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 چكيده

دي  اسالم، منتدي صلح است و جنگ در اي  

مكتب نه همف دفتع از حقدو  فدردي، ملدي و 

ريع شددما اسددت  از نفددتا فقدده انسددتني  شدد

س تسي، قرارداد ذّمه، امتن، همندده، صدلح و 

 شونم  حك م، راههتي پتيتن جنگ محسوب مي

ذّمه، قراردادي است كه دولت اسدالمي ندت 

كنم  اي  قرارداد در هر اهل كتتب منعقم مي

عصري محكوم نه صحت است حتي اگر حكتم جدور 

پد  آن را منعقم كردا نتشنم  دولت اسدالمي 

شود  ت در از امضتي اي  قرارداد، متعهم مي

 نرانر هر متجتوزي از آنتن دفتع كنم 

نت قرارداد امدتن، جدتن و مدت  و ع در  

                                                           

.  عضو ه أ  علمي دانشفتا امتم حس   )ع( د  هران 
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شدود  كّفتر حرني از هرگونه  عّرضي مصدون مي

شدود دامنة امتن نه زمدتن جندگ محدمود نمي

نلكه ممك  اسدت نده اهدماف ديفددري متنندم 

سالمي، س ر و اقتمت و  وطّ  موّقت در ممتلك ا

 س تحت و غ را منعقم شود 

ن ، متتركده و  در  همنه كه مترادف آ ش

 ري  راا پتيتن دادن جنگ مختصمه است، شتيع

شود  نت همنه گرچده در عصر كنوني محسوب مي

يتنم ولدي حتلدت جنگ نه طور موّقت پتيتن مي

 جنگ همچنتن نتقي خواهم متنم 

و عقم صلح، جماي از همنه، امدتن، ذّمده 

 حك م است  گرچه ويژگي صلح، دائمدي ندودن 

آن است امت موّقت يت دائمدي ندودن صدلح در 

 فقه س تسي، محل نحث و گفتفو است 

نه شدخص  در  حك م، مختصمت  نت ارجدتع 

 يتنم ثتلث پتيتن مي

 

 مقدمه

راههتي پتيتن دادن نه جندگ در فقده 

س تسي اسالم عبتر ندم از قدرارداد ذّمده، 

 عنوان امت از صلح نه م  حك  امتن، همنه،

 ن تمدما م دتن نده سخني مستقل، قرارداد يك

 است 

 ندت اسالمي دولت كه است قراردادي ذّمه د3
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و پ  از آن نه كفتر  كنممي منعقم كتتب اهل

شونم  كفدتر ذّمه نتمبردار مي ذّمي يت اهل

دولدت  حتكم دت  حدت ذّمده، پذيرش كتتني، نت

 آنهدت، گ رنم و محل اقتمدتقرار مي اسالمي

  نهدت قرارداد اي  شم  خواهم االسالم دار جزء

 نعدم و قبل نلكه نمارد، جنگ زمتن نه اختصتص

 دارد  وجود انعقتدش امكتن ن ز آن از

 شودمي متعّهم ذمه، عقم از پ  اسالمي دولت

 دفدتع ذمده اهدل از متجتوزي هر نرانر در  ت

آندتن  از جزيده اخذ حق صور  در غ راي  كنم 

 قدرارداد، اي  نقض صور  در ذّم تن .نمارد را

 گ رنم مي قرار حرني كّفتر مصما 

 و دائمدي اسدت قدراردادي ذّمه، قرارداد

 فسد  حدق آن انعقتد از نعم اسالمي دولت الزم 

 نمارد 

 پتيدتن راههتي از ديفر يكي ن ز امتن د2

 عدتم  و خدتص اسدت  قسم دو نر امتن است  جنگ

 امدتن شود،مي نررسي المللن   حقو  در آنچه

 دولدت نه اسالمي حتكم كه آنجت يعني است  عتم

 ديفدري اهدماف نه امتن، دهم مي حرني امتن

 اسالم  عتل م در  حق ق س تحت،  جتر ، متننم

 شود مي واقع ن ز آن متننم و

 الملدلن   حقدو  در هدم امدتن قرارداد

گفتفو  و نحث موضوع  وانممي خصوصي هم و عمومي
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 نتشم 

  ر  و متتركه ن ، آ ش مترادف كه همنه د1

 در جنگ پتيتن راههتي  ري شتيع است، مختصمه

 ن ددز اسددالم  ددتري  در اسددت  كنددوني عصدر

 خورد مي چشم نه آن از هتيينمونه

 محدمودي مم  نه را جنگ و است موقت همنه، 

 فراهم همنه، صحت شرط مهمتري  كنم معلق مي

 نهاسالم و مسلم   است وگر نراي مصلحت نودن

 است  اسالمي حتكم نت مصلحت  شخ ص ن ست  جتيز

 خت مده راههدتي از ديفر يكي ن ز صلح د4

 از سدّنت، اهل و ش عه فقه در است  جنگ نه دادن

 م دتن نده سدخني مستقل عقم يك عنوان نه صلح

 مهتدنه امتن، جتي نه لفظ، اي  ن تمما نلكه

 عقم است  اگر صلح را يك رفته كترنه ذّمه و

 ندودنش دائمي آن، مهمّ  ويژگي ان م،نم مستقل

نده  سدخ  كمتدر صدلح، از امروزا نود  خواهم

 اي  نه متختصم، دولتهتي كه چرا آيم مي م تن

 نده دهندم نمدي آن دشوار شرايط نه    ستدگي

 نت دهنممي درگ ر  رج ح ختطر، طرفهتي هم  

 جندگ مختصمه،  ر  و متتركه ن ، آ ش قرارداد

 معلق كننم  را

 ذّمه امتن، همنه، از مستقل است قميع صلح،

 دولدت اسدالمي، حتكم  شخ ص استس نر  حك م  و

 ندت دولدت حرندي، چند    واندماسالمي مي
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 امضتء كنم  را قراردادي

حك م ن ز قراردادي است نراي فصل  د5

خصومت و ف صله منتزعه نت ارجتع نه شدخص 

ثتلث  در عصر پ دتمبر اكدرم)ص( و حضدر  

ترز از  حكد م ندراي علي)ع( دو نمونه ند

 خورد پتيتن جنگ نه چشم مي

همف از اي  نوشدتتر نررسدي اجمدتلي 

اي  قراردادهتسدت و سدعي شدما  دت آراء 

فقهتي ش عه در كنتر نظدرا  فقهدتي اهدل 

گ رندم و سد   ندت  سّنت مورد مماّقه قرار

الملدل مقتيسده شدما و مقررا  حقدو  ن  

 نتتيج الزم گرفته شود 

 

 ـ قرارداد ذّمه3

 ـ تعريف قرارداد ذّمه3ـ 3

قراردادي كه دولدت اسدالمي ندت اهدل 

كندم و ندر اسدتس آن اهدل كتتب منعقم مي

متننم كتتب همچنتن نر ديتنت خود نتقي مي

حت  نه يك سلسله شرايط كده از ولي درع  

جملة آنهت پرداخت جزيه و التددزام عملدي 

شدونم  در نه احكتم اسالم اسدت ملتدزم مي

سالمي آنهت را  حت حمتيدت مقتنل، حكومت ا

خود قرار دادا، وظ فه دفتع از آنهدت را 

گ رد  اهل كتتني كه ملتزم نه نه عهما مي
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شرايط ذّمه شونم، نه ذّمدي يدت اهدل ذّمده 

 گردنم نتمبردار مي

 و اسدت 3نامت و عهم معنتي نه لغت در ذّمه

مسدلم    ندت پ مدتن هدم ذّمه، اهل كه آنجت از

 ايد  نده آينم،مي در تآنه امتن و نه شونممي

 انم گشته نتمبردار 2ذّمه اهل نه جهت

 

 بـه معاهـده تـوانمي را ذّمه عقد آيا ـ3 ـ2

 آورد؟ حساب

 را معتهما وي ، كنوانس ون 2 متدا 3 ننم

 عهمنتمده نظدر از» اسدت  كدردا  عريف چن  

  وافق يك از است عبتر  «معتهما» د الف حتضر 

 كتبدي ور صد نده كشدورهت ن   كه المللين  

 صرف نتشم، المللن   حقو  مشمو  و شما منعقم

 سدنمي در كهاي  از اعم و آن ختص عنوان از نظر

 مدنعك  هم نه مر بط سنم چنم يت دو در يت واحم

                                                           

؛ منصور ن  يدون  ند  اللغةلوئ   معلوف، المنجم في  .3

، 1  مدت  االقندتع،   ادري  البهو ي، كشدتف القندتع عد

النصدر الحميهده لصدتحب هت عبدمم و محممالصدتلح  مكتبة

  331الراشم، الريت ، ص 

در عرف مسلم  ، عنوان اقل ت  نهت نر اقل تهتي ديني  .2

كه در جوامع شود، حت  آن)مس حي، يهودي و مجوس( اطال  مي

غ راسالمي، اقل ت ملي يعني آن گروهي كه نه لحتظ نژاد و 

ن و دي  ندت اكهريدت فدر  دارندم  ر   كلدود آلبدر زنت

م الملل،  رجمه دكتدر هدمايتكل  تر، نهتدهتي روانط ن  

  372، ص 3113فلسفي، فرهنگ نشر نو،  هران 
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 1« نتشم شما

 نه )و المللن   حقو   تنعتن ن   معتهما

  تنعتن و اعضت شود مي خصوصي( منعقم اشختص

دولتهددت و  از عبتر نددم الملددلن   حقددو 

 اسدتس ايد  ندر 4المللدي سدتزمتنهتي ن  

 دولتهدت و سدتزمتنهتي ند    نهدت معتهما

 دولدت دو ن   شود  گتامي منعقم المللين  

 نت دولت نت يكميفر و زمتني يك دولت چنم يت

 سدتزمتن چندم يدت دو يت و المللين   ستزمتن

 معتهما ي ننتنراي  5نت يكميفر  المللين  

دولت و يدت  آنهت از يكي يت تهممتع طرف   كه

 معتهددما نبتشددم، المللددين   سددتزمتن

                                                           

 227، صص 3111، نهتر د  تنستتن 3مجله حقوقي، شمترا  .9

  221د 

وي  درندترة  3919معتهمة  2جزء الف ننم يك از متدة  .3

هما ، نت  ك ه نر طدرز  فّكدر روزگدتر گذشدته، حقو  معت

معتهما را نه معنتي عهم و پ متن مكتوب دولتهت گرفته و 

الملل سخني نه م دتن ن دتوردا از ديفر  تنعتن حقو  ن  

 لويحدت  نده ايد  واقع دت  1است  نت اي  حت ، در متدة 

اشترا كردا و اعتبتر معتهما  دولتهت نت ديفدر  تنعدتن 

ل و همچن   معتهما  م تن ايد   تنعدتن، و الملحقو  ن  

ن ز معتهما  غ رمكتوب را مسجّل دانسته اسدت  ر   دكتدر 

الملل معتهما ، فرهنگ نشر نو، م، حقو  ن  فلسفي، همايت

  99، ص 3179

منعقم ن   دولت امريكت و ستزمتن  3917متننم معتهما  .3

تمعده ملل متحم راجع نه مقّر دائمي ستزمتن و قدرارداد ج

در موضوع انتقت  و  3941ملل و ستزمتن ملل متحم در ست  

واگذاري اموا  جتمعه نه ستزمتن  دكتدر صدفمري، محمدم، 

، انتشترا  3149،  هران، مهر 3الملل عمومي،   حقو  ن  

  313دانشفتا  هران، ص 
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 گردد نمي محسوب المللين  

 قدرارداد در مقّممه، اي  نه  وّجه نت حت 

 ندت آن، استس نر كه خوريممي نر نكت ي نه ذّمه

 ذمده عقدم نر را معتهما عنوان  وانمي  رديم

 عمدل نه فقهي كتب در كه نررس هتيي نت نهتد 

 س تسدي استقال  از گتا ذّمه قرارداد طرف ،آمم

 آن ندر كشدور و دولت عنوان نودا و نرخوردار

 ايدسته و گروا يك صور  نه زمتني و شودمي نتر

 نرخدوردار س تسدي اسدتقال  گوندهه چ از كه

 فرد گتهي و دهنممي قرارداد اي  نه    نبودا،

 را ذّمه قرارداد پتي نتيم كه هستنم آنهت فرد

 از نعدم آنتن صغتر اوالد چنتنكه كننم، امضتء

 روشد  را خود  كل ف نتيم نلوغ، حم نه رس من

 دولدت ندت را جميمي قرارداد نهتيتت   و نمودا

 نرستننم  امضتء نه اسالمي

   مّ ه نه كه ان  نودا علت هم   نه شتيم

 و س  ر كتتب در را آن، ذّمه عقدم از هنفتم نحث

 دنبت  نه را عقم اي  نلكه نكردا  جهتد مطرح

 ن ع، عقم

 1است  آوردا هبه و نكتح

  دت ذّمده اهدل اوالد معتقمنم ش عه فقهتي

 خود انوي  نه انمنرس ما نلوغ حم نه كه زمتني

                                                           

دكتر محممالصتد  عف في، االسالم و العالقت  المول ده،  .3

 د ه 3491، لبندتن، چدتد دوم، دارالرئمالعرني، ن درو 

  192م  ص  3931
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 مرحلده نده رسد من از نعم امت شونم،مي ملحق

 صدور  در و نمدودا  كل دف  ع د   نتيم نلوغ

 دولدت ندت را جميدمي عقدم ذّمه، شرايط پذيرش

 امتم حضر  چنتنكه نرستننم  تءامض نه اسالمي

 نويسم مي نترا اي  در خم ني)را(

 نلدوغ حم نه ذّمه( اهل )از كه فرزنمي هر»

 يدت و ن دذيرد را اسالم يت كه است مكلف رسممي

 حرندي كرد، امتنتع دو هر از اگر و دهم، جزيه

 مرحله نه ذّمه اهل م تن در كه افرادي گردد مي

 ذّمده عقدم آنهت تن نتيم حتمت   رسنم،مي نلوغ

پمرانشدتن منعقدم  كده عقدمي و شدود منعقدم

 7« كنمانم، كفتيت از آنتن نميكردا

 قدرارداد كه رسممي نظر نه  وض ح اي  نت

 حكومدت ن   طرف يك از موارد گونهاي  در ذّمه

 منعقدم ذّمدي شدخص ندت ديفدر طرف از و اسالمي

 ندت قدرارداد كده ن سدت كدتفي زيرا شود،مي

 ذّمي فرد هر نلكه شود، منعقم تبكت اهل اول تي

                                                           

 مؤسسددة، 2امددتم خم نددي )را(،  حريرالوسدد له،    .3

الممرسد  ، قدم، ايدران،  لجمتعدة التتنعةالنشراالسالمي 

؛ ن ز ر   ش   محمم حس  449، ص 3111خرداد  35د  ه 3494

، دار اح دتء التدراا العرندي، 23نجفي، جواهرالكالم،   

ن رو ، لبنتن،  حق ق ش   علي آخوندمي  ،3933چتد هفتم، 

و دارالكتب االسالم ه،  هران، نتزار سلطتني، چتد هفدتم، 

؛ شد   الطتئفده اندوجعفر  123، ص 43و    244د  245صص 

، 2محممن  الحس  طوسي، المبسدوط فدي فقده االمتم ده،   

  43د  42اآلثتر الجعفريه، صص المر ضويه الح تء المكتبة
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 3است  قرارداد طرف خود

 ايذّمده قرارداد نفوي م نتيم ننتنراي 

 منعقدم كتتب دولت اهل نت اسالمي حكومت كه را

 كده چدرا شدودمي محسوب معتهما قهرا   كنم،مي

 دولدت و اسدالمي دولت جز كسي قرارداد، طرف  

 فرزندمان نده نسبت نتشم  امتنمي كتتب اهل

 نلكده كندم،نمي صم  معتهما عنوان ذّمه، اهل

 جهدتن در « تنع دت» شدب ه اسدت قدراردادي

 جمهدوري مدمني قتنون 935 متدا امروز  مهال  

 ايراني  تنع ت  حص ل» گويم مي ايران اسالمي

 در درندترا اوالد او كده وجده هد چ نه پمر

  مدتم سدت  ه جدما سد  نه  قتضتنتمه  تري 

 « نتشمنمي انم، مؤثررس ما

 

 ذّمه عقد مدت ـ3 ـ9

 اسالمي حكومت نرانر در  سل م نت كتتب اهل

 دولدت حتكم دت  حت ذّمه، شرايط نه دادن    و

 سدرزم ني كده در آن و گ رنممي قرار اسالمي

 شم  خواهم االسالم دار جزء ستكننم

                                                           

ق النواوي، العالقت  المول ده و الدنظم ر   عبمالختل .3

االسددالم ه، دارالكتددب العرنددي،  الشددريعةالقضددتئ ه فددي 

؛ دكتدر عنتيدت،  13م  ص  3974د  ه 3194ن رو ، لبنتن، 

المللي در حقو  كنوني ايران و حس  ،  نظ م معتهما  ن  

الملدل مطتلعه  طب قدي آن ندت فقده اسدالمي و حقدو  ن  

المللي، چتد او ، زمسدتتن وقي ن  معتصر، دفتر خممت  حق

  192؛ عف في، همتن، ص 42، ص 3179
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 نكته اي  نس تري از فقهت، صراحتت  نر

 9است دائمي عقمي ذّمه، عقم كه انمكردا  أك م

 گويدت اندمنكردا نمان ايو نعضي كه اشترا

 قدرارداد، اي  مقتضتي و طب عت نودنم معتقم

 و حنف ده چدون ايعما نتشم مي آن نودن دائمي

شتفع ه و زيميه، انمي نودن قرارداد ذّمه 

انم و در مقددتم را شددرط صددحت آن دانسددته

 انم  عقم ذّمده، جدتيفزي  واستمال  گفته

قبدو   ندمارد عندتم و اسدت اسدالم پذيرش نم 

 نه متمي  كه كسي نت جه در نتشم، موقت اسالم،

 جدتري زنتن نر را شهتد    و شودمي اسالم دي 

 خدماي نت كه عهمي و او شهتد  مقتضتي كنم،مي

 پد  اسدت، آن نودن انمي و دوام ننمد،مي خود

 د اسالم جتيفزي  پذيرش عنوان نه د ذّمه پذيرش

ندود، و  واهدمخ دائمي اسالم، پذيرش مهل ن ز

 عدر  و مدت  و جدتن نودن محترم كه همتنفونه

 است، دائمي اسالمي احكتم نه التزام و مسلمتن

  39است  چن   ن ز ذّمه قرارداد در

                                                           

انوالحس  علي ن  محمم ن  حب دب المدتوردي البصدري،  .3

الحتوي الكب ر في فقه مذهب االمتم الشدتفعي و هدو شدرح 

، دارالكتب العلم ه، ن رو ، لبنتن، 34مختصر المزني،   

عبدمم ند  ؛ انومحمددم 293م  ص  3939د  ه 3434چتد او  

، دارالكتدب 39احمم ن  محمدود ند  قمامده، المغندي،   

العرني النشر و التوزيع، ن رو ، لبنتن، قطع رحلي، چتد 

  572م  ص  3931د  ه 3491او ، 

عبدددمالكريم زيدددمان، احكدددتم الدددذم    و دكتدددر  .33

م   3971د  ه 3191المستأمن   في داراالسالم، چدتد دوم، 
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 ذّمه قرارداد انعقاد زمان ـ3 ـ3

 متصور جنگ از نعم  نهت ذّمه قرارداد آيت

 مرحلده نده  واندممي ن ز آن از قبل يت است؟

 پتيتن راههتي از يكي كه تاس روش  نرسم؟ وقوع

 ندت ذّمه قرارداد انعقتد اسالم، فرهنگ در جنگ

 پ شدنهتد گرچده راستت اي  در است  كتتب اهل

 است مهم كه آنچه ولي هستنم، مسلمتنتن دهنما

 در مقتنل طرف ارادا و خواست كننما ع    نقش

 آن شدرايط نده دادن    و قرارداد اي  پذيرش

 اسدت  آمدما كريم، قرآن در چنتنكه نتشم،مي

 اآلخر نتل وم ال و نتللّ  يؤمنون ال الذي  قت لوا»

 دي  يمينون ال و رسوله و اللّ  حّرم مت يحّرمون ال و

 هدم و يدم عد  الجزيدة يعطدوا حتدي الحدقّ 

                                                                                                                             

؛ محمم حس  نجفي، همددتن، 43و  22چتد جتمعة نغماد، صص 

؛ دكتر وهبده الزح لدي، آثدتر الحدرب فدي 294و  215صص 

الحميهده، ص  المكتبدة، دراسدة و مقترندةالفقه االسالمي 

؛ دكتر احستن الهندمي، االسدالم و القدتنون الدمولي، 179

، 3933دارالطالس، للمراست  و الترجمه و النشدر، دمشدق، 

 صنتعةاالعشي في نمي، صبح؛ احممن  علي القلقش49د  59صص 

المي ، ، شدرح و  عل دق از محممحسد   شدم 31االنشتء،   

و النشددر و التوزيددع، دارالكتددب  للطبتعددةدارالفكددر 

م  ص  3937د  ه 3497العلم ه، ن رو ، لبنتن، چتد او ، 

، العالقت  المول ه في االسالم، الدمار انوزهرة؛ محمم 119

م   3914د  ه 3134را، و النشر، القته للطبتعةالقوم ه 

؛ عالمه حلي، قواعماالحكتم في مستئل الحال  والحرام، 13ص 

)مرواريم، ال نتن ع الفقه ده(  مرحدوم عالمده در  219ص 

صحت عقم ذمه نه صور  موقدت، مطلدب فدو  را نده عندوان 

 كنم اشكت  مطرح مي
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 نده كه كتتب اهل از كه كستني نت 33 «صتغرون

