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بررسی انگاره های اخالقی اسالم در عرصه ی روابط بین الملل

استادیار جامعه المصطفی)ص( العالمیه دانش آموخته دکترای 
علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبایی

سید مهدی طاهری

چکیده: با توجه به گرایش ذاتی بشر به اجتماع، انسان ها در زندگی اجتماعی با همنوعان خود، 
اجتماعاتی را در سطوح مختلف تشکیل می دهند که خصیصه منفعت طلبی باعث می شود تا در 
ــطوح دچار نزاع شده و به منظور اجتناب از پیامدهای زیانبار آن و در عین حال تأمین  تمام س
ــطوح تعامل انسان ها،  منافع خود، به تنظیم و تدوین مالک هایی بپردازند. یکی از مهم ترین س
روابط بین الملل است که شامل روابط بین حکومت ها، گروه های خارجی، سازمان ها و حتی افراد 
کشورهای مختلف در این سطح بوده و این روابط تا زمانی می تواند از آسیب پذیری مصون بماند 

که بر اساس مالک های منطقی و معقول تنظیم شده باشد.
از آنجایی که انسان ها همواره در جستجوی سازنده ترین مکتب در عرصه های مختلف از جمله 
ــتند، لذا مکتب های گوناگون همواره ادعای برتری نسبت به سایر مکاتب  روابط بین الملل هس
ــالم به عنوان یک مکتب جامع تنظیم روابط  ــتند. در بین ادیان، مذاهب و مکاتب دنیا، اس داش
انسانی در عرصه بین الملل، مالک های عادالنه ای را با تکیه بر محور اخالق و شرع در نظر گرفته 
است. عطف به دیدگاه های مذکور، نگارنده با گردآوری منابع به صورت کتابخانه ای و بهره مندی 
ــی این سؤال است که اسالم چه رویکردی به اصول  از روش توصیفی – تحلیلی، درصدد بررس

اخالقی در روابط بین الملل دارد؟
نویسنده بر آن باور است که اسالم در ردیف نظریه های هنجاری یا ارزشی روابط بین الملل، به 
بایدها و نبایدهای پدیده های بین المللی پرداخته و روابط بین المللی را آن گونه که باید باشد، با 

رویکرد اخالقی توصیف و تجویز می کند.
کلید واژه ها: اخالق، روابط بین الملل و اسالم.

  seyedmehditaheri@gmail.com

| تاریخ دریافت:94/6/15 | تاریخ پذیرش:94/9/2 |
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مقدمه
ــالق و رعایت یا عدم  ــن موضوعات مطرح در روابط بین الملل، نقش اخ ــی از محوری تری یک
رعایت قواعد اخالقی در روابط بین الملل، میزان نقش و کارآمدی آنها در هدایت و جهت دهی به 
دولت هاست. در راستای بحث درباره ي جایگاه و نقش ارزش های اخالقی و انسانی در سیاست 

بین الملل، سه نوع رابطه در نظریه های روابط بین الملل در این زمینه قابل تصور است: 
گروه اول؛ عدم توجه به ارزش ها و موازین اخالقی: این گروه به نظریه های اثبات گرا معتقدند 
که عاری از هرگونه ذکر ارزش های اخالقی بوده و تنها به توضیح عناصر و شرایط قابل مشاهده 
ــردازی علمی و اثباتی باید به  ــا می پردازند. بر مبنای تفکر این گروه، نظریه پ ــه بین آنه و رابط
پردازش نظریه ای بیانجامد که همانند نظریه علوم طبیعی، به صورت عینی و عاری از ارزش ها 

و داوری های اخالقی باشد.
گروه دوم؛ توصیف ارزش های اخالقی بدون هرگونه تجویز رفتاری و عملی: این گروه شامل 
ــای اثبات گرایی، معتقدند که نظریه پردازی  ــتند که برخالف ادع نظریه های فرا اثبات گرا هس
عینی و تجربی محض عاری از اخالق و ارزش های اخالقی در روابط بین الملل امکان ندارد. در 
ــن حال این گروه نظام و ارزش های اخالقی فردی و اجتماعی را تنها به عنوان واقعیت های  عی
روابط بین الملل توصیف نموده و به داوری در مورد درستی یا نادرستی ارزش ها و اصول اخالقی 

نمی پردازند. 
گروه سوم؛ به کارگیری ارزش ها و قواعد  اخالقی به عنوان یک جزء مقوم نظریه: این گروه 
شامل نظریه هایی هستند که ارزش ها و اصول اخالقی را به صورت عناصر ضروری و مقوم خود 
به کار برده و به بایدها و نبایدهای ارزشی پدیده های بین المللی می پردازند و روابط بین المللی 
ــروه از نظریه ها در روابط بین الملل  ــد، مورد توجه قرار می دهند. این گ ــه که باید باش را آن گون
هنجاری یا ارزشی تلقی می شوند. از جمله این نظریه ها، تئوری سازه انگاری است که طرفدارانش 
ــترک از جمله قواعد و موازین اخالقی، دارای  مي گویند نظام باورها، ارزش ها و هنجارهای مش
ــاختاری بوده و بر کنش و رفتار بازیگران بین المللی تأثیر می گذارند  خصوصیات و تأثیرات س

)دهقانی فیروزآبادی 1388(.
عطف به دیدگاه های مذکور، نگارنده در این مقاله درصدد بررسی این سؤال است که اسالم 

چه رویکردی به  اصول اخالقی در روابط بین الملل دارد؟
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ــالم در ردیف نظریه های هنجاری یا  ــخ به این سؤال نویسنده برآن باور است که اس در پاس
ارزشی روابط بین الملل، به بایدها و نبایدهای پدیده های بین المللی پرداخته و روابط بین المللی 

را آن گونه که باید باشد، با رویکرد اخالقی توصیف و تجویز می کند.

