حتی جهاد ابتدایی ورود دولت اسالمی به جنگ

تواند ادعا کند که دولت اسالمی اصل را بر جنـگ قـرار    کسی نمی، مردم و برداشتن موانع دعوت است

چنـین  ، گیرنـد  که سیاست دفاعی در پـیش مـی  ، گونه که نسبت به کشورهاي دیگر نیز داده است؛ همان

  هایی پذیرفته نیست. به صرف ورود در چنین جنگ، ادعایی مبنی بر اصالت دادن آنان به جنگ

 یدهد آغـازگر جنگـ   ین اجازه نمانابه مسلم یحتبلکه ، ردیپذ یک مبنا نمین جنگ را به عنواتنها  نه اسالم

مملـو از   یمتون اسالم، ن باالتریداند. از ا یز روا نمیبروز جنگ را ن يها نهیفراهم نمودن زم یباشند و حت

ـ باز ین نکته نیوارد شده است. به ا  ز از وقوع جنگیاست که با هدف پره ییها هیقواعد و توص، احکام د ی

، ان فقهـا وجـود دارد  یـ در م یینظرهـا  اختالف ییت جهاد ابتدایتوجه داشت که هرچند در خصوص ماه

ــی364ص، ق1410، یئ(خــو ــانی11ص، 1362، ؛ نجف ــینی روح ــ، )30ص 13ج، ق1413، ؛ حس کن یل

شـود و در صـورت    یبا دعوت شروع مـ  ییدهد جهاد ابتدا یوجود دارد که نشان م یشواهد و ادلۀ فراوان

جهـاد مـذکور را مبـدل بـه جنـگ       یکشور اسـالم  یدر صورت . اماابدی  یادامه م، ممانعت سران کفرعدم 

ند و در زاسـ محـروم   یدن کـالم الهـ  یسازد که سران کفر مانع دعوت گردند و مردم آن بالد را از شـن  یم

ـ    یزمان ییجهاد ابتدا، قتیند. در حقکنشان را مسدود یت اینۀ هدایزم، جهینت ه خـود  صـورت جنـگ را ب
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ـ . کننـد  یکشـ  گردن یت الهیدر برابر حاکم یطاغوت يها تیخواهد گرفت که حاکم ، یتین وضـع یدر چن

 يد و آنـان را از استضـعاف فکـر   یبخشـ  ییرهـا  یطاغوت يها تیالزم است مردم آن جوامع را از حاکم

  .)119- 73ص ، 1385، این درآورد (شبان به

ز مستلزم آن است کـه اسـالم همـواره دولـت     یق نبه شکل مطل، اعتقاد به اصالت صلح، گر سویدر د

ن انامسـلم ، يمتعـدد حاالت و حال آنکه اسالم در ، ندکز یرا وادار سازد تا از ورود به جنگ پره یاسالم

، یدفـاع  يهـا  و انـواع جنـگ   ییکند. عالوه بر جهاد ابتدا یها وادار م را به سمت مشارکت در انواع جنگ

 يکه برخالف مصـالح بشـر   یتا زماناست موظف ، از اقتدار الزم يدر صورت برخوردار یدولت اسالم

از  یکـ یبه نفع ، لیذحاالت و عدم مداخله) را کنار نهد و در  یطرف ی(ب »اعتزال«اصل ، ن نباشداناو مسلم

  :ا منازعه شودیوارد جنگ ، نیطرف

اس آیـۀ شـریفۀ   براسـ ، الف. گاهی جنگ میان دو دسته از مسلمانان به وجود آمده است. در این صورت

»لُ ولَى الْأُخْرَى فَقَاتا عماهدإِح غَتا فَإِن بمنَهیوا بحلینَ اقْتَتَلُوا فَأَصنؤْمنَ الْمفَتَانِ مـی   إِن طَائغـی تَبوا الَّت

ـ       أَقْسلِ وـدـا بِالْعمنَهیوا بحـلفَأَص فَـإِن فَـاءت رِ اللَّهإِلَى أَم یءتَّى تَفینَ   حـطقْسالْم ـبحی طُوا إِنَّ اللَّـه« ،

بلکـه بایـد بـراي برقـراري     ، نندکطرفانه اتخاذ  مسلمانان دیگر حق ندارند موضعی بی ،)9 :(حجرات

را جنـگ  کننـد  هـایی وادار   ظالم را با ایجاد محدودیت، صلح و آرامش تالش کنند و در صورت نیاز

  د.  و او را در برابر حق خاضع نماینرها سازد 

اسالمی اسـت.  یکی از آنها اسالمی و دیگري غیر دهد که ب. گاهی نیز جنگ میان دو دولتی رخ می

که دولت مسلمان طریـق ظلـم    صورتیطرفی روا نیست و در در این صورت نیز اتخاذ موضع بی