 آنچه نه و دارنم جزا روز نه نه و خما نه ايمتن

 و شمرنم،مي حرام كردا،  حريم رسولش و خما را

  دت كن دم پ كدتر پذيرندم،مي را حق آي   نه

  سل م و خضوع نت خود دست نه را جزيه كه زمتني

 ن ردازنم 

رسم قرارداد ذّمه صرفت  نده نه نظر مي

 در هدم نتشم، نلكدهنعم از جنگ منحصر نمي

انعقدتد  امكتن ن ز جنگ نحبوحه در هم و انتما

 پ تمبر عملي س را در چنتنكه دارد  آن وجود

 دارد  وجدود مطلدب ايد  نر شواهمي اكرم)ص(

 ضدم  اسالمي، حكومت  شك ل از پ  خما)ص( رسو 

 ممينه، شهرونمان نت مختلف امضتي پ متنهتي

  دت نلكه ن تورد، م تن نه جزيه از سخني ه چ

 ندت حضدر  آن پ متنهتي نتال آيه نزو  از قبل

 و رنضد  نندي و ق نقتع نني قريظه، نني يهود

 صلح قرارداد صور  نه ممينه عهمنتمه همچن  

 32ذّمه  پ متن نه است نودا  عّر  عمم و

                                                           

  29 ونه، آيه  .33

مه  .32 جلسدي، ممرحوم مالمحممنتقر اصفهتني معروف نه عال

 3193الوفتء، ن رو ، لبندتن،  مؤسسة، 39نحتراالنوار،   

؛ مرحددوم مجلسددي )را( 339د  333م  صددص  3973د  ه

نمتينمگتن ايد  سده طتيفده را كده ندت رسددو  خدما )ص( 

قرارداد عمم  عر  نه امضتء رستنمنم نه اي  شدرح ن دتن 

دارد  حّي ان  اخطب )نمتينما نني نض ر(، كعب ن  اسدم مي

 ما نني قريظه( و مخ ريق )نمتينما نني ق نقتع( )نمتين
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 هدتينتمده )ص( پ تمبر كه هجري 1 ست  از

 فرسدتتدنم، زمدتن آن كفر سران نه را متعمدي

 شدم  مطرح اسالم نه دعو  راستتي در جزيه نحث

 ندودا پ شدنهتد حدم در موارد اي  همه البته

 است 

 جزيه پ تمبر)ص( نه كه ستنياول   ك امت

 ايد  نودندم  31نجران اهتلي پرداخت كردنم،

 39 سدت  در نقلدي نه و هجري 9 ست  در قرارداد

 پ شدنهتد و )ص( پ دتمبر دعو  از پ  34هجري،

 ند   مبتهلده جريدتن و آنتن نه جزيه پرداخت

 امضتء نه )ص( پ تمبر شخص و نجران نمتينمگتن

 از نجدران همنطقد امن ت آن، استس نر و رس م

 اي  كه است روش  35شم   ضم   )ص( پ تمبر طرف

                                                           

؛ دكتر عبدمالوهتب 194دكتر وهبه الزح لي، همتن، ص  .39

كلزيه، الشرع المولي في عهمالرسو ، دارالعلم للمالي  ، 

، كتنون الهتني )يندتير(، 3934ن رو ، لبنتن، چتد او ، 

  71د  74صص 

تن  ن انوالحس  علي ن  عبمالواحم الش بتني المعروف .33

 ه 3199، دارصتدر ن رو ، 2اث ر، الكتمل في التتري ،   

كه در دمشدقي، ؛ انوالفدماء ان 291د  295م  صص  3979د 

، دارالكتدب العلم ده، ن درو ، 5،   البماية و النهتية

  43م  ص  3933د  ه 3493لبنتن، چتد چهترم، 

كه ددر، همددتن  پ مددتن ذمدده اندد  اث ددر، همددتن؛ ان  .33

الرشد م ادامده ت اهتلي نجران  ت عصر هترونپ تمبر)ص( ن

داشت و خلفت يكي نعدم از ديفدري آن را  نف دذ كردندم  

فددوروس   )ام را ددور ن   17محمددم انددوزهرا، همددتن، ص 

(Nicephorus) الرشد م عالوا ندر خدرا ، جزيده ن دز نده هترون

الملل در اسدالم پرداخت(  محمم حم مم، حقو  روانط ن  مي

اري دولت اسالمي(،  رجمه دكتر مصدطفي محقدق )آي   جهتنم

  394، وزار  فرهنگ و ارشتد اسالمي، ص 3174دامتد، آذر 
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 ن  وندمد، وقدوع نه جنفي كهآن از قبل پ متن

 از راشدمي  خلفدتي زمتن در البته شم  منعقم

ضم   عّبتس، در نني و ام ه نني عصر و عمر جمله

 روم، و ايددران نددت آنددتن مختلددف جنفهددتي

  تري  در ذّمه عنوان  حت متعمدي قراردادهتي

 آنهت، از نس تري  قريبت   و است رس ما ثبت نه

 31است  نودا جنگ از نعم يت و جنگ ضم  در

 قرارداد كه يتن مميدر   وض حت  اي  نت

 اهل و است  نودا اسالم نه دعو  راستتي در ذّمه

 اسدالم، پذيرش نودنم  مخ ر امر سه م تن كتتب

 از امتندتع صدور  در جندگ  ذّمه، نه دادن   

را  ذّمده  وانستنم قدراردادمي م،اسال پذيرش

 زندمگي خدود نده مسلم   امتن در و ن ذيرنم

 دهنم  ادامه

 نه منحصر قرارداد، اي  انعقتد حت  هر نه

 نده دعدو  راستتي در نلكه ن ست، جنگ از نعم

 اهل و ن  ونمد وقوع جنفي نه است ممك  اسالم،

 ذّمده شدرايط نه ملتزم رغبت، و طوع نت كتتب،

                                                           

اي كه ختلم ن  ول م نت اهل ح را متننم قرارداد ذمه .33

 399999 عهم كرد و طرف مقتنل متعهدم گرديدم هدر سدتله 

و  347، 341درهم نه او ن ردازد  انو يوسف، خدرا ، صدص 

ا ذّمه ختلم نت مس ح تن فرا   محمم رش م   ن ز معتهم373

  ن ز معتهما نع م ند  مققردّرن 294، ص 39رضت، المنتر،   

درهم  299999الزن بي نت اهتلي وقنبتونم مبني نر پرداخت 

و معتهما سقوريم ند   251، ص 4در هر ست    تري  طبري،   

ند  فرقدم  عققبةمقرن نت كترگزار طبرستتن  ن ز قرارداد 

  239د  231ي آذرنتيجتن  عف في، همتن، صص نت اهتل
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 و آنهتست اصلي درخواست و ارادا مال  شونم 

 در نخواهنم كه زمتن هر  واننممي صور ، هر در

 جنگ از قبل چه حت  نف رنم، قرار ذّمه مسلم  

 جنگ  از نعم يت و آن نحبوحه در يت و

 

 ذّمه قرارداد عاقد ـ3 ـ 3

 اي  نر سّنت اهل و ش عه فقهتي همه  قريبت  

 و امتم ،مسلم   طرف از ذّمه عتقم كه انمعق ما

مرحوم عالمه نر اي  مطلدب  37اوست  نتيب يت

 عتّمده فقهدتي م تن در 33است  نفي خالف كردا

 ن ز غ رامتم نر كه نتورنم اي  نر حنف ه  نهت

 منعقدم ذّمه قرارداد غ رمسلمتن نت است جتيز

 39كنم 

 دائمي شما، ارائه مطلب اي  نر كه دل لي

 اسدت، واضدحپر و قدرارداد اسدت، اي  نودن

 صدور  نده كتدتب اهل نت مسلم   كه رداديقرا

 نزرگدي نسد تر اهم ت از كننم، دائم منعقم

 ايد  نده ايمسأله نود  در خواهم نرخوردار

 منصوب كه شخصي يت و اسالمي حتكم  نهت اهم ت،

 نده نبتيدم و دهندم نظر نتيم اوست، جتنب از

                                                           

؛ دكتدر عبدمالكريم زيدمان، 219عالمه حّلي، همتن، ص  .33

  733؛ دكتر وهبه الزح لي، همتن، ص 21د  24همتن، صص 

نه نقل از عالمه حّلدي،  211همتن، ص محمم حس  نجفي،  .33

 منتهي المطلب 

  21عبمالكريم زيمان، همتن، ص دكتر  .33
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 ديفدر عبتر  نه شود  واگذار اسالمي اّمت آحتد

 و حكومت نه مرنوط امور لهجم از ذّمه قرارداد

 دارد  قدرار او كدتري حوزا در و حتكم شأن در

 او نمتيندما يدت و امدتم  نهدت ايد  نندتنر

 29نف رنم  قرار عقمي چن   طرف  واننممي

 قدرارداد شد عه، ديمگتا از  ر  ب نمي 

 صدحت آثتر و است صحت نه محكوم عصري هر در ذّمه

 عصوم)ع(م حضور زمتن در چه شودمي مترّ ب آن نر

 امتم)ع( ختص نتيب جتنب از غ بت، عصر در چه و

 عصدر غ بدت  در او عتم نتيب طرف از يت نتشم

 رأس در عدتدلي فق ده اگدر غ بدت عصر در ن ز

 خالفدت مسدنم نر جور حكتم نلكه نبتشم، حكومت

 ندت كده ياذمه قرارداد نتز هم نتشنم، نشسته

 صدحت نده محكدوم اندم،كردا منعقم كتتب اهل

 ذمده اهل و است صح ح جزيه گرفت  و ودن خواهم

 خدتر  نودن حرني از قرارداد، اي  انعقتد نت

 23شم  خواهنم

 3919كنوانسدد ون  7و  1طبددق مددتدا 

 نمتيندمگتن يدت و كشورهت رؤستي  نهت وي ، 

 دارندم  را معتهما انعقتد اهل ت آنهت رسمي

                                                           

  211جفي، همتن، ص محمم حس  ن .23

  مرحوم صدتحب جدواهر از مرحدوم 211 د 214همتن، صص  .23

كنم كده در حّل دت جزيده از جدتئر محّقق اردن لي  عجّب مي

كده در عصدر غ بدت، احتمدت   ر آن وّقف كردا است و عج ب

سقوط جزيه را از اهل كتدتب دادا اسدت  ن دز ر   امدتم 

  32، مسأله 453خم ني )را(، همتن، ص 



  933 اممجلة حقوقي / شمارة سي 

آمدما اسدت   كنوانس ون اي  7 متدا 2 ننم در

ه نوع اشددتغتلي كده اشختص زير نت  وجه ن

كه الزم نتشم اخت ترا   دتم آندارنم، ني

خود را عرضه نمارنم، نمتيندمة دولتهدتي 

 آينم خود نه شمتر مي

الف( رؤستي كشورهت، رؤستي دولتهت و 

جتم  مدتمي  وزراي امور خترجه، ندراي ان

 اعمتلي كه نت انعقتد معتهما مر بط است؛

هتي دي لمت  دك، ب( رؤستي نمتيندمگي

مت  معتهدما، م دتن دولدت نرا ي پدذيرش 

 فرستنما و دولت م زنتن؛

 ( نمتينددمگتني كدده دولتهددت ندده 

المللدددي يدددت سدددتزمتني كنفرانسدددي ن  

المللددي يددت يكددي از ارگتنهددتي آن ن  

انم، نراي پذيرش مت  معتهدما در فرستتدا

 22آن كنفران ، آن ستزمتن يت آن ارگتن 

 آمدما، ويد  كنوانسد ون 7 متدا در آنچه

 چراكده ندمارد ش عه فقهتي ن تن نت فت يمنت

 نمتيندما عنوان نه  واننممي طبقت  اي  همه

 كننم  وظ فه انجتم حتكم،

  

 بـدون تسليم با آن فرق و ذّمه قرارداد ـ3 ـ 3

                                                           

الملدل معتهدما ، دكتر فلسفي، هدمايت م، حقدو  ن   .22

  719همتن، ص 
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 شرط و قيد

 نخسدت   را «شرط و ق م ني  سل م» عبتر 

دارالب ضتء در  كنفران  از پ  روزولت، نتر،

 3941ژانويده  24اش درمطبوعدت ي كنفدران 

 اسدنتد در و شدم نعدما  مرسدوم و كتر نردنه

 21رفت  كترنه متفق   نه مرنوط

در اسدنتد  ندتر اولد   نراي اصطالح اي 

مختلفي كه پ  از جندگ جهدتني دوم م دتن 

متفق   نه امضتء رس م نه كتر ندردا شدم 

، 3941اكتبددر  19)اعالم دده مسددكو مددور  

، 3941اعالم ه قدتهرا مدور  او  دسدتمبر 

(  3945 فوريدده 33اعالم دده يتلتددت مددور  

 نه كه است ايعهمنتمه شرط، و ق م نمون  سل م

 يدت نبرد م مان در نظتمي ن روي يك آن، موجب

 را خدود پتدگتن يت قلعه مستحكم، مكتن يك در

 و الهده( مقدررا  15 )متدا كنممي دشم   سل م

 شود مي متوّقف مختصمت  نت جتت  

 شدكل ظتهرا   هرچنم طشر و ق م نمون  سل م

 نظتمي فرمتنمهتن كه دارد المللين   معتهما

 امضدتء متختصدم طدرف   نظدتمي عوامدل يدت

 كه است 24جتنبه يك عملي واقع در امت كننم،مي

                                                           

پروفسور شتر  روسو، حقو  مختصمت  مسلحتنه،  رجمده  .29

، دفتددر خددممت  حقددوقي 3دكتددر سدد معلي هنجنددي،   

  211، ص 3119چتد او ،  تنستتن المللي،ن  

  215ر   همتن، ص  .23
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 نه جنگ در خوردا شكست متختصم پذيرش نه منجر

 او نده جنگ در فت ح كه شودمي شرايطي مجموعه

 كنم مي  حم ل

شدرط را نده  و مق د ندمون  سل م نظريه

 وزيدر نخسدت چرچ دل، نهتري  وجه وينستون

 22  دتري  در عدوام مجل  در انفلستتن اسبق

نده آلمدتن ن دتن كدرد   راجع 3944 فوريه

 سل م نمون ق م و شرط نه اي  معني اسدت 

 مختصدمت  خت مده در كه دست كشورهتي فت ح

 متحمانش، و آلمتن است و در قبت  نتز كتمال  

  عهما ي  نهت و نمارنم قيحقو  عهم ه چفونه

  عهدما  دارندم، عهدما نده رانطه اي  در كه

 25است  نشري  ممن نرانر در اخالقي

 جزيه قتنون نه استنتد نت نعضي است ممك 

 حكومدت نده ذمده اهدل جتنب آن از پرداخت كه

 و نتشدممدي آندتن خدواري و ذّلت نشتنه اسالمي

 است اسالمي دولت  نهت ذّمه، قرارداد در كهاي 

 را آنهدت ذّمه اهل نر مختلف شرايط امالي نت كه

 قدرارداد اي  نخواهنم دارد،مي وا  سل م نه

 نمون  سل م» عنوان  حت امروزا كه آنچه نه را

 كننم   شب ه است، نتمبردار «شرط و ق م

 فرو ، از نعضي در گرچه نمان م نتيم ولي

                                                           

تد او ، دكتر ض تئي ن فملي، محممرضت، حقو  جنگ، چد .23

  273، ص 3171انتشترا  دانشفتا عالمه طبتطبتيي،  هران 



  ... 933 راههاي پايان دادن جنگ 

 كتتب اهل نه جزيه دهنما پ شنهتد اسالمي دولت

 مقتندل، طدرف ارادا و خواست منتهت نتشم،مي

 اهدل كه زمتني  ت است  قرارداد اي  صحت شرط

 قبدو  ندر مبندي را خدود رضتيت و قصم كتتب،

 نده اسدالمي حكومت ننمتينم، اعالم ذّمه پ متن

 ديفدر يدتزد نمي دست قرارداد، اي  انعقتد

نه  ملزم كتتب اهل گرچه قرارداد، اي  در كهآن

 شونم،مي جزيه پرداخت متننم شرايط سلسله يك

 موضع در كهآن نت اسالمي حكومت مقتنل، در ولي

كه  شودمي متقّبل را  عهما ي قراردارد، نر ر

 عرضي و متلي جتني، امن ت حفظ آنهت، مهمتري 

 نسبت  جتوزي هرگونه مقتنل در دفتع و ذّمه اهل

 هم ذّمه، قرارداد در اي  ننتنر است  آنتن نه

 وجدود د است عقمي هر ركتنا از يكي كه د رضتيت

 نده  د  صدور ي در مقتنل طرف كهآن هم و دارد

 نده متقتنال   اسالمي حكومت كه دهممي ذمه شرايط

 نمون  سل م در ولي نتشم  ننم پتي خود  عهما 

 وجدود فدو  مدورد دو از يدك هد چ شرط، و ق م

 نمارد 

 در ذّمه اهل اگر گويم مي طوسي ش   مرحوم

 داشدته اقتمدت راالسدالمدا از دور ايمنطقده

امدت  كنندم،  جدتوز آنتن نه حرب اهل و نتشنم

 يدك و ن دردازد آنتن از دفتع نه اسالمي دولت

 نده متعهم اهل ذّمه نفذرد، متجرا اي  از ست 
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حكومدت  زيدرا ندود، نخواهندم جزيده پرداخت

 هرگونده از آندتن دفدتع از ازاي در اسدالمي

 پد  21خواهم ندود  جزيه اخذ مستحق  جتوزي،

 27است  آنتن از اسالمي دولت حمتيت جزيه، نم   

  أي م را فلسفه اي  كه روشني داليل جمله از و

  دتري  در كده اسدت هدتييعهمنتمده كنم،مي

 هنفدتمي است  رس ما ثبت نه اسالمي حكومتهتي

 سر نه روم تن لشكركشي از جّراح عب ما انو كه

  مدتم نده گشت، خبر نت اسالم نالد شمتلي حما 

 مدردم از كده مدرزي مندتطق در خدود تنوال د

 آندتن نده نوشت  گرفتنم،مي جزيه ذّمه()اهل

 ار دش نت مقتنله  وان مت كه آنجت از نفوي م

 دفدتع شدمت از  دوان منمدي و نماريم را روم

 شدمت از اي كدهرا )جزيه اموالتتن نمتي م،

 23گردان م مي نر شمت نه نوديم( كردا اخذ

 از نش ني عقب هنفتم نه ايوني المي  صالح

 منطقده آن مسد ح تن از اي را كهجزيه شتم،

 در 29نتزگرداندم  آندتن نده نود، كردا اخذ

 مسد ح تن ندت ول دم ند  ختلم كه ايعهمنتمه

 هجدري دوازدهدم صدفر )فرا ( در متا اطرا 

                                                           

  19ش   طوسي، همتن، ص  .23

 مطبعدةرش م رضت، الوحي المحممي، چدتد سدوم، محمم  .23

د  194؛ وهبه الزح لي، همدتن، صدص 273المنتر نمصر، ص 

193   

  319انويوسف، همتن، ص  .23

 وهبه الزح لي، همتن  .23
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 از است اينتمه اي  است  آمما نود كردا منعقم

 و مسد ح تن( )ندزر  صدلونت نه ول م ن  ختلم

 جزيده و نر ننمممي پ متن شمت نت م  جمع تش،

 قدرار مدت حمتيت در شمت آن، نرانر در و دفتع

 كند م،مي حمتيت شمت از مت كه متدام و داريم

 نخدواه م حّقدي االّ  و داريدم جزيده گدرفت  حق

 19داشت 

 شدهرونم يك ن   مقتيسه مقتم در عالوا نه

 االسدالم دار در دو هدر كه ذّمي فرد يك و مسلمتن

 نرخوردارندم، الزم خممت  از و كننممي زنمگي

 مسدلمتن متلي،  عهما  نظر از كه يتن ممي در

 كشدم،مدي دوش نه را ذّمي يك از  رسنف   نتري

 امدوا  متل دت    پرداخدت ندر عالوا او كه چرا

 و كفترا  خم ، زكت ، خود، غ رمنقو  و منقو 

 پدردازد مدي اسالمي دولت نه ن ز را آن متننم

 جزيده ندتچ ز پرداخدت نده  نهت ذّمه اهل امت

 13كننم مي نسنما

 شد عه فقهدتي از نعضي كه است  وجه جتلب

  صدريح حتدي 11حّلي محقق و 12ش   طوسي متننم

 ،)سرانه صور  )نه جزيه اخذ صور  در انمكردا

                                                           