پیشینه تحقیق
باید اظهار کرد که پیشینه مباحث مکتوب در این باره، در چند زمینه مورد بحث قرار گرفته 

است: 
ــی اخالق و اخالق سیاسی در روابط بین الملل در عرصه تئوریک  برخی از محققان به بررس
پرداخته اند که از جمله آنها مجموعه مقاالت اخالق و روابط بین الملل با کوشش مهدی ذاکریان 

و مجموعه مقاالت اخالق سیاسی با همت نیما کیانی می باشد. 
ــته از  ــت، دو دس ــبت اخالق و سیاس در کتاب اخالق و روابط بین الملل، مؤلف در بحث نس
ــتور کار خود قرار داده و  ضمن تبیین و نقد دیدگاه های  مطالعات نظری و کاربردی را در دس
اندیشمندان و مکاتب غیر ایرانی، به طرح اولیه دیدگاه های اسالمی در این باره پرداخته است 
ــی نیز نویسنده موضوعاتی همچون اخالق  )ذاکریان1390(. در مجموعه مقاالت اخالق سیاس
سیاسی از منظر اسالم، اخالق سیاسی در نظریه های معاصر، اخالق سیاسی و سیاست گذاری، 
اخالق سیاسی و پیشرفت، اخالق سیاسی و اندیشه های سیاسی و اخالق سیاسی در سیاست 

جهانی و روابط بین الملل را مورد بررسی قرار داده است )کیانی 1388(.
ــالم در خصوص روابط  بخش دیگر آثار مرتبط در این زمینه مربوط به بایدها و نبایدهای اس
ــالم اثر آیت اهلل  ــد که مهم ترین اثر در این باره کتاب روابط بین المللی در اس بین الملل می باش
جوادی آملی می باشد. مؤلف محترم در این اثر به مباحث نظری و مبانی مناسبات اجتماعی در 
عرصه بین الملل از منظر اسالم پرداخته و بر محورهای اساسی آن روابط همانند فطرت بشری 
تأکید می ورزد. همچنین ایشان در این کتاب به علل و عواملی که در پندار عده ای، قانون روابط 
انسانی در عرصه جهانی است، اشاره نموده و علت ناصحیح بودن آن را تبیین می کند )جوادی 

آملی 1388(.
عرصه بعدی تحقیقات شامل مبانی فقهی شیعه و سنی در روابط بین الملل می باشد که توسط 

نویسندگانی همچون سیدمحمود علوی و عارف خلیل ابوعید مورد بررسی قرار گرفته است. 
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ــه زیربنایي براي روابط  ــته از قواعد فقهي پرداخته که جنب ــوی در کتاب خود به آن دس عل
بین الملل دارد و در این راستا شکل، جهت و اهداف روابط خارجي حکومت اسالمي را ترسیم 
مي کند )علوی 1386(. ابوعید نیز در اثر خود از منابعی چون کتاب، سنت و رفتار خلفا استفاده 
کرده تا از این رهگذر، به  صورت مستدل به اصول اسالم و چهارچوب اسالمی در تنظیم روابط 

بین المللی اشاره نماید )ابوعید 1391(.
یکی دیگر از ابعاد تحقیقات مدون در این زمینه بحث رفتار سیاسی و روابط خارجی دولت 
اسالمی است که توسط پژوهش گرانی همچون عبدالقیوم سجادی در کتاب دیپلماسی و رفتار 
سیاسی در اسالم و محمد حمیداهلل در کتاب سلوک بین المللی دولت اسالمی به رشته تحریر 

در آمده است.
ــت تا تعامالت سیاسی از نگاه اسالم را بررسی و نکات  ــجادی در کتاب خود در پی آن اس س
حائز اهمیت آن را در علم سیاست و رفتارهای سیاسی امروز بازگو کند. وی در این اثر به بررسی 
مبانی رفتار دیپلماتیک در روابط بین المللی، ماهیت، اصول، ویژگی های دیپلماسی اسالم، اهداف 
و ابزارهای آن می پردازد و در نهایت هم سیر تطور و نمودهای تاریخی دیپلماسی اسالمی را در 
ــدین می کاود. )سجادی 1383( حمیداهلل در اثر خود ضمن بررسی  عصر پیامبر و خلفای راش
ــالمی، موضوعاتی صلح و دیپلماسی را واکاوی نموده و در آخر نیز  کلیات حقوق بین الملل اس

درباره ي روابط خصمانه و بیطرفی بحث مي کند )حمیداهلل 1380(.
به آثار مذکور باید تحقیقات صورت گرفته در خصوص همزیستی مسالمت آمیز در اسالم و 
حقوق بین الملل را نیز اضافه کرد که به بررسی مقایسه ای اصولی مسالمت آمیز مبتنی بر اسالم 

و حقوق بین الملل پرداخته اند.
با توجه به پژوهش های انجام گرفته در این زمینه، محقق در این اثر به دنبال آن است تا ضمن 
ــتفاده از آثار مذکور  ــالمی همچون قرآن کریم و کتب روایی و اس بهره مندی از منابع اصیل اس

در این زمینه، به بررسی انگاره های اخالقی حاکم بر روابط بین الملل از دیدگاه اسالم بپردازد.
ذکر این نکته ضروری است که تئوري هاي حاکم بر عرصه ي روابط بین الملل با مفروض قرار 
ــت هاي سکوالر را به عنوان مبنایي صلح آمیز، با ثبات و  دادن بازیگري دولت هاي غربي، سیاس
ــتقرار نظم  ــي براي روابط بین الملل قرار داده و برای حفظ وضع بین المللی موجود یا اس جهان
ــت که با تمرکز نظریه های  ــده اند. این در حالی اس جهانی مطلوب و ماهیتاً غربی پردازش ش
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ــل بر عالئق قدرت های بزرگ، آنها از قدرت تبیین الزم برای فهم  ــان اصلی روابط بین المل جری
رفتار و تحلیل سیاست خارجی کشورهایی که تفاوت های تاریخی، فرهنگی، ارزش و ایستاری با 

دولت های غربی دارند، برخوردار نیستند. 
دراین راستا، مدعای ما آن است که ایده اسالم درباره ي روابط بین الملل شامل نظریه اسالمي 
ــه اي از گزاره هاي منطقي مرتبط و  ــد که نظامي از انگاره ها یا مجموع روابط بین الملل مي باش
همساز را بیان نموده و تنها به فکر منافع ملت ها و دولت های اسالمی نبوده؛ بلکه فراتر از آن در 
چهارچوب نظم و نظام بین الملل عادالنه که در آن انسان )در هر دو صورت فردی و جمعی( به 
سعادت و کمال برسد، به دنبال منافع بشریت در تمام دنیا می باشد که در ادامه به بررسی آن 

می پردازیم.

