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Abstract 
International law is a mirror image of current 
international rules in the international 
community with a humanistic approach and the 
ideal of international behavior. In this course of 
action, the divine religions, beyond their 
religious framework, have necessary theories in 
various fields of human life. For example, the 
religion of Islam, which itself has a special 
emphasis on Islamic international law and not 
only considers the international law of Islam as 
a chain of communication of all basic principles 
in international law, but also puts ethics and 
moralization of legal principles based on ideal 
justice from A global perspective is the basis of 
your work. In this regard, the school of Islam 
considers jurisprudence, justice and morality as 
the most fundamental principles of the 
framework and considers its dissemination due 
to the presence of religious schools as a 
necessity and emphasizes its universality. The 
purpose of this study is to investigate the basis 
of the stable link between ethics and justice in 
the legal world through the special view of 
Islam. Let's pay attention to the proper position 
of ethics and justice. 
Keywords: Islamic International Law, Ethics, 
Justice, Principles of International Law, 
International Community. 

 
 
 
 

 چکیده
 حقوق بین الملل آئینه تمام نمای قواعد جااری باین المللای در جامعاه    
جهانی با رویكرد ناوع بشاری و آرماان گااه سیرسالو  باین المللای        
است. در این سیرسلو  ادیان الهی فراتار از چهاارچود دینای خاود     
نظریات بایسته ای در زمینه های مختلف حیات بشری دارند. از جملاه  
دین مبین اسالم که خود بر حقوق بین الملل اساالمی تاکیاد ویاژه ای    

بین الملل اسالم  را زنجیره ارتباط تماامی اصاول   دارد و نه تنها حقوق 
الملل می داند، بلكه اخالق و اخالقی کردن اصاول  پایه در حقوق بین

حقوقی بر مبنای عدالت آرمانی از منظار جهاانی را اسااا کاار خاود      
قرار داده است. در این راستا مكتب اسالم قانونگرائی، عادالت منادی   

ن مباانی چهاارچوبی تلقای نماوده و     و اخالق مداری را از اصولی تری
اشاعه آن را به واسطه حضور مكاتب دینای اماری واروری دانساته و     
جهانشمولی آن را مورد تاکیاد قارار داده اسات. هاد  از ایان مقالاه       
بررسی مبنای پیوناد بابباات اخاالق و عادالت در جهاان قانونمناد باه        

كتبی به اصاول  واسطه نگاه ویژه اسالم به آن است. در این سیر، نگاه م
پایه ای حقوق بین الملل یک بازاندیشی را برای ما متصاور مای ساازد    
که  در پرتو حقوق بین الملل اسالم به جایگاه بایسته و شایسته اخاالق  

 و عدالت بپردازیم.
حقوق بین الملل اسالمی، اخالق، عدالت، اصول : کلیدی واژگان

 حقوق بین الملل، جامعه بین المللی.
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 مقدمه
با توجه به گسترش روزافزون روابط بین المللی و ورورت کارآمدسازی حقوق بین الملال باه مباباه        

اساالم خاساتگاه واقعای    »یک نیاز جهانی، با انگیزه بازیابی نقش اسالم در توسعه حقوق بین الملل، ایده 

(. اسالم، آخرین دیان  95، 0054،)سلیمیبا رویكرد توصیفی تحلیلی سامان یافته است « حقوق بین الملل

خداوند و به عنوان یک مكتب جامع شرایط، دین فطارت و زنادگی، دیان داناش، عادالت، انصاا  و       

ارزش های اخالقی، بر پایه مبانی فكری که سراسرش نظامی مقدا است. این نظام اعتقاادی صاحیو و   

، نظام حكومات و سیاسات، نظاام    پیراسته از خرافات، نظام آداد نیک، نظام عبودیت و بندگی خداوند

سرمایه و اقتصادی، نظام ازدواج و خانواده و احوال شخصی، نظام تعلیم و تربیت مترقی، نظام قضاوت و 

دادرسی، نظام حقوق قراردادها، نظام  جنگ و صلو و نظام تمامی اماور در یاک کاالم اساالم، عقیاده،      

ین نظاام حقاوقی در اساالم، هماناا جاز      (. بناابرا 9، ق0414اسات )صاافی،  شریعت، سیاست و حكومات  

شاریعت  »شریعت اسالمی، چیز دیگری نیست و این همان شریعت اساالمی، ریشاه دار واصایل اسات و     

 0«اسالمی همچنان از نظام های حقوقی بزرگ در دنیای معاصر به شمار می رود.

ر پنااه آن ساعادتمندانه   شریعت اسالم دربردارنده عالی ترین قوانینی است که انساان هاا مای توانناد د       

زندگی کنند و تمام مظاهر حیات اجتماعی و فردی بشر از احكام آن پیروی مای کناد. اساالم باه دلیال      

اصول و مقررات گسترده ای که دارد توانسته جایگاه بابتی در عرصه بین المللی داشته باشد و باید اذعان 

رت قواعد بین المللی ظهور و باروز نماوده پایش    نمود در بسیاری از مسائل بین المللی که امروزه به صو

قدم آن بوده است. آن چه که اسالم در توسعه حقوق بین الملل الزم می داند آن است که تمامی اصول 

و مقررات بین المللی بایستی در قالب قواعد اخالقی قرار داشته باشد. هرچند که بحث اخالق در حقوق 

دید که به واقع شرایط حصاول اخاالق باین المللای و نماود آن در       بین الملل مطرح بوده ولیكن بایستی

حقوق بین الملل چگونه است. بازیابی این تصور که قواعد بین المللی در هر حالتی قابلیت اعمال و اجرا 

دارد اشتباهی فاحش است چرا که این قواعد بر اساا اصولی متقن شكل گرفته اند. این اطمیناان ناشای   

ل و قواعد به اخالق و عدالت است. این پایبندی نیز ناشی از چهارچود مكتبای دینای و   از پایبندی اصو

جهانشمولی آن در عرصه بین المللی است که حقوق بین الملل اسالمی آن را تكوین و توسعه می بخشد 

 که در این پژوهش مورد مداقه قرار می دهیم.