  294تن، ص رش م رضت، هممحمم  .93

  14محمم انوزهرا، همتن، ص  .93

  14همتن، ص ش   طوسي،  .92

االسالم في مستئل الحدال  و الحدرام، محقق حلي، شرايع .99

د  ه 3491و النشر، قدم، چدتد سدوم،  للطبتعةدارالهمي 

  253م  نت  عل ق س م صتد  ش رازي، ص  3931
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 گرفتده ارضي( خرا  )متل ت  آنتن از نبتيم

 يعني نتيم نه يكي از اي  دو نسنما شود،

 14شود 

 نده جزيده ك دف و كم ش عه، فقهتي نظر از

 كده شدرايطي در و 15اسدت، اسدالمي حتكم عهما

رواندط حسدنه و  اسالمي، جتمعه و اسالم مصتلح

 يدت و يهدودي گروههدتي نت را ن شتري نزديكي

 آنتن الزام و نمتيم ايجتب زردشتي يت و مس حي

سدوي  نده آندتن گدرايش نتعدث جزيده اداي نر

 تيد و گدردد دشمنتن اسالم و جتمعه اسدالمي

 عالقه ازديتد موجب جزيه، از آنتن نمودن معتف

 پ وسدت  و اصلي  تنع ت قبو  و اسالم نه آنتن

 پ شدواي و امدتم نتشدم، مسدلمتنتن صفوف نه

 را فو  شرايط ضرور  كه مواردي صالح تمار در

 گدو را مزنور گروههتي  وانممي كنممي احستس

 جزيده پرداخدت نه ذمه قرارداد مت  در كهاي 

 در ن ز دارد  معتف جزيه از نتشنم ماش متعهم

                                                           

ردا كه محمم ن  مسلم از امتم صتد  )ع( روايت كچنتن .93

و ل   لالمتم اكهدر مد  الجزيده ان »كه آن حضر  فرمود  

شتء االمتم وضع ذلك علي رؤوسهم و ل   علي اموالهم شديء  

شد   «  و ان شتء فعلي اموالهم و ل   علي رؤوسدهم شديء  

محممحس  حّرعدتملي، وسدتئل الشد عه الدي  حصد ل مسدتئل 

االسالم ه،  هدران، چدتد پدنجم، ص  مكتبة، 33الشريعه،   

  2، حميث 13، نتب 334

ند  علدي  حمزة؛ 252د  251همتن، صص محممحس  نجفي،  .93

)از مرواريدم،  359الندزوع، ص  غن دةالحلبدي،  زهرةن  

 ال نتن ع الفقه ه( 
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 ذّم دتن نظدتمي كمدك نه مسلمتنتن كه مواقعي

 پ مدتن يدك طدي است ممك  نتشنم،مي ن تزمنم

 11شونم  معتف جزيه، پرداخت از دفتعي مشتر 

 

ـ تعهدات دولت اسالمي نسبت به اهـ  3 ـ3

 ذّمه

و  ذمده قدرارداد پدذيرش ندت كه است روش 

 وظتيفي ذّمه، اهل و اسالمي دولت ن   آن انعقتد

 در آيدم مدي طدرف   عهما نر يكميفر نه نسبت

 اهدل نت رانطه در كهآن از نخشي نه قبل صفحت 

 ن ز اسالمي امت حكومت كرديم، اشترا نود ذّمه

 آن از ن دذيرد  را  عهدما ي نتيدم متقدتنال  

 و مدتلي جدتني، امن دت  أم   و حفظ جمله،

 نقل )ع( معصوم از روايتي در است  آنهت عرضي

الق تمده  يدوم لده حدمّ  ذّم دت قذف م »شما  

 )زندت  همت را ذّمي هرك  17« النتر م  نس تط

 از اي تزيتنه نت ق تمت روز در نزنم لواط( يت

 م  قت ال   قتل م » فرمود  ن ز شود مي عقتب آ ش

                                                           

عم م زنجتني، حقو  اقل تهت نر استس قتنون عبتسعلي  .93

؛ 321د  324قرارداد ذمه، انتشترا  كتتنختنه صمر، صدص 

ندد  يح ددي ندد  جددتنر نددالذري، ر   انوالعبددتس احمددم 

م   3957د  ه 3177البلمان، دارالنشر للجدتمع   ، فتوح

  313و  311صص 

الرستله، ص  مؤسسة، 5   العمت ، كنزالمتقي الهنمي،  .93
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 اهدل هرك  13« الجنة رائحة يرح ال الّذمه اهل

 مشدتم نه نهشت نوي نرستنم، قتل نه را ايذمه

 رسم نمي او

 عدوف ند  سف تن ن نممي كهاي  از علي)ع(

 معتويه د نده فرمتنمهتن از غتممي د يكي

 و گردنبنم رنودن نت و آوردمي هجوم انبتر شهر

 سدتم و ظلدم او نده معتهردم، زن يدك از خلخت 

امرا   انّ  فلو»فرمتيم  مي خطبه يك طي كنم،مي

ملومدت   نه كتن إسفت  مت هذا نعم م  مت  مسلمت  

 ايد  مسلمتني اگر 19« جميرا   عنمي نه كتن نل

 دهدم، جدتن ندتراحتي شّم  از و نشنود را خبر

 چند   مد  چشدم در نلكه ن ست، سرزنش شتيسته

 نسزاست  نسي مرگي

 نهتنده نده  واندمنمي كسي  ر  ب، نمي 

 شود  آنتن متعّر  ذّمه، اهل نودن مذهبي اقل ت

ولدي  نم،ن سدت مسدلمتن كدهاي  ندت ذّمه اهل

هسدتنم، لدذا  )محترم الّمم(  محقون الّمم

 قتدل نده را آندتن از يكي عمما   مسلمتني اگر

 و ن دردازد ديده دم اول تي نه نتيم نرستنم،

 از نعدم كنم، قت دل پ ما كتر نمي  عتد  اگر

                                                           

  799وهبه الزح لي، همتن، ص  .93

  27البالغه، خطبه صبحي صتلح، نهجدكتر  .93

.  ت دارد  محقدون كسي كه خونش حرمت، و كشت  او مسؤول

الّمم در نرانر مهمورالّمم قرار دارد يعني كسي كه خدونش 

 همر است و حرمتي نمارد و كشت  او مسؤول تي نمارد 
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 نده را ديه التفتو  نه كه اول تي دم متآن

 49شود مي قصتص پردازنم،مي قت ل اول تي

 هرگونده از مصدون ن دز ذّمده اهل نوام  

 حكومدت عهما نه مهم اي  و شم، خواهنم  عّرضي

  وانندمن دز مي اسدت  اسدالمي امت و اسالمي

 در آزاداندده را خددود مددذهبي مراسددم

 ايد  نر عالوا آورنم  نجتي خود عبتد فتههتي

 خمر شرب متننم منكرا ي اظهتر نه كه زمتني  ت

 ر كبم خفت در ن رداختنم و خو  گوشت خوردن و

 43شود نمي آنهت متعّر  اسالمي دولت شونم، آن

 پذيرد،مي اسالمي حتكم كه  عهمي مهمتري 

 مسلمتن چه متجتوزي هر مقتنل در آنهت از دفتع

 اهدل از ايعما اگر حتي است  غ رمسلمتن چه و

 زنندم،  جتوز نه دست ديفر عما مقتنل در ذّمه

 اقدمام غتئله، اي  دفع نه نتيم اسالمي حكومت

 همد   در همنه و ذّمه عقم فرقهتي از يكي كنم 

 متعهدم اسالمي حتكم همنه، در زيرا است، مطلب

 نه ذّمه اهل يت و مسلمتنتن اح تنت   اگر شود،مي

 آنهدت از دفدتع نده كنندم،  جدتوز مهتدن  

 آنهت نر حرب اهل اگر كه معني نمي  ن ردازنم،

 مقتندل در مهتدن   از ايعما يت و نرنم هجوم

                                                           

، 2الصدتلح  ،   خدوئي، منهت س م انوالقتسم موسوي  .33

  72  چتد مهر قم، ص  ه 3493چتد دوازدهم، ذي حجه 

تن ع )از مرواريدم، ال ند 212عالمه حلدي، همدتن، ص  .33

 الفقه ه( 
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 حكومدت ندر كنندم اقدمامي چن   ديفر ايعما

 42نود  نخواهم واجب  هتجم اي  دفع اسالمي،

 شد   مرحوم را دوگتنه نرخورد اي  فلسفه

 در كده آنجدت از كردا است  ن تن چن   طوسي،

ذم ددتن احكددتم اسددالم را  ذّمدده، قددرارداد

 پ دما را پذيرنم، لدذا حكدم مسدلمتنتنمي

 متضدم  و اسدت امدتن عقم همنه، امت كننم،مي

 نتشدم،نمدي مهتدن   نر اسالمي احكتم اجراي

 مهتدن   كه كنممي اقتضت همنه عقم اي  ننتنر

 و مسدلم    عّر  از  نهت عقم، اي  خود جهت از

 41آنتن  غ ر نه نتشنم امتن در ذّمه اهل

 

  َامان قرارداد ـ2

 امان لغوي معناي ـ2 ـ3

در لغت نه معنددتي اطم ندتن  ارمدتن،

 دن و از ن د  رفت ختطر پ ما كر

 نده استفعت  نتب در كلمه اي  است   رس و خوف

 طلدب اسدتممتن، و اسدت آمما ارمتن طلب معنتي

 نتشدم مسلمتن طرف از چه گوينم را كردن امتن

 اي استأمنه »شود  مي گفته چنتنكه كتفر  يت

                                                           

انوالوفتء محمم، المعتهما  المول ه فدي دكتر احمم  .32

 دارالنهضدة، للطبتعدةالشريعه االسالم ه، دار قتصم كريم 

  59؛ ش   طوسي، همتن، ص 332العرن ه، القتهرا، ص 

 ش   طوسي، همتن  .39

.  اي  كلمه، مصمر ثالثدي مجدّرد از ارم د ر يردأمر ق ارمندت  و

 ة  است ارمتنت  و ارمرنر 
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 كسدر )نه مستأم   اي  ننتنر « االمتن منه طلب

 و شود امتن رخواستت كه گوينممي كسي نه م م(

 امدتن در كه است شخصي م م(، فتح )نه مستأمر 

 اسدتعمت   ر  دب، هدر نه نتشم  گرفته قرار

 كده كسدي درنترا م م( فتح و كسر )نه مستأم 

 44است  جتيز گرفته امتن

  دوانمدي امدتن، لغوي معنتي نه  وجه نت

 را مستأم  لفظ ن ز )مهتدن( معتهم و ذّمي نراي

 و ذمه شرايط رعتيت نت يذمّ  چراكه نرد، كترنه

 از مهتدنده، مقدررا  نده التدزام نت معتهم

شدود و از مي نرخدوردار آرامدش و اطم ندتن

مسدلم  ، ايمد   جتندب هرگونده  عّرضدي از

 امدتن لغدوي معنتي نه  وجه نت شتيم گردد مي

 نده معتهم نت را مستأم  فقهت، كه است، نودا

 امدتن عقم را موادعه و 45انم،گرفته معنت يك

 امدتن اقسدتم از را جزيده و همنه و 41نتم ما

 47انم دانسته

 

                                                           

  394القنتع، همتن، ص لوئ   معلوف، المنجم؛ كشتف .33

  42ش   طوسي، ص  .33

؛ منصدور ند  يدون  ند  131وهبه الزح لي، همتن، ص  .33

  333ادري  البهو ي، همتن، ص 

امتن عتم كه » نويسم    وي مي17ش   طوسي، همتن، ص  .33

دهم، دو قسم است  موقت كه همتن همنده امتم يت نتئبش مي

ن ز ر   وهبه الزح لي، همتن، «  و مؤنم كه عقم ذمه است

، 3الجنتئي االسدالمي،   ؛ عبمالقتدر عودا، التشريع225ص 

   519و  271دارالكتتب العرني، ن رو ، لبنتن، صص 
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  امان اصطالحي معناي ـ2 ـ2

 ن   است قراردادي معنتي نه فقه در امتن

 يدت و ورود هدمف نه حرني، كّفتر و اسالمي دولت

االسالم  نده موجدب  نه دار آنتن موّقت اقتمت

 حكومدت حمتيدت در حرني، كفتر قرارداد، اي 

  عّرضدي هرگونده  رنم و ازگاسالمي قرار مي

 جتندب از آنهدت ع در  و مدت  و جدتن نده نسبت

 يتننم مي مصون ت ذّمه، اهل و مسلمتنتن

 ممك  آمم، خواهم آينما صفحت  در چنتنكه

 يدت )و اسدالمي حدتكم پ مدتن ند   ايد  است

يك  نت يت اهل حرب و از جمعي اش( نتنمتينما

و  مسلم   آحتد از يكي ن   يت و آنتن، نفر از

 گدردد، ولدي از كّفتر حرني منعقدم فردي 

اسدت،  او   عريف همتن متست نظر مورد كه آنچه

 قدرارداد طرف   معتهما ، چرا كه در حقو 

الملدل يعندي حقدو  ن    تنعدتن از نتيدم

 نتشنم  المللين   دولتهت و ستزمتنهتي

 مت كه شما ن تن ديفري  عتريف امتن نراي

 كن م مي رااشت از آنهت دو مورد نه  نهت

 كده چ زي هر نه يت و سخ  هر نه امتن د الف

 و اشترا( يت و نوشته )متننم نتشم سخ  حكم در

 نده پتسد  ختطر نه كتفر متلي و جتني سالمت نر

 گفتده كندم، داللدت او جتندب از امتن  قتضتي
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 43شود مي

  عريف اي  نر اشكت  دو جواهر صتحب مرحوم

 يكي نر امتن تاس ممك  كهآن او  كننم،مي وارد

 مدتلي( امدتن يت جتني امتن ) مت  يت و جتن از

 دو ايد  از غ در مدوردي نر حتي يت و شود دادا

 ن سدت كدتفر امدتن الزم در كهآن دوم نتشم 

 صدور  نه نلكه دهنما نتشم، پ شنهتد حرني،

 ندمون مسدلمتني، جتندب از انتدمايي  عّهدم

 49يتنم مي  حقق قبلي  قتضتي

ندت  جنگ و قتل  ر  تدش،مف كه است عقمي د ب

 59است  كفتر حرني

 

 نهاد؟ نام معاهده توانمي را امان آيا ـ2 ـ9

 از يكي شم، اشترا قبلي مبتحث در چنتنكه

 آن، طرف   كه نود اي  معتهما  عريف در ق ود

 نتشدنم، المللين   ستزمتنهتي يت و هتدولت

 در امتن، مختلف اقستم در دقت نت  ر  ب، نمي 

 نت  طب ق قتنل آن، شقو  از نعضي هك يتن ممي

                                                           

 اللمعةالمي  مكي العتملي )شه م او (، محممن  جمت  .33

، دار اح ددتء التددراا العرنددي، ن ددرو ، 2الممشددق ه،   

  92؛ محمم حس  نجفي، همتن، ص 191ن، ص لبنت

 محمم حس  نجفي، همتن  .33

؛ شدم  الدمي  محمدمن  225وهبه الزح لي، همدتن، ص  .33

محمم الخط ب الشرن ني، مغني المحتت  الي معرفة معدتني 

، دارالكتددتب العلم دده، ن ددرو ، 1الفددتظ المنهددت ،   

  53م  ص  3994د  ه 3435لبنتن، چتد او ، 
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 نتشدم،نمي المللن   حقو  در معتهما عنوان

 دولدت نه اسالمي دولت گتا امتن، عقم در زيرا

دهدم، مدي امتن ملتش( از نمتينمگي )نه حرني

 صفت از كه جمتعتي و دسته نه اسالمي گتا حتكم

 از شدخص يدك نه يت و نبودا نرخوردار حتكم ت

 از يكي زمتني دهم، ومي متنا حرني كفتر آحتد

 نده يدت و حرني كفتر از فردي نه مسلم   آحتد

 دهم مي امتن نتشنم نفر 39 از كمتر كه  عمادي

 ندت  طب دق قتنل او ، قسم  نهت كه است روش 

 همتنندم نعدمي قسدم دو است و معتهما عنوان

از اي  رو  شونم مي  لقي خصوصي قراردادهتي

 در الملدل، ن  حقدو  نويسدنمگتن از نعضدي

 ولي 53انم كردا وارد خمشه امتن نودن معتهما

 مراد كه گرديم معلوم شم، دادا كه  وض حي نت

 نندتنراي  است  امتن اقستم از يك كمام آنهت

دولت اسالمي،  شرايط، گتا شمن فراهم صور  در

 نمتيندما كده حرندي دولت نه قراردادي، طبق

 ور صد اي  در دهم مي امتن نتشم،مي خود مردم

 داشت  نخواهم وجود آن نودن معتهما در شّكي

  

 شـرط امـان عقـد در حربي تقاضاي آيا ـ2 ـ3

                                                           

السدالم فدي االسدالم م طلعت الغن مدي، قتنوندكتر محم .33

د  417المعترف نتالسكنمريه، صص  منشأة، مقترنةو  دراسة

؛ عبدمالختلق الندواوي، 49؛ احستن الهنمي، همتن، ص 411

  77همتن، ص 
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 است؟

 را حرني قبلي  قتضتي جواهر، صتحب مرحوم

و  ثتني شه م متننم نعضي ولي 52دانم،نمي شرط

 اندمآوردا را «لسؤاله اجتنة  » ق م حلي عالمه

 شدرط را قبلدي  قتضدتي دهدم،مدي نشدتن كده

 رسدم، در صدور يمدي نظر نه ولي 51نم دانمي

اگر  كه نمان م شرط را قبلي  قتضتي  وان ممي

 مسدلمتني انتدمايي از جتندب  عهم نه طور

 و 54كنم، قبو  را آن مقتنل طرف شود، پ شنهتد

 55شود نمي منعقم امتن رد، صور در گرنه

 در خترجده ا بتع اقتمت و ورود قتنون در

، نده 3139 تامد ارديبهشدت 39 مصدّوب ايران،

 چنتنكه  وجه شما است  قبلي درخواست مسأله

 است  آمما آن 3متدا  در

 نده ن فتنده ورود قدتنون، اي  حسب نر »

 را خدود درخواست وي كه است آن نه نسته ايران

                                                           

  92همتن، ص محمم حس  نجفي،  .32

؛ علي ن  مطهدر حلدي )عالمده 191همتن، ص شه م او ،  .39

المر ضدويه  مكتبدة، منشورا  3الفقهتء،     ذكرةحلي(، 

  مرحدوم عالمده 434الح تء اآلثتر الجعفريه، چتد رحلي، ص 

عقم االمتن  در  »در  عريف امتن اي  ق م را آوردا است  

عقم امتن، متتركه «  سؤا  الكفتر نتالمهت  اجتنةالقتت  

جنگ نت كفتر نه منظور پذيرفت  درخواست آنهت مبندي ندر 

 مهلت دادن است 

  92نواوي، همتن، ص الختلق عبم .33

)از مرواريدم، ال ندتن ع  251عالمه حلدي، همدتن، ص  .33

  122الفقه ه(؛ قلقشنمي، همتن، ص 
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 همدراا ايدران نده ورود اجدتزا  حص ل نراي

 كده ايدران دولدت مدأموران نده الزم مدمار 

 گوندهايد  ندت موافقدت و نررسدي دارعهدما

 ندت آندتن و كنم  سل م نتشنم،مي درخواستهت

 اصدل و در 51،«موافقت كننم وي درخواست اي 

ن دز  ايدران اسالمي جمهوري استسي قتنون 355

 مطدرح س تسدي پنتهنمگي  قتضتي قبلي نراي

 دولت جمهدوري»است   آمما چنتنكه است  شما

 پنتهنمگي كه كستني نه  وانممي ايران اسالمي

 طبدق نر كهاي  مفر دهم پنتا ،نخواهنم س تسي

 شدنتخته  بهكدتر و خدتئ  ايدران، قدوان  

 « شونم

 فقهدت، از نعضدي اي   دذكر الزم اسدت،

 گذرنتمه گرفت  نت كنوني عصر در كه را كفتري

دائمي وارد  اقتمت قصم نه آن نه شب ه مجوزي و

 مسدتأمن   مصدما  شدونم،مدي اسدالمي ممتلك

 كدهآن نده  وجده نت ولي 57انم،كردا قلمماد

                                                           

، 3الملدل خصوصدي،   دكتر سلجوقي، محمود، حقو  ن   .33

  123، ص 3179المللي، دفتر خممت  حقوقي ن  

او الزيددترة « كددتر »او  التأشدد رة  3254سددؤا  » .33

مة التي  عط هدت سدفترة المولدة االسدالم ة االقتمة المائ

للكتفر الذي يأ ي الي نالد االسالم هل  عتبر عهما نح ث ال 

؟ شد   جدواد التبريدزي  يعتبدر كدتفرا يجوز اسدترقتقه

س م انوالقتسم موسدوي «  مستأمنت فال يجوز االعتماء عل ه

، ندت 3فدي اجوندة االسدتفتتئت ،    النجدتةخوئي، صراط 

ش   جواد  بريدزي، چدتد سدلمتن فترسدي، ص  عل ق آيت م 
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 موقدت عقدمي ش عه، فقهتي اكهر نظر نه امتن،

