اصول حاکم بر روابط بین الملل نظام اسالمی
مقدمه
موضوع بحث ،روابط بین الملل از نظر اسالم است .ضرورت این بحثث از ایثن جهثت اسثت ث
اسالم ،دینی جهان شمول است .دلیل جهان شمول بودن اسالم ،این است ث دث وین حقثو برثر و نیثز
قانون روابط بین الملل بر مبنای دینی امکان پذیر خواه بود ،ب نحوی
اصول ،مرترک ببین  .ب عبارت دیگر ،مکتبی

بتوان جهان را در بسثیاری از

دوان دبیین اصول مرترک ،برای جهان برثری را نث ارد،

ن دوان جهان شمول بودن را دارد و ن دوان د وین حقو برر و روابط بین الملل را؛ زیرا اگر ملت ها و
امت ها ،فاق یک حقیقت مرترک باشن  ،هرگز این اصول ،میسر نخواه بود.
اگر یک دین بخواه جهانی باش و برای جهانیان پیام خاص داشت باش ث خواه هم مردم جهثان
آن را بپذیرن و خواه فقط برخی آنرا بپذیرن ث آن دین بای هم را بپذیرد و برای دنظیم روابط جهانیثان،
قانون متقنی ارائ ده  .اگر قانون از آداب ،رسوم و سنن فرهنگی ملت ها اخذ شود ،چنین قانونی جهانی
نخواه ش ؛ زیرا عادت ها ،سنت ها و رسم ها ،طبق شثرایط دثاریخی و اقلیمثی ،گونثاگون هسثتن  ،در
حالی

اگر این قانون از فطرت برر انتزاع شود ،می دوان جهانی باش ؛ چون فطثرت همث برثر یکثی

است .آنچ از فطرت برر بر می آی  ،بخش عم ه اش مربوط ب اصول مرترک اسثت .بض ثی از اصثول،
جنب انسانی دارد ،اگرچ سی ب خ ا هم اعتقاد ن اشت باش  .انسان شناسثی جهثان شثمول نیثز ،وجث
دیگری از این بحث را دبیین می نمای  .از نگاه مکادب مادی ،برر یک موجود مادی اسثت ث از خثاک
برخاست و با مردن نابود می شود و هیچ س او را نیافری ه است! دطثورات طبیضثت اسثت ث او را بث
صورت برر زن ه می نمایان .

از آنجا

این مکتب ،فاق اصول یاد ش ه و ظرفیت های الزم برای پاسخگویی ب نیازهثای همث

ملت ها است ،نمی دوان مکتبی جهان شمول باش  .اما اسالم می گوی  :گرچ انسان ها از خاک برخاست
ان و خلق و خوی طبیضی آنها گوناگون است ،ولی ساختار فطری روحران یکسان است .هم انسان ها،
دارای فطرت واح ن و آن فطرت یگان و یکتا ،یک چیز طلب می ن  .همث انسثان هثا بضث از مثر،،
مقص ی دارن و ب یک عالم خاص ،رهسپار می شون  .در برابر یک قانون مرترک ،مسؤول می باشن و
هر ام در برابر محکم حق ،پاسخگوی اعمال خود هستن  .همچنین مب اً فاعلی همث انسثان هثا یکثی
است؛ یضنی آفری گار و پروردگار برر ،خ ای واح است .پس مکتب اسثالم در اردبثاط بثا سث عنصثر
اصلی ،اصول مرتر ی را ارائ داده است:
 .1ساختار فطری هم انسان ها یکی است.
 .2ه ف و پایان سیر وجودی هم انسان ها یکی است.
 .3مب أ فاعلی ،مب اً غائی و مب اً مادی هم یکی است.
بنابراین ،آن قانونی

بتوان هم را اداره ن  ،بای یکی باش  .اسالم در هر سث مسثهل یثاد شث ه

پاسخ دارد؛ یضنی م عی است

دینی جهان شمول ،لی و همگانی است و دارای حقو برثر و روابثط

بین الملل است .بحث ما در این نوشتار ،راجع ب روابط بین الملل است

ابت ا سمت گیری عمومی نظام

اسالمی نسبت ب رورهای دیگر مورد اشاره قرار می گیرد و سپس بث اصثول حثا م بثر رفتثار نظثام
اسالمی در قبال رورهای غیر اسالمی خواهیم پرداخت.

سمت گیری کلی سیاست خارجی نظام اسالمی
ب طور لی سیاست خارجی نظام اسالمی در چهار بخش ،قابل طرح و ارائ است

عباردنث از:

رابط با ملت های مسلمان؛ رابط با ملت های دوحی ی؛ رابط با ملت های غیر موح و رابط بثا نظثام
های استضماری.

 .1رابطه با ملت های مسلمان
انسان ،زمانی می دوان بین دیگران و همچنین بین خود و دیگران ،رابط حسن برقرار ن

بتوان

در درون خود ،پیون ی ناگسستنی بین ان یر ها ،اعمال و عقائ و اخالقش برقرار ن ؛ مثالً یک انسثان
دو چهره و دو شخصیتی

هر روز ب رنگی در می آی و نتوانست است از خود یک شخصثیت واحث و

متح ارائ ن  ،نمی دوان دیگران را متح ن  .همچنین ،مکتبی

داعی دنظیم روابط بین الملثل را دارد

در درون خود بای انسجام داشت باش  .در این راستا قرآن ریم ،هم مکتب را منسثجم مثی دانث و هثم
مکتبیان را .در قرآن ریم درباره اصل مکتب می خوانیم:
﴿ أَ فَال یَتَ َبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ انَ مِنْ عِنْ ِ غَیْرِ اللَّ ِ لَوَجَ ُوا فی ِ اخْتِالفاً َثیرا﴾1؛ یضنی اگر ایثن قثرآن،
المی غیر از الم خ ا بود و برر چنین تابی را نوشت بود ،آن هم در طی م ت بثیش از  2۲سثال ث
حوادث مختلفی رخ داد ،یقیناً بخش اول آن با بخش وسط و آخرش فر می ثرد .مطثالبی ث بضث از
بیست سال نوشت می شود با مطالبی

قبل از آن نوشت می شود با هم فر مثی نث ؛ زیثرا انسثان بثا

گذشت زمان ،امل در و پخت در می شود ،اما وقتی ب قرآن می نگریم ،می بینیم
تاب یکسان و یک دست است؛ یضنی آیادی
هم

اول ،نازل ش ه در اوج مضرفت و فصاحت است و آیثادی

در اواخر بضثت ،نازل ش ه در اوج مضرفت و فصاحت است.
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دمام بخش های این

از آنجا

مکتب منسجم است و شخصیت رهبر این مکتب نیز از لحاظ درونی منسجم است ،آحاد

مسلمین نیز منسجم بوده و بین آنها روابط حسن برقرار است .وجود مبارک نبی ا رم (علی آالف التحیثة
و الکرم) وقتی از مک ب م ین آم و خواست حکومت درکیل ب ه  ،قبل از اینک مسج ی بسثازد ث
پایگاه مذهبی است ،پیروان خود را ب وح ت فراخوان « :آخَى النَّبِیُّ ص بَیْنَ أَصْحَابِ ِ مِثنَ الْمُهَثاجِرِینَ وَ
الْهَنْصَارِ أَخَوَیْنِ أَخَوَیْن».1
پیامبر ا رم گذشت از اینک مسال ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة 2﴾...را ب عنوان یک اصل جامع لی ارائث
داد ،آن اصل را در مورد آحاد مؤمنین پیاده رد و این امر دوسط رهبر جامض اسالمی صورت گرفت.
نقش رهبری در ایجاد وح ت میان مسلمانان از اهمیت زیادی برخوردار است .رهبر غیر از مضلثم
است .مضلم قواع و اصول لی را ب شاگردان یاد می ده  ،ولی رهبر و ولی ،آن اصول لی را بر مثوارد
خاص نیز دطبیق می ن و طبق آن اق ام می نمای .
وجود مبارک پیغمبر ا رم (صلی اهلل علی و آل و سلم) این چنین بود؛ دنها مضلم تاب حکمت نبود،
بلک ولی بود .شخصاً با علی بن ابیطالب (علی السالم) عق برادری بست و دشمنان دیرین (یضنثی اوس و
خزرج را

دو قبیل دشمن یک یگر در م ین بودن ) را با یک یگر برادر رد و دستور داد

عق اخوت

ببن ن  .آنگاه با دو اصل ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة﴾ و «دهخوا فثی اهلل اخثوین اخثوین»  ،هرگونث دیرگثی و
داریکی را از بین مسلمین زدود و روابط حسن برقرار رد.
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 .2رابطه با ملت های توحیدی
پیامبر وقتی دوانست مکتب خود را منسجم رده و رهبری خود را ب صورت منسجم ارائث نمایث ،
روابط بین مسلمانان را دنظیم نمود ،آنگاه نوبت ب دنظیم روابط حسن بین مسلمین و دیگثران رسثی  .در
این رابط خ اون خطاب ب پیامبرش می فرمای ﴿ :قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ دَضالَوْا إِلى َلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْثنَکُمْ
أَالَّ نَضْبُ َ إِالَّ اللَّ َ وَ ال نُرْرِکَ بِ ِ شَیْئاً وَ ال یَتَّخِذَ بَضْ ُنا بَضْ اً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّ ِ فَإِنْ دَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَ ُوا بِهَنَّثا
مُسْلِمُون﴾ .1مسیحیت را دعوت ن و ب آنها بگو :بیایی اصول مرترک را ب عنوان روابط بثین اسثالم و
مسیحیت ،ام ا نیم

آن اصول عباردن از:

 .1خ ا را بپرستیم؛
 .2برای او شریک قائل نرویم؛
 .3رژیم ارباب و رعیتی را ملغی نیم و دنبال بردری جویی نباشیم.
دا بر مبنای آن بتوان رژیم ارباب و رعیتی را الغا نمای و سثی رب دیگثری نباشث و سثی هثم
رعیت دیگری نباش  .فرمود :ما هم بن گان خ اییم .یک رب داریم ب نام خ ا و یک قانون الهی داریثم.
هیچ س عقی ه خود را بر دیگری دحمیل نکن و هرچ خ ا فرمود ما می پذیریم.
قرآن ریم در سوره انبیاء بض از بیان سیره انبیا (علیهم السالم) می فرمایث ﴿ :إِنَّ هثذِهِ أُمَّثتُکُمْ أُمَّثةً
واحِ َةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُ ُون﴾2؛ یضنی ن دنها مسلمانان امت واح ن  ،بلک مسلمانان ،مسیحیان ،لیمیثان و
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هم پیروان انبیای الهی یک امتن ؛ زیرا اعتقاد ب یک مرجع و مضاد دارن و مضتق بث اصثل رسثالتن  .در
زمان حکومت ح رت امیرالمؤمنین (علی السثالم) بضث از اینکث مثهموران امثوی در بخرثی از قلمثرو
حکومت علی (علی السالم) داختن و غارت ردن و زن های مسلمان و همچنین غیثر مسثلمان از ایثن
بابت آسیب دی ن  ،وجود مبارک امیرالمؤمنین ،سربازان خود را جمع رد و برای آنهثا سثخنرانی ثرد و
فرمود :ب من گزارش رسی ه است

غاردگران اموی بر بخری از منطق حکومتی من داخت و بض ثی از

زنان مسلمان و غیرمسلمان آسیب دی ه ان  .مهموران اموی ،مق اری از زیورهای زنان را ب غثارت بثرده
ان  .اگر یک مرد مسلمان با شنی ن این حادث  ،جان ب ه از نظر من قابل ستایش است .ن دنهثا مالمثت
نمی شود ،بلک دق یر هم می شود

چطور در حکومت اسالمی ،بیگانث ای مثی آیث و زر و زیثور زن

یهودی و یا مسلمان را ب غارت می برد .در همین خطب می فرمای  :آنها چ زیور دست زن مسثلمان را
و چ زیور دست زن غیر مسلمان را ب غارت می بردن  ،برای من یکسان بود .اگر سی بثا شثنی ن ایثن
جریان ،جان ب ه  ،ن دنها مالمت نمی شود ،بلک ب این ار ج یر و الیق است1.مضلوم می شود

نظثام

اسالمی می خواه زن گی مسالمت آمیزی را با پیروان انبیای الهی داشت باش .