                                                      

 nudes' grand's system esdu monde modernداوید، اصل عبارت چنین است:  رنه فرانسه تطبیقی حقوق استاد گفته به -0

 (.019، 0089)کعبی،
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 ضرورت رابطه حقوق بین الملل با آموزه های اسالمی -1
این مبحث به ورورت وجود حقوق بین الملل اشاره دارد. چنان که در جامعه بین الملل که ناوع بشار      

در آن زندگی می کنند و با هم ارتباط دارند بایستی این ارتباط در چهارچود قواعدی سامان یابد. نگاه 

رات آن را ماورد بررسای   حكیمانه به قواعد حقوق بین الملل اسالمی همین زمینه را تقویت نموده که ابا 

 قرار می دهیم.

 ضرورت چهارچوب ارتباط -1-1

برای تامین نیازهای جامعه، شكوفایی استعدادهای مادی و معنوی افراد، رفع نازاع هاا و در یاک کاالم        

تنظیم روابط سالم و عادالنه اجتماعی، وجود حقوق و قانون برای انسان ها ورورت دارد، نظاام حقاوقی   

گرچاه در مسایر ایان    (. ا99، 0089)سالیمی، به منظور تنظیم روابط ملت ها و دولت ها نیز ورورت دارد 

پژوهش بایستی از نگاه جامعه شناختانه به سمت حقوق بین الملال بارویم و وارورت هاا را باا اتكاا  باه        

جاودی حقاوق   مستندات قواعد بین المللی مطرح نماییم. در این راستا به اختصار و در جهت وارورت و 

منطقه ای، در  اهمیت صلو و خستگی و بیزاری ملت ها از جنگ های جهانی و بین الملل می توان به 

امنیت بین الملل، آگاهی از اهیمت وحدت و ارتباط سرنوشت جوامع یكدیگر و حس بشر دوستی اشاره 

(. این ورورت ها با رویكرد حقوق بشر اسالمی تناسب بسایار دارد و گفتماان   0، 0089داشت )شبرنگ،

رو اسالم برای تماام دولات هاا بادون ملحاو       نظام یافته بین المللی در همین طراز قرار می گیرد. از این 

داشتن دین یا نژاد، حقوق و تعهداتی یكسان قائل شد و برخال  ملل باستانی دیگر، حقوق باین الادولی   

که توسط مسلمانان شكل گرفت، فقط ناظر بر تنظیم چگونگی روابط یک دولت اساالمی باا ساایر دول    

(. بنااابراین از یااک سااو،  5، 0081نبااود )حمیدالااه، اسااالمی و نادیااده انگاشااتن سااایر دول نیرمساالمان  

چهارچود های حقوق بین الملل تعادل بخشنده روابط دولت ها و تنظیم گار تعاامالت سااکنین زیسات     

کره می باشد. از سوی دیگر، دین اسالم دارای مبانی ارتباط ملل مختلف اعم از جناگ، صالو و مبادلاه    

ین ساختارها ورورت بخش الزام باه ارتبااط باین حقاوق باین      تجاری و موارد دیگر بوده و نظم و نسق ا

 الملل و آموزه های اسالمی می باشد.

 تبیین جايگاه حقوق بین الملل در حقوق اسالمی -1-2

نظام حقوق بین الملل انسجام بخش روابط بین الملل در چهارچود منابع توسعه یافتاه خاود همچاون       

ی و دکترین است. آمره بودن قواعد عرفی، به نوعی نظام حقوق معاهدات، عر ، رویه قضایی بین الملل

بین الملل را از یک ببات برخوردار ساخته و نظام مسئولیت را برای دولت ها به ارمغان آورده اسات. در  

این راستا نظم نوین جهانی نیز بر پایه قواعد حقوق بین الملل توسعه یافته است. در این میان با عنایت باه  
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اعد منسجم در حقوق اسالمی نیز تطبیق مناسبی فی مابین این مهم باا حقاوق باین الملال شااهد      وجود قو

هستیم. در نظام حقوق اسالم، نوعی وحدت خاص مبتنای بار یاک رابطاه منطقای حااکم اسات زیارا از         

م بررسی جهان بینی که مبنای همه اندیشه ها و بینش ها در نظام فردی و اجتماعی اسالم است در می یابی

وحدت در قوانین طبیعی، وحدت در فطرت بشری، وحدت در خط مشای و آئاین زنادگی و لازوم     »که 

وجاود دارد و از ایان رو   « اتحاد نیازها و ورورت های اجتماعی با ورورت ها و نیازهای فطاری انساان  

 (.019، 0089شود )خلیلیان،است که نظام حقوق اسالم یک نظام حقوقی جهانی تلقی می 

صول و قواعد بین الملل در این نظام حقوقی آن جایی مشخص می گردد که بار فعالیات هاای    تجلی ا   

اجتماعی انسان حاکم بوده و رابطه منطقی در این میان وجود دارد و بحث تقدم و برتری وجاود نادارد.   

کار ایان   با این وجود اخالقی بودن نظام بین الملل در اسالم، از برابری نشأت می گیرد. در ایان راساتا ذ  

مسئله مهم وروری می نماید که دولت های اسالمی مطابق مقررات حقوق بین الملل اسالم گام بار مای   

دارند و در همه زمینه های حقوق بین الملل مطابق مقررات حقوق اسالمی عمل می نمایناد. نشاانه هاای    

ر حقوق بین الملل ریشه این مهم را می توان در قواعد فقهی جهاد دریافت. از سوی دیگر زمینه اخالق د

در وقع نهادن به حقوق طبیعی و حقوق بشری و تحلیل مكاتب حقوقی از جمله حقوق اسالمی دارد کاه  

(. همچنین اساناد باین المللای حقاوق بشار، کرامات ذاتای و        8، 0054 طلبد )قربان نیا،تفسیری بسیط می 

عقل سلیم و ورورت اخالقی، پیش از حقوق انكارناپذیر انسان را که نظریه های حقوق طبیعی راجع به 

پیدایش جنبش بین المللای حقاوق بشار، عروه و ترویج کرده بودناد، افازون بار ایان باه رسامیت مای        

(. در واقع بایستی رابطاه حقاوق باین الملال و حقاوق اساالمی را بار اسااا         98، 0059شناسد )قربان نیا،

 ود.چهارچود های اصول و مفاهیم در حالتی دوسویه تلقی نم

 آموزه های اخالقی اسالم در حقوق بین الملل -1-3

از آن جا که انسان یک موجود فطرتا اجتماعی است، اسالم بنا را بار آن داشاته تاا مطاابق باا نیازهاای          