 از ايندتن كده مدراد رسدممدي نظر نه 53است،

اعدم از  كده نتشم آن لغوي معنتي ،«مستأم »

 چراكده اسدت، فقهي اصطالح مستأم  و ذّمي در

 نمارد  ستزگتري امتن عقم نت دائمي اقتمت

 يكدي امتن قرارداد كه آنجت از هرحت  نه

 اسدت، حرندي كفدتر ندت جنگ نپتيت راههتي از

 كفدتر جتندب از آن پ شدنهتد  قّمم در ضرور ي

 وانم نده اسالمي مي دولت نمارد، نلكه وجود

 نمهم  آنهت نه را پ شنهتد اي  جتنبه يك طور

 نده مكه فتح روز در )ص( اكرم پ تمبر چنتنكه

 آم ، فهو نتنه اغلق م » فرمود  شهر آن اهتلي

فهدو  سدف تن اندي ردا دخل او سالحه القي م  و

 را اسدلحه و شود خود ختنه وارد هرك  59« آم 

 ختنده داخدل يدت ن تندمازد زمد   روي ندر

 است  امتن در گردد، انوسف تن

 اكرم)ص( رسو  امتن نت مكه  ر  ب نمي  و

 شم  فتح خونريزي نمون كفتر، عملي استجتنت و

  

  َامان اقسام ـ2 ـ 3

 و هل معقود كم ت نظر از امتن كلي نه طور

  قس م دسته دو نه دهنما امتن شخص نه  وجه نت

                                                           

  42ش   طوسي، همتن، ص  .33

، حدميث 33، ص 5همتن، نتب ش   محمم حس  حر عتملي،  .33

2  
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  شود مي

 است  قسم دو نر خود كه د 19عتم امتن د الف

 ملدت و دولدت نده جتمعه اسالمي امتم امتن د3

 مصتلح  شخ ص زيرا مكتني  و نقطه هر در مشركي

 مصدتلح همده در او صالحميم و اوست نت مسلم  

 در اكدرم)ص( پ تمبر امتن است  نتفذ مسلم  

 قسدم اي  از 13شهر اي  مشرك   نه مكه فتح روز

نمتينما امتم  نهت نت  نه اي   ر  ب است 

گروههتيي كه در همستيفي قلمدرو حكدومتش 

 منعقم امتن قرارداد  وانممي كننممي زنمگي

 امدتن  واندمنمي يك كشور مردم نه ولي كنم،

 او ندت مسدلم   مصدتلح  شدخ ص زيدرا دهدم،

 نتشم نمي

 فدرد فدرد كده اسدت آن دد خدتص امدتن د ب

 كفدتر نده او( غ در چه و امتم مسلمتنتن )چه

 نتشدم، نفدر 39  دت 3 ن    عمادشتن كه حرني

 ند ش نت  وانمنمي مسلمتن فرد يك دهنم  امتن

 كندم، منعقدم امدتن قرارداد  عماد، اي  از

 در نتشم نمي او نت مسلم   مصتلح  شخ ص زيرا

 و علدي)ع( رخدواه هتني ام امتن اسالم،  تري 

                                                           

مراد از امتن عتم، آن است كه  عماد امتن گ رنمگتن  .33

 زيتد نتشم متننم اهل يك كشور يت يك شهر 

 ر   حر عتملي، همتن  .33
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 امدتن  وانمي را 12خما )ص( رسو  دختر زينب،

 نتم م  ختص

 يك هر داخل نه كتفري شخص هر ورود امروزا

 انجدتم ختّصدي  شدريفت  نت اسالمي، ممتلك از

 ادارا  و هدتسدفتر ختنه معمدوال   و شدودمدي

 هر ورود دارنم  عهما نر را مهم گذرنتمه اي 

 صمور نت ،اسالمي كشورهتي داخل نه ن فتنه فرد

 دست در نت  نهت و گ ردمي صور  رسمي گذرنتمه

 مملكدت آن وارد  وانندممدي اي  سنم داشت 

 اهدماف و مأموريتهت نه موقت صور  نه و شونم

 كندوني، عصدر در ايد  ننتنر يتننم  دست خود

 خرو  و ورود  متم و نمارد فردي مصماقي امتن

 دارد  اسدالمي نده عهدما دولت را ن فتنفتن

 س تسدي، عندتوي  ندت هدتگذرنتمده اامدروز

نتمده امدتن جدتي نده  …و سد تحتي زيتر ي،

 ا بدتع رسمت  نه دولتهت گتا و رونممي كترنه

كده  دهندممي ديفر پنتهنمگي س تسي كشورهتي

 است  ختص امتن مصتديق از يكي خود

 مدواردي چند   نده  نهت امتن دامنه امت

 آن و جندگ هنفدتم در كده چرا شود،نمي محمود

 كفدتر نت جنگ در عمال   اسالم، سرنتزان كه زمتن

 جنفدي منتطق جتي جتي در مسأله امتن هستنم،

                                                           

نّرا  طرانلسدي، المهدّذب، ص  ر   قتضي عبمالعزيز ن  .32

)از مرواريم، ال نتن ع الفقه ده(؛ وهبده الزح لدي،  92

  222د  221همتن، صص 
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 ندت  أي دم مدوردي هدر در قهدرا   و دهممي ر 

 نظدر مدورد امدتن منطقه، آن نظتمي فرمتنما

 صور  نه گتا يك لشفر دشم  نود  خواهم نتفذ

شدود، در مدي اسدالم س تا  سل م دسته جمعي،

 حدتكم جتندب از كده س تا افرمتنم اي  صور 

امدتن  آنهت نه  وانممي شود،مي  ع    اسالمي

 دهم 

 

 

  امان اهداف ـ2 ـ 3

 زيدر اهماف از يكي نه است ممك  امتن عقم

 گ رد  صور 

 جنگ؛ مواقع در جنفي  عرضت  از مصون ت د3

 پژوهشدهتي و علمدي  حق قدت  انجدتم د2

 ديني؛

 مستئل در نظر  بتد  و س تسي مذاكرا  د1

 دي لمت  ك؛

 نتزرگتني؛ و  جتري مشروع مقتصم د4

 و سدكونت نمون اسالمي سرزم   از عبور د5

 اقتمت؛

 اسالمي؛ ممتلك در موقت  وط  و اقتمت د1

 س تحت؛ و س ر د7
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 11مقمسه  امتك  زيتر  د3

 

 ُهدنه قرارداد ـ9

  هدنه لغوي معناي ـ9ـ 3

 و سكون معنتي نه لغت در و 14است اسم هقمنه

 نتب از يت و «نرصررر » نتب از يت آن فعل 15آرامش 

 الفدتظ 17نتشدم مي هقمقون مصمرش 11است  «ضررربر »

 موادعده، مهتدنه، از عبتر نم همنه مترادف

 19مصتلحه  و 13معتهما

                                                           

كه محمم ن  قالوون نه است فتنوس فراك ، پتدشتا چنتن .39

اي ديفر امتن داد  ت نده صرنستتن نه همراا همسرش و عما

زيتر  قمس شريف ن تينم و جتن و متلشتن در امتن نتشم و 

نتن او را همراهي كنم  ت نه سدرزم   خددود نرگدردد  همچ

  121و  121قلقشنمي، همتن، صص 

  4، ص 34همتن،    .33

فخرالدددمي  الطريحدددي، مجمدددع البحدددري ،  حق دددق  .33

الوفتء، ن درو ، لبندتن، چدتد دوم،  مؤسسةاحممالحس  ، 

م  متدا هرمرن؛ منصور ن  يدون  ند  ادريد   3931د  ه3491

  333البهو ي، همتن، ص 

  4قلقشنمي، همتن، ص  .33

 لوئ   معلوف، المنجم  .33

؛ ش   طوسي، 447الفقهتء، همتن، ص   ذكرةعالمه حلي،  .33

؛ اند  قمامده، 291، همتن، ص 34؛ متوردي،   59همتن، ص 

  537همتن، ص 

كه از مهتدنه حميب ه، گدتهي نده مصدتلحه يدتد چنتن .33

يدد  شددود  ايدد  كلمدده، نرگرفتدده از عبددتر  آغددتزي  امي

هذا مت صتلح محمم ن  عبدمم )ص( »قرارداد نودا است كه  

؛ اند  5دد  7ر   قلقشنمي، همتن، صدص «  …سه ل ن  عمرو 

، دار اح تء التراا العرني، 1النبويه،    الس رةهشتم، 

ن ددرو ، لبنددتن، نددت  حق ددق مصددطفي السّددقت، انددراه م 

  113د  112االن تري، عبمالحف ظ شلبي، صص 
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 هقمنه جتي نه كتب فقهت در اگر  ر  ب نمي 

 است، شما و متننم آن استفتدا الفتظ اي  از

 دو فقي دوا يعني 79است  آن لغوي معنتي مراد

 اصطالح در شود  سكونت و آرامش موجب كه جتنبه

 اسدت، ند  آ ش همنه مرادف عرب، زنتن رايج

 73گردد مي آرامش و سكونت نتعث كه چرا

  

 هدنه اصطالحي معناي ـ9 ـ2

 از متعدمدي  عدتريف فقهدي، اصدطالح در

 اشدترا آنهدت از يكي نه  نهت كه شما مهتدنه

  در  علدي ةالمعتقدم هي و الهمنة» كن م مي

                                                                                                                             

ديفري هم نراي مهتدنه ذكر شما از جملده   الفتظ مترادف

)ر   عف في، همتن، صص  مفتداةمراوضه، محتلفه، مبتهله، 

كه در نعضي ، )چنتنمقتضتة(، مستلمه، مواصفه، 275د  271

گونه آغتز شما ندود  از روايت  آمما كه صلح حميب ه اي 

، س دلم «(هذا مت قتضي محمم ن  عبمم )ص( سه ل ن  عمدرو»

)غن مدي،  مواضدعة(، 33و  5د  7مي، همدتن، صدص )قلقشن

االسدالم، (، معتقما )محقق حلي، شرايع411د  414همتن، صص 

( و صلح 17(، عقم امتن )ش   طوسي، همتن، ص 254همتن، ص 

)جمت  المي  مقماد ن  عبمم س وري، كنز العرفتن في فقه 

المر ضدويه الح دتء اآلثدتر  مكتبة، منشورا  3القرآن،   

   صدص  3134ش د  3141عفريه،  هران، ن   الحرم  ، الج

و اعلم ان الصلح و يقت  لده »نويسم  (  وي مي139د  133

 « الهمنة

الهمندة ولو شرط في »مهال  در شرايع االسالم آمما است   .33

محقدق حلدي، «  الرجت  مطلقت، ق ل  يبطدل الصدلح اعتدة

ن ع )از مرواريددم، ال نددت 235شددرايع االسددالم، همددتن، ص 

كن م كه نه جتي همنده از لفدظ صدلح الفقه ه(  مالحظه مي

 استفتدا شما است 

آذري قمددي، احمددم، رهبددري و جنددگ و صددلح، مجموعدده  .33

  333، ص 3111مقتال ، نن تد رستلت، چتد او ، 
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 و نعدو  مع ندة مدّمة   القتدت  وضدع و الحدرب

ندر  مبندي است همنه، قراردادي 72« غ رعو 

 پرداخت نت مع  ، مم  يك در ن  آ ش و جنگ،  ر 

  آن  نمون يت نتشم عو 

 

  تعريف قيود ـ9 ـ9

 اهدل و ش عه فقه در هقمنه  عريف در دقت نت

 را آن كده دارد سّنت، چنم ق م در آن وجدود

 ذّمده و صدلح امتن، متننم قراردادهت رستي از

 ستزد مي جما

 از  عبتر نم ق ود اي 

 عمل يك يعني است معتهما نوعي مهتدنه، د3

 ايجدتد طرف دو حماقل  راضي از كه است حقوقي

 ايجتنبه ديفر يك عمل دو عبتر  گردد  نهمي

 قتندل ديفدرش، طرف و موجب آن، طرف يك كه است

 اسالمي از دولت  نمعبتر طرف دو اي  نتشم مي

 حرني  دولت و

 و آرامدش موج دب مهتدنده و همنه گرچه د2

  نهدت آرامش و سكون اي  ولي شود،مي طمأن نه

 يت و گرددمي فراهم جنفي عمل ت  ختم طريق از

                                                           

فتضل جواد كتظمي، مستلك االفهتم الي آيت  االحكدتم،   32

؛ 145ه، ص المر ضويه ألح تء اآلثتر الجعفري المكتبة، 2  

  دذكرة؛ عالمده حلدي، 17ن ز ر   شد   طوسدي، همدتن، ص 

؛ المتوردي، 5؛ قلقشنمي، همتن، ص 447الفقهتء، همتن، ص 

  291همتن، ص 
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 اسدت جنفي از اجتنتب و جلوگ ري نت رانطه در

 هدر نده  ر  ب نمي  نتشم مي الوقوع قريب كه

شدما  حتصل جتنبه دو فق وا استس نر كه آرامشي

 آرامشدي مراد نلكه گوينم،نمي همنه 71نتشم،

 يدت و جنفدي عمل دت  ختم نت رانطه در كه است

 حتصدل احتمدتلي درگ دري و نزاع از جلوگ ري

 شود مي

 در سدنت، اهدل و شد عه فقهدتي مشهور د1

 انم كردا اشترا آن نودن موّقت نه همنه  عريف

 مدته تي منه،هق  كه آيممي دست نه نكته اي  از

 مطلق صور  نه صلحي اگر ننتنراي  دارد  موقت

نود  نخواهم همنه شود، منعقم دوام نت ق م يت

 نهتد  آن نر ديفري عنوان نتيم نلكه

 البته ن ست  شرط همنه در عو  پرداخت د4

 جدتيز عو  شرط كه ن ست آن معنتي نه مطلب اي 

 ندت  دوأم اسدت ممكد  مهتدنه نبتشم، نلكه

 يدت و نتشم ديفر طرف نه طرف يك از عو  پرداخت

 74نبتشم  عو  پرداخت نت همراا كهآن

                                                           

كه صلح پ تمبر )ص( نت مشركتن مكه در حميب ده، چنتن .39

كه عمال  در اصطالح فقهي نه هقمنه نتمبردار گشته است نت آن

اّن رسدو  »نويسدم  مه حلي ميجنفي در ن   نبودا است  عال

عالمده حلدي، «  عشدر سدن   نتلحميب ةم )ص( هتدن قريشت 

؛ ن ددز ر   عبتسددعلي عم ددم زنجددتني، فقدده 447همددتن، ص 

، مؤسسدده انتشددترا ي ام ركب ددر، چددتد او ، 1س تسددي،   

  272، ص 3111

  292همتن، ص محممحس  نجفي،  .33
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  هدنه در مّدت تعيين فلسفه ـ9ـ 3

 مملدو از عبتسدي، و امدوي خلفتي  تري 

 ام را دوري و آندتن م دتن «همنه» معتهما 

 نر كتر اعراب، نت جنگ در هرگتا است  ن زان 

 شدمنم،مي خواستتر صلح شم،مي دشوار روم تن

 متتركه ضعف خود خواستتر ايتم در ن ز اباعر

 مختصدمه  در  قدرارداد انعقدتد ندراي جنگ

 شمنم مي

 در مر بده اول   روم تن، عبتسي دورا در

 صلح درخواست دوان قي منصور از هجري 355 ست 

 جزيدده كددهآن شددرط نمودنددم، ندده آشددتي و

 ملكده الرشد م، هترون زمتن در 75ن ردازنم 

 داخت و قرار شمپر وجوهي نه هترون ايري 

 وي ام را دوري شدر  مرزهتي نه موقت نه طور

  تجفدذاري موقدع  دت صلح اي  نشود  ايحمله

ن دز  71داشدت  دوام  فوروس ن   ام را ور

 نددت  موف ددل ام را ددور در عصددر مددأمون،

 وي ندت  دت خواسدت مأمون از اينتمه فرستتدن

                                                           

  259، همتن، ص 9ان  اث ر،    .33

. Irene م  392 د 

. Nicephorus. 

خّموري، جنگ و صلح در قتنون اسالم،  رجمه دكتر مج م  .33

س م غالمرضت سع مي، انتشترا  شركت نسبي اقبت  و شركتء، 

  121، ص 3115آذر 
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 77كنم  نرقرار صلح پ متن

 «همنه» تيقرارداده ن ز هتصل بي عصر در

 صدل بي پتدشتهتن ن   مسلمتنتن و ن شمتري

 هشت شش، پنج، آنهت مم  معموال   كه گرديم منعقم

 39 از ندتدري موارد در و است نودا ست   ت دا

 73كرد مي  جتوز ست 

 و آغدتز در زيدتدي دقت معتهما ، اي  در

 شدمامي ستعت و متا، روز ست ، نه آنهت پتيتن

 سدت  نده هم و قمري  ست نه هم را آن مم  و است

 مهتدنه در نراي مهت ، انم آوردامي يونتني

 پتدشدتا و «ن بدرس ننمقدماري» پتدشتا ن  

 همنده اي  است، آمما «اسبتتر» نتم نه مس حي

 دا و روز دا و مدتا دا و متوالي ست  39 مم  نه

 چهترم رمضتن ست  دوشنبه روز آغتزش كه ستعت

ي ندود مد الد 3221 سدت  ندت مطتنق هجري 115

 و ن بدرس ند   ديفر مهتدنه در و 79شم، منعقم

                                                           

ان  الفراء، رسل الملدو ،  رجمده پرويدز ا دتنكي،  .33

المي  منجّم، ستزمتن انتشترا  و آمدوزش انقدالب  مصحّح صالح

  291د  294، صص 3111چتد او ، مهر  اسالمي،

مدد الدي  3272هجددري، مطددتنق نددت  173مددهال  در سددت   .33

 39سدت  و  39اي نه مم  قرارداد همنه« عكت»نت « ن برس»

متا، منعقدم سدتخت  ندراي اطدالع ن شدتر از آمدتر ايد  

معتهما  ر   نستم عسلي، المذهب العسكري، دارالنفدتئ ، 

؛ 23ن ددرو ، لبنددتن، ص  م  3991د  ه 3431چددتد او ، 

است ف  رنس متن،  تري  الحروب الصل ب ه، دارالهقتفده، 

 م الدي؛ قلقشنمي، همتن  3913ن رو ، لبنتن، 

  14د  41همتن، صص قلقشنمي،  .33



  ... 939 راههاي پايان دادن جنگ 

 دا مدم  نه همنه اي »است   آمما ن رو  ملكه

 رمضتن ششم شنبه پنج روز آغتزش كهمتوالي ست 

 3539اريدتر سدت   9ندت  مطتنق هجري 115 ست 

 39« شم منعقم است، يونتني

  ب    در عرب، معتصر نويسنمگتن از نعضي

 و همنده مدم  در مختلدف همه نظدرا  اي  علت

 فقهدت  وسدط آن نهدتيي حم  ع    در پتفشتري

 خدود مكدتن و زمتن شرايط از اينتن انم گفته

 در كده احكتمي نت جه در و انمپذيرفته  أث ر

 وقدتيع نده انم ندتظركردا صتدر زم نه اي 

 اندم كدردامدي زنمگي آن در كه است روزگتري

 ندت جندگ در دائم فقهت، اي  عصر در كفر جهتن

 و امويددتن روزگددتر نددود  در سددلمتنتنم

 و آندتن ند   شدمتريندي جنفهدتي عبتس تن،

 معمدوال   و پ وسته وقوع نه ن زان  ام را وري

 دونترا و انجتم ممي موقت مختصمه  ر  نه كتر

 افروختده نر جنگ آ ش همنه، مم  پتيتن از پ 

 ن ز همد   عهمتن هت و امويتن انمل  شم مي

 عصدر، آن واقع ت  تساس نر داشتنم  را وضع ت

 دار و السدلم دار منطقه دو نه را فقهت جهتن

 احكدتمي هركمام، نر و كردنممي  قس م الحرب

 ستختنم مي مترّ ب را

 نخدش در فقهدت همد   از نسد تري كتب در

                                                           

  41د  41همتن، صص  .33
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 سدت ، هر كه است نودا مطرح مسأله اي  جهتد،

جهتد )انتدمايي(  نه دست نتيم نتر يك حماقل

 نه «همنه» معتهما تشم،ن قرار اگر حت  33زد 

 شدود، زمتن منعقدم نه غ رمق م و مطلق صور 

 32نود  خواهم جهتد فريضه  ر  اشنت جه

 ندودن دار مدم  مستنم اگر ش عه، نظر از

 انتمايي جهتد و نمان م جهتد وجوب را مهتدنه

 )ع( معصدوم امدتم اذن نده مندوط  نهت هم را

 غ بدت، زمتن در را مهتدنه  وان ممي 31نكن م

 34نشمتريم  لقمط

 عصدر نتقر)ع( محمم امتم در روايتي از

 ند  محمدم است  شما  عب ر همنه عصر نه غ بت

 كدردم، سؤا  نتقر)ع( امتم از گويم مي مسلم

 نه كنم، ظهور السالم عل ه عصر امتم كه آنفتا

 كدرد؟ خواهدم عمدل مدردم ند   در س را كمام

 پ دتمبر)ص( سد را نت مطتنق رفتترش فرمود 

 گفتم س را شود  آشكتر  ت اسالم خواهم نود

                                                           