 .3رابطه با ملت های غیر موحد
قرآن ریم بض از دبیین رابط میان مسلمانان با مسلمانان و غیر مسثلمانانی ث موح نث  ،یفیثت
رابط بین مسلمانان و سایر افرادی

اصالً پیرو هیچ یک از مکادب الهی نیستن را این گون دبیثین مثی

نمای  ﴿ :ال یَنْها ُمُ اللَّ ُ عَنِ الَّذینَ لَمْ یُقادِلُو ُمْ فِی ال ِّینِ وَ لَمْ یُخْرِجُو ُمْ مِنْ دِیثارِ ُمْ أَنْ دَبَثرهوهُمْ وَ دُقْسِثطُوا
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إِلَیْهِمْ إِنَّ اللَّ َ یُحِبُّ الْمُقْسِطین﴾ .1مرر ین و افران دو گروه بودن ؛ ع ه ای اهل دوطئ بوده و سثضی مثی
ردن مسلمانان را بکرن یا دبضی شان نن یا زن انی نن و یا اموالران را مصادره و غارت نن و گروه
دیگر ،اری با مسلمانان ن اشتن  .اگر افری از گروه دوم ،مورد لطف مسلمانان قرار بگیرد ،نث دنهثا بث
نیست ،بلک این ار ،محبوب خ اون است .خ اون نمی فرمای با افران زن گی مسالمت آمیثز ن اشثت
باشی و یا نسبت ب آنها قسط و ع ل را اعمال نکنی  ،بلک می فرمای  :ستم پذیر نباشی  .اگر گروهی بث
شما ستم نکردن  -اگر چ مسلمان نیستن و افرن  -شما نیز زن گی مسالمت آمیز همثراه بثا قسثط و
ع ل را با آنها برقرار نی  .نران اینک افر از امنیت اسالمی برخوردار است ،آی قرآن است

بث نبثی

گرامی دستور می ده ﴿ :وَ إِنْ أَحَ ٌ مِنَ الْمُرْرِ ینَ اسْتَجارَکَ فَهَجِرْهُ حَتَّى یَسْمَعَ َالمَ اللَّ ِ ثُثمَّ أَبْلِغْث ُ مَهْمَنَث ُ
ذلِکَ بِهَنَّهُمْ قَوْمٌ ال یَضْلَمُون﴾2؛ یضنی اگر یکی از مرر ین خواست با شما رابط فرهنگی برقثرار نث و بث
رور شما بیای دا آیات الهی را برنود و بررسی ن  ،شما بای ؛
اوالً :مرز را برای او باز بگذاری .
ثانیاً :وقتی داخل مرز ش از او حراست نی

هیچ آسیبی ب او نرس .

ثالثا :بگذاری دا او سخن الهی را گوش ب ه  ،بض اگر نپذیرفت و خواست ب رورش برگردد ،شما
او را از مرز خود ب سالمت ،خارج نی .

موظفی

«استجاره»؛ یضنی جوار خواستن و «جوار» نیز ب مضنای پناه است .اگر سثی پناهنث گی فرهنگثی
خواست

بیای در رور اسالمی درباره اصول اسالمی و الهی مطالض ن  ،نظام اسالمی موظف است او
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را بپذیرد و هم امکانات امنیتی را برای او فراهم ن و ب او فرصت ب هث و اگثر نپثذیرفت و خواسثت
برگردد ،باز هم همکاری ن  .این دستور در ص ر اسالم عمل می ش  ،اآلن هم قابل اجراست .از ایثن رو
چنین دینی می دوان ب عنوان بهترین عامل برای روابط بین الملل مطرح شود.

 .4رابطه بین المللی با مستکبران (نظام سلطه)
از دی گاه اسالم ،زن گی مسالمت آمیز با افری

علی اسالم و مسلمین ،دالش و وشش می ن

ممکن نیست ،بلک با آنها فقط بای ستیز رد .آنها گروه مستکبرانن  ،ن صثرفاً فثار .قثرآن بثین ثافر و
مستکبر ،فر می گذارد و می فرمای  :با افری

با شما اهل نبرد نباش  ،مثی دوانیث زنث گی عادالنث

داشت باشی  ،ولی با مستکبران نمی دوانی این چنین زن گی نی ؛ زیرا آنها شما را رهثا نمثی ننث  .آنهثا
خون ،مال و عرضتان را برای خود حالل می شمارن  .آنها با هیچ دضه ی حاضر نیسثتن زنث گی ننث و
هیچ پیمانی را محترم نمی شمارن  .اگر با چنین گروهی بخواهی میثا بین المللی ببن ی  ،آنها ام ا نمثی
نن  .اگر قطضنام ای را اجرا نی  ،آنها اجرا نمی نن و اگر رابط ای را بر اساس دفاهم ،دنظیم و دث وین
نی  ،آنها نقض می نن  .لذا قرآن ریم درباره این گروه مستکبر می فرمای ﴿ :وَ إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَضْ ِ
عَهْ ِهِمْ وَ طَضَنُوا فی دینِکُمْ فَقادِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ ال أَیْمانَ لَهُمْ لَضَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ﴾1؛ یضنی بثا رهبثران و سثران
ستم بجنگی  .ن برای اینک آنها ایمان ن ارن و افرن  ،بلک برای آنک آنها اهل میثا و عه نیستن  .شما
اگر بخواهی با یک ملت و گروه زن گی نی  ،ب ناچار بای روابط دجاری ،فرهنگی و ...داشت باشی  .این
در حالی است

رفتار این گروه ب گون ای است

 . 1سوره دوب  ،آی 12

اگر بخواهی فکردان را منتقل نی  ،آنها می وشن

فکرشان را دحمیل نن و فکر شما را نپذیرن و اگر رابط سیاسی برقرار نی  ،مثی خواهنث سیاسثت
خود را دحمیل نن و آرای سیاسی شما را نپذیرن  .در روابط صنضتی می خواهن از صنایع شما اسثتفاده
نن  ،ولی صنایع خود را در اختیار شما قرار ن هن  ،در نتیج با چنین گروهی نمی دوان زن گی رد .اینها
در هر صورت ،رفتار طلبکاران دارن .
از این رو قرآن ریم می فرمای  :با این گروه مقادل نی ﴿ :فَقادِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْر﴾؛ چرا؟ چون ﴿إِنَّهُثمْ
ال أَیْمانَ لَهُمْ لَضَلَّهُمْ یَنْتَهُون﴾؛ آنها یمین ،سوگن  ،میثا  ،عه  ،نذر و مانن آن را محترم نمثی شثمارن و بث
آنها پایبن نیستن  .با چنین گروهی نمی دوان زن گی رد .روابط بین المللی؛ یضنی اردباط بین مردمثی ث
هیچ امران داعی استکبار ن ارن  .قرآن ریم درباره صهیونیست ها همین پیام را ب ما ارائ مثی دهث :
وَ مِنْهُمْ أُمِّیُّونَ ال یَضْلَمُونَ الْکِتابَ إِالَّ أَمانِیَّ وَ إِنْ هُمْ إِالَّ یَظُنهون  ،در جای دیگر می فرمایث  :وَ مِثنْهُمْ
مَنْ إِنْ دَهْمَنْ ُ بِ ینارٍ ال یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِالَّ ما دُمْتَ عَلَیْ ِ قائِماً ذلِکَ بِهَنَّهُمْ قالُوا لَیْسَ عَلَیْنا فِی الْثهُمِّیِّینَ سَثبیلو وَ
یَقُولُونَ عَلَى اللَّ ِ الْکَذِبَ وَ هُمْ یَضْلَمُون  ،2رعایت امانت ،جزء اصول بین الملل است ،اما آنها خیانت مثی
نن و می گوین  :لَیْسَ عَلَیْنا فِی الْهُمِّیِّینَ سَبیلو  ،با این حال ،خود را اهل تاب می دانن و حتثی مثی
گوین  :مال و خون آنها (مسلمین) برای ما حالل است .چنین گروهی ،قابل همزیستی نیست .لذا خ اونث
درباره مستکبران ،دستور مقادل دائمی و مستمر صادر رده است.
اسالم ،ن دین انزواست  -دا ج ای از جهان زن گی ن  -و ن سلط پذیر و سلط گثر اسثت .در
عین حال

در سوره مبار ممتحن  ،رابط با فار را ام ا رده است ،در سوره انفثال و دوبث  ،آنهثا را
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قابل زن گی مسالمت آمیز نمی دان  .افر ،گرچ اصول الهی را نمی پذیرد ،ولثی اصثول انسثانی را مثی
پذیرد ،اما مستکبر ،ن اصول الهی را می پذیرد و ن اصول انسانی را؛ چرا

خوی استکبار ،پیمان شکنی

است .مستکبر ،همواره خود را دحمیل می ن و ب هیچ پیمانی احترام نمی گذارد .از ایثن رو در اسثالم،
هرگون رابط با مستکبر نفی ش ه است .قرآن ریم می فرمای  :وَ لَنْ یَجْضَلَ اللَّ ُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ
سَبیال ؛ یضنی افر بر مسلمان سلط و راه نفوذ ن ارد؛ ن راه نفوذ علمی دارد
را ب عنوان دین باطل مضرفی ن ؛ زیرا

با احتجاج بتوان اسثالم

فرمود :قُلْ فَلِلَّ ِ الْحُجَّةُ الْبالِغَة  ،2و ن راه نفوذ درثریضی دارد

بتوان بر مسلمین حکومت ن  .بنابراین ،هم سلط درریضی نفی ش ه و هم سلط فرهنگی.
ابراهیم خلیل بض از آنک خوی استکبار مستکبران را ب آنها دفهیم رد ،فرمود :وَ إِنْ َذَّبُوکَ فَقُلْ
لی عَمَلی وَ لَکُمْ عَمَلُکُمْ أَنْتُمْ بَریئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَ أَنَا بَریءٌ مِمَّثا دَضْمَلُثون ؛ مثن و پیثروان مثن ،از شثما
بیزاریم.
قَ ْ انَتْ لَکُمْ أُسْوَةو حَسَنَةو فی إِبْراهیمَ وَ الَّذینَ مَضَ ُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآؤُا مِنْکُمْ وَ مِمَّا دَضْبُ ُونَ مِنْ
دُونِ اللَّ ِ َفَرْنا بِکُمْ وَ بَ ا بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمُ الْضَ اوَةُ وَ الْبَغْ اءُ أَبَ اً حَتَّى دُؤْمِنُوا بِاللَّ ِ وَحْ َهُ  ،6این اعالن دبثری،
هم از سوی ابراهیم است و هم از سوی پیروان ابراهیم و خ ا هم در قرآن می فرمای  :إِنَّ أَوْلَثى النَّثاسِ
بِإِبْراهیمَ لَلَّذینَ ادَّبَضُوهُ وَ هذَا النَّبِیُّ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ اللَّ ُ وَلِیُّ الْمُثؤْمِنین ؛ شایسثت دثرین مردمثی ث بث
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ابراهیم ،دهسی ردن اصحاب و پیروان با ایمان او بودن  .پیامبر اسالم هم ب مکتب او اقت ا می ن  -نث
ب شخص ابراهیم  -و مؤمنین هم ب پیامبر اسالم اقت ا می نن  .اساس نه ثت ثربال را هثم ،جنث

بثا

مستکبر دنظیم می ن « :أَ لَا دَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لَا یُضْمَلُ بِ ِ وَ أَنَّ الْبَاطِلَ لَا یُتَنَاهَى عَنْ »1؛ مگر نمی بینیث آنهثا
هیچ حقی را عمل نمی نن و از هیچ باطلی هم ،پروا ن ارن .
افر اگرچ دستورات الهی را اجرا نمی ن  ،اما فرمان فطرت را ارج می نه و بض ی از حقثو را
عمل می ن  ،ولی مستکبر ،ن ب دستورات الهی ،وقضی می نه و ن برای فرامین فطثرت ،ارزشثی قائثل
است .از این جهت است

ساالر شثهی ان فرمثود :اینهثا گذشثت از فرشثان ،مسثتکبرن و گذشثت از

شر ران مستب ن و با مستب نمی دوان نار آم .