انسان پاسخ گو باشد، از این رو اسالم آئینه فطرت است. در این راستا در جهت سعادت بشر همه انساان  

انده و طرح جامعه آرمانی را می دهد با این رسالت عظیم اسات کاه اساالم داعیاه     ها را به توحید فراخو

(؛ از این رو حكومت اسالمی و مسلمانان مسئولیت دارند در قبال تمام 085، 0580)البدوی، داردجهانی 

ملل مختلف زمینه نشر فرهنگ و آموزه های اسالمی را آماده سازند و این زمینه از آن جاایی کاه تماام    

اقوام ملل همسو با هم نسبت به یكدیگر از لحا  نوع بشر مسئول هستند ایجااد گردیاده اسات. بناابراین     

سرنوشت انسان ها را به هم مرتبط می پندارد چنان که در خصوص نجات ملت هاای ساتم دیاده     اسالم

سفارش به حمایت و پیوستن به واقعیت می کند. اسالم الزمه رسالت جهانی خویش را در پیشرفت بشار  
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ده داند. آن چه از همه بیشتر اسالم تاکید بر آن داشاته صالو جهاانی باو    از طریق پیشرفت های علمی می

است چرا که این مهم یكی از مبانی حقوق بین الملل اساالمی مای باشاد، بناابراین توساعه آماوزه هاای        

اسالمی در سطو جهان بیان گر توجه اسالم به گسترش روابط باین المللای در چهاارچود حقاوق باین      

ی همچاون  (. این رویكرد در ابنای اصول و قواعد حقوق بین الملل اسالم95، 0089)سلیمی،الملل است 

احترام و پایبندی به عهود و تعهدات بین المللی، عدم ورود ورر، احترام به اصال حاکمیات و تمامیات    

اروی و سایر اصول حقوق بین الملل قابل مشاهده است. همچنین حقوق اساالمی در خصاوص حقاوق    

رواباط باین    بشردوستانه دارای قواعد قابل توجه و دقیقی است که این نشان از اهمیات اصاول حقاوق و   

(. دین اسالم به عنوان سرآمد ادیان الهی، 99، 0051دارد )علیخانی،الملل در چهارچود حقوق اسالمی 

منظر خود نسبت به ابنا  و بنا  نظام مند حقوق بین الملل را بر پایه مفاهیم اخالقی تبیین مای کناد.  بایاد    

(؛ زیرا تأمین صلو 95، 0054ست )سلیمی،جهان ااذعان نمود اسالم خاستگاه واقعی حقوق بین الملل در 

و امنیت جهانی، حمایت از اصل برابری جوامع و دفاع از حقوق برابر ملت ها و اصال انصاا  در پرتاو    

 تعالیم اسالمی ریشه ای عمیق دارد. 

 اشاعه اخالق، زمینه ساز ظهور اصالت مبانی حقوق بین الملل اسالمی -2
 اصول بنیادين -2-1

ر بایستی اشاره ای داشت به اصل وفای به عهد که یكی از اصول بنیادین حقوق بین الملل در این گفتا   

و هم قاعده ای فقهی و اسالمی است که با توجه به فطری بودن حس گرایش به تعهدات و لزوم وفا  به 

 آن ها، نقش قراردادها در زندگی اجتماعی و در روابط بین الملل به خاوبی قابال در  اسات. اهمیات    

اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسالم به گونه ای است که شرط الزم دینداری و یكای از  

مهم ترین پایه های نظریه اسالم خوانده می شود. در حوزه حقوق بین الملل معاصر هم، تنهاا باا رعایات    

از عوامل مهام درگیاری   این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یكدیگر تعامل کنند؛ زیرا یكی 

، 0050آرام، اسات )احمادی طباطباائی و   باوده  « عدم پایبندی به تعهدات»ها و جنگ ها در طول تاریخ 

های قرآنی برخال  نظام حقوق ، قاعده اصلی حقوق معاهدات، از نظر آموزه«وفای به عهد»(. قاعده 80

خاروج  »ظاام حقاوقی یااد شاده ناه      بین الملل، از استحكامی دوچندان برخوردار است. زیارا بارخال  ن  

، های  یاک مساتند عادم پایبنادی باه       «تغییر بنیادین اوواع و احوال زمان انعقااد معاهاده  »و نه « اختیاری

باشند. از منظر این کتاد آسمانی تنها استبنای این قاعده اصلی در حوزه تعهدات ناشی از معاهدات نمی

 (.009، 0059)طوسی،های معاهده استطر حقوق معاهدات، نقض تعهدات بین المللی از سوی 
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مادام که بشر افزون طلبی های خود را در قالب پیمان و تعهد محدود نسازد، جهان هرگاز باه صالو و       

امنیت نخواهد رسید. این گونه اصل وفای به عهد و احترام به تعهد، جایگاه و اهمیت بنیادین خود را باز 

محوری در زندگی اجتماعی و بین الملال مطارح و ماورد توجاه     می یابد و به عنوان یک اصل فطری و 

(. آن چه که در این جا در ارتباط با بحث وفاای باه عهاد اسات، باار      09، 0089گیرد )شبرنگ،قرار می 

اخالقی است که در آن به چشم می خورد. در این میان، اسالم به چند اصل مهم دیگار اشااره داشاته از    

در اسناد بین الملل هم به آن اشاره شده است. از جمله این اساناد، میبااق   جمله اصل برابری کشورها که 

بوده که بیان داشته دولت ها در برابر قانون مسااوی هساتند و تسااوی در برابار قاانون،       0505جامعه ملل 

(. 9، 0089)طیبای، تساوی مشارکت در وواع مقاررات مرباوط باه مناافع جامعاه ملال را باه عهاده دارد          

همادیگر اسات   همچنین منشور سازمان ملل بیاان داشاته اصال تسااوی حاکمیات کشاورها، احتارام باه         

 (.5، 0089،)طیبی

اصل برابری یكی از اصول مسلم در نظام حقوقی اسالم است که در پرتو آن تمام بشر از منظار قاانون      

لیات، رناگ، خاانواده یاا عقیاده      نسبت به حقوق و تكالیف شان بدون هی  گونه تبعیضی از نظر ناژاد، م 