طرفـی   وگرنه اتخاذ سیاسـت بـی  ، )72یاري آن بر مسلمانان واجب است (انفال: ، پیماید را نمی

  و حال آنکه مسلمانان موظفند جلـوي ایـن  ، ست منجر به سلطۀ کفار بر مسلمانان گرددممکن ا

  ).141اي را بگیرند (نساء:  سلطه

اگر یکی از طرفین ، گیرد. در این صورت اسالمی صورت می. گاهی نیز جنگ میان دو دولت غیرج

طرفـی را   بـی ، سلمانانباید م، در این صورت، با مسلمانان پیمان یاري امضا کرده باشد ،درگیري

که با هر دو کشور پیمان صلح را امضا کرده  پیمان خود عمل کنند. و درصورتی به، گذاشتهکنار 

یـک از طـرفین وارد جنـگ     باید از دخالت در این جنگ خودداري ورزد و به نفـع هـیچ  ، باشد

فانـه اتخـاذ   طر باید موضـعی بـی  ، اي با طرفین نبسته باشد نشود. در صورتی هم که هیچ معاهده

باید بـه یـاري   ، مگر آنکه یکی از دو طرف ظالم و دیگري مظلوم باشد که در این صورت، کند

  ).385ص، ق1418، (دیک فتمظلوم شتا

۵۲     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

از سـوي سـردمداران خـود آمـاج سـتم قـرار       ، مسلمانرچه مسلمان و چه غی، د. گاهی مردم یک کشور

و سایر مظلومـان و گسـترش عـدالت در     رفع هرگونه ستم نسبت به خود، گیرند. در این صورت می

). در آیۀ شـریفۀ  29ص ، تا بی، اي از جهان از سوي اسالم تأیید شده است (موسوي خمینی هر نقطه

»و و بِیلِ اللّهی سلُونَ فالَتُقَات ا لَکُمم الِ ونَ الرِّجینَ مفتَضْعسالْم اء وقُولُـونَ    النِّسینَ یانِ الَّـذنَـا   الْوِلْـدبر

ا ویلو نکن لَّدل لَّنَا معاجا ولُهمِ أَهۀِ الظَّالالْقَرْی هذ نْ هـنَا مـیرًا    أَخْرِجنَص نکـن لَّـدل لَّنَا معنسـاء:  » اج)

تفـاوت نسـبت بـه حـال      کند و افراد بـی  هرگونه بهانه براي رها کردن مظلومان دربند را رد می، )75

خداوند متعال به کسـانی کـه در راه احقـاق    ، نماید. همچنین در آیات فراوانی مت میمظلومان را مال

؛ 126و13عمـران:   ؛ آل214وعدة یاري داده اسـت. (بقـره:   ، پردازند حقوق خود و دیگران به نبرد می

  ).13؛ صف: 11حشر: ، 3؛ فتح: 7؛ محمد: 51؛ غافر: 47و  5؛ روم: 60و 40، 39؛ حج: 10 انفال:

اسـاس یکـی از ایـن     اسـت. بـر  شـده  مـذمت   تفاوتی در برابر فریاد مظلوم بیاز ت فراوانی نیز در روایا

 و مـن سـمع رجـالً   ، من أصبح ال یهتم بامور المسلمین فلـیس مـنهم  «د: اینفرم می پیامبر اکرم، روایات

، در ایــن روایــت .)5ح ، 163ص، 2ج، 1367، (کلینــی» ینــادي یاللمســلمین فلــم یجبــه فلــیس بمســلم

نبایـد  ، مسـلمان چه مسلمان و چه غیر، دهد که در برابر فریاد مظلوم نشان می» رجل«واژة عام  يریکارگ به

ـ فرم می نیز در بخشی از وصیت خود به امام حسن و امام حسین سکوت کرد. امام علی کونـا  «د: این

  .)75 ح، 90ص، 97ج، ق1403، (مجلسی» للمظلوم عونا للظالم خصما و

اسی جمهوري اسالمی ایران نیز سـعادت انسـان در کـل جامعـۀ بشـري را      قانون اس 154اصل 

آرمان خود دانسته و جمهوري اسالمی ایران را موظف نموده است که در عین خـودداري کامـل از   

طلبانۀ مستضعفان در برابر مسـتکبران   از مبارزة حق، هاي دیگر هرگونه دخالت در امور داخلی ملت

شده توسط اسالم است کـه بـر اصـل     کند. این یکی از اصول پذیرفتهدر هر نقطه از جهان حمایت 

بر فریادرسـی مظلومـان تأکیـد شـده     ، دارد. در آیات فراوانی از قرآن کریم» عدم مداخله حکومت«

  دخالت در امور سایر کشورها باشد.  ، الملل معاصر از دیدگاه حقوق بین، هرچند الزمۀ این، است