 .5رابطه با منافقان
وقتی منافقین در مک مان ن و ب م ین هجرت نکردن  2و در بین مؤمنان ،اختالف نظر پیش آم و
ع ه ای جن

با آنان را مجاز و ع ه ای دیگر ممنوع می دانستن  ،قرآن ریم خطاب ب مؤمنثان فرمثود:

چرا درباره منافقین دو نظر داری ؟ فَما لَکُمْ فِی الْمُنافِقینَ فِئَتَیْنِ وَ اللَّ ُ أَرْ َسَهُمْ بِمثا َسَثبُوا أَ دُریث ُونَ أَنْ
دَهْ ُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّ ُ وَ مَنْ یُ ْلِلِ اللَّ ُ فَلَنْ دَجِ َ لَ ُ سَبیال * وَدُّوا لَوْ دَکْفُرُونَ َما َفَرُوا فَتَکُونُثونَ سَثواءف فَثال
دَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِیاءَ حَتَّى یُهاجِرُوا فی سَبیلِ اللَّ ِ فَإِنْ دَوَلَّثوْا فَخُثذُوهُمْ وَ اقْتُلُثوهُمْ حَیْثثُ وَجَث ْدُمُوهُمْ وَ ال
دَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِیًّا وَ ال نَصیرا  .مان ن در دار فر برای مسلمانی
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نتوان دختر و پسر خود را حفظ ن ،

جایز نیست .فرمود :چرا اینها ب م ین نمی آین ؟ االن

حصثر برداشثت شث ! اینهثا مان نث ث بثرای

مرر ین جاسوسی نن  .چرا (شما مؤمنان) در مورد اینان دو گروه ش ی ؟ چرا برای سانی ث خ اونث
آنان را در اثر ب رفتاری و گناهی

ردن فرو برد ،دلسوزی می نی ؟ آیا می خواهیث آنهثا را هث ایت

نی ؟ اینها در اثر سوء عقی ه و اخال خود ب دام مرر ین افتادن  .اینها ن دنها خود افرنث  ،بلکث مثی
خواهن شما هم برگردی و افر شوی  .دالش و وشش آنها این است

بر شثما فرثار اقتصثادی ،وارد

نن دا در اثر این ار ،دست از پیامبر برداری .
قرآن در سوره منافقون از این دسیس پرده بر می دارد :هُمُ الَّذِینَ یَقُولُونَ لَا دُنفِقُواْ عَلىَ مَثنْ عِنث َ
منافقین می گوینث  :فرثار اقتصثادی ،وارد نیث و مسثلمانان را در دنگنثای

رَسُولِ اللَّ ِ حَتىَ یَنفَ هوا

اقتصادی قرار ب هی دا مجبور شون پیامبر را دنها بگذارن و وقتی پیثامبر را دنهثا گذاشثتن  ،محاصثره و
گرفتن شخص پیامبر ،مرکل نخواه بود .اما خ اون می فرمای  :وَ لِلَّ ِ خَزائِنُ السَّثماواتِ وَ الْثهَرْ ِ وَ
لکِنَّ الْمُنافِقینَ ال یَفْقَهُون .
اوالً :مسلمانان

این مرکل اقتصادی را دحمل می نن  ،ب اننث خثزائن آسثمان هثا و زمثین در

اختیار خ است.
ثانیاً :مگر آنها می دوانن نان و آب مسلمانان را قطع نن ؟
بنابراین ،وظیف مسلمانان در قبال این گروه ،مقاومت در برابر جن

روانی و فرارهای اقتصادی و

نیز هوشیاری در برابر دوطئ منافقان آنها در همراهی با دشمنان خارجی است.
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قانون برائت از مشرکین
قانون برائت از مرر ین ،جزء برنام های رسمی حج ابراهیمی است و آنها

حج را اقامث ثرده

ان  ،ن دنها حج را ب جا آورده ان  ،بلک اصل برائت از مرر ین را هم اجرا رده و ب جا آورده ان .
سؤال این است

اگر اسالم یک دین بین المللی است و خواستار روابط حسن با هم ملل اسثت،

چگون برائت از مرر ین را دوجی خواه رد؟
جواب این است

بین افر و مستکبر فر است .افر سی است

اگرچ خ ا را قبثول نث ارد،

ولی اصول انسانی را می پذیرد ،ن ستم می ن و ن ستم می پذیرد ،عه و پیمان را گرامی مثی شثمارد،
در امانت ،خیانت نمی ن  ،ب عه وفا می ن  ،ب پیمان و میثا احترام می گذارد .لذا چون این گونث از
احکام جزء دستورات بین المللی است ،ما هم موظف هستیم عه و پیمثان را محتثرم برثماریم و نقثض
نکنیم ،خواه طرف ما ،مسلمان باش  ،خواه افر .ولی مستکبر آن افر سلط گری است
ب خون ،عر

و مال مردم برس در دضر

وقتی دسثتش

وداهی نکن  .چنین انسان ،فرد یثا گروهثی از هثیچ حقثی

برخوردار نیست .از این جهت ،قانون برائت از مرر ین (یضنی برائت از مستکبرین) جزء برنام های حثج
ابراهیمی است .ابراهیم خلیل (علی السالم)

ب عنوان پ ر ملل دوحی ی ،محسثوب مثی شثود ،هثم بثا

افران زن گی مسالمت آمیز داشت و هم با مستکبران در نبرد و ستیز بود.
آیات ابت ایی سوره مبار دوب

در مورد برائت از مرر ین اسثت ،سثن زنث ه ای بثرای همثین

مطلب است :إِالَّ الَّذینَ عاهَ ْدُمْ مِنَ الْمُرْرِ ینَ ثُمَّ لَمْ یَنْقُصُو ُمْ شَیْئاً وَ لَمْ یُظاهِرُوا عَلَیْکُمْ أَحَ اً فَهَدِمُّوا إِلَیْهِمْ

عَهْ َهُمْ إِلى مُ َّدِهِمْ إِنَّ اللَّ َ یُحِبُّ الْمُتَّقین ؛ اگر مرر ین با شما پیمان بستن و نقص و نق ی در این پیمان
راه ن ادن ؛ ن وداه آم ن و ن پیمان شکنی ردن  ،شما نیز دا آن م دی ث پیمثان بسثتی  ،حثق دضثر
ن اری  ،گرچ آنها مررک هستن  ،اما چنانچ نقض عه ردن و پیمان شکن ش ن  ،شما هم مجاز هستی
آن پیمان را برهم بزنی و عمل نکنی  .پس مادامی

ب مرز استکبار نرس  ،میثا با آنها است و عهث

با ایران گرامی است.
قرآن ریم ،بض از اینک حکم این گروه را بیان می ن  ،می فرمای  :آن مرر ین
خ ا و پیامبر خ ا از آنها بیزارن  .شما هم

مستکبر هستن ،

ب پیامبر دهسی می نی  ،بای برائت خثود را از آنهثا اعثالن

نی  :وَ أَذانو مِنَ اللَّ ِ وَ رَسُولِ ِ إِلَى النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْهَ ْبَرِ أَنَّ اللَّ َ بَریءٌ مِنَ الْمُرْرِ ینَ وَ رَسُولُ ُ فَإِنْ دُبْثتُمْ
فَهُوَ خَیْرو لَکُمْ وَ إِنْ دَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُضْجِزِی اللَّ ِ وَ بَرِّرِ الَّثذینَ َفَثرُوا بِضَثذابٍ أَلثیم ؛ دو نث ا در
جریان حج ،مطرح است؛ یکی ن ای ابراهیمی است و دیگری ن ای محم ی .ن ای ابراهیمی در سوره حج
بیان ش ه است :وَ أَذِّنْ فِی النَّاسِ بِالْحَجِّ یَهْدُوکَ رِجاالً وَ عَلى ُلِّ ضامِرٍ یَهْدینَ مِنْ ُلِّ فَجٍّ عَمیق .
ذات اق س ال ب مضمار ضب (ابراهیم خلیل ،علی السالم) دستور داد دا اعالن نمای
مستطیع است ب مک بیای  .هر

دوان دارد از روستا و شهری

هر سی

هست ،بگذرد و بیای  .وقتثی بث ضبث

آم ن و ب طواف ضب  ،بار یافتن و ب مراسم حج دست یافتن  ،این حج ا بر است .آن وقثت ،نوبثت بث
اعالن نبی گرامی اسالم (صلی اهلل علی و آل و سلم) می رس
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ب گوش جهانیان برسان  :وَ أَذانو مِثنَ

اللَّ ِ وَ رَسُولِ ِ إِلَى النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْهَ ْبَرِ أَنَّ اللَّ َ بَریءٌ مِنَ الْمُرْرِ ینَ وَ رَسُولُ ُ فَإِنْ دُبْتُمْ فَهُوَ خَیْرو لَکُثمْ وَ إِنْ
دَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُضْجِزِی اللَّ ِ وَ بَرِّرِ الَّذینَ َفَرُوا بِضَذابٍ أَلیم ؛ یضنی پیامبر این اعثالن را بایث بث
گوش جهانیان برسان

هم در آن مراسم ،جمع شون و آن اعالن این است

پیامبر خ ا ب دبضیثت از

خ ا ،برائت از مرر ین می ن .
این مرر ین ،سانی هستن

هیچ عه  ،پیمان و میثاقی را حرمت نمی نهن  .پس در حقیقت ایثن

برائت از مستکبرین است ،ن مرر ین ،متهسفان بسیاری از افرادی
نن  ،مسهل خ ا برایران حل نر ه است؛ چرا

در رورهای اسالمی زنث گی مثی

در راه دحقیق ق م برن اشتن  ،لذا نسثبت بث آفریث گار

هستی در شک و حیرت ب سر میبرن  ،اما با این حال ،خون و مال آنها محفوظ اسثت؛ چثون در پنثاه و
سای دولت و رور اسالمی زن گی می نن  .بنابراین ،برائت از مرر ین در حقیقت برائت از مسثتکبرین
است.

اصول حاکم بر رابطه با کفار
 .1منع رابطه قلبی و روابط پنهانی و محرمانه با کفار
اسالم اگرچ روابط با فار را ام امی ن  ،ولی ب مسلمانان دسثتور مثی دهث ایثن رابطث را در
مح وده جان ،راه ن هن  .مسلمانان اگر خواستن با یک یگر رابط برقرار نن  ،ضمن اینک روابط دجاری،
صنضتی ،سیاسی و مانن آن دارن می دوانن ب قلب یک یگر راه پی ا نن ؛ چون هر دو مسلمان و مؤمن .
قرآن در مورد ع م ایجاد پیون قلبی با فار می فرمای  :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال دَتَّخِذُوا بِطانَثةً مِثنْ
دُونِکُمْ ال یَهْلُونَکُمْ خَباالً وَدُّوا ما عَنِتهمْ قَ ْ بَ َتِ الْبَغْ اءُ مِنْ أَفْواهِهِمْ وَ ما دُخْفی صُ ُورُهُمْ أَ ْبَرُ قَ ْ بَیَّنَّا لَکُثمُ

الْآیاتِ إِنْ ُنْتُمْ دَضْقِلُون ؛ شما نبای بیگانگان را بطان (آستر) جام دان و محرم اسراردان قرار دهی  .آنها
را ب قلبتان راه ن هی

در درون جانتان محبت آنها جا پی ا ن  .اسالم اگر رابط بین المللثی حتثی بثا

فار را جایز ب ان در ح ظهاره است ،ن در ح بطان ؛ یضنی می دوانی اال بفروشی و اال بخریث  ،مثی
دوانی مصالح نظامی را مبادل نی و می دوانی مسائل سیاسی را مبادل نی  ،ولی اوالً هرگز محبت آنهثا
را ب درون جانتان راه ن هی و ثانیاً :آنها را از نظر مسائل سیاسی ،محرم اسرار نظامتان نکنی .
اما چرا نبای فار را ب درون جان راه داد؟ زیرا نهی از منکر ،درجادی دارد ث اولثین درجث آن،
انزجار قلبی از ب ی و ب ان است .در مقام قلب ،موظفیم

هم ب ی را بث بث انیم ،هثم بث ان را دوسثت

ن اشت باشیم و اگر مسلمان و مؤمنی ،انسان مضصیت ار را دوست ب ارد ،ب اولین درجث نهثی از منکثر
عمل نکرده است؛ چون بر هر مسلمانی واجب است

از مضصیت ار ،منزجر باش .