(. در همین راستا اسالم نقش تفاهم را بسیار ارزشمند تلقی نموده 9حجرات مبارکه سوره 00برابرند )آیه 

و توسعه حقوق بین الملل را در سایه سار این اصل در روابط بین الملل می داند. اصل تفاهم یک قاعده 

است ولیكن رخداد بسایاری از خشاونت هاا باه دلیال علام       حقوقی بین المللی است که اکیداً الزام آور 

رعایت این اصل بین المللی است. آن گاه که نژادپرستی در جهان رونق داشته باشد و به نوع بشر توهین 

گردد و منفعت طلبی و سیاسی بازی از حد بگذرد این مراتب ارزشمند یعنای اصاول باین الملال نادیاده      

ن المللی و زیستی رعایت نمی گردد و صلو و امنیت بین الملال هام باه    گرفته می شود و عمال اخالق بی

(. از اصول دیگری که می توان به خالصه از آن ها یاد نمود اصال عادم   90، 0089می افتد )طیبی،خطر 

مداخله و بی طرفی، اصل حمایت از ملت های تحت ستم، اصل مقابله به مبل، اصل مشاارکت و تعااون   

سبیل می باشد که همگی نشان از اخالق بین المللی و اخالقای کاردن حقاوق باین     بین الملل، اصل نفی 

 الملل و نشأت گرفته از حقوق اسالمی است. 

 اصل کرامت انسانی در پرتو مفهوم صلح و زيست مسالمت آمیز -2-2

                                                      

 ما مردم خَبِیرٌ. اى عَلِیمٌ اللَّهَ إِنَّ أَتْقَاکُمْ اللَّهِ عِنْدَ أَکْرَمَكُمْ إِنَّ لِتَعَارَفُوا وَقَبَائِلَ شُعُوبًا وَجَعَلْنَاکُمْ وَأُنْبَى ذَکَرٍ مِنْ خَلَقْنَاکُمْ إِنَّا النَّااُ أَیُّهَا یَا -9

 حقیقت در کنید حاصل متقابل شناسایى یكدیگر با تا گردانیدیم قبیله قبیله و ملت ملت را شما و آفریدیم زنى و مرد از را شما

 است. آگاه داناى خداوند تردید بى شماست هیزگارترینپر خدا نزد شما ارجمندترین
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یک آرمان مهم برای نوع بشر که از ارزش بسیار باالیی برخاوردار اسات، صالو و امنیات مای باشاد.          

تالش های متعددی که ما در سطو بین الملل شاهد هستیم همه نشان از اهمیت مفهوم صلو دارد چرا که 

انسان ها فطرتاً صلو جو و عدالتخواه هستند. اسالم هم در آموزه های خاود بار ایان اصال تاکیاد بسایار       

(. 9مبارکاه حجارات  ساوره   5؛ آیاه  4سوره مبارکه نسا  51؛ آیه 0سوره مبارکه انفال 00داشته است )آیه 

بدون تردید مقتضای فطرت و طبیعت انسانی در مناسبات و روابط باا دیگاران در عرصاه هاای مختلاف      

زندگی با قطع نظر از عوامل خارجی، حالت همزیستی و صلو مای باشاد، بناابراین اصاالت حقاوق باین       

 نكته اساسی وروری است.الملل اسالم تبیین کننده اصالت مفهوم صلو است. در این راستا اشاره به دو 

نكته ابتدایی در واقع اشاره به عدالت انسانی و رابطه آن با اخالق است. آن چنان که در علام اخاالق،      

عدالت یكی از ویژگی های نفسانی انسان معرفی شاده اسات، آن چناان کاه عادالت مشاتمل بار جمیاع         

ت در حاوزه اخاالق بیاان مای دارناد:      فضایل است. حضرت امام خمینی )ره( درباره معنا و مفهوم عادال 

بدان که عدالت عبارت است از حد وسط بین افراد و تفریط و آن از امهات فضایل اخالقیه است، بلكه »

عدالت مطلقه تمام فضایل با طنیه و ظاهریه و روحیه و قلبیه و نفسیه و جسامیه اسات، زیارا عادل مطلاق      

(. از این رو، عدالت اخالقای در اصال باه معناای     049، 0050خمینی، )موسویمستقیم به همین معناست 

دست یافتن انسان به مرحله ای از توان و تسلط روحی است که امكان میانه روی در کارها را پدید آورد 

(. در این بین رعایت تماام قواعاد باین    89، 0089دارد )پرور،و او را از نلتیدن به دام افراط و تفریط باز 

 حقوق بشردوستانه خود نشان از عدالت و رعایت اخالقی عدالت می باشد. الملل حقوق بشری و 

                                                      

 نماا  توکال  خادا  بار  و گراى بدان[ نیز] تو گراییدند صلو به اگر الْعَلِیمُ. و السَّمِیعُ هُوَ إِنَّهُ اللَّهِ عَلَى وَتَوَکَّلْ لَهَا فَاجْنَوْ لِلسَّلْمِ جَنَحُوا وَإِنْ -0

 داناست. شنواى او که

 لَسَلَّطَهُمْ اللَّهُ شَا َ وَلَوْ قَوْمَهُمْ یُقَاتِلُوا أَوْ یُقَاتِلُوکُمْ أَنْ صُدُورُهُمْ حَصِرَتْ جَا ُوکُمْ أَوْ مِیبَاقٌ وَبَیْنَهُمْ بَیْنَكُمْ قَوْمٍ إِلَى یَصِلُونَ الَّذِینَ إِلَّا -4

 میان که گروهى با که کسانى سَبِیلًا. مگر عَلَیْهِمْ لَكُمْ اللَّهُ جَعَلَ فَمَا السَّلَمَ إِلَیْكُمُ وْاوَأَلْقَ یُقَاتِلُوکُمْ فَلَمْ اعْتَزَلُوکُمْ فَإِنِ فَلَقَاتَلُوکُمْ عَلَیْكُمْ

 به خود قوم با جنگیدن یا شما با جنگیدن از آنان سینه که حالى در بیایند شما نزد یا باشند داشته پیوند است پیمانى آنان میان و شما

 گیرى کناره شما از اگر پس جنگیدند مى شما با حتما و می کرد چیره شما بر را آنان قطعا خواست مى خدا اگر و باشد آمده تنگ