 یمرسـ بجـه  ین نتیاست تا به ا یکاف، در جنگ یدولت اسالم هاي مجوز از نهمونن چند یتنها ذکر هم

توانـد   ینم یز اقتضا کند دولت اسالمین نانادر موضع اقتدار باشد و مصلحت مسلم یکه اگر کشور اسالم

از چهـار   یکـ ی، به هر حالزیرا تفاوت باشد؛  یافتد ب یکه در عالَم اتفاق م ییها از جنگ يارینسبت به بس

 یدر داخل کشورها باشد و دولت اسـالم  يریا درگیان کشورها و یم يریتواند منشأ درگ یم، بورمزعامل 

  .شودرد او، که بر عهده دارد یفیتکل ياز آنها به اقتضاهریک  هم موظف است در
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از بخـش   یپوشـ  اش چشـم  الزمـه ، ک مبنا در نظر گرفتـه شـود  یاگر اصالت صلح به عنوان ، نیبنابرا

در نظـر داشـتن اصـالت    ؛ زیـرا  کند یمتشویق ن را به ورود به قتال یاست که مسلم یلهاز احکام ا يادیز

ـ ق، نجایحال آنکه در او ، ستاستثنانبود اش  الزمه، ک مبنایصلح به عنوان  وجـود دارد کـه    يود متعـدد ی

  شود. یک مبنا مین اصل به عنوان یمانع عمل به ا

  يالمدولت اس ياست خارجيا جنگ در سيح صلح يمالک ترج

تواند مبناي  شده نمیذکر یک از دو معناي حال که مشخص گردید اصالت صلح و جنگ به هیچ

شود که ترجیح صلح یا جنـگ   این سؤال مطرح می، سیاست خارجی دولت اسالمی قرار گیرد

تحت تأثیر کدام اصل یا مبناي کلی پذیرفته شـده در حـوزة   ، بر یکدیگر توسط دولت اسالمی

پرسش اساسی ایـن اسـت کـه بـا چـه      ، اسالمی قرار دارد؟ در حقیقت سیاست خارجی کشور

کند و گاهی جنگ را در سیاست خارجی خـود   دولت اسالمی گاهی بر صلح مشی می، مالکی

  دهد؟  ترجیح می

خـود تـابعی از اصـل کلـی و     ، پاسخ این است که جنگ و صلح در سیاست خارجی دولت اسالمی

عبودیت خداوند و گشودن مسیر هدایت بندگان است. اصـل مـذکور   سازي تحقق  قابل استثناي زمینهرغی

از جمله ترجیح جنـگ یـا صـلح بـر دیگـري      ، کنندة محدوده و ضوابط احکام بسیاري تواند مشخص می

تـوان بـه    مـی ، هاي تحقق عبودیت خداوند و هدایت بنـدگان  باشد؛ یعنی گاهی براي فراهم آوردن زمینه

اي جز متوسل شدن بـه جنـگ وجـود نـدارد. البتـه روشـن        گاهی نیز چارهآمیز رفتار کرد. اما  شیوة صلح

هاي تحقق عبودیت خداوند و گشودن مسیري براي هـدایت بنـدگان    است که وقتی فراهم ساختن زمینه

بلکـه متـون   ، مطـابق حکـم عقـل اسـت    تنهـا   نه نباید به سراغ جنگ رفت. این امر، با صلح ممکن باشد

کنـیم کـه ایـن تـرجیح نـه بـه خـاطر         ؤید آن است. اما بـاز خاطرنشـان مـی   اسالمی و قواعد فقهی نیز م

سبب اقتضاي برخی از قواعد کلـی فقهـی همچـون     بلکه به، است» صلح«گیري از اصلی به نام اصل  بهره

  است.» الضرر«قاعدة 

تحقـق    گر اصالت شواهد و قراینی اشاره شود که حکایت، بجاست به برخی ادله، در اینجا

اوند به عنوان اصلی محوري اسـت و مشـروعیت بسـیاري از اصـول اساسـی در      عبودیت خد

خود تابعی از این اصل است ، سیاست خارجی دولت اسالمی و حتی مشروعیت جنگ و صلح

در حوزة سیاسـت خـارجی دولـت اسـالمی محـل      ، تواند در عرض آن اصل نمی، روي و بدین

  توجه قرار گیرد.