1- مبانی و اهداف روابط بین الملل اسالمی
دین اسالم طراحی و تأسیس یک اجتماع اخالقی جهانی فراتر از دولت ملی را دنبال می کند 
ــانی و اخالقی را در قالب یک اجتماع سیاسی و ساختار فراملی عدالت  تا بتواند ارزش های انس
ــی- اخالقی، امنیت و سعادت بشریت تأمین شود.  محور محقق نماید تا در این اجتماع سیاس
دراین راستا، خدا محوری و عدالت گری دو پایه و مبنای مهم روابط بین المللی اسالمی محسوب 

می گردند. 
برمبنای خدا محوری که هسته اصلی اندیشه و نظام اسالمی در عرصه داخلی و بین المللی را 
تشکیل می دهد، محور اصلی در تمام عرصه ها باید گام برداشتن در چهارچوب قوانین و احکام 

الهی باشد. 
ــد و مالک  ــات نباید ناقض عدالت باش ــز هیچ یک از تصمیم ــتری نی برمبنای عدالت گس
ــتورات خداوند است. برمبنای عدالت خواهی در  ــتری نیز حکم کردن بر اساس دس عدالت گس
اسالم، از آنجایی که حکومت اسالمی برای برپایی عدالت در جهان تالش می کند، لذا نمی توان 
در عرصه بین الملل با ستمگران مهربان بود و نسبت به محرومان بی اعتنایی کرد. در این زمینه 

امام خمینی می فرمایند: 
ــلمانان جهان و  ــائل مس ــکالت و مس ــیدگی به مش ما باید در ارتباط با مردم جهان و رس

ــالش نماییم و این را باید از  ــنگان و محرومان با تمام وجود ت ــت از مبارزان و گرس حمای
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اصول سیاست خارجی خود بدانیم. )امام خمینی 1385 ج 21: 90( 

ــد که برمبنای بسیاری از مکاتب رایج در  اما درباره ي اهداف روابط بین الملل باید متذکر ش
دنیای معاصر، قدرت غایت، و هدف اصلی سیاست محسوب می گردد )دورژه 1358: 3(. بر این 
مبنا، هدف دولت ها در کسب قدرت نیز تسلط بر دیگران می باشد تا بتوانند منافع مادی خود 
را تأمین کنند؛ این در حالی است که در اسالم قدرت تنها وسیله ای برای تعالی فرامین الهی و 
تحقق اصول اخالقی برگرفته از آن تلقی می گردد و بدین ترتیب هدف  نهایی در کسب قدرت، 

دستیابی به سعادت و کمال بشری می باشد.
دستیابی به این هدف نیازمند مقدماتی همچون انزال کتاب آسمانی و ارسال پیامبران بوده 

و در آیات قرآن و سنت نبوی، از این هدف با عناوین متفاوتی بیان شده است که عبارتند از: 
- استقرار عدالت اجتماعی: » لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالَْبیِّناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْکتاَب َو الِْمیزاَن 
لَِیُقوَم الّناُس بِالِْقْسِط...«: ما رسوالن خود را با دالئل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب )آسمانی( 
ــایي حق از باطل و قوانین عادالنه( نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند)  و میزان )شناس

حدید: 25(.
ُلَماِت إِلَی  - راهنمایی و ارشاد جوامع بشری: »... ِکَتاٌب أَنَزلَْناُه إِلَْیَک لُِتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّ
ــت که بر تو نازل کردیم تا مردم را به  ِِّهْم إِلَی ِصَراِط الَْعِزیِز الَْحِمید«ِ: ... کتابی اس النُّورِ بِإِْذِن َرب
ــان از تاریکی به روشنایی ببری و به راه خدای پیروزمند ستودنی راهنمایی  فرمان پروردگارش

کنی ) ابراهیم: 1(.
- تکمیل مکارم اخالقی: رسول اکرم: » اِنِّی بُِعثُت اِلُتِِمُم َمکارُِم االَخالق«: من برای کامل 

کردن مکارم اخالق برگزیده شده ام )طباطبایی 1414ج  19: 377 (.
ــعادت و کمال  در مجموع، این اهداف به منزله پیش زمینه هایی برای هدف غایی یعنی س

بشری قلمداد می گردد.

2- اصول مبتنی بر اخالق در روابط بین الملل اسالمی
دین همواره در طول تاریخ حیات بشر از عوامل تأثیرگذار بر زندگی انسان ها بوده و در حال 
ــد. در قیاس با  حاضر نیز در عرصه معادالت نظام بین الملل از جایگاه ویژه ای برخوردار می باش
سایر ادیان، اسالم آییني جامع، فراگیر و جاودانه است که مخاطبان احکام اسالمي شامل نژاد 
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ــتند؛ بلکه همه مردم از هر نژاد و ملیت، هر زبان و  و گروه خاص در زمان یا مکان ویژه اي نیس
فرهنگ و داراي هر عقیده و مرامي در سراسر گیتي، مخاطب پیام ها و احکام اسالم بوده و اسالم 
اصول جامعی را در عرصه بین الملل بر مبنای اخالق دنبال می کند که در ادامه به مهم ترین آنها 

اشاره می شود.

2-1- اتحاد جوامع با تکیه بر فطرت پاک بشر
ــت و بدون هماهنگی با دیگران، خطوط اصیل  ــان از آن جهت که به جامعه نیازمند اس انس
سعادت وی ترسیم نمی شود، باید با همنوعان خویش سازش نماید. با وجود تفاوت انسان ها در 
قوم، نژاد، زبان، مذهب، آداب، رسوم و....، محور اساسی وحدت انسان ها و اتحاد جوامع بشری، 
فطرت توحیدی آنهاست که هیچ کدام از عناصر اختالف زا تأثیری بر آن ندارد و اگر انسان ها بر 
مبنای فطرت پاک خود با یکدیگر تعامل کنند، می توانند زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند و 
دراین صورت تعامل با غیرمسلمان نیز تحت اصول مشترک انسانی محقق خواهد شد )جوادی 

آملی 1388: 143- 140(. 

2-2- اصل برابری ملت ها 
اسالم تالش می کند تا با ایجاد وحدت اندیشه و نظر در میان همه انسان ها، عوامل واگرایی را 
نفی نماید و این اندیشه بنیادین را گسترش  دهد که همه انسان ها برابر هستند و هیچ کس بر 
دیگری برتری ندارد، لذا مهم ترین معیار برابری و اقدام عملی در حفظ این معیار شامل کرامت 
انسانی و نفی برتری طلبی در عرصه بین الملل می باشد و هر آنچه که این دو اصل را نفی کند، 

محکوم می باشد.
2-2-1- کرامت انسانی

با توجه به اصل »کرامت انسانی« در اسالم، از آنجایی که تمامی انسان ها مخلوق و بنده خداوند 
قلمداد می شوند، لذا هر فرد با هر دیدگاهی دارای حرمت می باشد. بدین ترتیب غیرمسلمانان نیز 
از آن جهت که در انسانیت و کرامت انسانی با مسلمانان شریک هستند، دارای احترام می باشند، 
هر چند در عقیده و مذهب متفاوت هستند. چنانکه خداوند متعال در قرآن کریم فرموده است: 
ََّما  َُّه َمْن َقَتَل نَْفًسا بَِغیِر نَْفٍس أَْو َفَساٍد فِی اْلَْرِض َفَکأَن »ِمْن أَْجِل َذلَِک َکَتْبَنا َعلَی بَِنی إِْسَرائِیَل أَن
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ََّما أَْحیا النَّاَس َجِمیًعا...«: از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر  َقَتَل النَّاَس َجِمیًعا َوَمْن أَْحیاَها َفَکأَن
داشتیم که هر کس فردی را- جز به قصاص قتل، یا ]به کیفر[ فسادی در زمین- بکشد، چنان 
است که گویی همه مردم را کشته باشد. و هر کس فردی را زنده بدارد، چنان است که گویی 

تمام مردم را زنده داشته است )مائده: 32(. 