 .2منع رابطه تایید گرایانه نسبت به مکتب کفر
بخش دیگر بحث آن است

رابط دهیی گرایان و مک ب فار ممنوع است؛ مثثالً اگثر خریث و

فروش و مبادالت دیگر ،مای دهیی مکتب باطل شود ممنوع است.
 .3پای بندی به پیمانها
رعایت میثا نسبت ب فار واجب است .در این باره مصادیقی قابل طرح است ث در آن مثوارد،
رعایت پیمان ،ضروری و الزم شمرده ش ه است:
الف) پناهندگان سیاسی
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اگر سی ب شما ستم رد ،ولی ب روری
داری  ،پناهن ه سیاسی ش  ،حق دضر
منافقین یا ب ان یران فر ورز

شما با آن رور ،میثا پثذیرش پناهنث گی سیاسثی

ب او را ن اری  .خ اون متضال در سوره مبار نساء می فرمای  :با

علی اسالم و مسلمین در دالش و وشش بودن  ،نبرد نی  :إِالَّ الَّثذینَ

یَصِلُونَ إِلى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثا و أَوْ جاؤُ ُمْ حَصِرَتْ صُ ُورُهُمْ أَنْ یُقادِلُو ُمْ أَوْ یُقادِلُوا قَوْمَهُمْ وَ لَوْ شثاءَ
اللَّ ُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَیْکُمْ فَلَقادَلُو ُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُو ُمْ فَلَمْ یُقادِلُو ُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَما جَضَثلَ اللَّث ُ لَکُثمْ عَلَثیْهِمْ
سَبیال ؛ مگر اینک ب گروهی بپیون ن

شما میثا و دضه دو جانب داری

پناهن گان سیاسی را بث

رور اصلی آنها بر نگردانی  .اگر چنین دضه ی نسبت ب رور دیگری داری و دشمنان شما ب آن رثور
پناهن ه ش ن  ،شما حق دضر

ب آنان را ن اری .

ب) پیمان عدم تعرض
افرادی

در ص ر اسالم مسلمان ش ن  ،وقتی وجود مبارک نبی ا ثرم (صثلی اهلل علیث و آلث و

سلم) ب م ین مهاجرت نمود ،موظف ش ن

مهاجرت ردنث ،

از مک ب م ین مهاجرت نن و آنها

اولیاء یک یگر ش ن  :إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ هاجَرُوا وَ جاهَ ُوا بِهَمْوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ فی سَبیلِ اللَّ ِ وَ الَّثذینَ آوَوْا
وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَضْ ُهُمْ أَوْلِیاءُ بَضْضٍ  ،2ولی آنها

دنبلی ردنث و مهثاجرت نکردنث و در همثان مکث

مان ن ؛ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکُمْ مِنْ وَالیَتِهِمْ مِثنْ شَثیْءٍ حَتَّثى یُهثاجِرُوا

3

بثا اینکث ایمثان

آوردن  ،ولی چون مهاجرت نکردن  ،رابط والیى بینران ،مطرح نیست ولکن اگر مرکل دینثی داشثتن و
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ع ه ای بر آنها حمل ردن یا مورد خرم ع ه ای قرار گرفتن  ،شما از این جهت
بای یاری شان نی

آنها مثؤمن هسثتن ،

وَ إِنِ اسْتَنْصَرُو ُمْ فِی ال ِّینِ فَضَلَیْکُمُ النَّصْرُ إِالَّ عَلى قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ میثثا و وَ اللَّث ُ

بِما دَضْمَلُونَ بَصیر  .1با این حال اگر آن طرف درگیر با شماً میثا ع م دضر

بست ،شثما حثق ن اریث ،

مسلمان را یاری نی  .یاری ردن مسلمان امر واجب است ،اما واجب در از آن ،رعایت میثا بین المللی
است.
ج ) پرداخت دیه به کفار
اگر سی مؤمنی را عم اً رت ،عالوه بر اینک قصاص می شود  -اگر دوب نکرده باش  -یفر او
جهنم است و اگر از روی خطا و اشتباه مؤمنی را رت ،بای دی را ب بازمان گان مقتول مسلمان بپردازد
و اگر بازمان گان مقتول ،مسلمان نباشن و جزء فار و دشمنان اسالم باشن  ،حثق پرداخثت دیث وجثود
ن ارد ،ولی اگر عه و پیمانی بین مسلمانان و فار بست ش ه باش

هثیچ ث ام از دو گثروه ،خونرثان

ه ر نرود ،در این شرایط بای ب میثا خود احترام بگذارن و دی را ب بازمان گان بپردازن .
بنابراین ،در مسهل دی وارث ،اگر دضه متقابل وجود داشت باش

خثونی از هثیچ ثس ریختث

نرود ،بای خونبها را ب طرف مقابل  -اگر چ افر است  -پرداخت رد.
د) رعایت مقررات جنگی
اسالم حتی در مسهل جن
پیمانتان این است
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نیز رعایت میثا و پیمان را ضروری می دان  ،مثالً اگر در متن جن ،

اول پیاده نظام بجنگ  ،بای رعایت نی  .در عصر حاضر

سبک جن

ها عثو

ش ه است اگر بنا شود
طرف دضه ردن

اول نیروی هوایی وارد عمل شود ،نیروی زمینی نبای وارد عمل شود و اگر دو

اول نیروی هوایی وارد عملیات شود و بض نیروی زمینی یا بالضکس ،دولت اسثالمی

نبای دخلف ن  .در سیره امیرالمؤمنین (علی السالم) رعایت میثا در جن  ،الزم و ضروری شمرده می
ش  .در بض ی از جن

ها امیرالمؤمنین ب مضاونین خود می فرمود« :ان بیننا و بینهم حبالً»؛ یضنی بین مثا

و دشمنان ،یک طناب است

دو گروه را ب هم مردبط می ن  .ما پیمان بستیم و لذا حق دضر

اگر پیمان در مح وده مالی بود ،حق دضر

ن اریم.
بث

ب مال نیست و اگر در مح وده خون بود ،حثق دضثر

خون نیست.
 .4جبران خسارات
یکی از مسائلی

در روابط میان نظام اسالمی و سایر جوامع ،دارای اهمیت است ،بحثث جبثران

خسارات احتمالی در روابط میان رورهاست .ب طور طبیضی در دضامالت رورها بثا یکث یگر همثواره
احتمال ورود خسارات ناخواست وجود دارد

پایبن ی ب جبران آنها ب صلح و همزیستی مسالمت آمیز

بین رورها ،مک شایانی می ن  .از این رو در اسالم بر این أمر مهم ده ی ش ه است؛ مثالً وقتی یکثی
از فرمان هان اسالم ب نام خال  ،حمل رد و یکص بیگناه را رت ،نبی گرامی اسالم (صثلی اهلل علیث و
آل و سلم) ح رت امیر (علی السالم) را اح ار رد و ب ایران فرمود :خال ب نام اسالم و مسلمین بث
رفتاری رده است و عالوه بر اینک  ،خسارت های مالی وارد رده ،ع ه ای را هم مص وم نمثوده اسثت.
دو از پول بیت المال هم خسارت ها را جبران ن ،حتی اگر رم سرایی آسیب دی ه و یا ظرفی

س

ها در آن ولوغ می ردن (یضنی در آن آب می نوشی ن ) شکست است ،بهای آنهثا را هثم از بیثت المثال
بپرداز.

 .5روابط عادالنه اقتصادی
ب طور لی در مسائل اسالمی ،گاه جنب فقهی ،گاه جنب اخالقی و گثاهی هثم جنبث رابطث بثین
المللی مطرح است .ب عنوان نمون در موارد م فروشی ،مغبون ردن ،غثش در مضاملث و احتکثار ،هثم
حکم فقهی وجود دارد ،هم حکم اخالقی -

این دو حکم از حوزه بحث ما بیرون است  -و هم حکثم

بین المللی ،یک وقت چنین بحث می شود

مسلمان چنانچ خیانتی ن و سی را عمث اً مغبثون نث ،

خالف شرع ،مردکب ش ه و مضصیت رده است
گفت می شود
مال دوستی است

این حکم ،ناظر ب جنب فقهی است و یثک وقثت هثم

م فروشی یا گران فروشی و خیانت ردن یا مغبون ردن ،اشف از حثرص و بخثل و
این ها رذایل اخالقی هستن  .اما گاهی هم این گون مطرح می شود

م فروشی و

مغبون ردن دیگران حرام است اگرچ خری ار غیر مسلمان باش  .از این جهت این حکم ب بحثث هثای
مربوط ب روابط بین الملل ناظر است؛ یضنی اگر رور اسالمی خواست ،االی خثود را بث رثور غیثر
اسالمی صادر ن یا مثالً یک مسلمان خواست ،محصول صناعی یا راورزی خثود را بث رثور غیثر
اسالمی صادر نموده و ب غیر مسلمان بفروش  ،آیا می دوان او را مغبون ن ؟ آیا می دوان گران بفروش ؟
آیا می دوان م ب ه ؟ این قسمت مربوط ب روابط بین الملل است؛ یضنی اسالم رابط بین مسلمان و افر
و نیز رابط بین ملت مسلمان و ملت افر ،یا دولت اسالمی و دولت فر را بر اساس قسط و ع ل ،دنظیم
می ن و هرگز اجازه نمی ده یک مسلمان هنگام فروش و صث ور ثاال بث رثور غیراسثالمی ،ثم
بفروش ؛ زیرا م فروشی جایز نیست ،اگرچ خری ار ،غیرمسلمان باش  -البت مسهل مال افر حربی ث
فیء مسلمین است از این مسانل ج ا است  -قرآن ریم ،م فروشی را ب صورت مطلق ،دحریم می ن ،
اگرچ خری ار ،غیر مسلمان باش ؛ چون دین اسالم ،دین جهانی است و میخواه هم مردم روی زمین را

بر اساس ع ل و قسط ،اداره ن  .بنابراین ،حکم حرمت م فروشی

در سثوره مبار ث مطففثین آمث ه

است ،اختصاص ب روابط بین مسلمین و مح وده حوزه اسثالمی نث ارد :وَیْثلو لِّلْمُطَفِّفِثینَ * الَّثذِینَ إِذَا
ا ْتَالُواْ عَلىَ النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ * وَ إِذَا اَلُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ یخُسِرُون  .1مسهل حرمت دطفیف ،دنها مربوط ب
روابط بین مسلمین نیست

اگر سی با مسلمان داد و ست رد ،م فروشی حرام باش  ،امثا نسثبت بث

افر ،م فروشی حالل باش ؛ هرگز این چنین نیست .طبق این آی اگر رور اسالمی االیی ب رور غیر
اسالمی صادر ن و رابط اقتصادی برقرار ن  ،حتماً بای از م فروشی بپرهیزد .در مسهل غبن هم اگثر
طرفین مضامل  ،یک یگر را مغبون نن و یا در داد و ست خیانت ننث و غثش در مضاملث نماینث  ،جثایز
نیست ،خواه طرفین مضامل  ،مسلمان باشن یا غیر مسلمان.
پس رابط اقتصادی ای

بین ملت مسلمان و ملت غیر مسلمان یا دولت اسالمی دولت فر ،شکل

می گیرد بای بر اساس قسط و ع ل باش  .چنین قانونی رابط بین الملل را بر اساس قسط و ع ل دنظثیم
می ن  .جامع در از این آی  ،آیات دیگری است
أَشْیاءَهُمْ وَ ال دَضْثَوْا فِی الْهَرْ ِ مُفْسِ ین

اختصاص ب مبادل اال ن ارن  :وَ ال دَبْخَسُوا النَّاسَ

و همچنین :وَ إِلى مَ ْیَنَ أَخاهُمْ شُضَیْباً قالَ یا قَوْمِ اعْبُ ُوا اللَّث َ

ما لَکُمْ مِنْ إِل ٍ غَیْرُهُ قَ ْ جاءَدْکُمْ بَیِّنَةو مِنْ رَبِّکُمْ فَهَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمیزانَ وَ ال دَبْخَسُثوا النَّثاسَ أَشْثیاءَهُمْ وَ ال
دُفْسِ ُوا فِی الْهَرْ ِ بَضْ َ إِصْالحِها ذلِکُمْ خَیْرو لَکُمْ إِنْ ُنْتُمْ مُؤْمِنین
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و وَ یا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِکْیالَ وَ الْمیثزانَ

بِالْقِسْطِ وَ ال دَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ وَ ال دَضْثَوْا فِی الْهَرْ ِ مُفْسِ ین  .در این آیات سخن از ناس اسثت،
ن از مؤمنین« .بخس» ب مضنای « م ردن» است .خ اون می فرمای  :هیچ چیثزی را از هثیچکس ثم
نکنی ؛ یضنی اگر بنا ش یک استاد مسلمان برای شاگردان افرش د ریس ن  ،نبای از وقت السش ثم
بگذارد .اگر مسلمانی را ب رور فر فراخوان ن
استادی مجاز نیست