۵۴     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

  »ت خداونديعبود«سالم بر اصل بودن رسالت ا يجهان يالف. ابتنا

، )56 :(ذاریـات ، ترین هـدف آفـرینش اسـت    مهم، انس تحقق عبودیت خداوند توسط جن و رو که ازآن

ز یـ ت جنـگ و صـلح ن  یآن اسـت و مشـروع   »جهانی بودن«، هاي طبیعی دین مبین اسالم یکی از ویژگی

ـ با، جنگ وجود داشته باشـد  اسالم بدون يساز یاگر امکان جهانقرار دارد. ن اصل همیر یتحت تأث د بـا  ی

شـد و   يتـر  نیسنگ يها نهید متحمل هزیوجود نداشت با ین امکانیاما اگر چن؛ دین هدف رسیبه ا  صلح

ـ ا »ال ضـرر «همچون  يقواعد يل آمد. البته اقتضایق جنگ به آن هدف نایاز طر ن اسـت کـه در زمـان    ی

، تـوان بـه بهانـۀ جنـگ     یبسنده کـرد و نمـ   نیطرف يبرا یو مال ین خسارت جانید به کمتریز بایجنگ ن

  ده انگاشت.یرا ناد یفقه یقواعد کل

 ؛28 :سـبأ ؛ 158 :عـراف ا ؛9 :صـف ؛ 28 :بودن رسالت اسالم (همچـون: فـتح   یکنندة جهان ات اثباتیآ

ات (همچـون:  یـ ن آیـ ل ایـ ن در ذاحات مفسـر یز توضـ ی) و ن90و19 :انعام؛ 55 :نور ؛52 :قلم؛ 107 :انبیاء

 ین است که رسـالت جهـان  آاز  یحاک، )331ص ، 14ج؛ 6ص، 12ج ؛159ص ، 4ج ،ق1402، یئطباطبا

 ين اصل مسـتلزم سـلطۀ قهـر   یا، چ وجهیده و به هیمطرح گرد يت کل جامعۀ بشریاسالم با هدف هدا

 يهـا  در جنـگ  یورود دولـت اسـالم   ین اصـل یست تا ادعا شود که الزمۀ تحقق چنین بر کفار نانامسلم

ـ توان به ا یز میانه نیجو صلح يها وهیبلکه با ش، کفار است سلطۀ بر يمستمر برا جامـۀ   ین اصـل اساسـ  ی

فـانى رسـول اهللا إلـى النـاس     «آمده است:  خسرو پرویزبه  پیامبر اکرم ۀعمل پوشاند. در بخشی از نام

). 37ص، 2ج، تـا  بـی ، خلـدون  (ابـن » فان أبیت فعلیک اثم المجـوس  ؛کافۀ لینذر من کان حیا أسلم تسلم

ـ آم از طرق مسـالمت ، ن نامهیت تالش داشتند تا با احضر ش جامـۀ عمـل   یخـو  یبـه رسـالت جهـان   ، زی

، حکـام فتن ریپـذ ندهد کـه در صـورت    یحضرت نشان مهاي  شیدر فرما يبعدهاي دیپوشانند؛ اما تهدب

  ز دنبال شود.یگر نیدهاي  راهتواند از  یخداوند م یت بندگان و بندگیهدا يها نهیفراهم نمودن زم

بر آن مترتـب   يز آثاریدر فقه ن یدانسته شده و حت یجهان ینیاسالم د، ینینکه در منابع دیوجه ا پس

ت نسبت بـه  یت و عبودین تحقق هداین دی) آن است که هدف ا269ص، 5ج، ق1410، ده (عاملییگرد

ت یـ ت و عبودیبرطـرف کـردن موانـع هـدا     يممکن است بـرا  یحت، ن صورتیهاست. در ا تمام انسان

ر یمسـ ، د و در پنـاه آن گـرد مسـتقر   یت الهـ یـ ز استفاده شود تـا حاکم یهمچون جنگ ن ياز ابزار، انسان

فـاذا کـان دیـن االسـالم دیـن هدایـۀ للبشـریه        «، از فقها یکیر ید. به تعبشوفراهم  يت جوامع بشریهدا

حـاول نشـر   جمعاء و مشتمالً علی قوانین سماویۀ تضمن سعادة الدنیا و سعادة االخرة فمن الطبیعـی أن ی 

  .)10ص، تابی، (حسینی حایري» و کل المجتمعات سلطته علی کل االرض



   ۵۵ تحليل اصالت صلح يا جنگ در سياست خارجي دولت اسالمي

  »ت خداونديعبود«بر اصل  »دعوت به اسالم«اصل  يب. ابتنا

بـودن رسـالت اسـالم     یبودن رسالت اسالم است و جهان یمستلزم جهان »ت خداوندیتحقق عبود«اصل 

ـ یاست. مشروع »دعوت«رش اصل یز مستلزم پذین ـ ن ییدات جهاد ابت ـ را ازیـ ن راستاسـت؛  یز در همـ ی ن ی

 ين گام بـرا یاول، رو ازاینده و یاسالم مقرر گرد يدعوت به سو يها نهیضه به منظور فراهم نمودن زمیفر

ل به جنگ خواهـد شـد   ین جهاد تبدیا یو تنها در صورت، ش گرفتن دعوت استیساختن آن در پ یعمل