 است. نداده قرار آنان بر[ تجاوز براى] راهى شما براى خدا[ دیگر] افكندند صلو طرح شما با و نجنگیدند شما با و کردند

 فَا َتْ فَإِنْ اللَّهِ أَمْرِ إِلَى تَفِی َ حَتَّى تَبْغِی الَّتِی فَقَاتِلُوا الْأُخْرَى عَلَى إِحْدَاهُمَا بَغَتْ فَإِنْ بَیْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا الْمُؤْمِنِینَ مِنَ طَائِفَتَانِ وَإِنْ -9

 اگر و دهید اصالح را دو آن میان بجنگند هم با مؤمنان از طایفه دو اگر الْمُقْسِطِینَ. و یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ بَیْنَهُمَا فَأَصْلِحُوا

 گشت باز اگر پس بازگردد خدا فرمان به تا بجنگید کند مى تعدى که[ اى طایفه] آن با کرد تعدى دیگرى بر دو آن از یكى[ باز]

 دارد. مى دوست را دادگران خدا که کنید عدالت و دهید سازش دادگرانه را آن ها میان
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نكته بانوی بسیار مهم، اصل کرامت انسانی و اخالقی کردن آن در جامعه بین الملل است. اصالی کاه      

قواعد عام بین الملل بر آن تاکید ویژه دارند. اندیشه کرامت انسانی در دین اسالم جایگااه واالیای دارد   

در  در این میان دین اسالم به دلیل برخاورداری از یاک نظاام شااخص حقاوقی،      (.0سوره اسرا  91 )آیه

حیطه بحث های مربوط به حقوق بشر، جایگاهی خاص، پیچیده و دقیق پیدا نماوده اسات. باه نظار مای      

رسد که در دین اسالم دو نوع کرامت برای انسان بتوان یافت. یكی کرامتای جهاان شامول کاه صافتی      

اسات )عمیادزنجانی و   یرمقید به دیان اسات و دیگاری کرامتای اکتساابی کاه مقیاد باه عقیاده انساان           ن

(. در این راستا اسناد بین المللی هم بر این ارزش واال بسیار تاکید داشته اند آن چنان 000، 0080توکلی،

لی نظریاه هاای   که اصل کرامت انسانی را نظم دهنده روابط عادالنه بشری تلقای نماوده اناد. مناابع اصا     

اسالمی در قرآن و سنت، زبان بین المللی، اخالق و مقام جانشینی انسان را که مشتمل بر کرامت انساانی  

(. نكته ای که در این جا حائز اهمیت است احتارام باه اراده   49، 0080)ساشادینا،می باشد تایید می کند 

(. 088، 0080سارافرز،  و سارفراز اسات )  آزاد و شرافت انسانی است که مبنای اخالق زیستی قرار گرفته

اراده آزاد و شرافت انسانی باعث کرامت انسانی و توجه به حقوق بشر می شود آن چنان که تلقی مسائل 

اخالق زیستی در زمره حقوق بشر آن را دارای اهمیت می سازد به نحوی که همگان به آن توجه داشاته  

الملل مربوط به اخالق زیستی باه گوناه ای باوده کاه منزلات       باشند. اشاره به منزلت انسانی در اسناد بین

، 0080و سارفراز، گاهی به عنوان اصل شكل دهنده اخالق زیستی بین الملل تلقی شاده اسات )سارفراز    

(. آن چنان که از کرامت انسانی به عنوان فصل مشتر  حقوق بشر و اخالق زیستی یاد شده اسات  051

امت انسانی در زمره یكی از گل واژه های حقوق بشری است که انسان و بایسته است که بیان بداریم کر

 (.900، 0080)آندورنو، استبه آن متصف 

 عدالت، اخالق و حقوق بشر اسالمی -2-3

مسئله حقوق و اخالق اسالمی در عصر جدید بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در این راساتا در      

رابطه اخالق با شریعت و قوانین اسالمی می تواند میزان همگرایی این چهاارچود هاا را بایش از پایش     

انین مشخص کند. حقوق و اخالق به عنوان یک نقطه عزیمت است و روشن می ساازد کاه قارآن و قاو    

خدا الزم االجرا هستند و یک نظریه اسالمی بایاد در چهاارچود اصاول اساالمی بیاان شاود. همچناین        

پویایی و نشاط قوانین اسالمی بایستی در عصر معاصر حفظ شود و چنین نتیجه ای بدون حفظ آزادی و 

لازام اخاالق در   توجه به نقش اصلی ا (. باEl Fadl,2017,8نیست )ظرفیت های ابتكاری فرد امكان پذیر 
                                                      

 و کنیم مى چیره آنان بر را شما دوباره[ چندى از] نَفِیرًا. پس أَکْبَرَ وَجَعَلْنَاکُمْ وَبَنِینَ بِأَمْوَالٍ وَأَمْدَدْنَاکُمْ عَلَیْهِمْ الْكَرَّةَ لَكُمُ رَدَدْنَا بُمَّ -0

 گردانیم. مى بیشتر را شما نفرات[ تعداد] و دهیم مى یارى پسران و اموال با را شما
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جزم کالمی اولیه اسالمی، نشان می دهد که در این مكتب گفتگو وجود دارد. در این میان استدالل می 

شودکه عدالت و فضیلت از طریق خرد بشری قابل شناخت اسات. همچناین ایان بااور وجاود دارد کاه       

محور، بنای الهی دارد. عدالت و فضیلت تنها از طریق وحی تحقق می یابد. این رویكرد اخالقی عدالت 

چرا که حقوق انسانی و حیاتی بشری سرچشمه از این گفتمان دارد. قارآن انلاب از اصاطالحاتی مانناد     

ظلم و بی عدالتی، عدالت یا صلو به صورت عینی استفاده می کند، گویی که آن ها واقعیت های هستی 

مه چیزهای اخالقی و باواد اسات.   تجسم ه (. خداوندEl Fadl,2017,8هستند )شناختی مستقل و عینی 

بنابراین، حضور خداوند به عنوان یک واقعیت عینی لزوماً باه معناای وجاود ارزش هاای اخالقای مانناد       

عدالت و خوبی به عنوان یک واقعیت عینی است. بنابراین عدالت، اخالق و حقوق بشر اسالمی از یاک  

یا جهانی بودن، مانند الوهیت، چارا  هادایت   منشا  الهام بخش الهی سرچشمه می گیرند. مطلق اخالقی 

شریعت است. قرآن اعتبار عینی اصول اخالقی و اخالقی را به عنوان فضایلتی جادایی ناپاذیر از خاوبی،     

ن اسااا در  هاای معرفات شاناختی در     بناابرای  .El Fadl,2014,10)تأیید می کند ) زیبایی و الوهیت

این مهم در ساختار حقاوق اساالمی ریشاه داشاته و بناای      محدوده منطقی همیشه در حال تكامل بوده و 

 حقوق و کرامت بشری بر محوریت عدالت است.