2-2-2- نفی قوم پرستی و نژادپرستی
ــالمي در روابط بین الملل، جدیت در عینیت بخشي  یکی از ابعاد مهم و تأثیر گذار مکتب اس
ــن مقابله با بي عدالتي ها و  ــت. این رهایي متضم ــه موضوع رهایي ملت ها فارغ از نژاد آنهاس ب
نابرابري هاي موجود در چهارچوب نظم حاکم بین الملل، استقالل و خودمختاري )حق تعیین 
ــالمي روابط بین الملل در پي  ــت. از جمله مصادیق رهایي که نظریه اس ــت خود( اس سرنوش
عینیت بخشي به آن مي باشد، رهایي از تبعیض قومي و نژادي است. مقابله با موضوع تبعیض 
قومي و نژادي، مدت های طوالنی از سوي کشورهاي غربي و سازمان هاي مرتبط با آنها مطرح 
می شود؛ اما در اکثر موارد فقط در سطح شعار باقي مانده است. این در شرایطي است که نظریه 
ــالمي روابط بین الملل معتقد است احترام به نوع بشر )انسان بما هو انسان( بدون توجه به  اس
ــتگی در سطح  ــی اخالقی به عنوان عامل وحدت و همبس نژاد و قوم آن و تکوین جهان اندیش
بین المللی، از اصول مبرهن در روابط بین الملل مي باشد و به رنگ و نژاد خاصي محدود نمي شود. 
در این  راستا قرآن کریم، هر گونه تفکر نژادپرستانه را محکوم نموده و همه انسان ها را فرزند یک 
پدر و مادر و فاقد برتری نژادی، قومی و مذهبی می داند. »یا أَیَُّها الّناُس إِنّا َخلَْقناُکْم ِمْن َذَکر َو 
أُنْثی َو َجَعلْناُکْم ُشُعوباً َو َقبائَِل لَِتعاَرُفوا إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهلّلِ أَتْقاُکْم إِنَّ اهلّلَ َعلِیٌم َخِبیٌر«: ای مردم 
همانا شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و به هیأت اقوام و قبایلی در آوردیم تا با یکدیگر انس 
و آشنایی یابید. بی گمان گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزگارترین شماست، خداوند دانای آگاه 

است )حجرات: 13(.  
2-3- اصل عدم مداخله قهرآمیز برای ترویج عقیده )آزادی عقیده(

بر مبنای دستورات دین مبین اسالم، مسلمانان نباید برای ترویج عقیده در میان سایر ادیان 
و ملیت ها به سیاست های اجبارآمیز در حوزه دینی دست بزنند. خداوند متعال در سوره مبارکه 
یِن...«: در کار دین اکراه روا  ــت: »اَل إِْکَراَه فِی الدِّ ــلمانان متذکر شده اس بقره، این اصل را به مس
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نیست ) بقره: 256(. 
َُّک آلَمَن َمْن فِی اْلَْرِض ُکلُُّهْم  ــت: »َو لَْو شاَء َرب ــول اکرم آمده اس در جای دیگر خطاب به رس
ــت، تمامی اهل  َجِمیعاً أَ َفأَنَْت تُْکِرُه الّناَس َحّتی یَُکونُوا ُمْؤِمِنیَن«: اگرچه پروردگارت می خواس
ــندـ  ایمان می آوردند، پس آیا تو مردم را به اکراه وا  ــته باش زمینـ  بدون اینکه اختیاری داش
می داری که مؤمن شوند؟ )یونس: 99( همچنین پیامبر را مأمور ابالغ دستورهای الهی دانستند، 
ُِّکْم َفَمْن شاَء َفلُْیْؤِمْن َو َمْن شاَء َفلَْیْکُفْر«: و  خواه مخالفان ایمان بیاورند یا نه: »َو ُقِل الَْحقُّ ِمْن َرب
بگو این حق از سوی پروردگارتان است، پس هرکس می خواهد ایمان بیاورد و هرکس می خواهد 

کفر ورزد ) کهف: 29(. 
با توجه به آیات مذکور باید اظهار داشت که ایمان به خداوند هیچ گاه تحمیلی نیست؛ بلکه 
ــود تا مردم آن را درک کنند و با اراده و  ــتورهای الهی بیان ش ــت که حقایق و دس مهم این اس

اختیار خویش آن را بپذیرند. 
بهره مندی از اصل عدم مداخله قهرآمیز در ترویج عقیده منجر به کاهش سطح تعارضات در 
مناسبات بین المللی خواهد شد، این در حالی است که در دنیای معاصر برخی از ادیان در نقاط 

مختلف دنیا، در استفاده از اجبار، به خود شک و شبهه ای راه نمی دهند. 