دارد کـه مرتبـۀ    یمراتبـ  ییجهاد ابتدا، نیگردند. بنابرا یمداران و مستکبران مانع نشر دعوت اله که قدرت

یکـی از  ، خـود  مقـدمات کتاب  »جهاد«در ابتداي بحث  یقرطبروست که  نیهمآن جنگ است. از یینها

مقدم دانسـته اسـت   » جهاد بالسیف« و» جهاد بالید«دانسته وآن را بر » جهاد باللسان«انواع جهاد واجب را 

ت جهـاد  یتوان بـه صـرف مشـروع    یمعناست که نم نیبدمزبور مطلب  .)171ص، 1ج، ق1423، (قرطبی

، ر آنیـ دارد که مرتبـۀ اخ  ین جهاد هم مراتبیبلکه هم، آن را نشانۀ اصالت جنگ در اسالم گرفت، ییابتدا

  است. یاقدام به جنگ نظام

، هـا  انانسـ  یت و بنـدگ یهدا يها نهیدن زمروآنشر دعوت خود و فراهم  ياسالم برا، گریبه عبارت د

موعظـۀ  ، حکمت، ق قولیخواهد تا از طر یاز آنان م یگاه :دهد ین قرار ماناار مسلمیحل را در اخت دو راه

 :؛ فصـلت 125 :ده شدن کفر و الحاد اقدام کنند (نحلیو برچ یت الهیت حاکمیکو به تثبیحسنه و جدال ن

اما اگر الزمـۀ دعـوت و    .)52 :انند (فرقک یم اطالق »ریجهاد کب«، ن نوع دعوتی) و بر ا108 :؛ یوسف33

بخشـد   یت مـ یز مشـروع یت و سران کفر باشد آن را نیقتال با طواغ، ت کفر و الحادیده شدن حاکمیبرچ

مقـدم اسـت و   ، یفقه یاز قواعد کل ياریانطباق با بسسبب به ، وة اولیش، اما در هر صورت .)193 :(بقره

 ینـوران  یانیـ در ب .)14ص، 13ج، ق1413، روحـانی  کنـد (حسـینی   ید میین تقدم را تأیز ایعقل و نقل ن

، إلى الیمن وقال لی: یا علی ال تقاتلن أحدا حتـى تـدعوه   بعثنی رسول اهللا«آمده است:  حضرت علی

» یا علی، خیر لک مما طلعت علیه الشمس وغربت ولک والؤه ن یهدي اهللا على یدیک رجالًأل، وأیم اهللا

  .)4ح ، 28ص ، 5ج، 1367، ی(کلین

  »ت خداونديعبود«ضة جهاد بر اصل يفر ي. ابتناج

یکُونَ الدینُ کُلُّه للّه فَإِنِ انتَهواْ فَـإِنَّ اللّـه بِمـا یعملُـونَ      قَاتلُوهم حتَّى الَ تَکُونَ فتْنَۀٌ و و«همچون  یاتیدر آ

یکُـونَ الـدینُ للّـه فَـإِنِ انتَهـواْ فَـالَ عـدوانَ إِالَّ علَـى         وقَاتلُوهم حتَّى الَ تَکُونَ فتْنَۀٌ و«) و 39: (انفال» بصیرٌ

گونـه   از اهداف جهاد برچیده شدن فتنه از روي زمین دانسته شده است و آن یکی، )193 :(بقره» الظَّالمینَ

، ق1410، یئ) و فقهـا (خـو  2 ح، 97ص، 11ج، تا یب، عاملیحرآمده ( ناات معصومیروا یکه در برخ

۵۶     ۱۳۹۴پاييز و زمستان ، دوم، سال هفتم، شماره  

ح ی) هم تصـر 62ص، 2ج، ق1402، یئطباطبا؛ 147ص، 2ج، ق1409، ن (طوسیا) و مفسر391ص، 1ج

راه  ن بدان معناست که اسالم مصـداق بـارز فتنـه را در گـم    یکفر و شرك است. ا، »فتنه«مراد از ، اند دهکر

تـا   ده اسـت کـر ز یقتال با حکـام طـاغوت را تجـو   ، ن فتنهیساختن مردم خالصه نموده و به منظور رفع ا

پـاك  ، مـالك قتـال بـا کفـار    ، قتیخداوند بازگردند. در حق یر بندگیبه مس، ر شرك و کفریبندگان از مس

ـ ا ن. ازانه از لوث کفار و مشرک، ت شرك و کفر استین از لوث حاکمیکردن زم  یدر احکـام فقهـ  ، رو نی

، ر بـا حفـظ کفرشـان   دهـد کفـا   یکه نشان ماست ده یذکر گرد يمتعددهاي  نهمون، مرتبط با جهاد با کفار