 جهانشمولی و حقوق بین الملل اسالمی -3
در این مبحث اساسا به بحث جهانشمولی عدالت محور و جهان شناخت دینی در پرتو حقوق بین الملل   

همواره خواهان عادالت در هار زماان و مكاان و در      اسالمی می پردازیم. انسان به مقتضای ذات خویش

روابط اجتماعی خویش بوده است. سازکارهایی کاه در ایان مسایر در حقاوق داخلای جواماع مختلاف        

صورت گرفته تا حدود زیادی تضمین کننده عدالت گردیده است اما به دلیل فقدان، نقصان و یاا عادم   

جرای کامل و مطلق عدالت با مشكالت خاص خاویش  الملل، اکارایی چنین سازکارهایی در حقوق بین

آور باودن  توان به ورا قااطع مبناای الازام   رو بوده و راه دشواری را در پیش رو دارد. اگرچه نمیروبه

تاوان منكار رویكارد و    الملل در حال حاور را، عدالت و تحقق آن دانست با ایان حاال نمای   حقوق بین

ع و ووع اصول و مقرراتی بر این مبنا گردید و ایان روناد در حاال    المللی به این موووتمایل جامعه بین

 (.90، 0059است )ادیبی،تكامل 

 جهانشمولی اسالم در پرتو آيات الهی -3-1

و با این خطاد هر مومن را « یا ایها الذین آمنوا...»قرآن کریم خطاد خود را این گونه بیان می کند    

آمده است:  از هر قوم و ملتی و هر نژاد و زبانی را اشاره دارد، چنان که در برخی از آیات قرآن کریم

بی گمان من فرستاده خدا به سوی همه  قل یا ایُّها الناا انی رسول اهلل الیكم جمیعاً... یعنی بگو ای مردم»
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این جهانشمولی، جهانی شدن را هم تحت تابیر خود قرار داده چنان که تعاریف جامعی  9«شما هستم...

از مبانی جهانی شدن ارائه شده و مكتب اسالم و حقوق اسالمی را در روابط بین الملل به منصة ظهور 

 گذارده است. 

حقوق اسالم در تعامل ویژه ای است و اسالم با طرح مبانی و اصول الهی بودن با مردمی بودن در 

کلی حقوق در روابط اجتماعی از حقوقدانان و حاکمان جوامع خواسته است برای تحقق بخشیدن به 

ارزش های اسالم در حقوق داخلی و روابط بین المللی تالش کنند و آن چه که بیش از هر چیز در 

هد  اصیل در حقوق اسالم اقامه عدل در  8ر گرفته اصل عدالت است.روابط خارجی مورد توجه قرا

 جامعه بشری است چنان که اصول دیگری نظیر آزادی و مساوات از این اصل برگرفته شده است. آیه

النّااُ لَقَد ارسلنا رُسُلَنا بالبینّاتِ و انزَلنا مَعَهُم الكتادُ وَ المیزانَ لیقومَ »سوره مبارکه حدید می فرماید:  99

در آیه فوق الذکر عدالت به عنوان مهم ترین هد  و ارزش یاد « بالقسطِ وانزلَنا الحدیدَ فیه بأاٌ شدیدٌ.

شده است و هد  از بعبت همه پیامبران و نزول همه کتب آسمانی و بینات را اقامه قسط و عدالت 

در سایه فرآیند  (.5بارکه ممتحنهسوره م 8معرفی می کند. اما نكته مهم بُعد دینی جهانی شدن است )آیه 

جهانی شدن، اندیشه ها، الگوها و گروه های مذهبی نیز توانسته اند تا با بهره گیری از مهم ترین 

سوره  01نیروهای این فرآیند همچون نظام ارتباطی به بازنمایی خود در دنیای جهانی شده بپردازند )آیه 

انَّ هذه اُمَّتُكُم اُمَّهً واحدَهً وَ انا رَبَّكُم فَاعبدون می باشد، » آیه(. بعد دیگر این سخن اشاره به 01الرحمن

، 001،جق0410)مجلسی،« کند.چنان که زمینه تداوم این انقالد را در داخل و خارج کشور فراهم می 

(. در این راستا زمانی که از امت واحد صحبت می شود، نگاه و منظر جهانشمولی نظام اسالمی 41

                                                      

جهانی شدن در سایه سار نظام صلو جهانی میسر است چنان که ارتباط و پیوستگی میان ملل مؤید این مهم است و این از طریق  -9

 صلو و گفتگو میسر است چنان که پیامبر گرامی اسالم )ص( در موارد دعوت به اسالم از راه گفتگو و مذاکره وارد می شدند.

عنوان هد  یا مبنا، مورد توجه و تاکید همه نظام های حقوقی بوده است چه این که عدالت اصل عدالت در طول تاریخ به  -8

« بالعدل قامت السماوات و االرض.»)ص( فرمودند:  اسالم قانونی است که نظام هستی بر محور آن دور می زند چنانكه پیامبر گرامی

 (.489، 08،ج0094)مكارم شیرازی،

[ اما]الْمُقْسِطِینَ.  یُحِبُّ اللَّهَ إِنَّ إِلَیْهِمْ وَتُقْسِطُوا تَبَرُّوهُمْ أَنْ دِیَارِکُمْ مِنْ یُخْرِجُوکُمْ وَلَمْ الدِّینِ فِی یُقَاتِلُوکُمْ لَمْ الَّذِینَ نِعَ اللَّهُ یَنْهَاکُمُ لَا -5

 با و کنید نیكى آنان با که دارد نمى باز اند نكرده بیرون دیارتان از را شما و نجنگیده شما با دین[ کار] در که کسانى از را شما خدا

 دارد. مى دوست را دادگران خدا زیرا ورزید عدالت ایشان

 نهاد. مردم براى را زمین لِلْأَنَامِ. و وَوَعَهَا وَالْأَرْضَ -01
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دد. همان ملت و دولتی که در حقوق بین الملل به آن پرداخته می شود، در واقع امت مشخص می گر

 واحد و حكومت الهی است که شرط ابتنای حقایق جامعه بین المللی است.