برای دانرجویان غیر مسلمان ،درس بگویث  ،چنثین

از حقش سوء استفاده ن  .بخس در «اشیاء» شامل امور دجاری و غیثر دجثاری

می شود؛ زیرا می فرمای  :وَ ال دَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ .
این بخش از آیات ،جزء غرر آیات محسوب می شود .لثذا نبثی گرامثی اسثالم فرمثود« :أُعْطِیثتُ
جَوَامِعَ الْکَلَام»2؛ یضنی خ ا ب من قانون های لی و جامع را

از هر ام آنها فثروع متضث د و فثراوان

استنباط می شود عطا فرمود .بنابراین ،اگر غیر مسلمان خواست چیزی را از مسلمان بخرد یا با او طثرف
عه و پیمان شود ،در اینجا مسلمان دو وظیف دارد :یکی اینک در اصل مضامل  ،خیانت نکن و دوم اینک
آبروی نظام اسالمی را حفظ ن  .اگر مسلمانی متضه ش

االیی را ب رور غیر اسالمی بفرست و در

این فرستادن خیانت رد؛ یضنی مغبون رد یا غش در مضامل روا داشت و یا م فروخت ،عالوه بر اینکث
یک مضصیت بیره مردکب ش ه است ،ساحت نظام اسالمی را نیز لک دار نموده و ب حیثیت یک ملثت و
دولت هم آسیب رسان ه است.
مثال دیگر حکم حرمت احتکار است؛ یضنی اگر غذایی مورد نیاز برر بود و آن برر خثونش هث ر
نبود ،احتکار در حق وی ناروا است و انسان نمی دوان جلوی مواد غذایی انسان هثایی را ث خونرثان
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محترم است ،بگیرد؛ یضنی انبارها را ببن د و مال را ذخیره ن دا اینک گرانتر بفروش  .امیرالمؤمنین (علیث
السالم) ب نماین ه رسمی خود دستور می ده « :فَإِنَّ رَسُولَ اللَّ ِ ص مَنَعَ مِنْث ُ وَ لْثیَکُنِ الْبَیْثعُ بَیْضثاً سَثمْحاً
بِمَوَازِینِ عَ ْلٍ وَ أَسْضَارٍ لَا دُجْحِفُ بِالْفَرِیقَیْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ فَمَنْ قَارَفَ حُکْرَةً بَضْ َ نَهْیِکَ إِیَّاهُ فَنَکِّلْ بِث ِ وَ
عَاقِبْ ُ فِی غَیْرِ إِسْرَاف» .1اگر سی فهمی احتکار حرام است ،بض دست ب احتکار زد در حالی ث دثو او
را از منکر نهی رده ای ،او را دنبی ن و مورد عقوبت قرار ب ه ،اما در این دوبیخ و عقاب اسراف نکن.
منع از احتکار ،اختصاص ب حوزه اسالم و فرد مسلمان ن ارد ،بلک نسبت بث ثافری هثم ث در
رور اسالمی و در پناه دولت اسالمی ،خونش او محفوظ است جریان دارد .این مسهل (احتکار) هثم از
جهت اخال و هم از جهت فق  ،حرمت دارد .ولی در بحث روابط بین الملل ،این سؤال مطرح اسثت ث
اگر این ار حرام است آیا نسبت ب هم مردم حرام است  -اعم از مسلمان و غیثر مسثلمان  -یثا فقثط
نسبت ب مسلمین حرام است؟
ظاهر این آیات نیز مبین این است

در حق هر س

باش حرام است .پس اسالم روابثط بثین

الملل را در بخش های دجاری و اقتصادی ،مضامالت پایاپای و در مبادالت فرهنگی بثر محثور قسثط و
ع ل ،دنظیم می ن و هیچ فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان در این مسائل ،مراه ه نمی شود .بنثابراین،
حقیقتاً چنین دینی دوان آن را دارد

هم افراد برر را ب عنوان عائل خود دلقی نمای .

 .6رعایت اصول انسانی
برای آنچ درباره رعایت قسط و ع ل نسبت ب دمام انسان ها مطرح است ،چن نمون قابثل ارائث
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است:
الف) برادری و برابری انسانی
یک نمون آن نام رسمی امیرالمؤمنین (علی السالم) ب مالک اشتر  -فرمانروای مطلق مصر  -مثی
باش  .در آن نام

ب «عه نام مالک» مضروف است ،ح رت امیرمؤمنان (علی السالم) مرقوم فرمون :

ک فِثی
ن َو ِإمَّثا َنظِیث ور لَث َ
ک فِثی الث ِّی ِ
خ لَث َ
ص ْنفَا ِن ِإمَّا َأ و
«وَ لَا دَکُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُضاً ضَارِیاً دَغْتَنِمُ َأ ْ َل ُه ْم َف ِإ َّن ُه ْم ِ
الْخَلْق»1؛ وقتی ب مصر رسی ی و بر رسی ق رت دکی ردی ،نسبت ب اح ی گر ،وار رفتثار نکثن و
خوی خون آشامی در دو نباش  ،خواه نسبت ب مسلمان و خواه نسبت ب افر؛ زیرا اگر آنها مسلمانن
برادر دینی دو هستن و اگر غیر مسلمانن در آفرینش ،همتای دو هستن .
یضنی اصول انسانی بین دو و آنها مرترک است و این اصول مرترک انسانی را خ ا آفریث ه اسثت.
لذا بای این اصول را دکریم رد .اگر انسان موح بود از رامت و بردری ،برخوردار است و اگثر موحث
نبود و اهل قسط و ع ل انسانی بود از رامت نسبی ،برخوردار است .انسان مادامی

دست ب ستم دراز

نکن محترم است.
ب) عدالت سیاسی
ب نقل مرحوم لینی (ره) سی از ح رت موسی بن جضفر (علی السالم) پرسثی  :مثردم دو منطقث
باهم جن
دو گروه

دارن و هر دو طرف افرن و نیازمن سالح هستن و شغل ما هم ،سالح فروشی است و ایثن
در جنگن از ما اسلح می خواهن  .بفروشیم یا ن ؟ (سر این سؤال آن است
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فروش اسلح

ب سی

با مسلمانان در جن

است حرام است ،اما اصل سالح فروشی ،وقتثی زمثان جنث

نیسثت،

محذوری ن ارد) .ح رت در جواب ،مرقوم فرمودن « :بضهما1»...؛ آری بفروش ،اما شرط سثالح فروشثی
آن است

اوالً ب هر دو گروه درگیر بفروشی ،ن اینکث یثک گثروه را مسثلح نثی و گثروه دیگثر را

محاصره نظامی نی و اسلح نفروشی و ثانیاً این جواز فروشی ،فقط شامل سالح های دفاعی می شثود،
ن سالح های دهاجمی؛ یضنی فروش شمریر ،دیر ،نیزه ،خنجر و دشن  ،حرام است ،اما فروش سپر و ثاله
خود و دیگر سالح های دفاعی ،حالل .بر پای این ح یث ،اسالم ن دنها اجازه نمی ده
مسلمانان مسلح شود ،بلک اجازه نمی ده دو رور متخاصم
سالح از مسلمین ب جن

سثی علیث

هر دو افر و غیثر موح نث بثا خریث

خانمان سوز خود ادام دهن .

ج) عدالت قضائی میان کافران
وقتی حکومت اسالمی درکیل ش و پیامبر گرامی اسالم (صلی اهلل علی و آلث و سثلم) از جانثب
خ اون ب عنوان قاضی محکم منصوب ش ن  ،دستور رسی
محکم دو آم ن  ،دو آزادی

اگر یهودیان م ین یا مسیحیان اطراف ب

آنها را در محکم خاص خود بپذیری و یا می دوانی آنهثا را بث محکمث

خود آن ارجاع ب هی ،ولی ب هر دق یر ،اگر خواستی بین مسثلمان و یهثودی یثا مسثیحی و یثا بثین دو
یهودی یا دو مسیحی یا بین یک یهودی و یک مسیحی ،ق اوت و سمت داوری را ب عه ه بگیثری ،بثر
اساس قسط و ع ل حکم ن :فَإِنْ جاؤُکَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ أَوْ أَعْرِ ْ عَنْهُمْ وَ إِنْ دُضْرِ ْ عَنْهُمْ فَلَنْ یَ ُرهوکَ
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شَیْئاً وَ إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّ َ یُحِبُّ الْمُقْسِطین  ،با اینکث یهودیثان جثزء ینث دثوزان
نسبت ب اسالم و مسلمین بودن  ،اما بض از ق رت یافتن اسالم و دسلط بر ایران ،روابط پیثامبر (ص) بثا
یهودیان م ین بر اساس قسط و ع ل بود .گاهی از آنها مال قثر

مثی ثرد و بث ون سثوء اسثتفاده از

ق رت ،آن را پس می داد .علی بن ابیطالب (ع) نیز ب همین شیوه ،حکومت را اداره می نمثود؛ یضنثی بثا
ق ردی

داشتن با یهودی در ح یک مسلمان و بر اساس قسط و ع ل رفتار می ردن .

د) اصل تالش برای صلح جهانی و منع اختالف افکنی و جنگ افروزی
امیرمؤمنان (علی السالم) درباره عصر بضثت و رسالت پیامبر (صثلی اهلل علیث و آلث و سثلم) مثی
فرمای  :هنگام بضثت نبی گرامی ،مردم زمین از حیث ملیت ،ملت و دین ،گوناگون بودنث «أَهْثلُ الْثهَرْ ِ
یَوْمَئِذٍ مِلَلو مُتَفَرِّقَة» .2رسول گرامی آنها را حیات بخری و متح رد و هثر انسثانی ،موظثف شث ث از
انسان های دیگر ج ا نرود؛ اگر هر دو یک دین دارن بر م ار همان دین متح باشن و اگر دین مرترک
ن ارن بر م ار اصول مرترک انسانی ،متح باشن  .اختالف ب سود هیچکس نیست .سی ث خثود را از
جامض ج ا رد ،در واقع خود را از خیر جامض ج ا رده است و البت ج ا ش ن او از جامضث شثری بث
جامض نمی رسان .
وجود مبارک امیرالمؤمنین در این زمین می فرمای « :و إِیَّا ُمْ وَ الْفُرْقَةَ فَإِنَّ الرَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلرَّیْطَانِ
َمَا أَنَّ الرَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْبِ أَلَا مَنْ دَعَا إِلَى هَذَا الرِّضَارِ فَاقْتُلُوهُ وَ لَوْ َانَ دَحْتَ عِمَامَتِی هَذِهِ فَإِنَّمَثا حُکِّثمَ
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الْحَکَمَانِ لِیُحْیِیَا مَا أَحْیَا الْقُرْآنُ وَ یُمِیتَا مَا أَمَاتَ الْقُرْآنُ وَ إِحْیَاؤُهُ الِاجْتِمَاعُ عَلَیْ ِ وَ إِمَادَتُث ُ الِثافْتِرَا ُ عَنْث »1؛
یضنی همان طور

اگر گوسفن از رم ج ا شود ،طضم گر ،می شود ،سی ث از جامضث جث ا شثود،

طضم شیطنت شیطان می شود .باالخره این جامض یا اسالمی است یا انسانی ،اگر سی مسلمان است ،بثر
محور اسالم با افراد دیگر متح است و اگر غیر مسلمان است ،بر اساس م ار و اصول انسانی با دیگثران
مرترک است .اگرچ ص ر خطب درباره برقراری وح ت بین مسلمانان است ،امثا عمثوم دضلیثل ،شثامل
ملت های گوناگون می شود .ح رت در بیان جامع دیگری می فرمای « :فَإِیَّا ُمْ وَ التَّلَوُّنَ فِثی دِیثنِ اللَّث ِ
فَإِنَّ جَمَاعَةً فِیمَا دَکْرَهُونَ مِنَ الْحَقِّ خَیْرو مِنْ فُرْقَةٍ فِیمَا دُحِبُّونَ مِنَ الْبَاطِلِ وَ إِنَّ اللَّ َ سُبْحَانَ ُ لَمْ یُضْثطِ أَحَث اً
بِفُرْقَةٍ خَیْراً مِمَّنْ مَ َى وَ لَا مِمَّنْ بَقِی» .2من ن دنها از راه دجرب داریخ ،این سخن را با شما در میثان مثی
گذارم ،بلک از راه وحی نیز این را می گویم

چ در گذشت و چ در آین ه ،هیچ ملتی با دفرقث  ،هثیچ

نتیج ای نگرفت است[ .و نخواه گرفت] هیچ طایف  ،قبیل و خانواده ای با اختالف ،خیری ن ی ه است،
ن در گذشت و ن در آین ه.
اسالم