  .)103ـ77ص ، 1385، این ات دهند (شبانیتوانند ادامۀ ح یم

  »ت خداونديعبود«بر اصل  كرمامبر اياساس رسالت پ يد. ابتنا

هـا از   نجـات انسـان  ، اي که دغدغۀ اسالم بـوده  ترین نکته اساسی، آید گونه که از منابع دینی برمی آن

چـه در مکـه و   ، نیز در شرایط گوناگون پیامبر اکرم ظلمات و کشاندن آنها به سمت نور است و

(ابـراهیم:  » کتَاب أَنزَلْنَاه إِلَیک لتُخْرِج النَّاس منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ«بدان مأمور بودند: ، چه در مدینه

حاکمیـت  ، که مقیـد بـه زمـان خاصـی نبـوده     ، رسالت فراگیر و اصلی آن حضرت، ). در حقیقت1

دیـنِ   هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهـدى و «دن حق و فراهم کردن مسیر هدایت افراد بوده است: بخشی

امـر شـدن پیـامبر    ، ). به عبـارت دیگـر  33(توبه:  ».الْحقِّ لیظْهِرَه علَى الدینِ کُلِّه ولَو کَرِه الْمشْرِکُونَ

اما شأن ، بوط به پس از هجرت ایشان به مدینه بوده استعمدتاً و بلکه منحصراً مر، به قتال اکرم

سـاز هـدایت    کـه زمینـه  ، )45؛ نازعات: 7؛ رعد: 188بشیر بودن و منذر بودن آن حضرت (اعراف: 

منحصر به زمان خاصی نیست و در همۀ مراحـل رسـالت   ، بشریت به سمت عبودیت خداوند بوده

منوط به همین مسئله ، یا جنگ توسط ایشانآن حضرت ملموس بوده و اساساً اتخاذ سیاست صلح 

اساساً مسـئلۀ جنـگ   ، دیدند بوده است و تا زمانی که آن حضرت مانعی در برابر تحقق این امر نمی

مسئلۀ صلح مطرح گردد. این امر حاکی از آن است که نه صلح و ، کردند تا به تبع آن را مطرح نمی

  حضرت نبوده است. هدف اولیه و مبنا در سیاست خارجی آن ، نه جنگ

قُلْ یا أَهلَ الْکتَابِ تَعالَواْ إِلَى کَلَمۀٍ سواء بینَنَا وبینَکُم أَالَّ نَعبد إِالَّ اللّـه والَ  «همچون  یاتیآ، نیعالوه بر ا

 :عمـران  (آل» ولَّواْ فَقُولُواْ اشْهدواْ بِأَنَّا مسلمونَنُشْرِك بِه شَیئًا والَ یتَّخذَ بعضُنَا بعضاً أَربابا من دونِ اللّه فَإِن تَ

أَعلَم بِمـن   ادع إِلى سبِیلِ ربک بِالْحکْمۀِ والْموعظَۀِ الْحسنَۀِ وجادلْهم بِالَّتی هی أَحسنُ إِنَّ ربک هو«) و 64

بِالْم لَمأَع وهو هبِیلن سینَضَلَّ عتَدقـت  یافتن بندگان به حقین نکته است که راه یا يای) گو125 :(نحل، »ه

در کـه  اسـت  روشن بوده است. البته  امبر اکرمیپ یرسالت اصل، ت خداوندیرفتن عبودیپذ، جهیو در نت



   ۵۷ تحليل اصالت صلح يا جنگ در سياست خارجي دولت اسالمي

نجاست که خداونـد  ینخواهند شد. در ا یقت راضین حقیخواهند کرد و به ا یکارشکن يا عده، رین مسیا

ـ ن یاز ابـزار جنگـ   يریگ امبر مکرمش اجازة قتال و بهرهیبه پ متعال در  ی) و حتـ 25 :دیـ دهـد (حد  یز مـ ی

سـازد بـه    یکه بستر انحراف را فراهم مـ ، نان توسط کفار و مشرکیمان و طعن در دیصورت تخلف در پ

  .)12 :زد (توبهیکند تا با ائمۀ کفر به نبرد برخ یشان امر میا

  »ت خداونديعبود«ت بر اصل يسد شدن باب هدا يها نهيت زميا ممنوعاحکام مرتبط ب ي. ابتنا  ه

 يریـ گ ت و ممانعت از شکلیهدا يها نهیوجود دارد که با هدف فراهم شدن زم یاحکام، یدر فقه اسالم

کفرآمیـز  هـاي   بادر باب حرمت استفاده ازکت، نمونهراي انحراف مسلمانان وضع شده است. ب يها نهیزم

هـا   بااند و آن در جایی است که این کت ثنا کردهترا فقها اسحالت یک ، فروش آنهاتصحیف و خرید و  و