 2-4- اصل نفی سبیل
قرآن کریم درباره ي این اصل اشاره می کند: »َولَن یَْجَعَل اهللُ لِلَْکافِِریَن َعلَی الُْمْؤِمِنیَن َسِبیاًل«: 
خداوند سبیل و طریقی برای کافران بر مؤمنان قرار نداده است )نساء: 141(. مفهوم اصل نفی 
سبیل این است که خداوند سلطه بیگانگان بر مسلمانان را نفی نموده و بر پایه این مبنا امت 
ــالمی مؤظف هستند تا برای حفظ استقالل و از میان برداشتن زمینه های وابستگی تالش  اس

نمایند.
ــلبی، نفی سلطه  ــلبی و ایجابی دارد: در جنبه س ــبیل دو جنبه س به طورکلی قاعده نفی س
ــت مسلمانان را بیان می کند و در جنبه ایجابی نیز بیان  کننده  بیگانگان بر مقدرات و سرنوش
ــالمی برای حفظ استقالل و از میان برداشتن زمینه های وابستگی است  وظیفه دینی امت اس

)دهشیری 1380 ج 6: 63(. 
ــبیل باید در حوزه های مختلف راه هر نوع سلطه بیگانگان بر جوامع  ــاس اصل نفی س بر اس



82

94
ن 

ستا
تاب

 | 
4 

ره
ما

 ش
م |

سال
ر ا

 د
ی

اس
سی

شه 
دی

ه ان
ـام

لنـ
فص

اسالمی را مسدود کرد: از نظر سیاسی، عدم پذیرش حمایت کردن، نفی ظلم، مقابله با استبداد 
ــتعمار، عدم جواز مداخله بیگانگان در امور داخلی کشور اسالمی و عدم اجازه برای رخنه  و اس
ــلط بر مقدرات و تدابیر تظامی مورد تأکید  کافران در تصمیم گیری ها و از نظر نظامی عدم تس
ــتگی اقتصادی و جلوگیری از نفوذ فرهنگی مورد توجه  ــت. در روابط خارجی نیز عدم وابس اس

است )سجادی 1383: 58(. 
عالوه بر وظیفه شرعی امت اسالمی در حفظ استقالل، نفی سلطه بیگانگان بر مسلمانان و از 
میان برداشتن زمینه های وابستگی، همچنین در قبال ظلم به دیگران حتی افراد غیرمسلمان در 
جوامع مختلف نیز وظیفه دارند. در این زمینه حضرت علی)ع( می فرمایند: »کونوا لظالم خصماً و 
للمظلوم عونا«ً: دشمن ظالم و کمک حال مظلوم باشید )امام  علی بن ابیطالب)ع( 1370: نامه 47(. 
همچنین رسول اکرم در این خصوص تصریح می کنند: »من سمع رجاًل ینادی یا للمسلمین فلم 
یجبه فلیس بمسلم«: هر کس ندای مردی را بشنود که فریاد برآورد ای مسلمانان به دادم برسید 

اما اجابتش نکند، هرگز مسلمان نیست )الحر العاملي 1408 ج 15: 141(. 
فراتر از وظیفه اسالمی درخصوص حمایت از مظلومان مسلمان، حضرت علی)ع( در مورد غیر 
مسلمانان مظلوم نیز به سفارش اکید داشته اند: اگر مسلمانی بشنود که در سرزمین های اسالمی، 
ــمنان کنده شده و از غم این فاجعه بمیرد، جای  ــط دش زیورآالت از پای یک زن یهودی توس

سرزنش ندارد )امام علی بن ابیطالب)ع( 1370: خطبه جهاد(.  
در راستای وظایف ترسیم شده در شرع مقدس اسالم، سیاست خارجی ترسیم شده پس از 

پیروزی انقالب اسالمی ایران نیز بر همین مبنا بوده است. 
اصل تعهد و التزام به پیمان ها

ــت که در آیات متعدد قرآن کریم بر آن  ــالم اس ــتورات اس وفای به عهد و پیمان یکی از دس
تأکید شده است. برخی آیات، بر رعایت تعهد و پیمان به طور مطلق اشاره شده، در برخی دیگر 
التزام به پیمان یک تکلیف و مسئولیت معرفي شده است. در شماری از آیات نیز تأکید بر وفای 
به عهد و التزام آن و همچنین پیامدهای زیان بار نقض پیمان را ذکر کرده که در ادامه برخی از 

آنها آورده می شود:
ــانی که ایمان آورده اید به پیمان ها و قراردادها  - »یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا أَْوُفوا بِالُْعُقوِد...«: ای کس

وفا کنید... )مائده: 1(. 
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تِِهم إِنَّ اهلّلَ یُِحبُّ الُْمتَِّقیَن«: پس با آنها تا مدتی که مقرر  ــوا إِلَیِهْم َعْهَدُهْم إِلَی ُمدَّ - »... َفأَتِمُّ
داشته اید عهد نگاه دارید، که خدا متقیان را دوست می دارد )توبه: 4(. 

- »... َمْن أَْوَفی بَِعْهِدهِ َواتََّقی َفإِنَّ اهللَ یِحبُّ الُْمتَِّقیَن«: هر کس به عهد خویش وفا کند و تقوا 
داشته باشد، پس بی گمان خداوند پرهیزکاران را دوست می دارد  )آل عمران : 76(. 

َِّذیَن ُهْم ِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِهْم راعون«: مؤمنین کسانی هستند که امانت ها و عهد خود را  - »َوال
رعایت می کنند )مومنون: 8(. 

- »َوأَْوُفوا بِالَْعْهِد إِنَّ  الَْعْهَد َکاَن َمْسُئواًل«: به عهدی که کرده اید وفادار باشید، چرا که بازخواست 
می شوید )اسراء: 34(. 

در سیره عملی رهبران معصوم نیز این اصل در چهارچوب کلی رفتار خارجی دولت اسالمی 
ــب را تأکید می کند که  ــیره عملی پیامبر به خوبی این مطل ــلمانان قرار می گیرد. س با غیرمس
برجسته ترین آن، پایبندی ایشان به مفاد صلح حدیبیه است که پیامبر با ناخشنودی افراد تازه 

مسلمانی را که از شکنجه و آزار قریش به سوی مدینه هجرت کرده بودند، باز می گرداند. 
همچنین امام علی)ع( نیز لزوم وفای به عهد و التزام به پیمان های سیاسی و نظامی را آنچنان 

مهم می خواند که شکستن آن را صالح نمی داند. ایشان در این زمینه می فرمایند: 
ــد و یا تعهد کردی که به وی پناه دهی، جامه  ــته ش ــمنت پیمانی بس اگر میان تو و دش

ــمار و جان خویش را سپر  ــان و تعهدات خویش را محترم بش وفا را بر عهد خویش بپوش

ــت که همچون وفای به عهد و  تعهدات خویش قرار ده، زیرا هیچ یک از فرایض الهی نیس

ــرکان زمان  ــد، حتی مش پیمان مورد اتفاق مردم جهان - با همه اختالقی که دارند - باش

جاهلیت آن را مراعات می کردند، زیرا عواقب پیمان   شکنی را آزموده بودند. بنابراین هرگز 

ــز نباید در تنگناها که تو را به  ــکنی مکن و در عهد خود خیانت روا مدار، هرگ ــان ش پیم

ــکیبایی در تنگناها که امید  ــکنی می خوانند، به نقض پیمان روی آوری، زیرا ش پیمان ش

ــایش و پیروزی در عاقبت آن داری، بهتر از پیمان شکنی و خیانتی است که مجازات  گش

الهی را در پی  دارد )امام علی بن ابیطالب)ع( 1370: نامه 53(.