 11حقوق بین الملل اسالم و عدالت اجتماعی -3-2

عدالت و نظم با هم مالزمه دارند، زیرا در کشوری که نظم نباشد عدالت هم نیست و در کشوری که    

عدالت نباشد و نظم باشد، آن نظم ارزشی ندارد. بنابراین اجرای قوانین هم نمی تواند انسان را از 

ه قانون به ستمگری معا  کند. وجود قانون هرج و مرج را در جامعه از بین می برد به شرط آن ک

عدالت اجرا شود چرا که عدالت به معنای عام، هم فضیلت ها را دربرمی گیرد و تقریباً واژه ای متردا  

(. یكی از اهدا  حقوق بین الملل اسالمی که هد  متوسط نام 994، 0089است )کریمی نیا،با تقوا 

ل به معنی واقعی کلمه عد (.09سوره مبارکه نسا  98گرفته، عدالت یا سعادت اجتماعی است )آیه 

نكته قابل ذکر این که حق و عدالت الزم « قرار دادن هر چیزی در جای  مناسب خود.»عبارت است از 

 و ملزومند و هرگونه انحرا ، افراط و تفریط و تجاوز به حقوق دیگران برخال  اصل عدل است.

، اجرا و توسعه عدالت، 00است عدالت در قرآن، به صورت یكی از اهدا  بعبت پیامبران الهی مطرح   

 95 از وظایف آنان و از مهم ترین اصول اجتماعی اسالم است و در مورد نظام تشریعی اسالمی در آیه

در « قل امر ربّی بالقسط، بگو پروردگارم به عدالت امر کرده است.»اعرا  می فرماید  سوره مبارکه

رعایت عدل در روابط بین المللی و « خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد»قرآن کریم با تعبیر 

 .(009، 0081شده است )منصور،برخورد نیكو و احترام به موجودیت دیگران اصل کلی قلمداد 

                                                      

 المللی، برایبین وسیع نظام و یک حكومت یک گذاریدر سیاست جانبهو همه جامع مفهوم یک عنوان به اجتماعی عدالت -00

 هایدر قاره مسلمین و فتوحات و ایران روم هایامپراطوری از شكست علی )ع( و پس حضرت امام بار در تاریخ، از طر  اولین

 و همه است حكومتی همگرا و مشروع اصل یک اجتماعی علی)ع(، عدالت امام حضرت شد. از دیدگاه گذاریآسیا و آفریقا پایه

 (.08، 0081را در بردارد )موالنا،  و سازمانی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اداری

 سَمِیعًا کَانَ اللَّهَ إِنَّ بِهِ یَعِظُكُمْ نِعِمَّا اللَّهَ إِنَّ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّااِ بَیْنَ حَكَمْتُمْ وَإِذَا أَهْلِهَا إِلَى الْأَمَانَاتِ تُؤَدُّوا أَنْ یَأْمُرُکُمْ اللَّهَ إِنَّ -09

 کنید داورى عدالت به کنید مى داورى مردم میان چون و کنید رد آن ها صاحبان به را ها سپرده که دهد مى فرمان شما به بَصِیرًا. خدا

 بیناست. شنواى خدا دهد مى پند آن به را شما خدا که است چیزى نیكو حقیقت در

آراماش و امنیات    با گفتگوی تمدن ها روبرو هستیم که هد  از آن: ایجاد دوستی و همبستگی باین ملات هاا، توساعه     در این جا -00

دولت ها در سطو جهان، افزایش میزان بهره وری ارتباطی و فرهنگی، ایجااد صالو عادالناه و پایاداری باین کشاورها، شافافیت بارای         

 (.5، 0080ی دولت ها از فناوری های نوین علمی و... )کریم خانی، همكاری و سازندگی کشورها، برابری در برخوردار
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آسمان ها و »روایات اسالمی در این مقوله بسیار است آن چنان که پیامبر گرامی اسالم )ص( فرمودند    

(. از حضرت امام علی )ع( نقل شده 489، 08،ج0094)مكارم شیرازی،« زمین بر اساا عدالت استوارند.

)ع( فرمودند  امام صادق (. حضرت0951، 0009)فیض االسالم،« است.عدل نگه دارنده همگان »که 

، زیرا عدالت مایه تحقق امنیت اجتماعی است و بارزترین بمره آن، «عدالت از عسل شیرین تر است»

شكوفایی استعدادها و به کمال رسیدن آن ها است. بنابراین عدالت نه تنها وسیله آسایش و امنیت 

منیت بین المللی به شمار اجتماعی برای امت اسالمی است، بلكه بهترین راه طبیعی برای حفظ صلو و ا

 (.009،0089می آید)سلیمی،

 عدالت و اخالق از منظر دين پژوهی -3-3

ها ارزشمند است. آن چه که از مفهوم عدالت به ذهن متباادر  ها و مكانزمان موووع عدل و عدالت در همه   

ایان معنای کاه    هاا، عادل الهای اسات، باه      عادالت  شود چیزی جاز حسان و زیباایی نیسات. در رأا هماه     می

انبیاای   نمایاد. خداوناد عاادل،   پروردگار، فعلی برخال  عدالت انجام نداده و در حق بندگان خود ظلام نمای  

امور دعوت نماوده   ها را نیز به رعایت عدالت در همهخود را برای بسط عدالت فرستاده و درآیات قرآن انسان

شاود: عادالت فاردی و    خود به دو قسم تقسیم می باشد. عدالت بشریاست که این به معنای عدالت بشری می

ی عدالت اجتماعی. افراد ابتدا باید عدالت را درون خود ایجاد کنند؛ بدین صاورت کاه باا حااکم کاردن قاوهّ      

آن ها را متعادل و متاوازن نمایناد کاه باه معناای عادالت فاردی اسات و پاس از آن           عقل بر سایر قوای نفس،