در اكهر كتدب « )عتم( سنةفي كل  مّرة  و اقّله »عبتر   .33

، همدتن، ص 39فقهي آمما است  ر   ان  قمامه، مغندي،   

؛ غن مي، همتن، 171د  177؛ وهبه الزح لي، همتن، صص 117

   533د  532صص 

  537ان  قمامه، همتن، ص  .32

نعضي از فقهتي معتصر، معتقمنم امتم عتد  غ رمعصوم  .39

 واندم اذن نده نت اجتمتع شرايط و مقممت  اي  جهتد، مي

 آن دهم 

ت دخدل و ند 271عم م زنجتني، فقه س تسي، همدتن، ص  .33

  صرف 
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  مدتمي فرمود  است؟ نودا چفونه پ تمبر)ص(

 عمالت مردم نه و نرد م تن از را جتهل ت آثتر

 خواهدم چن   ن ز قتئم)ع( حضر  كرد  عرضه را

 مردم دسترس در همنه دوران در هرچه و نه كرد

 عمالت نه را همه و كش م خواهم نطالن خط نودا،

 35كرد  خواهم وادار

 همنده انعقدتد كه آنجت از رسممي نظر نه

 مهتدنه استس و شود انجتم حتكم دستور نه نتيم

 نت هم مصلحت  شخ ص و است مصلحت نر حتكم حكم و

 صالحميم نت ن ز مم   ع    پ  است، اسالمي حتكم

 و شرايط استس نر حتكم خواهم نود  او  شخ ص و

گرچده از  كندممي مم   ع    موجود، مقتض ت 

 31نفذرد  ست  دا

 طدو  درندترا المللن   روانط و حقو  در

 هست  روش مختصمه، دو  ر  مم 

                                                           

ع  محمم ند  مسدلم قدت   سدألت اندتجعفر )ع( عد  » .33

 نسد رةيس ر في النتس؟ فقت    س رةالقتئم اذا قتم نأّي 

مت ستر نه رسو  م )ص( حتي يظهر االسالم  قلت  و مت كتنت 

قت   انطدل مدت س رة و  الجتهل دةفيكدتن  رسدو  م )ص(؟ 

قتم يبطدل مدت  استقبل النتس نتلعم  و كذلك القتئم اذا

ممت كتن في ايمي الندتس و يسدتقبل نهدم  الهمنةكتن في 

، 57ش   حر عدتملي، وسدتئل الشد عه، همدتن، ص «  العم 

  2حميث 

و االقدرب عندمي »گوينم  مرحوم عالمه در اي  نترا مي .33

مختلف الش عه، «  و ح نمذ يتقّمر نقمرهت المصلحةاعتبتر 

نويسدم  واهر ميو مرحدوم صدتحب جدد 431د  434، صص 4  

ف رجدع ف ه الي نظر االمتم عل ه السالم و وقوع العشر ال »

يقتضي التق  م نعم احتمت  كونه االصلح في ذلك الوقدت و 

  299محممحس  نجفي، همتن، ص «  م العتلم



  933 اممجلة حقوقي / شمارة سي 

  ع د   را مع   ايدورا آنهت از نعضي د3

 زمدتن ذكر جنگ، حقو  اسنتد كالس ك كننم مي

 مقتولدده الزم قراردادهددتي انعقددتد در را

 نشدما مشدخص زمدتن طدو  اگر دانم، زيرامي

 متحدترب، ف  طدر از يدك هدر است ممك  نتشم،

 دوم كنوانسد ون در 37سرگ رنم  از را مختصمه

 آن، پنجم فصل 11 متدا در الهه، 3997 ژوئ  33

قواعم و رسوم جنگ زم ني  حدت عندوان  در

 مختصدمه،  در »اسدت   آمما هت ر  مختصمه

 متقتندل از طريدق  وافدق را نظتمي عمل ت 

 دورا اگدر آورد مدي در  عل ق حتلت نه طرف  

 متختصم طرف   نتشم، نشما مع   مختصمه  ر 

  جميدم را عمل دت  زمدتن هدر در  وانندممي

 زمدتن يدك در هم شه كهاي  نه مشروط نمتينم،

 را دشدم  مختصمه،  ر  شرايط نت مطتنق مقّرر،

 33« ستزنم مطلع

دوم،  جهتني جنگ از نعم جتري هتيرويه ولي

 اسدت گذاشته مسكو  را مختصمه طو  مم   ر 

 نهبدود زم نده مختصدمه،  ر  استمرار نت  ت

 رواندط حسد  و صدلح سدوي نه متختصم   روانط

                                                           

محمود مستئلي و عتل ه رف عي، جنگ و صلح از ديمگتا  .33

 ري،  هران الملل، زير نظر محممرضت دنحقو  و روانط ن  

  293، مؤسسه چتد و انتشترا  وزار  امور خترجه، ص 3173

ملك محممي نوري، حم مرضت، مفته م  عل ق مختصمت  و  .33

الملل، مؤسسه چدتد و حتلت نه جنگ و نه صلح در حقو  ن  

  71، ص 3172انتشترا  وزار  امور خترجه،  هران 



  ... 933 راههاي پايان دادن جنگ 

 ن  آ ش اجراي كه است  وجه شتيتن شود  فراهم

 سدتزمتنهتي سوي از معموال   كه متحترن   م تن

 نه اشترا عمم ت   پذيرد،مي انجتم المللين  

 ندراي محموديت زمتني نمون و پتيمار ن آ ش

 39 دارنم را كتمل صلح نه رس من

 

 حقـوق در آن متـرادف اصطالحات و هدنه ـ9 ـ 3

  جنگ

  ر  نراي اصطالح سه جنگ، حقو  در امروزا

 آنهت، از كمام ه چ كه رودمي كترنه جنگ موقت

نمارندم،  پدي در را صلح قرارداد حقوقي آثتر

  لّقي صلح عقم نه رس من نراي اينلكه مقممده

 99 ن آ ش د3 از  عبتر نم  ر  ب نه شونم كهمي

 92مختصمه   ر  د 1 93متتركه د 2

 از حركدت مرحله سه  وانمي را روش سه اي 

 اي  از يك هر در كرد  قلمماد سوي صلح نه جنگ

 ه چ كه است اي  اشترا  نقطه مهمتري  روش، سه

 91ن ستنم  جنگ حتلت دهنما يك خت مه

 

  بس ـ آتش9ـ  3ـ 3

                                                           

 .293مستئلي و رف عي، همتن، ص  .33

90. Cease Fire. 

91. Truce  

92. Armistice. 

 نت دخل و  صّرف  93ملك محممي نوري، همتن، ص  .39
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 ن  آ ش را موقت نه طور جنفي عمل ت   ر 

 اسدت زنج ري از حلقه اول   ن   شآ 94گوينم 

 اغلدب در دارد  ادامده صدلح  دت جندگ از كه

 اي  نه جهتني دوم جنگ از نعم دوران منتزعت 

 نه مختصمت  ن ، آ ش واژا از استفتدا نت طرف،

 نس تر جنفهتي از مورد دو است  آمما در  عل ق

 و عدرا  و ايدران جندگ يكدي المللي،ن   مهم

 و عدرا  م تن آثترپر ولي ديفري جنگ كو تا

 در آمريكدت، سدركردگي نه متحمي ، ن روهتي

 وسط عدرا ، هدر دو ندت  كويت اشغت  جريتن

ن  و طي قطعنتمده صدتدرا از  كترنرد آ ش

 95شم  متوقف ملل ستزمتن شوراي امن ت

 امن ت شوراي 593 شمترا قطعنتمه 3 ننم در

   رمدتا 19 ندت )نراندر 3937 ژوئ ه 23 مور 

گدتم در  نخست   عنوان نه » ت اس آمما (3111

 يك عرا  و ايران مذاكرا، راا از مصتلحه جهت

 كل ده از و كنندم رعتيدت را فدوري ند  آ دش

 دسدت هدوا و دريدت زمد  ، در نظتمي اقمامت 

 مرزهتي نه را ن روهت همه درنگ ني و نردارنم

 91« نتزگرداننم المللين   شما شنتخته

  دلدل هر نه كه زمتني منتزعه، يك طرف  

                                                           

  279ض تئي ن فملي، حقو  جنگ، همتن، ص دكتر  .33

  31د  37ملك محممي نوري، همتن، صص  .33

د  239ض تئي ن فملي، حقو  جندگ، همدتن، صدص دكتر  .33

279  



  ... 933 راههاي پايان دادن جنگ 

 يكدميفر ندت نبدرد از دسدت گرفتندم  صدم م

 شرايط در نحث صرف را زمتني شك نمون نردارنم،

 مطرح را فّني مستئل  عمادي و نمتينممي ن  آ ش

 ند  آ دش زمدتني چه از كهاي  ستزنم  مهال  مي

 و عمل دت ي منتطق از يك كمام در گردد؟ اجرا

 نتشنم، نظر در نبرد هتيجبهه همه كه صور ي در

 در يدت نتشدم دائمدي ند ، آ دش نه؟ آيتچفو

 اندزاري چه نت نتالخرا و موقت؟ زمتني محمودا

 درآيم؟ اجرا نه

 قطدع ندراي نظتمي  وافق از قسمت اي   ت

 97است  ن  آ ش هت، مختص طرحدرگ ري

 

 ـ متاركه9ـ  3ـ 2

 معندتي نده را متتركده گروسد وس، هوگو

 مع   زمتني نراي كه در آن دانستمي  وافقي

جندگ  متتركده 93شم مي پره ز جنفي ل ت عم از

 قددراردادي و موقددت  وقددف از اسددت عبددتر 

 35 در الي زيدك عدتلي دادگدتا 99مختصدمت  

 نده جندگ متتركده»كرد   اعالم 3922 دستمبر

 ندر ندتظر فقط نلكه دهم،نمي پتيتن جنگ حتلت

                                                           

  99د  93ملك محممي نوري، همتن، صص  .33

؛ علي نتنتيي، غالمرضت، فرهنگ اصدطالحت   11 همتن، ص .33

، ص 3119الملل، نشدر سدف ر، چدتد او ، نهدتر روانط ن  

؛ پروفسور شتر  روسو، حقو  مختصمت  مسلحتنه، همتن، 294

  232د  231صص 

 روسو، حقو  مختصمت  مسلحتنه، همتن پروفسور شتر   .33
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 399« است مختصمت  موّقت قطع

در رويه ستزمتن ملل از واژا متتركه 

تن وضع تي استفتدا شما كه ن شتر نراي ن 

نسبت نده  در  مختصدمه از جدميت كمتدري 

 را متتركه رسم كهمي نرخوردار است  نه نظر

 مختصدمه  در  نده نسبت محمود ر نتيم روشي

 و روش نررسدي و مطتلعده جهت هم   نه و دانست

 ن شددتري مختصددمه، اهم ددت  ددر  مفهددوم

 393يتنم مي

  فدتو  نده قتئدل نويسنمگتن از نس تري

 و مختصمه  ر  و متتركه گتنه سه مفته م م تن

 نت نتكستر پروفسور قو  نه ن ستنم   ن  آ ش

 گفته سخ  ن  آ ش از ن شتر امروزا كهاي  وجود

 نده و است مطرح واژگتن  فتو هتي فقط شود،مي

 آثدتر داراي خدود، خدودي نده يك هر كترگ ري

 روسدو، شتر  پروفسور مهال   ن ست  عملي حقوقي

 مترادف را مختصمه  ر  و متتركه شرو و مفهوم

 392است  نردا كتر نه يكميفر

 

 مخاصمه ـ ترك9ـ  3ـ 9

 كنفران  چهترم و دوم كنوانس ون 11 متدا 

                                                           

 همتن  .333

  73د  72ملك محممي نوري، همتن، صص  .333

. Baxter. 

   37همتن، ص  .332



  ... 933 راههاي پايان دادن جنگ 

 اسدت  آوردا مختصدمه  در  درنترا الهه، صلح

  ر  مختصمه، عمل ت  نظتمي را از طريق»

 نده متحدترن   م دتن جتنبه دو نتمهموافقت

 مشخص آن مم  طو  اگر و آوردمي در  عل ق حتلت

هدر  در اسدت ممكد  متحترب طرف   نتشم، نشما

  391« گ رنم سر از را مختصمه زمتن

 اسدت  دوافقي مختصدمه،  ر   ر  ب نمي 

 خصدمتنه عمل ت  كتمل  وقف نه كه طرف   م تن

 ن روهدتي متضدترب در همده و مع   مم ي در

 است، ممك  و شما جتري دارنم، قرار كه هركجت

 داشدته س تسدي اقتصدتدي و ،نظدتمي مته دت

 394نتشم 

قددتنون راهنمددتي ار ددش  315مددتدا 

 در  »گويدم  امريكت در م دمان نبدرد مي

مختصمه عبتر  است از  وقف مختصمت  فعت  

 طدرف   م دتن شدما، نراي يك دورا  وافدق

از  آن قددتنون حددق 17 و مددتدا«  متحددترب

 در   قراردادهدتي در سدرگ ري مختصدمه را

 نشما ن در آن  صريحاي كه ق م زمتمختصمه

 از ن دز نروكسدل پرو كل دانم مي جتيز است،

 395است  كردا متتنعت روش، هم  

 
                                                           

  337د  399و  371مستئلي و رف عي، همتن، صص  .339

  373همتن، ص  .333

  371د  399همتن، صص  .333
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 تـرك و متاركه بس، آتش هدنه، مقايسه ـ9 ـ 3

  مخاصمه

 اصدطالحت  پ رامدون كه  وض حت ي نت حت 

 «همنده» نت مقتيسه فو  دادا شم، در مقتم

ند    نفدوي م نتيدم  سّن ، اهل و ش عه فقه در

 اشترا  وجوا شما، نتمبردا اصطالح و سه همنه

 دارد  وجود افترا  و

 از  عبتر نم اشترا  وجوا

 و متتركده ند ، آ ش است، موقت همنه، د3

 است  موقت ن ز مختصمه  ر 

  در  و متتركه ن ، آ ش همتننم همنه، د2

 جندگ حتلدت ولدي دهممي پتيتن جنگ نه مختصمه

 متنم  خواهم نتقي همچنتن

 ند ، آ دش همنده، مدم  متما  از نعم د1

 دوندترا جندگ است ممك  مختصمه  ر  و متتركه

حتلدت  كه دارد وجود هم امكتن اي  و شود آغتز

 شود  منجر صلح دائم نه و ن تيم نوجود صلح

 ايدد  و همندده انعقددتد مسددؤول ت ددد4

 افدراد، اسدت و دولدت و حتكم نت قراردادهت

 نمارنم  را آن انعقتد صالح ت

 نشود، ذكر قرارداد در سه اي  مم  اگر د5

 را جندگ نخواهنم كه زمتن هر  واننممي طرف  

نشدود،  ذكر مم  اگر ن ز همنه در سرگ رنم  از

 خود نراي را قرارداد فس  حق اسالمي دولت ولي



  ... 939 راههاي پايان دادن جنگ 

 مصدلحت كده زمتن  وانم هرمي نشمترد محفوظ

 كنم  فس  را آن دانست

 كه است آن در قرارداد سه اي  نت همنه فر 

 ندراي هدم و است فعلي جنگ  ر  نراي هم همنه

 391جنگ در آيندما، وقوع احتمت  از جلوگ ري

 فعدال   كده جنفدي درندترا  نهدت سده، اي  ولي

 رونم مي كترنه دارد استمرار

ذكر اي  نكتده الزم اسدت كده هددمنه 

 و متتركده اصطالحي است كه شتمدل آ ش ند ،

 اهل سّنت، و ش عه فقه در و شودمي مختصمه  ر 

 اسدت  نشدما مطدرح آن نراي چن   اي  بيمرا 

 اصدطالح سده از هريك كترگ رينه در اي  ننتنر

 همنده كه موردي در )جز همنه جتي نه نتمبردا

 آيندما در احتمدتلي جندگ از جلدوگ ري نراي

 وجده كدهاي  گدو ندمارد  وجدود منعي نتشم(

 مختصمه  ر  و متتركه ن ، آ ش ن   كه  متيزي

  طب دق قتندل ع دتواق ندت چنمان شما، ن تن

نده جدتي  اصدطالح يدك كدترگ ري نه نتشم نمي

 كنوانس ونهت، و هتقطعنتمه اصطالح ديفر در

 ن ست  يكميفر از آنهت نودن متمتيز نر دل ل

 

 امان و هدنه ذّمه، قرارداد مقايسه ـ9 ـ3

 ذّمدي، كده اسدت آن در سده اي  شبتهت وجه

                                                           

  375عف في، همتن، ص  .333
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 اسالمي دولت در طتيفه سه هر مستأم ، و مهتدن

 دسدت نمارندم حدق مسلمتنتن و گ رنممي رارق

كنندم و  دراز آنهدت سدوي نده  جتوز و  طتو 

دولت اسالمي موّظدف اسدت مسدلمتنتن را از 

 هرگونه  جتوزي نه سوي آنهت نتزدارد 

و  همنده از ذّمه قرارداد افترا  وجوا امت

 است  شرح نمي  امتن

 كتتب اهل ذّمه، قرارداد در مقتنل طرف د3

 و كتتب اهل است ممك  در آن دو،ولي  هستنم،

متننم  و ملحمي  مشرك  ، از اعم كّفتر ستير يت

 397نتشنم  آن

 )جزيده( مدتلي شدرط ذّمه، قرارداد در د2

 دولدت نده است واجب ذّمه نر اهل و دارد وجود

 عقم در مقتنل طرف ولي ن ردازنم، جزيه اسالمي

 نتشدنم مدي معدتف شدرط، اي  از همنه و امتن

 نتشدرط  دوأم امدتن، و همنه ستا ممك  البته

 جزيده غ در از ديفري عنوان ولي نتشم، متلي

 داشت  خواهم

 و همنه ولي است، دائمي ذّمه، قرارداد د1

 و داشددته محددموديت زمددتني نظددر از امددتن

 393موّقتنم 

                                                           

  294همتن، ص محممحس  نجفي،  .333

جال  المي  عبمالرحم  الس وطي، األشبتا و النظدتئر  .333

بعدة ، شدركة مكتبدة و مطفي قواعم و فروع فقه الشدتفعي

  232م  ص  3959د  ه 3173، البتني الحلبي و اوالدا نمصر



  ... 933 راههاي پايان دادن جنگ 

نده  جنگ حتلت ذّمه، قرارداد انعقتد نت د4

 ذّم تن كه سرزم ني رود وكلي از ن   ميطور

 همتننم و شودمي االسالم دار جزء مق منم، آن در

گردد و جتري مي آنهت نر اسالم احكتم مسلم  ،

نتيم نه مقررا  اسالم احتدرام گذاشدته و 

ندده آن ملتددزم گردنددم، ولددي در امددتن و 

مهتدنه، گرچه جنگ نه صور  موّقدت متوقدف 

گردد، ولدي حتلدت جندگ همچندتن ندتقي مي

خواهم متنم  افزون نرآن، نر مهدتدن الزم 

ست، التزام عملي نه احكتم اسالم داشته ن 

 شدود كده احكدتملذا متعهم نمدي 399نتشم 

 اسالمي نر وي جتري گردد 

 حكومدت ذّمده، قدرارداد انعقدتد ندت د5

 در شم  خواهم دفتع از آنتن نه موظف اسالمي،

 متجدتوز، و مهدتجم كندمنمدي فدر  مورد اي 

 عقدم در امدت غ رمسدلمتن  مسلمتن نتشم يت

 اسالمي دولت نراي  عهم اي   نهت ،همنه و امتن

  جدتوز نراندر در آندتن از كده آيممي نوجود

 339كنم  حمتيت ذّمه اهل و مسلم  

                                                           

ش   شم  المي  انو عبمم محممن  اني نكر ان  قد م  .333

،  عل ق دكتر صبحي صتلح، 2الجوزي، احكتم اهل الّذمه،   

دارالعلم للماليد  ، ن درو ، لبندتن، چدتد سدوم، ارّيدتر 

  475د  471، صص 3931)متيو( 

هجري ن   عبمم ند   13اي كه در ست  در پ متن همنه .333

و »ارني سرح نت پتدشتا نونه منعقم شما نود، آمما اسدت  

ل   علي المسلم   دفع عمّو عر  لكم، و ال منعده مد  حدم 
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 اهدل جتندب از ذّمده پ شنهتد صور  در د1

 واجدب اسدالمي حكومت جتنب از آن پذيرش كتتب،

 قتدر اسالمي دولت كه شرايطي در اگر حتي است،

 جدوس  م و مسد حي يهدودي، ملتهدتي نر  سلط نر

 آن قبدو  نده ملزم نتشم، ذّمه كننما درخواست

 وجود قطعي خطر   آن، پذيرش در كهآن مفر 333است،

 و همنده قبدو  در الزامي امت 332نتشم  داشته

 حدتكم مصلحتي كه نه نلكه نمارد، وجود امتن

 دارد  نستفي دهم،مي  شخ ص

  تنع دت نه ذمه اهل ذّمه، قرارداد د در7

 حقو  از نعضي از گرچه آينم،مي در االسالم دار

 است ممك  جمهوري ريتست نتمزدي متننم س تسي

 مسأله همنه، و امتن عقم در ولي شونم، محروم

 عق دما نر اسدتس البته ن ست  مطرح  تنع ت

معتقمندم،  امدتن عقم نودن دائمي نه كه آنتن

  دوّط  قصم نه كه مستأمني است نفوي م، ممك 

 رد  تنع دتنمي سر نه اسالمي ممتلك در دائمي

 ن ذيرد  را كشور آن

                                                                                                                             