اهتمام معصومین در وفای به عهد تا جایی بود که حضرت علی)ع( در جنگ صفین در آستانه 
پیروزی بر دشمن، با فشار و تهدید گروهی از افراد لشگر خود مجبور به پذیرش حکمیت شده و 
این افراد بعداً متوجه شدند که اشتباه بزرگی مرتکب شده و ضربات سنگینی از طرف آن متوجه 



84

94
ن 

ستا
تاب

 | 
4 

ره
ما

 ش
م |

سال
ر ا

 د
ی

اس
سی

شه 
دی

ه ان
ـام

لنـ
فص

مسلمانان گردیده است. به همین دلیل نزد حضرت علی)ع( آمدند و با ابراز پشیمانی ضررهای 
ناشی از پیمان حکمیت را متذکر شدند و از امام)ع( خواستند که این پیمان را نقض و مجدداً به 

جنگ با معاویه برود. حضرت فرمود: 
ــتن پیمان تمام این مضرات و پیامدهای منفی آن را پیش بینی می کردم و  من قبل از بس

به شما هم گوشزد می کردم، ولی قبول نکردید؛ االن که من عهد و پیمان منعقد کرده ام 

ــس از اعالم رضایت و عهد و پیمان  ــما، آیا پ ــه هیچ وجه آن را نقض نمی کنم. وای بر ش ب

برگردم؟ )المنقری 1370: 717( 

ــت  ــود، چند نکته برداش از مجموع آیات و روایاتی که وجوب وفای به عهد را متذکر می ش
می شود: 

- اصل بقای معاهدات و اعتبار آن تا زمان انقضای مدت؛
- جایز نبودن خدعه و نیرنگ برای شکستن پیمان؛

- وقتی قرارداد بسته شد تحت هیچ شرایطی نباید آن را شکست، مگر آنکه طرف مقابل 
آن را نقض کند.

با استفاده از این اصل اخالقی در اسالم، می توان نتیجه گرفت که از مهم ترین عوامل ایجاد 
روابط دوستانه و مسالمت آمیز میان کشورها، وجود عهدنامه و پیمان هایی است که دو یا چند 
ــر در پایبندی به تعهدات  ــاخته اند. اعتماد دولت ها به یکدیگ ــور با رضایت خود منعقد س کش
ــی از آن موجب می شود تا  ــده و ایجاد اعتماد ناش ــرمایه جامعه جهانی قلمداد ش مهم ترین س

دولت ها و ملت ها، همانند رشته های زنجیر به یکدیگر پیوند داشته باشند.
 اصل همزیستی مسالمت آمیز 

اسالم با توجه به رسالت جهانی اش در مورد دعوت همگان به سعادت و کمال، همواره ایجاد 
رابطه مسالمت آمیز را دنبال نموده و در روابط خارجی اش با جوامع بیگانه، اصل را بر همزیستی 

مسالمت آمیز قرار می دهد.
ــالمت آمیز، رعایت اصل برابری حاکمیت، احترام به تمامیت ارضی  منظور از همزیستی مس
ــورها، عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها و حل و فصل مسائل بین المللی از طریق  کش

مذاکره است )آقا بخشی 1366: 192(. 
از نظر اسالم، صلح و همزیستی مسالمت آمیز انسان ها با عقاید و مذاهب گوناگون، یک ارزش 
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و هدف است. هدف از صلح، مصلحت گرایی نیست، بلکه خود صلح مصلحت است؛ زیرا با زندگی 
فطری انسان ها سازگارتر است و در شرایط صلح، رشد و تعالی انسان و تفاهم برای رسیدن به 

توافق ها و سرانجام به یگانگی آیین بشری و گرایش به حق امکان پذیرتر است.
در راستای اهتمام اسالم به همزیستی مسالمت آمیز در میان انسان ها باید اشاره نمود که واژه 
ــالمت، سازش و از بین بردن نفرت در بین مردم است و همچنین  صلح در لغت به معنای مس
واژه های »سلم« و »سالم« نیز در لغت به معنای صلح و آرامش می باشد )مکارم شیرازی 1369 

ج 2: 81(. 
در این زمینه گزینش نام اسالم برای دین حضرت محمد)ص( نیز بهترین شاهد بر اهمیت صلح 
در نظام سیاسی اسالم است و صلح طلبی یک اصل اساسی در روابط بین المللی اسالم محسوب 
ــود. به عنوان مثال، در سوره ي حجرات آمده است: »َو إِْن طائَِفتاِن ِمَن الُْمْؤِمِنیَن اْقَتَتُلوا  می ش
َِّتی تَْبِغی َحّتی تَِفیَء إِلی أَْمِر اهلّلِ َفإِْن  َفأَْصلُِحوا بَْیَنُهما َفإِْن بََغْت إِْحداُهما َعلَی اْلُْخری َفقاتُِلوا ال
ََّما الُْمْؤِمُنوَن إِْخَوه َفأَْصلُِحوا  فاَءْت َفأَْصلُِحوا بَْیَنُهما بِالَْعْدِل َو أَْقِسُطوا إِنَّ اهللَ یُِحبُّ الُْمْقِسِطیَن - إِن
ــوَن«: و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ  ــْم َو اتَُّقوا اهللَ لََعلَُّکْم تُْرَحُم ــَن أََخَویُْک بَْی
پردازند، آنها را آشتی دهید و اگر یکی از آن دو بر دیگری تجاوز کند، با گروه متجاوز پیکار کنید 
تا به فرمان خدا باز گردند و هر گاه بازگشت )و زمینه صلح فراهم شد(، در میان آن دو به عدالت 
صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنید که خداوند عدالت پیشه گان را دوست می دارد - مؤمنان 
ــه کنید، باشد که  ــتی دهید و تقوای الهی پیش برادر یکدیگرند پس دو برادر خود را صلح و آش

مشمول رحمت او شوید )حجرات: 9-10(. 
در روایات نیز پاداش بسیاری برای صلح در نظر گرفته شده است. از جمله آنکه »اجرالمصلح 
ــی که صلح و صفا در میان مردم ایجاد کند،  ــبیل اهلل«: پاداش کس بین الناس کالمجاهد فی س