، ق1410، حجج و براهینی به کار گرفته شود که موجب اثبـات فسـاد آنهـا گـردد (مفیـد      ۀدر جهت اقام

  .)367ص، تا بی، یطوس؛ 588ص

کرکـی  ؛ 392ص، 1 ج، ق1378، فخـرالمحققین نیز عبارات برخی از فقهاي شیعه (» مهادنه«در بحث 

داللـت دارد. در   مـدعا ایـن  ) بـر  260ص، 4ج، ق1377، ) و سنی (خطیـب 466ص، 3ج، ق1408، حلی

جایز است آنـان بـه طـور موقـت     ، ن باشدانابس به مصلحت مسلم که آتش در صورتی :فقها متفقند، اینجا

جـایی اسـت کـه     یاند: یکـ  جنگ را کنار بگذارند. در دو صورت نیز ترك موقت جنگ را واجب دانسته

ایـن فرصـت بـه دسـت     ، جایی که در صورت توقف موقت جنگي ن اندك باشد و دیگراناتعداد مسلم

، نید. بنـابرا گـرد ت آنان فـراهم  ینۀ هدایزم، آید تا با معرفی اسالم و آوردن حجج و براهین براي کفار می

گـر جنـگ   ید، دن امـر محقـق گـرد   یـ مـوده شـود و ا  یت بشر به طور کامـل پ یر هدایکه مس یدر صورت

  ت نخواهد داشت.یمشروع

ع اصـل  یـ گـاه رف یروشـن بـر جا   یلـ یدل، )141 :ن (نساءاناسلطۀ کفار بر مسلم ین حکم به نفیهمچن

، یاسـ یسحیـث  از تنهـا   نه ده کهیمنع گرد رو آن سلطۀ کفار از. زیرا گانه استیت خداوند یت و عبودیهدا

کفـار بـر جامعـۀ     یطرة فرهنگـ یب سـ موجـ بلکـه  ، دهد ین را در تنگنا قرار مانامسلم، يو اقتصاد یتیامن

ـ    نیهمـ سازد. از یت خداوند منحرف میر عبودیآنان را از مس و دوش مین انامسلم اگـر   یروسـت کـه حت

ن قـرارداد از اعتبـار   ین گردد اانابرسد که منجر به سلطۀ کفار بر مسلم یحاکم اسالم يبه امضا يقرارداد

  .)160ص، 1983، ساقط است.(ابو أتله

از جملـه  ، »امـان «و  »ذمـه «همچـون عقـد    يت عقـود یز مشـروع یف قلوب و احسان به کفار و نیتأل

از  یبخشـ ، ف قلـوب یبشر است. در تـأل تمام خداوند توسط  یر بندگیمس یاهتمام اسالم به ط يها نشانه
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 ان به سمت اسـالم جـذب  شقلوب، رد که به وسیلۀ مودت و احسان مالییگ یتعلق م یسهم زکات به کسان

، ق1410، شـود (مفیـد   مـی ا تقویـت  هشود و یا ایمان آن یبذر محبت اسالم در دل آنان افکنده م، گردد یم

شـده   یفراوانـ ي اهـ  دیـ ز تأکیـ ن نانارمسلمین و غانابه مسلم يکوکاری) در خصوص احسان و ن241ص 

، صـدوق دهد (خداوند قرار  یر بندگیراهان ممکن است آنان را در مس به گم یهرگونه احسان؛ زیرا است

ن و اهـل کتـاب منعقـد    اناان مسـلم یـ کـه م ، »ذمـه «ن قـرارداد  ی). همچن5872ح ، 404ص، 4ج، ق1404

کفار ذمی را بـه سـوي اسـالم    ، آمیز گذارد تا از طریق مسالمت ن میاناراهی را جلوي پاي مسلم، گردد یم

شدن با احکـام اسـالم و    این کفار ممکن است با قرار گرفتن در جامعۀ اسالمی و آشنازیرا دعوت کنند؛ 

 .)702ص، ق1412، کشـند (زحیلـی  بشیفتۀ اسالم گردند و از آیین خـود دسـت   ، رفتار انسانی مسلمانان

، یر کتـاب یـ مدت خود با کفـار غ  دهد که در سایۀ روابط کوتاه ن میاناز این امکان را به مسلمین »امان«عقد 

ت یبه وظیفۀ اسـالمی خـود مبنـی بـر هـدا     ، ریقنند و از این طکسنت و اعتقادات اسالم را عرضه ، قرآن

ـ آ .)392ص، ق1384، ند (طبـاره مایت خداوند عمل نیبندگان به سمت عبود إِنْ أَحـد مـنَ    و«فۀ یۀ شـر ی

مقَو مبِأَنَّه کذَل نَهأْمم غْهلأَب ثُم اللّه کَالَم عمستَّى یح فَأَجِرْه كارتَجینَ اسشْرِکونَ الْملَمعبـه  ، )6 :(توبـه » الَّ ی