ع باشند که از آن به عنوان عدالت اجتمااعی یااد مای شاود. حاال ایان ساؤال        درصدد اجرای عدالت در اجتما

 ای بین عدالت فردی و اجتماعی وجود دارد؟  شود که چه رابطهمطرح می

دانند. در بسیاری از دانشمندان عدالت فردی و رعایت اخالق را شرط تحقق عدالت اجتماعی می   

عاریف متعددی بنابر تفاوت انواع ایدئولوژی ها خصوص موووع اخالق که زیربنای عدالت است، ت

وجود دارد. این تفاوت عموما در دو قسمت طبقه بندی می شوند. قسمت اول از نگرش خداگرایی و به 

طور اخص از ادیان ابراهیمی نشأت می گیرد که رعایت اخالق را در گرو داشتن تقوای الهی و رعایت 

ا ناشی از سرلوحه تجربه بشری است که عموما جوامعی با شرعیات می پندارد. اما قسمت دوم عموم

نگرش سكوالر به تدوین این گونه اخالقیات ممارست دارند و بر حسب احوال پیشینیان و احوال حال، 

به تدوین قواعد اخالقی می پردازند. در هر دو حالت مقوله اخالق و فضیلت ها  تا آن جا مورد توجه 

که آن را در مرحله قانونگذاری نیز دخیل می نمایند و بر اساا اصول فیلسوفان و دانشمندان است 

اخالقی حاکم بر جامعه به تنقیو وتقنین روی می آورند. تا آن جا که بسیاری از قوانین بر اساا پایه 

 های اخالق فردی و اجتماعی بنیان نهاده شده است.
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 تحقق عدالت اجتماعی در پرتو حقوق بین الملل اسالمی -3-4

عدالت اجتماعی اصطالحی است که به تحقق عدالت در اجتماع مربوط می شود و هرگاه در اجتماع،    

امكانات و توانمندی ها به گونه ای صحیو و هر چیزی در جای خود قرار گیرد و مقام ها، موقعیت ها، 

ستی در این جا (. نكته ای که بای94، 0089)پرور،منطقی توزیع شود عدالت اجتماعی تحقق یافته است 

های دانشمندان، به آن اشاره نمود بحث عدالت در حوزه سیاسی و اجتماعی است آن چنان که در گفته

عدالت جز  فضایل انسانی برشمرده شده و عدالت همانا احترام گذاردن به هرگونه قواعدی است که 

. تحقق عدالت اجتماعی به (005، 0098رفتار کنند )مطهری،مقرر دارد آدمیان چگونه باید با یكدیگر 

دلیل شرایط متنوع و پیچیده جوامع انسانی ابعاد گوناگونی دارد آن چنان که در این سخن تبیین ابعاد 

عدالت اجتماعی رویكرد اصلی ماست. گرایش به عدالت از جنبه اقدارگرایی و حاکمیت در بستر 

ین حالت عدالت در حالت پایداری (. هرچند در ا99، 0059می گیرد )ادیبی،حقوق بین الملل نشات 

قرار نمی گیرد و به محض وقوع تغییرات دستخوش تحول می گردد. در این میان اگر بنای عداالت 

آرمانی و انسانی باشد، پابرجا و گریز از آن امكان ندارد. در این راستا، تحقق عدالت با ببوت حق نمود 

قوق بین الملل است. در این میان حقوق بین الملل پیدا می کند و این یک جلوه و روشنای مهم بشری ح

ها تاکید دارد و « حق بر...»اسالمی نیز بنای یافته حقیقی خود را، حق و عدالت می داند و بر تمام آن 

این مهم برای تضمین صلحی است که حقوق اسالمی پیشتاز این مسئله است. ماده سوم اعالمیه اسالمی 

آزادی های بنیادین می پردازد و حق انسانی را برتر و مطابق با احكام حقوق بشر، به حقوق اساسی و 

 شریعت اسالمی می داند.

 نتیجه 
طرز تلقی ما از حقوق بین الملل اسالمی به عنوان یاک رویكارد مكتبای و جهانشامول بسایار اهمیات          

دارد. آن چه کاه اماروزه بایش از پایش واروری باه نظار مای رساد بحاث اخالقای کاردن حقاوق در              

چهارچود نظام جمعی بین المللی است. وجود اخالق تضمین کننده اجرای اصول بین الملال و احتارام   

دالت و کرامت انسانی و التزام دهنده مبانی حقوق بشر بوده اسات. حقاوق باین الملال در رابطاه باا       به ع

مكارم »مكتب اسالم هم این تضمین را پذیرفته، آن چنان که رسالت جهانی حقوق بین الملل اسالمی بر 

نیات باین   تاکید داشته و در این سیرسلو ، چهارچود را عدالت و کرامت انساانی، صالو و ام  « اخالق

المللی، عملكرد قاعده مند جامعه جهانی بر اساا اصول حقوق بین الملل و اجرای قواعد آمره گذاشاته  

با عنایت باه جامعیات و گساتردگی دامناه     و مرکز چهارچود را اخالق بر مبنای عدالت قرارداده است. 

ود و بر پایاه ارزش هاا و   نفوذ اسالم و با توجه به این که اسالم مدعی ایجاد نظام سیاسی مخصوص به خ
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معنویات دینی می باشد، نقش و جایگاه دین در هدایت حرکت عظیم اجتماعی مبال زدنای باوده چناان    

که با ایجاد نظم و وجود قانون حصول عدالت امری است مبتنی بر خواسته های جمعی جامعه اسالمی و 

و نظم بنیان بخش همیشگی عدالت و قانون  حتی این مسئله امنیت اجتماعی را هم نویدبخش بوده است.

ببات اخالق است. این مهم چه در عرصه حقوق داخلی و چه حقوق باین الملال نقطاه عطاف تعهادات      

داخلی، منطقه ای، بین المللی و جهانی است. این قاعده مندی به صورت کاامال واواو در منشاور ملال     

قوق اسالمی تشریو گردیاده اسات. ایان    متحد، اعالمیه جهانی حقوق بشر و سایر اعالمیه های جهانی ح

 برآیندی از تابیر جهانی و تعامل حقوق بین الملل و حقوق اسالمی در مورد اخالق و عدالت است.
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