 مجموعددةمحمددم حم ددم م، «  الددي ارر  اسددوان علددوةارر  

الراشدما،  الخالفدةالوثتئق الس تس ه للعهدم النبدوي و 

م  صدص  3935د  ه 3495چتد پدنجم،  دارالنفتئ ، ن رو ،

؛ ان  قمامه، همتن، 217؛ ر   نالذري، همتن، ص 519د  513

  552ص 

  294همتن، ص محممحس  نجفي،  .333

)از  219عالمدده حلددي، قواعددم االحكددتم، همددتن، ص  .332

  293مرواريم، ال نتن ع الفقه ه(؛ متوردي، همتن، ص 
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  صلح قرارداد ـ3

  صلح لغوي معناي ـ3 ـ3

 و آشدتي و كردن ستزش معنتي نه لغت در صلح

 )نه كلمه سْلم صلح، جتي نه گتا 331است   وافق

 معنت يك نه كه شودمي استعمت  س  ( كسر و فتح

 از  راضي، است عبتر  صلح حق قت 334نتشنم مي

 از امدر آن خدواا ي،امدر نر موافقت و  ستلم

 از يدت نتشم نقود( از يت نتشم كتال )چه اموا 

  ستلم اي  خواا و دو، اي  غ ر از يت و اعمت 

 مسدبو  چه و آن، غ ر يت نتشم صلح عقم ص غه نت

 نده نسدبت يدت آن، نت  وأم يت نتشم خصومت نه

 ايد  همده در صدلح آينما  در احتمتلي خصومت

اطال  حق قدي يك  آن، اطال  و است صتد  موارد

 335مجتزي  است نه

 

  ُصلح اصطالحي معناي ـ3 ـ2

 نراي مستقلي نتب سنت، اهل و ش عه فقهتي

                                                           

 ؛ فرهنگ عم م 231، ص 2فرهنگ مع  ،    .339

؛ فرهنگ عم م؛ فتضدل 249راغب اصفهتني، مفردا ، ص  .333

؛ لوئ   معلوف، المنجم؛ عالمده سد م 139مقماد، همتن، ص 

، 9محممحس   طبتطبتيي، الم زان فدي  فسد ر القدرآن،   

م  ص  3971د  ه 3191االعلمي للمطبوعت ، چتد سوم،  مؤسسة

337  

نجنوردي، القواعم الفقه ده، س م م رزا حس  موسوي  .333

،       ه 3431  ش  د  ه 3173، مؤسسه اسمتع ل تن قم، 5  

  9چتد دوم، ص 
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 نخدش در و اندمنكدردا ندتز قدرارداد صدلح

  نهدت دهم،مي پتيتن جنگ نه كه قراردادهتيي

 اشدترا  حك م و همنه امتن، ذّمه، قرارداد نه

 مرنوط كه معتمال  و عقود نخش در امت انم كردا

 را كتتني است، يكميفر نت مردم آحتد روانط هن

 آن نررسدي دادا و نده اختصدتص «صدلح» نده

 متست، نظر ممّ  اينجت در كه آنچه انم پرداخته

 يكميفر نت دولتهت روانط در كه است قراردادي

 ندر نفر چنم يت دو كه عقمي آن نه شودمي منعقم

 اح تنت   يت و دارنم يكميفر نت كه خصومتي استس

 نه آينما در احتمتلي جلوگ ري از نزاع نراي

 رستننم مي امضت

 از كده  قسد مي اسدتس نر ديفر عبتر  نه

 فقهدت آنچه است، شما عمومي و خصوصي نه حقو 

 مدمني حقو  نخش در انم،آوردا صلح عنوان  حت

 خصوصدي حقدو  از جزئدي خدود، كه گ ردمي جتي

 در است منظور اينجت آنچه در امت است، داخلي

شدود كده مي مطرح عمومي المللن   حقو  قسمت

 است  المللين   عمومي حقو  از جزئي خود،

نده  دولتهدت اينجدت شخصد ت حقدوقي در

 ديفر دولت نرانر در خود، نمتينمگي از مردم

 صلح را ندت يكدميفر نده امضدتء قرارداد

 در نفدر چندم يدت يك آنجت، در امت رستننممي

 شخص ت كي ديفر در مقتم نفر چنم يت يك مقتنل
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كننم  يكميفر منعقم مي نت را صلح عقم حق قي

 در صلح ن   دولتهت، پتي مو  و ح ت  يك

 از سخ  آنجت اح تنت   در امت است، ن   در ملت

 مدردم آحدتد از نفدر چندم يدت يك زيتن و ضرر

 نتشم مي

اندم  صدلح گفتده  عريدف در ش عه فقهتي

 ند   الّتنتزع و 331عقم شّرع لقطع الّتجتذب»

 پتيدتن نراي است قراردادي 337« تصم  المتخ

 متختصدمتن  م دتن نزاع و كشمكش نخش من نه

 صدلح  عريدف در سدنت اهدل علمدتي از نعضدي

 ندزاع طرف دو كه قراردادي است»انم  آوردا

 از يدت و دهندممي خود خت مه فعلي درگ ري نه

 جلددوگ ري آينددما( )در احتمددتلي نددزاع

 فطدر دو از يدك هدر كده نمينفونه نمتينم،مي

 333« كشممي دست خود ادعتي از نخشي از متقتنال  

 چ دزي است، مطرح المللن   حقو  در آنچه

 نده جنگ صلح، قرارداد نت زيرا ن ست، اي  جز

                                                           

  117محقق حلي، شرايع االسالم، همتن، ص  .333

جدواد مغن ده،  ؛ محمدم39د  33نجنوردي، همتن، صص  .333

للمالي  ، ن درو ،  الصتد  )ع(، دارالعلم فقه االمتم جعفر

؛  37د  33، جزء ثتلث، صددص 3973لبنتن، چتد سوم، فوريه 

  332، همتن، ص 4شه م او ،   

الصلح عقم يحسدم نده الطرفدتن نزاعدت قتئمدت او » .333

يتوّق تن نه نزاعت محتمال، و ذلك نأن ينز  كّل منهمت علي 

عبدمالرزا  احمدم «  وجه الّتقتنل عد  جدزء مد  اّدعتئده

، دار 5السنهوري، الوس ط في شدرح القدتنون المدمني،   

   597و ، لبنتن، ص اح تء التراا العرني، ن ر
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 دولتهتي )يعني نزاع طرف   و 339رسممي پتيتن

 نظر صرف خود حقو  از نخشي معموال  از متحترب(

 نده مرندوط گدتهي واژا ايد  گرچده كننم مي

 جنفهدتي از اجتنتب نراي كه شودمي ايمعتهما

 مفهدوم دو ايد  امت 329،گرددمي منعقم آينما

 در كنندم، زيدرامدي  دماخل هدم ندت اغلدب

 نده نخشد من پتيدتن ندراي كه قراردادهتيي

 را خود متختصم شود، طرفهتينوشته مي جنفهت

 صور  اي  در )كه 323كننممي دائم صلح نه متعهم

 هدم و شدودمدي دادا پتيدتن فعلي نزاع نه هم

 در احتمتلي نراي جلوگ ري از درگ ري طرف  

 كننم( مي صلح آينما

 و هستنم جنگ نق ض صلح، و س ْلم  ر  ب هر نه

  عريف ،«نتضمادهت االش تء  عرف» كه آنجت از

 گتا ختطر هم   نه نمتيم مي مشكل صلح نس تر

 حدم اسدت فتر دي» شود مي گفته صلح  عريف در

 322« جنگ دو فتصل

 در 321«صدلح معتهما» از  عريف دو هن حت 

 كن م مي الملل اشتراحقو  ن  

                                                           

، دارالعلدم 7المدورد،    موسدوعةمن ر البعلبكي،  .333

  235للمالي  ، ن رو ، لبنتن، ص 

120. The Encyclopedia Americana, vol. 21, p. 569. 

121. Ibid.  
العرن دده  المؤسسددة، 4،   الموسددوعة العسددكرية .322

  129للمراست  و النشر، ص 

123. Peace Treaty. 
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 ند   جندگ حتلدت كده اسدت ايمعتهما» د3

 324« دهممي كشورهت را قتنونت  پتيتن

قراردادي است مبندي ندر  وافدق »د 2

اطراف درگ ر نت يكميفر نراي حل ندزاع و 

پتيتن دادن جنگ و امتنتع از هرگونه عمل 

ك و  شددويق نسدبت  جتوزكترانه و يت  حري

 325« نه چن   اعمتلي

انعقتد معتهما صلح،  طريق از جنگ خت مه

 المللن   حقو  نهتدهتي  ري يكي از قميمي

 صدلح معتهما يك كتركرد قميم، دوران در است 

 و خشدونت نده نخشد من خت مده از ندود عبتر 

 نرانف دز جما  ادعتهتي فصل و حل هت،درگ ري

نظدم  قراري نر و پوشي چشم يت مصتلحه طريق از

 ندودن، نتدرست يت درست از نظر صرف نويني كه

 فدراغ و آرامدش امن دت، ثبت ، كننما  أم  

 چ دزي همچندتن صدلح حت ، ع   در نتشم  ختطر

 نبدودن يدت خشدونت فرا در از حتلدت عدمم

خصدومت، نده  عدمم دورا يك يت فعت  مختصمت 

                                                           

الملل، فرهنگ حقو  ن  سو، نوسالو نوسچك، رانر  نلم .323

 رجمه و  حق ق دكتر عل رضت پترست، نشر قوم ، چتد او ، 

  472، ص 3175

وث قة اّ فت  ن   اطراف متنتزعة يعتبر حالّ للّنزاع » .323

و نهتية الحرب ن   الطرف   المتنتزع   و االمتندتع عد  

«  االعمددت  العموان دده او  شددج ع مهددل هددذا االعمددت 

، نشدر دار 1،   ، موسدوعة الس تسد ةبمالوهتب الك تليع

للمرسدت  و  المؤسسدة العرن دة، ن درو ، نعمة للطبتعدة

  217النشر، لبنتن، چتد او ، ص 
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 حصو  صلح، معتهما كتركرد و همف رفت مي شمتر

 دشمنتن م تن پتيمار مصتلحه و آشتي  أم   و

 خت مده عتدي روش صلح، انعقتد 321نود  پ ش  

 327است  نودا  تري  طو  جنگ در

 

 است؟ عقدي مستق  صلح، آيا ـ3 ـ9

 در صلح معتهما  دولتهت، رويه در امروزا

 پتيدتن جنگ حتلت نه حقوقي نظر از كه مفهومي

اي  رو  گردنم  از كرار مي نمر  نه دهم،مي

 صلح معتهما نه اياشترا الهه، هتيعهمنتمهدر 

 آمما م تن نه سخ   ر  مختصمه از  نهت و نشما

 گسترش قلمرويي نه مختصمه  ر  قرارداد است 

 صدلح معتهدما انحصدتر در گذشته در كه يتفته

 نتشم كه دل ل اي  شتيم چن   امري نه نود 

 كننممي پ ما  أخ ر پ ش از ن ش صلح، معتهما 

 حتدي و كشدنممي نه درازا ت  ستلهتغتلب يت و

 شونم نمي منعقم هرگز گتهي

 معتهما الملل،ن   حقو  در هرحت  نه امت

 پتيدتن آن، از هدمف كده مستقل است صلح عقمي

 و دائمدي اسدتقرار و جنگ حتلت نهتيي و قطعي

 متختصدم كشورهتي منتسبت  در صلح حتلت ثتنت

 اعدتدا هدمف، ديفر، ن تن نه است  يكميفر نت

                                                           

126. Wilhelm G. Grewe, “Peace Treaties”, Encyclopedia of Public International Law, vol. 4 

(1982), pp. 102 – 103. 

127. The Encyclopedia Americana, op. cit. 
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 آم ز قبل از ندروز جندگ م دتنصلح وضع ت

 323نتشم متختصمتن مي

 

 نت لذا دائم، است عقمي صلح، قرارداد چون

 را جنگ صلح، معتهما كه چرا دارد، فر  مهتدنه

امدت  دهدم،مدي خت مده دائم و نهتيي صور  نه

 زمتن يك در جنگ نه كه است قراردادي مهتدنه،

 جدممو مختصدمه  ر  لذا نخشم مي پتيتن موقت

 ن دز مدوقتي و جزئدي صور  نه حتي صلح، حتلت

 عمل دت  موّقت قطع يت  عل ق  نهت نلكه ن ست،

  ر  كه دراي  نت جه دارد  همراا نه را جنفي

ندت  متختصم كشورهتي م تن جنگ حتلت مختصمه،

 كمتكدتن طدرف،ندي كشدورهتي يكميفر و ندت

  وّقف يعني صلح، نرقراري امت متنممي پتنرجت

 مختصمت   يدائم و قطعي

 جنفي درگ رد، صلح، قرارداد از نعم اگر

 ادامده و اسدت ديفدري ختطر اسبتب جميم نه

 صلح دايدر انعقتد از قبل كه ن ست جنفي همتن

 ا مدتم از پد  كه جنفي مهتدنه، در امت نود 

 و علدل همدتن گدردد، ندهمي ورشعله آن، مم 

 ندود  خواهدم جندگ همتن ادامه و ستنق اسبتب

 متتركده، دنبدت  نده طرف   ستا ممك  البته

                                                           

 272ر   دكتر ض تئي ن فملي، حقو  جنگ، همتن، صدص  .323

 .274و 
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 صلح نده صدور  و نشونم زور نه متوسل مجّمدا  

 نتيدم ولدي گردد، نرقرار 329)موقت( دوفتكتو

 را صلح كه ن ست متتركه خود اي  كه داشت  وجه

 نعدمي  متيدل و خواسدت نلكده نمودا،  جميم

 پتيدتن خصدومت حتلدت نده عمدال   كه است طرف  

 319دهم مي

ديفدر  و مختصدمه  در  اسدت ممكد  گدتا

 جندگ حتلت نه مختصمت  كننمااقمامت  متوقف

 موافقتنتمده مهدل دهنم پتيتن قطعي نه طور

 خت مه را جنگ كه ويتنتم درنترا 3971 ن  آ ش

در  نتزگرداندم  ويتندتم نده را صدلح و دادا

كدده چندد    اسددت صددور ي در ايدد  هرحددت 

 دارنم اعالم نتمشتن رغم علي هتييموافقتنتمه

  نهدت و هسدتنم جنگ يت بردن دهنما پتيتن كه

 313كننم نمي متوّقف فعت  را مختصمت 

 حقدو  صلح در قرارداد همتنطور كه آمم

 مته تي داراي و است مستقل عقم يك الملل،ن  

 آ دش و مختصمه  ر  متننم عقود ستير از جماي

 معتهما نترز مشخصه نتشم مي متتركه ن  و يت

 ايمحتدو است  نه عالوا آن نودن دائمي صلح،

                                                           

129. De facto. 

ام   ارسالن، حقو  الملل و معتهدما  الدمو ، چدتد  .393

؛ ملدك 322م  ص  3999الهال  نتلفجتله نمصر،  مطبعةاو ، 

؛ ضد تئي ن فدملي، حقدو  جندگ، 17محممي نوري، همتن، ص 

  272و  219همتن، صص 

  272الملل، همتن، ص فرهنگ حقو  ن   .393
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 است  متفتو  عقود، ستير نت قرارداد، اي 

 عندوان صلح سنت، اهل و ش عه فقهي كتب در

 در و اسدت نمادا اختصتص مستقلي را نه خود

 ندتم نده قدراردادي فقهدي، آثدتر از يك ه چ

نحث و  مورد عقود ستير كنتر در صلح، قرارداد

 نررسي قرار نفرفته اسدت، نلكده معمدوال  

 )مهتدنده( همنده دقراردا مترادف صلح كلمه

 312است  شما ذكر

                                                           

مهال  در عبترا  زير، همنه و صدلح از يدك طدرف، و  .392

مهتدندده و مصددتلحه از طددرف ديفددر متددرادف هددم قددرار 

 انم گرفته

)فتضدل « جتيز شرعت الهمنةو اعلم ان الصلح و يقت  له »

الهمندة ولدو شدرط فدي (  »139د  133مقماد، همتن، صص 

)محقدق حلدي، «   مطلقت ق دل  يبطدل الصدلحالرجت اعتدة

از مرواريددم، ينددتن ع  235شددرايع االسددالم، همددتن، ص 

ع  صلح يقع ند    فعبترةفي الشرع  المهتدنة»الفقه ه(، 

)قلقشنمي، همتن، ص « زع م   في زم  معلوم نشروط مخصوصه

علي  ر   الحميب ةو قم صتلح النبي )ص( قريشت  عتم »(، 5

الّن »در همدتن صدفحه آوردا اسدت   و« القتت  عشدر سدن  

)فقه القرآن، راونمي، « النبي هتدن قريشت الي عشر سن  

الن النبدي صدتلح »از مرواريم، ينتن ع الفقه ه(،  311ص 

)شد   « قريشت عتم الحميب ه علي  ر  القتت  عشدر سدن  

 ( 59طوسي، همتن، ص 

رسم در اي  عبترا ، معندتي لغدوي صدلح ارادا نه نظر مي

كلمه عتمي است كه شتمل « صلح»است كه در اي  صور ، شما 

شود كه نه جنگ و نزاع خت مده دهدم، هرگونه قراردادي مي

حت  چه در قتلب همنه نتشم يت ذّمده و يدت امدتن  شدب ه 

هم   مطلب درنترا لفظ امتن صتد  است چرا كه گدتهي نده 

شدود  مدهال  مرحدوم شد   طوسدي ذّمه ن دز امدتن اطدال  مي

)شد   « و االمتن علي ضرن    همنة و عقم جزية» نويسم مي

(  روش  است كه در اينجت معنتي لغدوي 17طوسي، همتن، ص 

 ارمتن مّم نظر است 
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 نتيم ن ز اسالم س تسي فقه در وجود اي  نت

 جدماي مته تي  وانممي صلح قرارداد نفوي م

 و نتشدم داشته امتن و همنه ذمه، قرارداد از

 قرارگ درد  فقهدي مع   عقم يك آنهت، متننم

 را مهتدنه نت جه مواردي، در است ممك  اگرچه

 نتشم  داشته پي در

 كدرد  وان ارائهمي نظر اي  نر كه داليلي

 از  عبتر نم

 ن دز اسدالم ظهدور از قبل كه د از آنجت3

 عقود سلسله يك نه متوسّل خود مراودا  در مردم

 اسدالم مقمس شرع لذا شمنم،مي قراردادهتيي و

 آن جتمعده عدرف در كده شم رونرو ايپميما نت

 كه را عقود از دسته آن اسالم داشت، وجود زمتن

 امت كرد، امضتء داشت، ستزگتري عمالت لاص نت

 نهدي رندوي و مجهو  ن ع متننم ديفر نعضي در

الب ددع و حددرم  م احددلّ » فرمددود  و كددرد

 را عقدود از  عدمادي نندتنراي  311« الّرنوا

 نده نسدبت نمدود، امدت نهي را نخشي و امضتء

 نده نسدبت و نمدود نرگزار سكو  نت كه عقودي

 اسدت  از  توردانّصي ن آن از منع يت و  أي م

 عقدودي، چند   كده يتن ممي در شترع ردع عمم

 شترع مقتم شتيسته زيرا جتيزنم، شرعت   و عرفت  

 نده ندمارد رضتيت نمان كه چ زي حكم كه ن ست

                                                           

  275نقرا، آيه  .399
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 ديفر عبتر  نه نكنم  ن تن و واگذارد خود حت 

 نشدريت ندراي ح طه احكتم در را شترع آنچه

 امدور از عبتدا  متننم يت است داشته ارزاني

 از يت و شترعنم نصّ  نر متوّقف هستنم كه  وق في

 گوندهاي  در عقدود  متننم غ ر وق في امور

 ايد  چده كدتفي اسدت  شدترع ردع عمم امور،

 يدت نتشدنم داشدته وجود شترع عصر در عنتوي 

 314خ ر 

 اوفدوا آمندوا اّلذي  ايهت يت» آيه اطال 

 )جماي صلح عقم متننم عقودي شتمل 315«نتلعقود

 «العقدود» كه چرا شود مي ن ز عقود( ستير از

 شمو  و عموم افتدا و است الم و الف نه محّلي جمع

 فقهدي معد   و معهودا عقود نه  نهت و كنممي

 حدتكم اسدتس ايد  ندر كنم نمي پ ما اختصتص

 همنه، ذّمه، قرارداد از جماي  وانممي اسالمي

 غ رمسدلمتن، دولتهدتي ندت  حكد م، و امتن

 دامنده و نرسدتنم امضدت نده صدلح قدرارداد

 و شدودمي ن ز قراردادي چن   شتمل «العقود»