دین وح ت است ،سضی می ن آنرا حفظ ن و اگر جایی دفرق است ،سضی می نث آن

دفرق را ب وح ت دب یل ن  .لذا امام مضصوم (علی السالم) می فرمای  :فروش سالح دخریبی و دهاجمی
در حال جن

 -اگر چ هر دو گروه متخاصم ،افر باشن  -حرام است .اسالم ،فروش سثالح را بثرای

دفاع دهیی می ن  ،اما برای دهاجم ،ن .
نبی ا رم (صلى اهلل علی و آل ) وقتی قوانین حجاز را بر اساس قسط و ع ل ،دنظیم رد ،بثر همثین
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مضیار برای دیگر مناطق نیز پیام داد دا جهان را یکی ن  .اگر در روزگار گذشت  ،ایرانیان در اثثر قث ردی
داشتن و یا رومیان در اثر اقت اری

داشتن  ،درگیر بودن  ،نبی ا رم ،قیام رد دا هم اختالفثات درون

مرزی مردم حجاز را سامان ده و هم اختالفات برون مرزی را از بین برد و هم آنها را بث یثک اصثل
مرترک و ه ف واح فراخوان ؛ چون اگر آن دو ابرق رت آن روز؛ یضنی ایران و روم با هثم درگیثر مثی
ش ن  ،در همان عصر ،جن

جهانی ادفا می افتاد؛ زیرا در آن زمان ،ا ثر شهرها و روستاها دابع یکی از

این دو ق رت بودن .
اینک وجود مبارک امیرمؤمنان (علی السالم) ،رسول گرامی اسالم را مضیار وح ت و الگوی ادحثاد
می دان  ،بر اساس نام هایی است

پیامبر (صلی اهلل علی و آل و سلم) برای سران ایران و روم نوشت.

هـ) عفو و گذشت
ح رت رسول (صلی اهلل علی و آل و سلم) بض از پیروزی بر دشمنان و فتح مکث  ،عقث ه گرثایی
نکرد ،بلک فرمود :ما جن

ردیم ،اما ن برای خونریزی .انقالب پیامبر (فتح مک ) برای رثور گرثایی

نبود .لذا بض از ورود ب مک  ،اعالن عفو عمومی نمثود و بسثیاری از دبهکثاران را بخرثی  ،حتثی خانث
ابوسفیان را

سالیان متمادی علی اسالم و مسلمین دالش و وشثش ثرد «بسثت» قثرار داد .فرمثود:

هر س ب خان ابوسفیان برود در امان است و خون او محفوظ است .گذشثت از دشثمن بثر مضیثار ثرم
است .با این ار دوانست روابط بین الملل را د مین ن .
و) تقدم ارشاد و هدایت بر خشونت
اولیای دین دا ح امکان از رتار و رتن انسان ها (مؤمنین و غیر مؤمنین) جلوگیری می ردنث .
مگر اینک راه اصالح و عالج مس ود شود و فرد ب غ ه سرطانی دب یل شود

چارهثای جثز بثرش و

عمل جراحی نیست .همان طور

داغ ردن در طب سنتی گذشت  ،آخرین دارو بود.

امیرالمؤمنین (علی السالم) در یکی از بیانات نورانی خود می فرمای  :ما دا جایی

امکان دارد از

راه نصیحت ،موعظ  ،ارشاد ،ه ایت و رهبری ،شما را از دبهکاری بازمی داریم و اگر هیچ ث ام از اینهثا
اثر نکرد ،آنگاه دست ب شمریر می بریم .بض ادام می دهن و می فرماینث « :وَ إِذَا لَثمْ أَجِث ْ بُث اً فَثآخِرُ
ال َّوَاءِ الْکَی»1؛ (الکی) یضنی داغ ردن ،دست ب شمریر بردن ،مربوط ب وقتی است

غ ه سثرطانی بث

هیچ وج قابل عالج نباش .
ز) نفی سلطه گری
در اسالم ،سلط گری همچون سلط پذیری ،مذموم و ممنوع است .از منظر قثرآن ،اگثر انسثان بث
سی آسیب برسان  ،همین ستم ردن ،خودش دعا و مسهلت است؛ یضنی خ ایا سی را بر ما مسلط ثن
دا ظلم ن  .خود ظلم ،دعا است .اینک خ اونث در قثرآن ثریم مثی فرمایث  :وَ آدثا ُمْ مِثنْ ُثلِّ مثا
سَهَلْتُمُوه  ،ناظر ب همین مطلب است .هر س سنت و سیردی دارد

با آن از خ ا سؤال مثی نث  :وَ

لْیَخْشَ الَّذینَ لَوْ دَرَ ُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّیَّةً ضِضافاً خافُوا عَلَیْهِمْ فَلْیَتَّقُوا اللَّ َ وَ لْیَقُولُوا قَوْالً سَث ی اً ؛ اگثر مثی
درسی

فرزن انتان ب دک ی بیفتن  ،جام سی را از دثن او بیثرون نکرثی ؛ نثان سثی را از دهثان او

نگیری و روزی سی را قطع نکنی  .لذا در سوره مبار انضام آم ه است :وَ َذلِکَ نُوَلِّی بَضْضَ الظَّثالِمینَ
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بَضْ اً بِما انُوا یَکْسِبُون 1؛ یضنی اگر سی ستم رد ،ظالمی را بر وی مسلط می نیم دا این ظالم ،مظلثوم
ظالم دیگر برود؛ رنج ببرد ،ولی گنج اجر نصیب او نر ه و مهجور نرود.
ظلم حتی نسبت ب افر ،بلک نسبت ب حیوان هم حرام است .دینثی ث اجثازه نمثی دهث هثیچ
مسلمانی ب سگی ستم ن  ،قطضاً اجازه نمی ده

ب یک انسان ستم شود .اگر سی خواست مثالش را

وقف ن

یک یهودی در این مملکت گرسن نمان  ،وقف او صحیح است .اگر سی خواسثت مثالی را

وقف ن

یک ارمنی در رور اسالمی گرسن نمان  ،وقف او صحیح است .ایثن دیثن بثا چنثین دیث

وسیضی می دوان جهانی باش و روابط بین الملل را دنظیم ن  .با همان مضیاری
ظلم ن  ،با همان مضیار هم اجازه نمی ده  ،سی ظلم پذیر باش  .آنچ را

اجازه نمی ده  ،سثی

قرآن مطرح مثی نث نفثی

رژیم ارباب و رعیتی است و در واقع هم بران ازی را بازگو می ن و هم سازن گی را بیثان مثی نمایث ،
چنانک در سوره مبار آل عمران آم ه است :مَا اَنَ لِبَرَرٍ أَن یُؤْدِیَ ُ اللَّ ُ الْکِتَابَ وَ الْحُکْثمَ وَ النهبُثوَّةَ ثُثمَّ
یَقُولَ لِلنَّاسِ ُونُواْ عِبَادفا لى مِن دُونِ اللَّ ِ وَ لَا ِن ُونُواْ رَبَّانِیِّنَ بِمَا ُنتُمْ دُضَلِّمُونَ الْکِتَابَ وَ بِمَا ُنتُمْ دَ ْرُسُثونَ
* وَ لَا یَهْمُرَ ُمْ أَن دَتَّخِذُواْ المَلَائکَةَ وَ النَّبِیِّنَ أَرْبَابفا أَ یَهْمُرُ ُم بِالْکُفْرِ بَضْ َ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُون  ،خ اون ب هثیچ
پیامبری تاب و نبوت ن اد دا او مردم را ب سوی خود و ب سود خود دعوت نث  ،بلکث همث پیثامبران
آم ه ان و گفت ان

ما با هم بن ه خ ای یگان و یکتا هستیم .ح رت مسیح فرمود :ما قُلْتُ لَهُثمْ إِالَّ

ما أَمَرْدَنی بِ ِ أَنِ اعْبُ ُوا اللَّ َ رَبِّی وَ رَبَّکُمْ وَ ُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهی اً ما دُمْتُ فیهِمْ فَلَمَّا دَوَفَّیْتَنی ُنْتَ أَنْتَ الرَّقیثبَ
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عَلَیْهِمْ وَ أَنْتَ عَلى ُلِّ شَیْءٍ شَهی ٌ  .پس رژیم ارباب و رعیتی ممنوع است ،اما رژیم ربثانی بثودن روا،
بلک الزم و واجب است .در رژیم ربانی ،عالمی را ربانی می گوین ث از یثک سثو اردبثاطش بثا رب
الضالمین ،مستحکم است و از سوی دیگر ،پیون د بیری و دربیتی اش نسبت ب جوامع برری قوی باشث .
چنین عالمی

نسبت ب رب و د بیر ش ی الربط است ،خود و مردم را ب اهلل دعوت می ن .

خاصیت رژیم ربانی این است

م ار و مضیار آن دضلیم و د ریس است:

ُنْتُمْ دُضَلِّمُونَ الْکِتثابَ وَ

بِما ُنْتُمْ دَ ْرُسُون  .2نبی ا رم (صلی اهلل علی و آل و سلم) چون ربانی ایثن امثت و اسثوه ربثانین بثود،
خ اون خطاب ب ایران فرمود :قُلْ هذِهِ سَبیلی أَدْعُوا إِلَى اللَّ ِ عَلى بَصیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ ادَّبَضَنی وَ سُبْحانَ اللَّ ِ
وَ ما أَنَا مِنَ الْمُرْرِ ین ؛ یضنی من خودم ،مردم را ب اهلل دعوت می نم .پیروان من هثم ،مثردم را بث اهلل
دعوت می نن و این دعوت بر اساس بصیرت و بینایی است .لذا این مضیار می دوان جهانی باشث  .اگثر
سی بخواه بر اساس جاه طلبی ،مردم را ب سوی خود دعوت ن  ،اح ی نمی پذیرد و اگر هم ع ه ای
پذیرفتن  ،گیرایی ن ارد و دیرپا هم نخواه بود؛ چون فطرت پذیر و دلپذیر نیست ،ولی اگر بث سثوی اهلل
خوان ن  ،هم دلپذیر است و هم فطرت پذیر و هم قابل دوام.
اگر سی جاه طلب بود و بر اساس جاه طلبی با دیگران رفتار رد ،حامی رژیم اربثاب  -رعیتثی
خواه بود ،ولی سی

عالم ربانی و متقی است و با خ ا رابطث ناگسسثتنی دارد و عالقمنث دضلثیم و

دربیت صحیح مردم است ،اردباطش با متضلم بر سبیل نجات خواه بود و پیون ی است
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یک نظام الهی

آن را دهسیس رده است .ن دنها نبی گرامی اسالم ،بلک هم انبیا ،چنین روشی داشت ان ؛ چون «أُعْطِیتُ
جَوَامِعَ الْکَلَام» اختصاصی ب یک پیامبر ن ارد و مربوط ب نبوت عام است.
فرعون می گفت :أَنَا رَبُّکُمُ الْهَعْلى  ،1ن اینک من آفری گار شمایم؛ چون خودش می دانست ث
دیگران قبل از او بودن و خود او هم مخلو است .اینک می گفت :وَ قالَ فِرْعَوْنُ یا أَیُّهَا الْمَلَهُ ما عَلِمْتُ
لَکُمْ مِنْ إِل ٍ غَیْری فَهَوْقِ ْ لی یا هامانُ عَلَى الطِّینِ فَاجْضَلْ لی صَرْحاً لَضَلِّی أَطَّلِعُ إِلى إِل ِ مُوسى وَ إِنِّی لَهَظُنهث ُ
مِنَ الْکاذِبین
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مضنایش این است