مانند پاداش مجاهدان در راه خداست )مکارم شیرازی 1374 ج 10: 371(. 
از آنجا که یکی از عمده ترین دغدغه ها در حوزه ي روابط بین الملل، حفظ صلح و جلوگیری 
ــد، لذا اسالم اهتمام زیادی برآن دارد. اما با وجود تأکید بر صلح در آیات  از وقوع جنگ می باش
قرآن و روایات، برخی از مستشرقان ادعا کرده اند که اسالم دین جنگ و شمشیر بوده و راه هایی 
ــالم قلمداد می شود. در این زمینه  ــی پدیده ای بیگانه در اس همچون صلح، مذاکره و دیپلماس
مونتسکیو می نویسد: »دیانت اسالم که به زور و شمشیر بر مردم تحمیل شده، چون اساس آن 
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متکی جبر و زور بوده...« )مونتسکیو 1362: 670(.  
ــت که دالیلی همچون قضاوت و برداشت شتاب زده  ــخ به این دیدگاه باید اظهار داش در پاس
ــالمی، عملکرد برخی حاکمان در کشورهای  ــالم، عدم مراجعه به منابع معتبر اس غربی از اس
اسالمی و... باعث شده است که آنها جنگ را در اسالم اصل مي دانند. لذا برای توضیح اهمیت 
ــتی مسالمت آمیز، در ادامه به موارد  ــالم به عنوان دین مهربانی و تأکید بر همزیس صلح در اس
مشروعیت جنگ در اسالم و تأکید بر جنگ عادالنه با اهتمام به رعایت نکات اخالقی در جنگ 

اشاره می شود.

2-6-1- موارد مشروعیت جنگ
ــه راهکارهای  ــت ک ــته و در صورتی جایز اس ــتثنائی داش ــالم، جنگ حالتی اس از نظر اس
ــد و برخالف جنگ های رایج دنیا که از طریق آن به دنبال اهداف  ــالمت آمیز به جایی نرس مس
ــایی، تحمیل عقیده و مداخله نظامی هستند، در اسالم جنگ برای موارد  ــخصی، کشورگش ش

خاصی جایز شمرده شده است که عبارتند از:
ــُدواْ إِنَّ اهلّلَ الَ یُِحبِّ  َِّذیَن یَُقاتُِلونَُکْم َوالَ تَْعَت ــِبیِل اهلّلِ ال ــمن: »َوَقاتُِلواْ فِی َس ــع تجاوز دش - دف
الُْمْعَتِدیَن«: و جنگ کنید در راه خدا با کسانی که با شما در مقام جنگند و از حد تجاوز نکنید 

که خدا تجاوزکاران را دوست ندارد )بقره: 190(.  
َُّهْم ُظلُِموا َو إِنَّ اهلّلَ َعلی نَْصِرِهْم لََقِدیٌر  - رفع استضعاف از ستمدیدگان: »أُِذَن لِلَِّذیَن یُقاتَُلوَن بِأَن
َُّنا اهلّلُ َو لَْو ال َدْفُع اهلّلِ الّناَس بَْعَضُهْم بَِبْعض  َِّذیَن أُْخِرُجوا ِمْن ِدیارِِهْم بَِغْیِر َحّق إاِلّ أَْن یَُقولُوا َرب - ال
َمْت َصواِمُع َو بَِیٌع َو َصلَواٌت َو َمساِجُد یُْذَکُر فِیَها اْسُم اهلّلِ َکِثیراً َو لََیْنُصَرنَّ اهلّلُ َمْن یَْنُصُرُه إِنَّ  لَُهدِّ
اهلّلَ لََقِویٌّ َعِزیٌز«: به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل گردیده، اجازه جهاد داده شده است، چرا 
که مورد ستم قرار گرفته اند و خدا بر یاری آنها تواناست- همان ها که از خانه و شهر خود به ناحق 
رانده شدند، جز اینکه می گفتند: »پروردگار ما خدای یکتاست« و اگر خداوند بعضی از مردم را 
به وسیله بعضی دیگر دفع نکند، دیرها و صومعه ها، و معابد یهود و نصارا، و مساجدی که نام خدا 
در آن بسیار برده می شود، ویران می گردد و خداوند کسانی را که یاری او کنند یاری می کند، 
ــت )حج: 40 – 39( و همچنین در مورد دیگر: »َو ما لَُکْم ال  ــت ناپذیر اس خداوند قوی و شکس
تُقاتُِلوَن فی َسبیِل اهلّلِ َو الُْمْسَتْضَعفیَن ِمَن الرِّجاِل َو النِّساءِ َو الِْولْداِن...«: چرا در راه خدا، و )در راه( 
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مردان و زنان و کودکانی که )به دست ستمگران( تضعیف شده اند، پیکار نمی کنید... )نساء: 75(.
ــإِِن انَتَهواْ َفاَل ُعْدَواَن إاِلَّ َعلَی  ِ َف یُن هلِلّ ــه: »َوَقاتُِلوُهْم َحتَّی الَ تَُکوَن فِْتَنهٌ َویَُکوَن الدِّ ــع فتن - رف
الِِمیَن«: با آنها )مشرکین( بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد و دین فقط ویژه خدا باشد ولی اگر  الظَّ

از آیین خویش دست برداشتند، دشمنی جز بر ستمکاران روا نیست )بقره:  193(   
- دفاع از سرزمین: »َو ما لَنا أاَلّ نُقاتَِل فی َسبیِل اهلّلِ َو َقْد أُْخِرْجنا ِمْن ِدیارِنا َو أَبْنائِنا َفلَّما ُکِتَب 
َّْوا إاِلّ َقلیاًل ِمْنُهْم َو اهلّلُ َعلیٌم بِالّظالِمیَن«: چگونه ممکن است در راه خدا پیکار  َعلَْیِهُم الِْقتاُل تََول
نکنیم، در حالی که از خانه ها و فرزندانمان رانده شده ایم؟ )و شهرهای ما به وسیله دشمن اشغال، 

و فرزندان ما اسیر شده اند( )بقره:246(.     
وا  - نقض کنندگان پیمان، توطئه گران و آغازگران جنگ: »أاََل تَُقاتُِلوَن َقْوًما نََکُثوا أَیَْمانَُهْم َوَهمُّ
ه...«: آیا با گروهی که پیمان های خود را شکستند، و تصمیم  بِإِْخَراِج الرَُّسوِل َوُهْم بََدُءوُکْم أَوََّل َمرَّ
به اخراج پیامبر گرفتند، پیکار نمی کنید؟ در حالی که آنها نخستین بار )پیکار با شما را( آغاز 

کردند... )توبه: 13(.