ت ینـۀ هـدا  یفـراهم سـاختن زم  ، ن نوع تعامالت با کفاریهدف از ا، ن وجه نشان داده است که اوالًیبهتر

ـ ، اًیثان .ت استیاهم يدر درجات بعد یتیو امن ياقتصاد، یاسیس يها هزیآنان است و انگ ش گـرفتن  یدر پ

  است. »ت خداوندیتحقق عبود«از اصل  یو تابع یعرَض، ا جنگیق صلح یطر

  يريگ جهينت

ـ ا جنگ به عنـوان  یطرح مبحث اصالت صلح  ـ ، یفقهـ  یا قاعـدة کلـ  یـ ک مبنـا و  ی قابـل تأمـل و    یبحث

افته اسـت. اصـالت   ین ین تأمل و سؤال پاسخ درخور مناسبیرسد تاکنون ا یز است و به نظر میبرانگ سؤال

؛ سـت یدر فقـه روا ن  یر تمام قواعد و احکام جزئحاکم ب یکل يک مبنایا جنگ به عنوان یدادن به صلح 

از هریـک   نه وجود دارد که مبنـا قـرار دادن  ین زمیدر ا ییاهاستثنا، یدر قواعد و احکام فقه يبه قدرزیرا 

ا جنـگ  یـ ن اصالت دادن به صلح یاست. همچن یقواعد و احکام فقه ياریاز بس یپوش آنها مستلزم چشم

ـ یاز زیرا ست؛ یح نیصح یفقه یک قاعدة کلیبه عنوان  بتوانـد  کـه  رود  یانتظـار مـ   یفقهـ  یک قاعدة کل

 يمتعـدد  یاحکـام فقهـ  ، و حال آنکه به طور قطـع ، ار مکلف قرار دهدیز در اختیرا ن یفقه یاحکام جزئ

ـ توان با استناد به ا ینم، قتیاندازد و در حق یتش میرا از کل یکل یوجود دارد که آن قاعدة فقه ن قاعـده  ی

، دکـر را اثبـات   يگریاز آنها نسبت به د یکی یتقدم قطع یو ضوابط جنگ و صلح و حت مالك، ا اصلی

  احکام دیگري به مدد آن اصل آیند.مگر آنکه قواعد و 
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ک یـ ک مبنـا و چـه بـه عنـوان     یچه به عنوان ، »ا جنگیصلح «توان با طرح اصل  یخالصه آنکه نم

فـۀ دولـت   ید کـه محـدودة وظ  یرسـ  یمنطقـ  د ویقابل تردریغ، ک چارچوب منظمیبه ، یفقه یقاعدة کل

  ا جنگ مشخص سازد.یش گرفتن صلح ینسبت به در پی را در هر زمان و مکان یاسالم

ا قاعـدة  یـ و  ییبـه دنبـال اصـل مبنـا    ، یدولت اسالم یاست خارجیالزم است در س، لل فوقعبنا به 

ن زمـان جنـگ و   یـی تع يبرا یق و منطقیدق یجدول، از آن يریگ م که بتوان با بهرهیباش يگرید یکل یفقه

وجـوب  «ن اصل همان اصل یارسد  می از آن دو به دست آورد. به نظرهریک  صلح و محدوده و ضوابط

انـدازد و   یه میست که بر صلح و جنگ ساا» ها ت انسانیت خداوند و هدایتحقق عبود يبرا يساز نهیزم

ن و فقهـا  او کـالم مفسـر   ینابع معتبر اسالمگونه که از م سازد. آن یچارچوب مداراي و مند  آنها را ضابطه

بلکـه براسـاس   ، ت داشته باشـد یحاکممزبور وجود ندارد که بر اصل  يگریچ اصل دیه، دیآ یبه دست م

متفـرع بـر آن اسـت    ، بر آن اصول یاند و وجود استثنائات ف شدهیتعر يگریاصول و ضوابط د، ن اصلیا

ده شـود. در  یو حاکم سنج یین اصل مبنایبا ا، ا جنگیح ژه اصالت صلیو هب، از آن اصولهریک  که رابطۀ

نخواهـد   یگرهـ ، یدولت اسالم یاست خارجیا جنگ در سیطرح بحث اصالت صلح ، ن صورتیر ایغ

ـ یـ چیط پیرا در شـرا  یفۀ دولـت اسـالم  یگشود و ضابطه و محدودة وظ الملـل مشـخص نخواهـد     نیدة ب

قواعـد و احکـام   ، اصـول بررسـی  ازمنـد  ین يا هـه در هـر بر  یالملل نیۀ بیحل هر قض يبلکه برا، ساخت

  م بود.یبط خواهر ذي
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