رأی و ان یر من ،مضیار دهمین سضادت شماست :قالَ فِرْعَثوْنُ مثا

أُریکُمْ إِالَّ ما أَرى وَ ما أَهْ یکُمْ إِالَّ سَبیلَ الرَّشاد  3و همان را هم ،دین مردم می دانست :ذَرُونثی أَقْتُثلْ
مُوسى وَ لْیَ ْعُ رَبَّ ُ إِنِّی أَخافُ أَنْ یُبَ ِّلَ دینَکُمْ أَوْ أَنْ یُظْهِرَ فِی الْهَرْ ِ الْفَساد .
بنابراین رژیم ارباب  -رعیتی ،باطل است؛ خواه ارباب مردم ،پیامبر باش و خواه مالئک ؛ دنهثا رب
مردم ،خ است .سخنی از پیامبر ا رم (ص) در مورد امیرالمؤمنین (ع) نقل ش ه ث ایرثان فرمثوده انث :
«عَلِیٌّ رَبَّانِیُّ هَذِهِ الْهُمَّة»7؛ علی ،عالم ربانی این امت است؛ یضنی هم اردباطش با خ ا زیاد است  -هرچث
خ ا گفت ،می فهم و عمل می ن  -و هم اردباطش با شما زیاد است؛ چون خیر شثما را مثی طلبث و
مصلحت شما را می خواه .
آی  13سوره حجرات خطاب ب مؤمنین نیست ،بلک خطاب ب هم مردم عثالم اسثت :یثا أَیُّهَثا
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النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنا ُمْ مِنْ ذَ َرٍ وَ أُنْثى وَ جَضَلْنا ُمْ شُضُوباً وَ قَبائِلَ لِتَضارَفُوا إِنَّ أَ ْرَمَکُمْ عِنْ َ اللَّث ِ أَدْقثا ُمْ إِنَّ اللَّث َ
عَلیمٌ خَبیر ؛ ای مردم ،چ مسلمان باشی  ،چ یهودی یا مسیحی و چث اینکث هثیچ دینثی را نپذیرفتث
باشی  ،هیچ فخری برای برری نسبت ب برر دیگر نیست (هثیچ گروهثی نسثبت بث گثروه دیگثر حثق
فخرفروشی ن ارد) .این قبیل قبیل قرار دادن مردم ب منزل یک شناسثنام طبیضثی اسثت دثا یکث یگر را
برناسی  .پیام قرآن ریم آن است

هیچ برری رب برر دیگر نیست و این امالً قابل دفاهم اسثت .بثا

این اصل می دوان با دمام برر در روی ره زمین زن گی مسالمت آمیز داشثت ،اگرچث برخثی مسثلمان
نباشن ؛ چ اینک در بخش دیگر فرمود :یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا ال یَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ یَکُونُوا خَیْراً
مِنْهُمْ وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ یَکُنَّ خَیْراً مِنْهُنَّ وَ ال دَلْمِزُوا أَنْفُسَکُمْ وَ ال دَنابَزُوا بِالْهَلْقابِ بِثئْسَ االِسْثمُ
الْفُسُو ُ بَضْ َ الْإیمانِ وَ مَنْ لَمْ یَتُبْ فَهُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُون ؛ هیچ ثس ،دیگثری را مسثخره نکنث ؛ یضنثی
حیثیت او را لک دار نکن  .اینک نبای هیچ س ،آبروی دیگری را ببرد ،اختصاصی ب مؤمنین و مسلمین
ن ارد ،بلک هر آن سی

در نظام اسالمی محترم است ،آبرویش نیز محترم است و هیچ س حق ن ارد

آبروی او را ببرد ،گرچ مسلمان هم نباش .

رابطة جهاد و اصل عدالت در روابط بین الملل
موضوع دیگری
این مسهل است

در خصوص روابط بین المللی نظام اسالمی بای ب آن دوج رد ،پثرداختن بث

اگر اسالم ،دینی جهان شمول است و روابط بین الملثل را بثر اسثاس قسثط و عث ل

مطرح می ن  ،چرا جن
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با فار را ام ا رده است؟

این شبه را می دوان این گون پاسخ داد
جن

دفاعی

از نظر اسالم ،جن

دو قسم است :ابتث ایی و دفثاعی،

فطری و غریزی است و جای سؤال و شبه نیست .اگثر بیگانث ای بث سثی  -حملث

نمای  ،بر او الزم و واجب است
مسلمان نباش  .روح جن
درحقیقت ب جن

ب حکم غریزه از حریم خود دفاع ن ؛ خثواه مسثلمان باشث  ،خثواه

و جهاد ابت ایی هم  -ث از طثرف نظثام اسثالمی شثروع مثی شثود  -هثم

های دفاعی برمی گردد؛ یضنی در صوردی

با افران ،ادمام حجت ش ه و برای آنان

است الل آورده ش ه باش  ،قبل از جهاد علی آنان ،آیات الهی بر آنها عرض می شود و اگر برهثان عقلثی
خواستن ارائ می شود و چنانچ برهان آسمانی خواستن  ،ب عنوان مضجزه ارائ می شثود دثا بث جثایی
برس

دَبَیَّنَ الرهشْ ُ مِنَ الْغَی

و حق امالً آشکار شود ،بض از آن اگر نپذیرفتن  ،مضلوم می شود ،مثی

خواهن با فطرت انسان ها بجنگن .
امیرالمؤمنین علی (علی السالم) در خطب قاصض می فرمای  :سر اینک مسثتکبران حجثاز ،مطثرود
بودن  ،آن است

ع ه ای ب ح ور پیامبر آم ن و گفتن  :اگر مضجزه ای ارائ دهی ،ایمثان مثی آوریثم.

فرمود :چ نم؟ امیر مؤمنان می فرمای  :در ح ور پیامبر (صلی اهلل علی و آل و سلم) ایسثتاده بثودم -
مرر ین ب پیامبرعر

ردن  -شما دستور ب هی این درخت

روبروی شماست از ریر ن ه شود و

ب ح ور شما بیای  .امیرمؤمنان می فرمای  :دی م ب دعای پیامبر و اذن خ ای سبحان ،آن درخت از جثا
ن ه ش و حر ت رد و ب ح ور ح رت آم ب گون ای

شاخ های آن درخت روی دوش ما قرار

گرفت .مرر ین دی ن  ،ولی بهان آوردن و گفتن  :دستور ب ه این درخت ،دو نیم شود ،نیمی اینجا بمان و
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نیم دیگر ب جای اول برگردد .پیامبر (صلی اهلل علی و آل و سلم) این ار را هم ب اذن خث ای سثبحان
انجام داد .باز گفتن  :دستور ب ه نیم دوم ب سمت آن نیم برگردد و مانن اول شود .پیثامبر دسثتور داد و
نیم دوم حر ت رد و ب نیم اول ،ملحق ش و درخت ب حالت اول درآم .
مرر ین متضصب این مضجزه را با چرمان خود دی ن  ،ولی همانگون
هم برگرتن و ایمان نیاوردن ؛ زیرا مستکبران سانی هستن

افر آم ن  ،در حثال فثر

با اینک حق برای آنها از راه برهان عقلی

و نقلی و آسمانی روشن می شود ،حاضر نیستن ایمان بیاورن .
چنین افرادی هم با فطرت خ اجوی خود در جنگن و هم جلوی اسثالم و ایمثان دیگثران را مثی
گیرن  .قرآن از این ع ه ب عنوان منافق یاد می ن  :وَ إِذا قیلَ لَهُمْ دَضالَوْا إِلى ما أَنْزَلَ اللَّ ُ وَ إِلَى الرَّسُولِ
رَأَیْتَ الْمُنافِقینَ یَصُ ُّونَ عَنْکَ صُ ُوداً  ،چ اینک منافقان هم مستکبران رفتار می نن « .رصث » یضنثی
منحرف ردن .خ اون می فرمای  :ار اینها ص است؛ یضنی هم خود را از پذیرش دین ج ی منحرف می
نن و هم جامض را باز می دارن  .لذا مستکبر ،دو ار می ن  :هم چراغ فطرت خود را خاموش می ن
و هم چراغ فطرت دیگران را ،دا هم خود در دیرگی ب سر ببرد و هم دیگران در دثاریکی زنث گی ننث .
بنابراین ،مستکبر ،مهاجم است و دهاجم ،اول از طرف او شروع ش ه است و چون مهاجم است ،دیثن بث
عنوان «دفاع» ،دستور می ده

با مستکبر بجنگی  .قرآن این مضنا را در آیات مختلفی ب طور مسثت ل

درریح رده است :الَّذینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیارِهِمْ بِغَیْرِ حَقٍّ إِالَّ أَنْ یَقُولُوا رَبُّنَا اللَّ ُ وَ لَثوْ ال دَفْثعُ اللَّث ِ النَّثاسَ
بَضْ َهُمْ بِبَضْضٍ لَهُ ِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِ ُ یُذْ َرُ فیهَا اسْمُ اللَّ ِ َثیراً وَ لَیَنْصُرَنَّ اللَّ ُ مَنْ یَنْصُثرُهُ
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إِنَّ اللَّ َ لَقَوِیٌّ عَزیز ؛ اگر دفاع مردان الهی نباش  ،ع ه ای ،مرا ز مذهب را ویران می نن و وقتی مرا ز
مذهب ویران ش  ،دبلیغ مذهب از جامض رخت بر می بن د و وقتی دبلیغات مذهبی ب دست نسیان سپرده
ش  ،جامض ب فساد ری ه می شود .همین مطلب در آی ای دیگر چنین بیان ش ه است :فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ
اللَّ ِ وَ قَتَلَ داوُدُ جالُوتَ وَ آداهُ اللَّ ُ الْمُلْکَ وَ الْحِکْمَةَ وَ عَلَّمَ ُ مِمَّا یَراءُ وَ لَوْ ال دَفْعُ اللَّ ِ النَّاسَ بَضْ َهُمْ بِبَضْضٍ
لَفَسَ َتِ الْهَرْ ُ وَ لکِنَّ اللَّ َ ذُو فَ ْلٍ عَلَى الْضالَمین
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اگر دفاع نباش  ،جامض آلوده می شود و زمین دبثاه

می گردد .قرآن ریم در مورد اعمال فساد انگیز ع ه ای چنین می فرمای  :ظَهَرَ الْفَسادُ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْثرِ
بِما َسَبَتْ أَیْ ِی النَّاسِ لِیُذیقَهُمْ بَضْضَ الَّذی عَمِلُوا لَضَلَّهُمْ یَرْجِضُون ؛ فساد ،دریا و صحرا را فرا می گیثرد.
با بمب ها ،موشک ها و انفجار چاه های نفت ،دریاها ،صحراها و بیابان ها را ب فساد می رن  .دریثا و
خرکی در اثر بزهکاری ع ه ای دبهکار ،ب دباهی ری ه می شود .پس اگثر دفثاع نباشث ؛ اوالً :مرا ثز
مذهب دضطیل می شود و ثانیاً :در اثر دضطیلی مرا ز مذهب ،جامض ب فساد ری ه مثی شثود؛ زیثرا ا ثثر
مردم با دبلیغ زن ه ان  .برای نرر احکام س مرحل وجود دارد:
 .1تبلیغ:

انسان در مجامع عمومی با گفتن ،ذو های هنری ،نظم و نثر ،حرفش را بث مخاطثب

می رسان  .این مرحل  ،برای دوده مردم است.
 .2تعلیم :باالدر از دبلیغ ،مرحل دضلیم است .نظیر آنچ
وجود دارد

در حوزه ها و دانرگاه ها و مرا ز علمی

یک استاد با است الل و برهان ،مطلبی را ب شاگرد یاد می ده .

 . 1سوره حج ،آی 6۲
 . 2سوره بقره ،آی 271
 . 3سوره روم ،آی 61

 .3تحقیق :این مرحل از دضلیم هم باالدر است .آنچ

جنبث عمثومی دارد و جامضث را اداره مثی

ن ؛ دبلیغ است و اگر مرا ز مذهب نباشن  ،دبلیغ ،دضطیل می شود و اگر دبلیغ ،دضطیل شود ،دثوده مثردم و
مخصوصاً جوانان براساس دی ن ها و شنی ن های غیر مذهبی ب سمت باطل ،گرایش مثی یابنث ؛ چثون
گناه ب چرم و گوش نزدیکتر است و از این جهت ،شهوت دامن آنها را می گیرد .لذا قرآن ریم از وجود
این دو خطر پرده برداشت  ،می فرمای  :اگر دفاع نباش  ،اول مرا ز مذهبی دضطیل می شود و بض هم جامض
ب فساد ری ه می شود.