2-6-2- جنگ عادالنه
ــایر ادیان آن است که اسالم حتی در موارد جایز  ــالم در قیاس با س یکی از نکات متمایز اس
برای جنگ نیز به دنبال جنگ عادالنه بوده و قتل دشمنان را فقط در میدان جنگ جایز دانسته 
ــتن دشمنانی که در جنگ شرکت نکرده و یا توانایی جنگ با مسلمانان را ندارند، حرام  و کش
اعالم کرده است. این گروه ها شامل کودکان، زنان، سالخوردگان، پیک دشمن، عابدان – راهبان، 

بی گناهان، کارگران و کشاورزان می باشد )ابوعید 1391: 201-210(. 
ــلیحات  ــتعمال تس ــالم در جنگ اقداماتی همچون هجوم ناجوانمردانه، اس عالوه براین، اس
ــندگان 1392:  ــت )جمعی از نویس غیرمتعارف و حمله به اماکن مقدس را نیز نهی فرموده اس

.)238 – 239
شایان ذکر است که در اسالم برخورد شایسته با اسراي جنگی سفارش شده و آیات و روایات 
ــت. افزون بر آن، پیشوایان دینی در این  ــتور به احسان نسبت به اسراي را صادر نموده اس دس
رابطه به گونه ای عمل کرده اند که به ذهن هیچ بشری چنین رفتارهای انسان دوستانه ای خطور 
ــراء، سیراب کردن اسیر، غذا دادن به  ــات عبارتند از: نیکی به اس نمی کند. از جمله این سفارش
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آنها، تهیه سرپناه و لباس مناسب، نهی از بیگاری کشیدن، مداوای اسیر، نهی از کشتن اسیر و... 
)عظیمی شوشتری 1386: 171-177(.

ــم  ــتانه کمتر به چش ــیون ها و پروتکل های حقوق بشردوس از جمله اموری که در کنفوانس
می خورد، نحوه و شکل کشتن دشمن در جنگ می باشد و برخی از گروه های پیروز در جنگ، 
به خود اجازه می دهند که به هر شکل ممکن دشمن را از پای در آوردند. این در حالی است که 
اسالم با تدوین قانون در این زمینه تالش کرده است تا با رعایت اصول انسانی، حتی در کشتن 
دشمن در جنگ نیز گونه های مختلفی از کشتن را نهی نموده است که از جمله آنها می توان به 
نهی از مثله کردن، نهی از زجرکشی، نهی از سوزاندن و نهی از خفه کردن اشاره نمود )جمعی 

از نویسندگان 1392: 248-249(.

نتیجه گیری
ــر به اجتماع، انسان ها در زندگی با همنوعان خود، اجتماعاتی را  با توجه به گرایش ذاتی بش
ــیره، ملت، کشور یا جهان تشکیل می دهند که  ــطوح مختلف اعم از خانواده، قبیله، عش در س
خصیصه منفعت طلبی باعث می شود تا در تمام این سطوح دچار نزاع شده و به منظور اجتناب 

از پیامدهای زیانبار آن و در عین حال تأمین منافع خود، به تنظیم مالک هایی بپردازند.
در روابط بین الملل به عنوان یکی از مهم ترین سطوح تعامل انسان ها، تا زمانی از آسیب پذیری 
ــد. از بین مالک های  ــاس مالک های منطقی و معقول تنظیم شده باش ــت که براس مصون اس
مختلف در تنظیم روابط بین الملل، نقش اخالق )رعایت یا عدم رعایت قواعد اخالقی( در روابط 
ــه دیدگاه اساسی درخصوص آن وجود دارد:  ــت که س بین الملل یکی از موضوعات محوری اس
ــرایط  گروه اول به ارزش ها و موازین اخالقی هیچ توجهی نکرده و تنها به توضیح عناصر و ش
ــود پذیرش ارزش های اخالقی در  ــاهده و رابطه بین آنها می پردازند. گروه دوم با وج قابل مش
رفتار بازیگران روابط بین الملل، به داوری در مورد درستی یا نادرستی ارزش ها و اصول اخالقی 
نمی پردازند. اما گروه سوم ارزش ها و اصول اخالقی را به صورت عناصر ضروری و مقوم خود به 
کار برده و به بایدها و نبایدهای ارزشی پدیده های بین المللی می پردازند و روابط بین المللی را 

آن گونه که باید باشد، مورد توجه قرار می دهند. 
ــالم که در گروه سوم قرار دارد، به بایدها و نبایدهای پدیده های بین المللی پرداخته  دین اس
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و روابط بین المللی را آن گونه که باید باشد، با رویکرد اخالقی توصیف و تجویز می کند. نظریه 
ــالمي روابط بین الملل با بیان نظامي از انگاره ها و مجموعه اي از گزاره هاي منطقي مرتبط،  اس
تنها به فکر منافع ملت ها و دولت های اسالمی نبوده؛ بلکه فراتر از آن در چهارچوب نظم و نظام 
ــت که انسان ها در عرصه فردی و جمعی به سعادت و کمال  بین الملل عادالنه به دنبال آن اس
ــند. دراین راستا، خدامحوری و عدالت گری دو پایه و مبنای مهم روابط بین المللی اسالمی  برس

محسوب می گردند. 
با توجه به اینکه از هر زبان، فرهنگ، عقیده و نژاد در سراسر گیتي، مخاطب پیام ها و احکام 
اسالم هستند، لذا اسالم اصول جامعی را در عرصه بین الملل بر مبنای اخالق دنبال می کند که 

مهم ترین آنها عبارتند از:
اتحاد جوامع با تکیه بر فطرت پاک بشر؛  -

اصل برابری ملت ها بر پایه کرامت انسانی، نفی قوم پرستی و نژادپرستی؛  -
اصل عدم مداخله قهرآمیز برای ترویج عقیده )آزادی عقیده(؛  -

اصل نفی سبیل؛  -
اصل حمایت از مظلوم در برابر ظالم؛  -

اصل تعهد و التزام به پیمان حتی با دشمنان؛  -
اصل همزیستی مسالمت آمیز )تأکید بر صلح، مشروعیت جنگ در مواردی همچون: دفع   -
تجاوز دشمن، رفع استضعاف از ستمدیدگان، رفع فتنه، دفاع از سرزمین، مقابله با نقض 

کنندگان پیمان، توطئه گران و آغازگران جنگ(؛
تأکید بر جنگ عادالنه )حرمت قتل افراد غیردرگیر با جنگ، حرمت هجوم ناجوانمردانه،   -
ــلیحات غیرمتعارف، حرمت حمله به اماکن مقدس، اهتمام به  ــتفاده از تس حرمت اس

برخورد شایسته با اسراء جنگی و...(. 
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