 آن نه و نود ننم پتي آن مفتد نه نتيم نت جه در

 داد  اثر  ر  ب

 

 زم نده ايد  در ندتئ ني م درزاي مرحوم

                                                           

  31محمم جواد مغن ه، همتن، ص  .393

  7متئما، آيه  .393
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 شدنتخته عقود نه « نتلعقود اوفوا» گويم مي

 نمارد، نلكده اختصتص متماو  معتمال  و شما

 در «الم» زيدرا ود،شدمدي هدر عقدمي شدتمل

  نهدت و دارد شمو  و عموم در ظهور «العقود»

 ( پ تمبر)ص( )عصر شما شنتخته و مع   عقود نه

 311نمارد  اختصتص

 نه 317حق ق ه قض ه مفتد چون عقود، مفهوم

 قراردادهدتيي كل ه شتمل است، منطقي اصطالح

شدود، اعدم مي گفته عقم آنهت نه عرفت   كه است

 لحدتظ نده قرارداد، آن رن عقم اطال  كهاز آن

 و پ تمبر)ص( جتهل ت و يت نه لحتظ عصر عصر

 عصدري و دورا هدر لحدتظ نه يت و )ع(معصوم  

                                                           

و  المتعترفدةاّن اوفوا نتلعقود ال  ختصّ ندتلعقود » .393

 شمل كّل عقدم،، الّن الظّدتهر مد  ، نل المتماولةالمعتمال  

الالّم في العقود اّنهت للعموم و الشّمو ، ال لخصوص العقود 

الصدتد  )ع(، همدتن،  مغن ه، فقه االمتم جعفر«  المعهودة

نه نقل از  م درزاي ندتئ ني،  قريدرا   33جزء ثتلث، ص 

  3153، چتد 394خوانستري، ص 

نكتملهت م  النصوص الشرع ه »گويم  مرحوم مغن ه مي .393

نوع القضدتيت الحق ق ده التدي يقدع الحكدم ف هدت علدي 

م  ح ث  نتولهت لكل فرد م  افرادهت اينمت وجم  المته ة

و »گويم  زنم و ميو نراي قض ه حق ق ه مهت  مي«  و يوجم

 طب عدةاي « و احل م الب ع و حرم الرنت»مهت  الحق ق ه 

تن مد  كل م  الب ع و الرنت مد  ح دث وجودهدت ف مدت كد

محمدم جدواد مغن ده، «  افرادهت و يكون الي ال وم اآلخر

علم اصو  الفقه في ثونه الجميدم، دارالعلدم للماليد  ، 

  317، ص 3939ن رو ، لبنتن، چتد دوم، اّيتر )متيو( 
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 313نتشم 

 در كده قرارداد نوع هر  فس ر، ننتنراي 

 آيده طبدق شود، گفته عقم آن نه عرفت   زمتن هر

 خواهدم الوفدتء الزم و يتفته مشروع ت مذكور

 شدما نهي آن از ختصي دل ل نه كهآن نود، مفر

 نتشم 

 ان و» فرمدود  كدريم قرآن در خماونم د2

 هدو انه م علي  وّكل و لهت فتجنح للسّلم جنحوا

 نشتن صلح نه  متيل اگر 319« العل م ِ   السّم ع

 ك   ك ه نه خما و درآ صلح در از ن ز  و دهنم،

 دانتست  و شنوا او كه

 شدتمل و است عتم آيه، اي  در «س ْلم» كلمه

 و صدلح و همنه وس له نه چه جنگ نه دادن پتيتن

 349شود جزيه و پذيرش اسالم مي پرداخت نت چه

 واندم نر استس اي  آيه، دولت اسدالمي مي

در صددور  از در مسددتلمت درآمددمن كفددتر 

حرني، قدرارداد صدلح را جدماي از ذّمده، 

 همنه و امتن نت آنهت نه امضتء نرستنم 

 ندم وامي اسالمي دولت آيه، اي  نر استس

                                                           

؛ مدال احمدم 497عم م زنجتني، فقه س تسي، همتن، ص  .393

 نص ر ي، قم، چتد مكتبةالنراقي، عوائم االيتم، منشورا  

  2  ص  ه 3493سوم، 

   13انفت ، آيه  .393

انفت ؛ محمدم جدواد مغن ده، التفسد ر  12ذيل آيه  .333

، دارالعلم للمالي  ، ن درو ، لبندتن، چدتد 1الكتشف،   

   592، ص 3939سوم، )يول و( 
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 حرندي، درآممن كفدتر مستلمت در از صور  در

 نت امتن و همنه ذّمه، از جماي را صلح قرارداد

 امضتء نرستنم  نه آنهت

 ن دز )ص( پ دتمبر عملدي سد را در دد1

 ندترز مصدما  كه كن ممي مالحظه را معتهما ي

 دائمدي عهمنتمده نتشدنم مدي صدلح قرارداد

 نده حضدر  آن ورود ندمو در اكدرم)ص( پ تمبر

 ن دز يهدود، و انصدتر و مهتجري  م تن ينهمم

 هجري دوم ست  در )ص( رسو  اكرم دائمي پ متن

 گونه هتيي از اي نمونه ضمرا نني مشرك   نت

 در پ مدتن اي  در دقت نت 343نتشم مي قرارداد

 ذّمه قرارداد نتب از نه آن مته ت كه يتن ممي

 سورا 29 آيه طبق ذّمه دستور كه چرا است، نودا

 شم نتز  پ تمبر)ص( نر هجري نهم ست  رد  ونه

 اهدتلي ندت )ص( خدما رسدو  آن اسدتس ندر كه

 341رستن م، امضتء نه را ذّمه قرارداد 342نجران

                                                           

؛ مغتزي، واقدمي، 243، همتن، ص 2ر   ان  هشتم،    .333

، دار 2؛ ان  سعم، الطبقت  الكبدري،   33د  32، صص 3  

؛ اند  اث در، همدتن، ص 5د  1صتدر، ن رو ، لبنتن، صص 

؛ آيت م علي ند  حسد نعلي احمدمي م دتنجي، مكت  دب 333

؛ محمدم 131، ص 3111الرسو ، نشر يتس  ، چتد سوم، نهم  

  211د  217الوثتئق، همتن، صص  مجموعةحم م م، 

نجران، نخشي از يم  نودا است  كلزيه، همدتن، صدص  .332

  71د  74

هتي حضر  ختمي مر بدت و حم م م، وثتئق )نتمهمحمم  .339

خلفتي راشمي (،  رجمه دكتر محمود مهموي دامغتني، چدتد 

؛ ان  قد م،   99، ص 3115و نشر نن تد، چتد او ،  هران 

؛ دكتدر 331؛ احممي م تنجي، همتن، ص  1د  7، همتن، صص 3
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 داللدت مهتدنده قدرارداد ندر آن محتواي نه و

معموال  نعدم  و است موقت همنه، كه چرا كنم،مي

 و مختصدمه  در  پ متن عنوان نه جنگ از شروع

 است  متصّور ن  آ ش

 قراردادهدتيي ندتال، مدوارد نر عالوا د4

 جملده از امدتن و ذّمده همنده، صدلح، همتننم

 نندم در چنتنكده است  اسالمي حتكم اخت ترا 

 اسدالمي جمهدوري استسدي قتنون 339اصل  سوم

قرار گرفته است   وجه مورد نكته اي  ايران،

 پ شنهتد نه ن روهت نس ج و صلح، و جنگ اعالن و

 اخت ترا  و وظتيف جمله از دفتع، عتلي شوراي

 است  آمما شمتر نه رهبري

 حدتكم اسدالمي جتنب از كه احكتمي گفت م

 مسدلمتنتن مصدتلح اسدتس شدونم ندرمي صتدر

 ندر اسدالمي، حتكم اگر ن تن، اي  نت نتشم مي

 اسدالمي، امدت مصلحت رعتيت و خود  شخ ص استس

 كدتفري، كده ندت دولدت ن نم اي  در را صالح

 امضدتء نده ديفر عقود از جماي صلحي قرارداد

 داشت  نخواهم شرعي منع و  وانممي نرستنم،

عصدر  نحدث، مفدرو  كدهآن نه  وجه نت امت

 واجدب انتدمايي جهتد غ بت است كه در آن،

 وجدود آنندراي و امكتنت ي زم نه يت و ن ست

                                                                                                                             

  594ص ؛ ان  قمامه، همدتن،  194وهبه الزح لي، همتن، ص 

 الجزيدةقت  الزهري  او  م  اعطي »نويسم  ان  قمامه مي

 « اهل نجران و كتنوا نصتري
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 واندم مدتنع از نمدي فدو  اشكت  344نمارد،

 345مشروع ت چن   صلحي نتشم 

  ذّمه و صلح قرارداد فرق ـ3 ـ3

مسدتقل  عقدم يك را صلح كهاي  نه  وجه نت

 دارد ذّمه قرارداد ايم، فرقهتيي نتدانسته

 است  زير شرح نه كه

كتدتب  اهل ذّمه، قرارداد در مقتنل طرف د3

                                                           

ايم كه مشهور فقهتي ش عه، جهتد در مبتحث قبل گفته .333

السددالم انتددمايي را منددوط ندده اذن امددتم معصددوم عل ه

 داننم مي

مستقل نودن عقم صلح در نخش حقو  ممني، ن ز مطدرح  .333

اندم صدلح، عقدمي ور فقهت نر اي  عق مااست، درآنجت مشه

است مستقل و  تنع شرايط ه چ عقدم ختصدي ن سدت و همد   

انمازا كه نه احكتم قتنونفذار صممه نزنم، جتيز اسدت و 

كنم  داليلي كده ندر ايد  نظريده از قصم طرف   پ روي مي

ارائه شما، آن است كه  اصل در هر عقمي، استقال  و عدمم 

عضي از حتال ، فتيما عقم ديفري را  بع ت است  گرچه در ن

الصدتد  )ع(، همدتن،  افتدا كنم )مغن ه، فقه االمتم جعفر

(  امت صرف ا حتد در نت جه، مقتضدي ا حدتد 39، ص 4جزء 

كه هبه در مقتنل عدو  معد   در عنوان نخواهم نود، چنتن

( ن دع ن سدت )شده م 33د  32، همتن، صص 5)نجنوردي،   

، زيرا ممك  است دو عقم مختلدف (374، همتن، ص 4او ،   

داراي نت جه و آثتر واحم نتشدنم، ولدي وحددم  نت جده و 

مقتضت، كتشف از وحم  سبب و نوع عقم ن ست )دكتر امتمي، 

، كتتنفروشي اسدالم ه،  هدران، 2س م حس ، حقو  ممني،   

(، چرا كه منشأ عقم صلح، عنوان  ستلم و 129چتد ششم، ص 

اسدت، امدت در سدتير عقدود،  هتي متقتندلموافقت و گذشت

نتشنم  نمي   ر  دب در مفهدوم و جدوهر عنتوي  ديفري مي

هتي متقتندل صلح، نوعي  ستلم و يت نه ن تن ديفدر گذشدت

وجود دارد و هم   امت تز است كه آن را از ستير معتمال  

آورد اي مسدتقل درمديكندم و نده صدور  معتملدهممتتز مي

)مشدتركتهت د صدلح(،  )دكتركت وزيتن، نتصر، حقو  ممني

 ( 193د  192،  صص 3113كتتنختنه گنج دانش، چتد دوم 



  ... 339 راههاي پايان دادن جنگ 

 قرار در ولي هستنم، مجوس( )مس حي، يهودي و

 يدت غ ركتدتني و كتدتني است ممك  صلح، داد

 نتشنم 

 مدتلي شدرط ندت  دوأم ذّمده، قرارداد د2

 اسالمي دولت نه نتيم كتتب اهل كه است )جزيه(

 همدراا است ممك  صلح عقم در ن ردازنم، ولي

 پرداخدت نبتشدم و يدت نتشدم شرط مدتلي نت

 مقتنل  دولت يت نتشم اسالمي دولت اشكننما

 يك رعتيت نت ذّمه اهل ذّمه، قرارداد در د1

 دولت حمتيت  حت مع ني، و مشخص مقررا  سلسله

 وظ فده كدهآن نخصدوص گ رنم،مي قرار سالميا

 نه  جتوزي هرگونه مقتنل در را آنهت از دفتع

 مسأله اي  صلح قرارداد در ولي گ رد،مي عهما

 ن ست  مطرح

 قرارداد ولي است، دائمي ذّمه قرارداد د4

  است  طرف    وافق نه نسته صلح

 قدرارداد انعقتد مسؤول ت كه آنجت از د5

ندت  اسدت، اسدالمي ندت حدتكم ود هر صلح و ذّمه

 ندر حكومدت كتدتب، اهل جتنب از ايجتب ذّمه

 كه اي  ايجتب را ن ذيرد و است واجب اسالمي

 قتندل رد اسدت، قطعدي خطدر كه وضع تي در جز

صدلح انعقدتد  در قدرارداد امت 341نتشم،نمي

                                                           

  وان نه نمونه زير اشترا كرد نراي مهت  مي .333

علدي  مضدرةفدتن كدتن ف ده  الهمندةو اذا طلب الكفتر »

 االجتندةالمسلم   لم  جز اجتنتهم و ان لم  ك  لم  جدب 
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 دهممي قرارداد نه مصلحتي كه حتكم  شخ ص

 جودو پذيرش آن الزامي در يعني دارد، نستفي

 نمارد 

 باشد؟ تخاصم به مسبوق بايد صلح آيا ـ3 ـ 3

 نويسدنمگتن از ايپدترا امتم ه، فقه در

 نزاع از پره ز فكر هم شه صلح، در كه انمگفته

هم   همف،  نه رس من نراي و دارد وجود طرف  

 نه مسبو  صلح، كه نمارد لزومي و شودمي  راضي

 يجلوگ ر انميشه ولي در هرحت ، نتشم، دعوي

 آيندما نده نتظر و احتمتلي هرچنم  نتزع، از

 اگر كه نه طوري 347است، صلح  حقق الزمه نتشم،

 چده و حتضدر حدت  در )چه نبتشم ن   در نزاعي

 نخواهدم صلح عقم عقمي، چن   آينما( نه نسبت

 343نود 

 صدلح از كه  عريفي نه  وجده نت هرحت  نه

 ندد   الّتنددتزع لقطددع شددّرع عقددم» شددما 

                                                                                                                             

م   و  تندةاالجايضت و يجتهم االمتم و يحتفظ علي االصدلح 

«  واجبدةف هدت  االجتنةالتر ، ف فعله نخالف الجزيه فتن 

ف جدب »(؛ 447، همتن، ص 3الفقهتء،     ذكرة)عالمه حّلي، 

عل ه )االمتم او م  ينصدبه( القبدو  اذا نددذلوا االّ اذا 

، 219)عالمه حّلي، قواعم االحكتم، همتن، ص «  ختف غتئلتهم

 الجزيدةنذلوا و اذا »از مرواريم، ال نتن ع الفقه ه(؛ 

)متوردي، همدتن، ص «  الذّمةوجب علي االمتم ان يعقم لهم 

293  ) 

نده  193دكتركت وزيتن، نتصر، حقو  ممني، همتن، ص  .333

  454، ص 5نقل از  مفتتح الكرامه،   

  53، همتن، ص 5الوس ط في شرح القتنون الممني،    .333
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 اصلي همف هرچنم 349،«اض همتنتر المتختصم  

 اخدتالف و خصدومت ن   نردن از صلح،  شريع از

 انجدتم وسد له كه نمارد متنعي ه چ امت است،

 ايد  ديفدر عبدتر  گ درد  ندهقرار معتمله

 غتلبت  اگدر يعني است، غتلب نر مبني  عريف،

 است  نه خصومت و نزاع از نعم شود، واقع صلحي

  ختصم قطع ينرا صلح،  شريع ديفر حكمت ن تن

 صدلح، قتنونفذاري است كه حكمت روش  و است

كده  چدرا ن ست، آن موارد جم ع در اطراد قتنل

 لدذا نتشم نمي آن حكمت ممار دائر صلح شرع ت

نزاعدي  ه چفونده است ممك  موارد از نعضي در

امضتء  نه صلح عقم حت ، ع   در و نبتشم ن   در

 زا كده  عدتريفي كلمه، يك در و نرسم  طرف  

 ن ست، حم نه  عريف است، شما صلح متننم عقودي

 آن  م  دز مقصدود، و است رسم نه  عريف نلكه

 359نتشم مي غ رش از عقم

 ادله عموم و اطال  لحتظ فقهت نه از جمعي

 و نمدودا  لّقدي غ درالزم را ق دمي چن   صلح،

 مشدروع ت در را ندزاع و اخدتالف وقوع احتمت 

 جدواهر، تحبص چون فقهتيي و شمردا كتفي صلح،

 آيندما در نزاع احتمت  كه مواردي در را صلح

                                                           

الصدتد  )ع(، همدتن، جدزء  مغن ه، فقه االمتم جعفر .333

   37تلث، ص ث

؛ مغن ده، فقده االمدتم 39د  33نجنوردي، همتن، صص  .333

   37د  33الصتد  )ع(، همتن، جدزء ثتلث، صص  جعفر
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زيرا  353انم دانسته مشروع شود،نمي دادا هم

 نمون آن، نودن مشروع نه نصوص اي ازدر پترا

 حكدم شدود، ديما  نتزع رفع نراي ق مي كهاي 

 كه دل لي ن ز منتنع ستير در وانفهي است، شما

 وجود ستزد، « نتزع رفع» همف نه منحصر را آن

 352نمارد 

 در صلح قرارداد گفت  وانمي  وض ح اي  نت

 نده د نسبت3 شود  منعقم است ممك  حتلت چهتر

 و خصدومت نده نسبت د2 گذشته در خصومت و نزاع

 د4آينما  نزاع و خصومت نه نسبت د1 فعلي نزاع

 ند   در نزاعدي و خصومت زمتني كه ه چفونه

 نبتشم 

 ندممتن كشدورهت از ايپدترا حقو  در امت

 الجزايدر و ممني( قتنون 2944 )متدا فرانسه

 قصدم و اخدتالف وجدود ممني( قتنون 459 )متدا

 از متقتندل هتيگذشدت و آن نده نخش من پتيتن

 351است  صلح عقم اركتن

 لددزومي صلح،  حقق نراي امتم ه، فقهتي

 خدتطر، هم   ن ننم، نهنمي اختالف وجدود نه

 354نموي د صلح3 است  شما  قس م قسم دو نه صلح

                                                           

صص 1عم م زنجتني، فقه س تسي،    .333 د  491، همدتن، 

495  

  299دكتركت وزيتن، نتصر، حقو  ممني، همتن، ص  .332

، همتن، 5همتن؛ الوس ط في شرح القتنون الممني،    .339

  593ص 

  129دكتر امتمي، همتن، ص  .333



  ... 333 راههاي پايان دادن جنگ 

 خصومت و نزاع از سخ  اولي در 355دعوي؛ صلح د2

 گذشته از اعم  نتزع رفع نراي دومي اّمت ن ست،

 351است  آينما و حت  و

 در نحدث همد   شدب ه الملل،ن   حقو  در

 ايد  علمتي كه آنچه است و مطرح صلح قرارداد

صلح،  قرارداد كه است اي  متفقنم، آن نر حقو 

 نراي زمتني و فعلي جنگ دادن خت مه نراي گتا

 در احتمدتلي جنفهدتي از اجتندتب و جلوگ ري

 357است  آينما

 معتهدما نظ در دوستي و صلح معتهما  امت

 و چ   و 3973 ست  در شوروي و هنم دوستي و صلح

 وان معتهدما صدلح نمي را 3973 ست  در ژاپ 

 جندگ حتلدت نده حقدوقي نظر از مفهومي كه در

 را آنهدت نتيدم نلكده دانسدت، دهممي پتيتن

همكددتري  پ شددبرد نددراي انددزاري ن شددتر

 353آم ز م تن طرف    لقي كرد مستلمت

 صلح قرارداد كه يتن ممي در  وض ح اي  نت

 حقدو  در دعدوي صلح الملل شب هن   حقو  در

 هسدت  دو اي  ن    فتو هتيي گرچه است خصوصي

 صدلح، معتهدما يدك اصلي همف قتنوني، نظر از

 طب عدي رواندط محتلت جندگ و  جميد پتيتن

                                                           

  135همتن، ص  .333

 .139د  129دكتركت وزيتن، همتن، صص  .333

157. The Encyclopedia Americana, op. cit. 

  57د  53ملك محممي نوري، همتن، صص  .333



  333 اممجلة حقوقي / شمارة سي 

 359است  متختصم كشورهتي ن   دوستتنه

 صدلح، قدرارداد كده است نت جة نحث آن

 يدت دو ند   خصومت حتلت جنگ و دهنما پتيتن

ا فدت   گذشدته در جنفدي چده اسدت  دولت چنم

 قطعي نه طور صلح معتهما نت اكنون افتتدا و

 اي  اي نتپميما چن   فعال   يت شود دادا پتيتن

 وقدوع مقدممت  يت چون و تنمي خت مه معتهما

جندگ  آغدتز انجتم گرفته و در آينما، جنفي

 اي  وقوع از پره ز نتشم، نراي الوقوع قريب

 ستزنم  را منعقم صلح حتدثه، طرف   معتهما

 مسدبو  نده كده ن سدت شرط صلح انعقتد در پ 

 نده  ختصمي ه چفونه اگر البته نتشم   ختصم

 وجدود آيندما نده در و حت  در نه و گذشته در

 حقدوقي معنتي نه صلح داد قرار نتشم، نماشته

 داشت  نخواهم مفهوم كلمه،

  