سیاست فرهنگی نظام اسالمی در عرصه بین المللی
از آنجا

نظام اسالمی بر هیچ س داعی ربوبیت ن ارد و براساسی رژیثم ربثانی بثودن و مثتضلم

بودن« ،علی سبیل النجاة» اداره می شود .قرآن ریم انسان ها را بثر همثین اسثاس ارشثاد نمثوده ،مثی
فرمای  :وَ لکِنْ ُونُوا رَبَّانِیِّینَ بِما ُنْتُمْ دُضَلِّمُونَ الْکِتابَ وَ بِما ُنْتُمْ دَ ْرُسُون ؛ شما می دوانی ربثانی ایثن
امت باشی و ربانی بودن از ناحی گسترش فرهن

است .اگر رژیم ،رژیم ربانیت است با دضلثیم آمیختث

است و لذا در قبال دهاجم فرهنگی امالً می دوان پیرگیری ن .
هم انبیا ب دو چیز مسلح بودن  :علم صحیح و عمل صالح .درست می فهمی ن و درست عمل می
ردن  .ار انبیا هم نرر همین دو چیز بوده است :رَبَّنا وَ ابْضَثْ فیهِمْ رَسُوالً مِنْهُمْ یَتْلُثوا عَلَثیْهِمْ آیادِثکَ وَ
یُضَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ یُزَ ِّیهِمْ إِنَّکَ أَنْتَ الْضَزیزُ الْحَکیمُ ؛ یضنی انبیا مردم را ،هم عالم مثی ردنث و
هم می پروران ن  .قرآن ریم بر این دو امر دکی دارد و انبیای ابراهیمی نیز بر همثین مضیثار ،ربثانی امثم
 . 1سوره آل عمران ،آی 22
 . 2سوره بقره ،آی 122

خویش بوده ان .
امیرالمؤمنین (علی السالم) درباره نبی ا رم (صلی اهلل علی و آل و سلم) مثی فرمایث  :خ اونث بث
وسیل پیامبر ا رم ،مردم را از جهالت و ضاللت نجات داد« :فَهَ َاهُمْ بِ ِ مِنَ ال َّلَالَةِ وَ أَنْقَذَهُمْ بِمَکَانِث ِ مِثنَ
الْجَهَالَةِ ثُمَّ اخْتَارَ سُبْحَانَ ُ لِمُحَمَّ »1؛ یضنی نبی ا رم ،هم مردم را عالم رد و هم مردم را پروران  .در زیارت
اربضین ساالر شهی ان نیز می خوانیم

حسین بن علی (علیهما السالم) خون جگرش را بثرای همثین دو

مطلب داد« :وَ بَذَلَ مُهْجَتَ ُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَ حَیْرَةِ ال َّلَالَة» .2پثس آنچث را ث انبیثا و
اولیای دین ب آن مسلح هستن  ،دضلیم و دز ی (آگاه ردن و پروران ن) ،مردم است.

گفتمان بین المللی دولت مهدوی
در زمان حکومت ح رت ولیضصر (عجل دضالی فرج الرریف) نیز ممکثن اسثت سثی اسثالم را
روی زمین حکومت می ن قسط و ع ل است .ده ی روایات بر این نیسثت ث در

نپذیرد ،ولی آنچ

زمان ظهور هم مردم روی زمین ،مسلمان می شون  .شای از بض ی آیات قرآن نیز بتوان استفاده رد ث
در زمان ظهور ح رت ولی عصر (ارواحنا ف اه) برخی از پیروان ادیان دیگر ب دین خود باقی می مانن ؛
نظیر دو آی ای

در سوره مبار مائ ه می باش  :وَ مِنَ الَّذینَ قالُوا إِنَّا نَصارى أَخَثذْنا میثثاقَهُمْ فَنَسُثوا

حَظًّا مِمَّا ذُ ِّرُوا بِ ِ فَهَغْرَیْنا بَیْنَهُمُ الْضَ اوَةَ وَ الْبَغْ اءَ إِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ وَ سَوْفَ یُنَبِّئُهُمُ اللَّ ُ بِما انُوا یَصْنَضُون و
وَ قالَتِ الْیَهُودُ یَ ُ اللَّ ِ مَغْلُولَةو غُلَّتْ أَیْ یهِمْ وَ لُضِنُوا بِما قالُوا بَلْ یَ اهُ مَبْسُوطَتانِ یُنْفِقُ َیْفَ یَراءُ وَ لَیَزیث َنَّ
 . 1نهج البالغ  ،خطب 1
 . 2دهذیب األحکام ،ج  ،3ص 113
 . 3سوره مائ ه ،آی 16

َثیراً مِنْهُمْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ طُغْیاناً وَ ُفْراً وَ أَلْقَیْنا بَیْنَهُمُ الْضَ اوَةَ وَ الْبَغْ اءَ إِلى یَوْمِ الْقِیامَةِ ُلَّما أَوْقَ ُوا
ناراً لِلْحَرْبِ أَطْفَهَهَا اللَّ ُ وَ یَسْضَوْنَ فِی الْهَرْ ِ فَساداً وَ اللَّ ُ ال یُحِبُّ الْمُفْسِث ین  .در یثک جثا سثخن از
«القاء» و در جای دیگر سخن از «اغراء» است.
خ اون متضال می فرمای  :ما بین یهودی ها و نیز مسیحی ها در اثر سوء رفتارشان ،اخثتالف را دثا
روز قیامت ،القاء ردیم .این قی «دا روز قیامت» نران می ده

یهودیت و مسیحیت در عصثر ظهثور

هم ریر ن نمی شون  .گرچ م خواهن ش  ،ولی از بین نمی رون و جزی می پردازن  .ن دثوان ظلثم
دارن و ن هیچ مسلمانی بر آنها ستم می ن  .اساس حکومت ح رت ولی عصر (ارواحنا ف اه) قسثط و
ع ل است ،ن اسالم .خ اون ب وسیل ح رت ولی عصر زمین را پر از ع ل و داد مثی نث  ،نث پثر از
اسالم .اگرچ این امکان وجود دارد

سی مسلمان نرود ،ولی ناچار است بثر محثور اصثول انسثانی

رفتار ن و اسالم هم با او بر اساس ع ل رفتار می ن  .لثذا از آیثات  16سثوره غثافر 2 ،2و  2سثوره
صف 32 ،3و  33سوره دوب
می دوان استفاده رد
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با دضبیرات وَ لَوْ َرِهَ الْکَافِرُون یا وَ لَوْ َرِهَ الْمُرْرِ ُون آم ه اسثت،

در زمان ظهور ح رت مه ی (عجل اهلل دضالی فرج الرریف) نیز مررک و افر

وجود دارن  ،اما مغلوب حکومت اسالمی هستن و دنها حکومت ،حکومت اسالمی است.

 . 1سوره مائ ه ،آی 36
 . 2فَادْعُواْ اللَّ َ مُخْلِصِینَ لَ ُ ال ِّینَ وَ لَوْ َرِهَ الْکَافِرُون
 . 3یُرِی ُونَ لِیُطْفِئواْ نُورَ اللَّ ِ بِهَفْوَاهِهِمْ وَ اللَّ ُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ َرِهَ الْکَافِرُونَ * هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَ ُ بِالهُ َى وَ دِیثنِ الحْثقِّ لِیُظْهِثرَهُ
عَلىَ ال ِّینِ لُُّ ِ وَ لَوْ َرِهَ الْمُرْرِ ُون
 . 6یُرِی ُونَ أَن یُطْفئُواْ نُورَ اللَّ ِ بِهَفْوَاهِهِمْ وَ یَهْبىَ اللَّ ُ إِلَّا أَن یُتِمَّ نُورَهُ وَ لَوْ َرِهَ الْکَفِرُونَ * هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُثولَ ُ بِالْهُث َى وَ دِیثنِ
الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلىَ ال ِّینِ ُلِّ ِ وَ لَوْ َرِهَ الْمُرْرِ ُون

از این نتیج در نار نتایج قبلی چنین ب دست می آی

آنچ خ اون وع ه آنرا ب جوامع برری

داده است و زمین را از آن پر خواه رد ،همان اصول مرترک انسانی؛ یضنی اصل قسط و ع ل است .اما
در خصوص مسهل اسالم و مانن آن ،چنین وع هایی داده نر ه است.
نبی گرامی ،ح رت محم مصطفی (صلی اهلل علی و آل و سلم) جوامع برری را همتای هثم و در
نار هم ،بر اساس آن اصول مرترک انسانی ،محور دضلیم و دربیت قرار می ده  .ح ثرت مثی فرماینث :
«النَّاسُ سَوَاءٌ َهَسْنَانِ الْمُرْط»1؛ طبقات مختلف مردم مانن دن انث هثای شثان انث  .سثخن از مثؤمنین و
مسلمین نیست ،بلک سخن از ناس و مردم است .شان اگر بخواه غبثار از سثر و روی برطثرف نث و
موی را شان بزن و دض یل ن  ،دن ان هایش بای نار هم و با فاصل م ،ب طور منظم قرار گیرن .
آن ح رت در بیان دیگری می فرماین  :مردمی

در یک جامض ب سثر مثی برنث و روی زمثین

زن گی می نن  ،مانن سرنرینان یک رتی ان  .در این فرمایش نیثز مطلثق مردمثی را ث روی زمثین
زن گی می نن  ،خطاب قرار دادن

اختصاصی ب حوزه اسالمی و ایمانی ن ارد .این بیان درباره امر ب

مضروف و نهی از منکر هم قابل دضمیم است.
اگر یکی از سرنرینان رتی بخواه زیر صن لی خود را برکاف و وقتی دیگران می پرسثن  :چث
می نی؟ بگوی  :می خواهم زیر صن لی خود را سوراخ نم و ثاری بث شثما نث ارم ،چنانچث دیگثران
نخواهن او را نهی نن و دست او را باز بگذارن  ،آب ب درون رتی راه پی ا می ن و هم هثالک مثی
شون  ،ولی اگر سایر سرنرینان رتی ،او را نهی ردن و داس یثا دبثر را از دسثت او گرفتنث  ،همث بث
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سالمت ب مقص می رسن  .در این ح یث ،مسهل نهی از منکر ب صورت جهانی و در سثطح رابطث بثین
الملل مطرح ش ه است ،ن مقطضی و منطق ای؛ چون اگر ظلم ب جایی رخن رد ،آثار شوم آن ،نث فقثط
مردم یک منطق  ،بلک هم را در بر می گیرد و اگر جن

در یک جا راه پی ا رد ،زمین جهانی شث ن را

فراهم می ن  .بنابراین ،اصول مرترک انسانی ،اوالً :نهی از منکر را نسبت ب افران هم الزم می دانث و
ثانیاً :روابط بین الملل را بر اساس قسط و ع ل دنظیم می ن .
لذا منظور از آی  33سوره دوب  :لِیُظْهِرَهُ عَلىَ ال ِّینِ ُلِّ ِ وَ لَوْ َرِهَ الْمُرْرِ ُون و آیثات مرثاب آن،
این نیست

در آخر الزمان فقط دین اسالم باقى خواه مان و شرک و فر امالً از بین خواهث رفثت؛

چون مررک اگر مسلمان برود ،دیگر راهتی ن ارد .پس مرترک ،مسلمان نمی شود ،بلک اسالم ،ظثاهر
بر شرک می شود؛ یضنی غالب بر شرک می شود .مررک اگر از پیروان اهل تثاب باشث یثا جزیث مثی
پردازد و یا بنا بر قراردادی

در زمان حکومت اسالمی ،د وین و دنظیم می شود در مورد وی رفتار می

شود .احکام فق هم ب همان روابط بین الملل بر می گردد .در مضامالت ،عقود و ایقاعات ب طثور وسثیع
دی ه می شود

فق اسالمی ،مسلمان و غیر مسلمان را در موارد مختلف شریک می ان و احکام را برای

هر دو ،قابل اجرا می دان و این ب خاطر آن نیست

فار مکلف ب فروع هستن  ،همانطور

اصول هستن  ،بلک ما موظفیم این احکام را رعایت نیم ولو با غیر مسلمان؛ مگر در موردی
مسلمانان در حال حرب باشن

در این صورت ،مالران فیء مسلمین است

مکلف ب
آنهثا بثا

آن ،بحث دیگری دارد.

نام سلیمان پیامبر ب ملک سبه نیز ،بر اساس همین روابط بین الملل بوده است ث در آن ،دعثوت
ب قسط و ع ل ش ه و اینک غیر خ ا را نپذیری  .لذا در متن نام رسمی رسول گرامی اسثالم (صثلی اهلل
علی و آل و سلم) همان مطلبی می آی

در متن دعودنام سلیمان آم ه است :أَالَّ دَضْلُوا عَلَیَّ وَ أْدُثونی

مُسْلِمین ؛ یضنی شما بر رسالت و وحی من بردری نجویی و «منقاد» دین ال باشی

خثود مثن هثم و

«منقاد» ال هستم .پایان نام نیز چنین است :قالَتْ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسی وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمانَ لِلَّث ِ رَبِّ
الْضالَمین .
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