  صلح مدت ـ3 ـ 3

 معنتي نه صلح، قرارداد در كه مشكلي  نهت

ندتمبردا  معد   عقدم ندوع سده از ختر  عقمي

 مم  مسأله است، )ذّمه، امتن و همنه(، مطرح

 موجدب نتخواا خواا كه نتشممي قرارداد صلح

 همدتن جدز چ دزي موّقدت صلح كه است  صّور اي 

  ن ست  مهتدنه

                                                           

159. Encyclopedia of Public International Law, vol. 4, p. 104. 
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 در  واندممدي اسدالمي دولدت كه ن ست شّكي

 را موّقدت صلح قرارداد احوا  ختّصي، و اوضتع

 مت و نرستنم امضتء نه غ رمسلمتن كشورهتي نت

 موادعه، مهتدنه، نه آن نتمفذاري در اصراري

 غ درا  در  مختصدمه و ند ، آ دش متتركده،

 ق دم مدورد در را نحث اي  چهآن اّمت نماريم 

 كده اسدت آن كنم،مي جما ، از مهتدنه«مّم »

 دائدم صلح قرارداد  وانممي اسالمي حتكم آيت

 نرستنم؟ امضت نه كّفتر نت را

 نر مبتني قض ه اي  در اختالف كه است آن حق

 چده نر غ رمسلم   و مسلم   رانطه كه است آن

 لح ص يت است جنگ اصل، اي  است؟ استوار اصلي

 ندر هستنم، «الصلح اصتلة» نه معتقم كه آنتن

 نلكه جتيز،  نهت نه دائم صلح كه نتورنم اي 

 نتشدم، فدراهم مختلف   ن ت حس  كه صور ي در

 خود نظر اثبت  نراي دسته هست  اي  هم مطلوب

 319انم كردا استمال  نه كتتب و سّنت

 موّقت اسالم، در صلح معتقمنم كه آنتن امت

 رانطه در را اصل ن ست، م جتيزدائ صلح و است

قدراردادا و  جندگ ندر كفدر و اسدالم دن دتي

 نه 313هستنم  «الحرب اصتلة» نه معتقم اصطالحت  

 يك مسد حي خّموري كه مج م دكتر مهت  عنوان

                                                           

  73د  79، همتن، صص انوزهرةمحمم  .333

د  171و  151د  153همتن؛ وهبه الزح لي، همتن، صص  .333
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نسدبت نده  دق قدي اطالعت  و است االصل عراقي

 نويسم مي نمارد، اسالمي  عتل م

 قتنونفدذاري كلي نظريه كهاي  لحتظ از»

 صلح غ رمسلم  ، و مسلم   ن   روانط در اسالم

دارد، لهذا  را جنگ حتلت نلكه ن ست، جويتنه

 نظر از چون و است موقت عهمنتمه، مم  نتلذا ،

 معّو  ست  دا از ن شتر  وانمنمي جهتد  موري،

هت در پتيتن عهمنتمه دورا نتلضرورا نمتنم،

 در مدّم  كدهاي  گدو شدود،مي اي  مّم  س ري

 ذكدر شدروط جدزء و نتشم نشما  صريح نتمهعهم

 كنندممي  أك م امتم نه فقهت ولي نتشم، نشما

 جنبه كهاي   ت شود ق م نتيستي اعتبتر مّم  كه

 مع   و معلوم وضوح، نه طور هتعهمنتمه موقت

 312« نتشم

 گويدم مي زم نه اي  در زح لي وهبه دكتر

 آن صدلح ندودن موقت سخ  معتقمي  نه فلسفه

را ن دذيريم، « دائم صلح» نظريه اگر كه است

 است  خقلف اي  و 311نود خواهم جهتد فريضه  ر 

 دو رسم،مي نظر نه نفوي م، جواب در نتيم

 ايد  از است؛ شما خلط نتهم صلح و همنه اصطالح

 مطدرح همنده نحدث در فقهدت كده را آنچه رو،

 است  شما نتر صلح قرارداد نر انم،كردا

                                                           

  113، همتن، ص خّموري .332

 وهبه الزح لي، همتن  .339
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 همنده دنندو موقدت در شدوكتني چنتنكده

 معلدوم نتيم همنه مم  كهاي  امت»گويم  مي

 مطلق صور  نه صلح اگر كه است آن دل لش نتشم،

 يكي كه جهتد انطت  موجب شود، منعقم مؤنم يت

 گدردد مدي اسدت اسدالم فدرايض نزرگتري  از

 كده مصدلحتي اسدتس نر نتيم آن مم  ننتنراي 

 اگدر حدت  نتشم  دهم، معلوممي  شخ ص امتم

ندت  كده اسدت جتيز نتشنم، قمر  موضع رد كّفتر

 مدم  دراز صدور  نده را قدرارداد آنهت اي 

 اي  كنم  منعقم نتشم( ست  دا نر نتلغ )گرچه

استس مصلحت نتشم،  نر كه صور ي در امتم كتر

 در قريش نت نت قرارداد دا ستله پ تمبر)ص(

 314« نود نخواهم  عتر 

 را صدلح و همنه اصطالح دو نبتيم مت نظر نه

 نتر ديفري نر را يك هر احكتم و نمود خلط هم نت

 كرد 

                                                           

امت كون المّمة معلومة فوجهه اّنه لو كدتن الصّدلح » .333

مطلقت او مؤّنما لكتن ذلك مبطال للجهتد اّلذي هو م  اعظم 

ة معلومة علي مت يدري فرائض االسالم فال نّم م  ان يكون ممّ 

االمتم م  الصالح، فأذا كتن الكفدتر مسدتظهري  و امدرهم 

مستعلنت جتز له ان يعقما علي ممة طويلة و لو فو  عشدر 

سن   و ل   في ذلك مختلفة لعقما )ص( للصلح الواقع مدع 

انوالوفدتء، «  قريش عشر سن   اذا اقتضت ذلدك المصدلحة

ل الجرار المتدمفق نه نقل از  شوكتني، الس  34همتن، ص 

،  حق ق محمدود اندراه م زايدم، 4علي حمائق االزهتر،   

؛ 515م  ص  3935د  ه 3495دارالكتب العلم ده، ن درو ، 

  332منصور ن  يون  ن  ادري  البهو ي، همتن، ص 
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 موّقدت و اسدت وقدت نه مق م همنه، مته ت

 در امدت 315اسدت  مهتدنده ذا  جدزء ندودن،

 هقمنده از جدماي مته تي كه دائم صلح قرارداد

 اصدتلة» نده عق دما  همت كه ن ست روا دارد،

 داد  نسبت فقهت نه را «الحرب

 و  آيدت اسدتس ندر و س تسدي فقده نظر از

 در اصل )ص(، اكرم عملي پ تمبر سّنت و روايت 

صدلح و  غ رمسلمتنتن ندر و مسلمتنتن رانطه

 جمهدوري استسي قتنون چنتنكه نتشم مي آشتي

 ندت اسدالمي را دولت روانط ن ز ايران اسالمي

 دارد مقرر مي و قراردادا اصل هم   نر دن ت

 اسدتس نر ايران اسالمي جمهوري خترجي س تست»

و  …پذيري، جويي و سدلطهونه سلطههرگ نفي

 دو  غ رمتحدترب ندت متقتنل آم زصلح روانط

 « است استوار

 احتدرام مدت اصدو  نده كفدر دن تي اگر 

 احتدرام آنهدت نده متقدتنال   ن دز مت نفذارد

 هدمايت اسدالم اصدلي هدمف گذاشدت  خدواه م

 ممك  جهتد نمون اي  همف، اگر و است انستنهت

 مقدّمم جهدتد، ندر ياطريقه چن   قهرا   نتشم،

 است عترضي امر يك جنگ، حق قت نود  در خواهم

 از انزار يك نه عنوان ضرور  موارد در  نهت و

                                                           

الملل ن ز  ر  مختصدمه، موّقدت كه در حقو  ن  چنتن .333

  211است  دكتر ض تئي ن فملي، حقو  جنگ، همتن، ص 
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 شود مي استفتدا آن

 شرايط نه نسته صلح مم  نظر، اي  استس نر

 آن در قدرارداد ايد  كده است مكتني و زمتني

 نده مشكل حل اي  كل م و گرددمي منعقم شرايط

اسدت  حدتكم اسدالمي اگدر  اسدالمي حتكم دست

كدده  نب نددم ايدد  در را مسددلمتنتن مصددلحت

 خواهدم چن   منعقم كنم، دائم صلح قرارداد

 311كرد 

 در اكدرم )ص( پ دتمبر زندمگي  تري  در

 شدتهم ن دز ممينده در حضدر  آن حضدور اوايل

 نبدودا موّقدت آن مّم  كه هست م قراردادهتيي

 نندي مشرك   نت حضر  آن معتهما در مهال   است 

 ا فدت  هجدري دوم سدت  اوايدل در كده ضدمرا

 كده آمما 317«صوفة نحر   نلّ  مت» عبتر  افتتدا،

 است  دوام از كنتيه

 س تسدت كده نسدتء سورا 93  ت 33 آيت  در

                                                           

گونه نه ثبت رسد ما در  تري ، قراردادهتيي از اي  .333

كه از جمله آنهت قرارداد صلح ن   اشرف خل ل ن  قدالوون 

م ( است كده  3291د  192نت ج م  دوم پتدشتا ارجون )صفر 

علي حكم هذا  الموّدة والمصتدقة ستمّر هذا »در آن آمما  

م و اعددالا ندد   الجهددت  علددي الددّموا المشددروحةالشّددروط 

؛ قلقشدنمي، 79د  33انوالوفتء، همتن، صدص «  االستمرار

   32همتن، ص 

يعني  ت زمتني كه رطونت و آب در دريت اسدت  مهدل  .333

درخشدنم  ايد  كه  ت كوههت پتنرجتينم يت ستترگتن مياي 

المهلي در ن   اعراب و كنتيه از دائمي ندودن جمله، ضرب

 چ زي نودا است  لستن العرب، متدة صوف 
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 است  آمما مشخّص كردا، را اسالمي دولت خترجي

 ال كم القوا و يقت لوكم فلم اعتزلوكم فأن»

 از اگر 313« سب ال عل هم لكم م جعل فمت السّلم

 پ كدتر شدمت ندت و كردندم گ دريكندترا شمت

 خماونم كردنم، صلح پ شنهتد )نلكه( ننمودنم

 شويم  آنتن متعّر  كه دهمنمي اجتزا شمت نه

 كندترا مدت از الموام علي اگر ننتنراي 

 مدت نفذارنم، اصو  مت احترام نه و نف رنم

 امدتم حضدر  شدم  آنهت نخواه م متعّر  ن ز

 نكتده ايد  نده خدود نت در ن ت خم ني)را(

 رواندط» فرمودندم  چنتنكده داشتنم  اشترا

 اصدل اسدتس ندر هدتخترجي نت  متم مت خترجي

 نده رانطه اي  در نود  خواهم متقتنل احترام

 ظلدم كسدي نده نده و شدويممي  سل م ظلمي نه

 آينما دولت»ن ز فرمودنم   319« كرد خواه م

 ندت و نود خواهم ن طرف هت،دولت همه نه نسبت

 كنم،مي رفتتر  متم دولتهت نه طور عتدالنه

 379« نتشم حسنه متقتنل روانط كه متدامي

 يتد آوريدم نتيم نه را نكته اي  البته

 دائدم صدور  معموال  قراردادهتيي كه نه كه

                                                           

  99نستء، آيه  .333

، مصتحبه امتم خم ندي )را( 259، ص 2صح فه نور،    .333

نت ختنم ال زانت  دترگود، خبرنفدتر روزنتمده انفل سدي 

  39/3/3157گتردي  

، مصتحبه ندت خبرنفدتران خدترجي 299، ص 4همتن،    .333

23/39/3157  
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  غ  در اسدتس ندر نتخواا خواا شودمي منعقم

 وجدود انعقدتد زمدتن در كده احوالي و اوضتع

 معتهدما چنتنكه آيم مي سر نه آن مم  داشته،

 ادامده ضدمرا نندي ندت اكرم)ص( رسو  دائمي

 ن تفت 

 اسدت آن گ ريممي نحث اي  از كه اينت جه

 قدرارداد نده نسبت منعي كتتب و سّنت، در كه

 نمارد، وجود امتن و همنه و ذّمه از جماي صلح،

 در هدم و كدريم قرآن در هم آن،  أي م در نلكه

 ردع، عمم از خوريم مي نر مواردي نه نبوي سّنت

 مدم  در آوريم، ولديمي نمست را جواز نه حكم

 واگددذار اسددالمي حددتكم ندده امددر را آن،

 سلسدله يدك استس نر نتيم كه اوست نمتي م مي

 حفظ سب ل، نفي مصلحت، متننم اصل مسلم اصو 

 انعقدتد نه دست حتكم ت، عز  و متننم آن،

 نزنم  معتهما ي چن  

 نده صدلح قرارداد موضوع كه آنجت از امت

 سدتير نراندر مسدتقل در قرارداد يك عنوان

اسدت، لدذا  نشدما مطدرح مت فقه در معتهما 

 صدتحب و آنچه را كده نعضدي از مستشدرق  

 اندم،داشته ن تن نترا اي  در مسلمتن نظران

مت قصم لم يقدع و مدت وقدع لدم »نتب  از
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دان م، چراكه آندتن ندت خلدط مي 373«يقصم

ا گرفتده اي نترومبحث همنه و صلح، نت جه

كه انم نه اي جهت متهم كرداو فقهت را ني

آنتن معتقمنم رانطه دن تي اسددالم و كفدر 

 هم شه نر جنگ و خصومت استوار است 

 

  حكميت قرارداد ـ 3

  حكميت تعريف ـ 3 ـ3

 طدرف چنم يت دو كه است قراردادي حكم ت،

 ديفدري طرف نه را خود نزاع  ت كننممي  وافق

صتدر كنم   رأي آن رنتراد  ت نمتينم واگذار

 ف صدله و خصدومت فصل   حكم ت، ديفر، عبتر  نه

 372است  ثتلث شخص نه ارجتع وس له نه منتزعه

 از يكدي 371حكم دت ن ز المللن   حقو  در

 المللدين   منتقشدت  حل اخدتالف و راههتي

                                                           

از آنجت كه هر عقمي وجودا  و عممت   تنع قصدم اسدت  .333

ولدي  راي مهت  قصدم وصد ت داشدته نتشدملذا هرگتا كسي ن

وصد ت  گوينم نهنخشم، فقهت ميمي  و را نه مت  نفويم اي 

نكدردا نلكدده گفتده اسدت  زيددرا وصد ت است وجود آمما نه

و نه هبه زيرا قصم هبه نماشته است و ايد  دو « نخشممي»

مدت »اندم كده  مطلب را در قتلب دو عبتر  عرني درآوردا

دكتر محممي، انوالحس ، «  لم يقصمقصم لم يقع و مت وقع 

  139قواعم فقه، ص 

؛ 147؛ خّموري، همتن، ص 714وهبه الزح لي، همتن، ص  .332

؛ مرحدوم صدتحب 499عم م زنجتني، فقه س تسدي، همدتن، ص 

هو العقم مع الكفتر نعدم »جواهر در  عريف حكم ت گويم  

محممحس  نجفدي، «  التراضي علي ان ينزلوا علي حكم حتكم

  339ص  همتن،

173. Arbitration. 
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 17 مدتدا اسدت  قهرّيده قدوا نده  وسّدل نمون

 3997 اكتبر 3 موّر  الهه يك شمترا نتمهموافقت

دارد  حكم دت مقدرر مدي  عريدف در مد الدي

 دعدتوي ف صدله الملدل،ن   داوري موضدوع»

 حقدوقي قواعم احترام نه استس نر كشورهتست

 374« كننممي انتختب خود كه قضت ي وس له نه

 راجع متحم ملل منشور 11 ننم او  متدا

 حكم دت المللي نده مسدألهن   اختالف حل نه

كده  اختالف هر رف  ط»گويم  مي و كردا اشترا

 امن دت و صدلح حفدظ اسدت ادامه آن محتمدل

 انمازد، نتيم قبل از خطر نه را المللين  

 ستزش، م تنج فري، مذاكرا، طريق هرچ ز، از

 يدت مؤسست  رس مگي قضتيي  وسّل نه داوري،

 مسدتلمت وسدتيل سدتير يدت ايمنطقه  ر  بت 

 جستجو را آن حل راا خود ننت نه انتختب آم ز

 375« ينمنمت

 

  حكميت مشروعيت ـ 3 ـ2

 فصدل و حدل ندر  وافدق معندتي نه حكم ت

 داوران وسدد له ندده المللددين   اختالفددت 

 نده ن دز و انتخدتني داوري شد وا و انتختني

                                                           

؛ 195الملدل، همدتن، ص كل  تر، نهتدهتي روانط ن   .333

؛ غالمرضدت 333عم م زنجدتني، حقدو  اقل تهدت، همدتن، ص 

  399نتنتيي، همتن، ص علي

  121هتي حقو  نشر، ص هوشنگ نتصرزادا، اعالم ه .333
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 المللدين   سدتزمتنهتي  وسدط داوري معنتي

 يت دو ن   قرارداد نوعي حق قت در شما،  وافق

 تاسد المللين   م هت  نوعي دولت و يت چنم

  دوانقواعم عمومي قراردادهدت مدي طبق كه

مشروع ت آن را از اصدل  عمد م مشدروع ت 

قراردادهت و لزوم وفتء نه عهم در عقدود 

 شرايط كه متدام آورد  دست نه غ رمع   و مع  

 نه ن ست، مختلف اسالمي موازي  نت قراردادهت

 المؤمندون»و  371«ندتلعقود اوفوا» مقتضتي

 ايد  لدزوم و صدحت  دوانمدي 377«شروطهم عنم

 373شمرد  قبو  قتنل را قراردادهت

 علدي و اكرم )ص( پ تمبر زنمگي  تري  در

 و جنگ نه دادن پتيتن نراي نه حكم ت رجوع )ع(

  از  عبتر نم كه است افتتدا ا فت  خصومت

 نظدتمي محتصدرا هجدري، پدنجم ست  در د3

 معتذ، ن  سعم حكم ت يهوديتن نني قريظه نت

 379يتفت  خت مه اوس، قب له رئ  

 ندت صف   جنگ ن ز علي)ع( خالفت عصر در د2

 پتيدتن نده عتص عمرو و اشعري انوموسي حكم ت

اعترا  شدميم آن  نت آنهت داوري گرچه رس م،

                                                           

  3متئما، آيه  .333

  125، همتن، ص 31وستئل الش عه،    .333

  597زنجتني، فقه س تسي، همتن، ص  عم م .333

د  253؛ ان  هشتم، همتن، صص 37ش   طوسي، همتن، ص  .333

259  
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 339شم  حضر  رونرو

 جدواهر صدتحب مرحدوم چنتنكده هرحت  نه

 وجود اشكتلي  حك م، مشروع ت در است، آوردا

رد، ك  بع ت )داور( حتكم حكم از نتيم و نمارد

 مصدلحت ندت مندتفي يت و شرع مختلف كهآن مفر

 در حدتكم اي  حكمننتنر 333نتشم  مسلمتنتن

 و ندودا شدرع ندت موافدق كه است نتفذ صور ي

 نتشم  شما رعتيت آن مسلمتنتن در مصلحت

  

  حكميت تاريخ ـ 3 ـ9

در قرون وسطي، داوران طب عي همچدون 

پتد يت ام را ور ظدتهر گشدتنم  نعدم از 

ي نه سلطتن محو  شدم و پد  از چنمي داور

آن آي   رجوع نه كم س ون مخدتلط مرسدوم 

شددم  ايدد  كم سدد ون از اعضددتيي  رك ددب 

 طدرف   سدوي از نرانر  عمادي نه يتفت كهمي

 كم س ون اي  شمنم  نتالخرا ع    مي اختالف

 كده داوري داد كم سد ون نده را خدود جتي هم

 عضدو پدنج يدت سه از مركب و داشت ثتلث داوري

 شتنزدهم هدم قرن از پ ش داوري نه رجوع ود ن

                                                           

نصر ن  مزاحم المنقري، وقعه صف  ،  حق دق و شدرح  .333

العرن ده  المؤسسة، 3132عبمالسالم محمم هترون، چتد دوم 

 327؛ ن ز ر   خطبه 594د  595الحميهه، قتهرا، مصر، صص 

 البالغه نهج

  334محممحس  نجفي، همتن، ص  .333
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 ايوقفه دچتر آن از نعم امت داشت، نس تر رونق

 قدرن اواخر از دونترا كهگشت  ت اي  طوالني

 ادامده ندتز ندوزدهم قدرن خصوصدت   و ه جمهم

 332يتفت 

ايتال  متحما امريكدت، اولد   كشدور 

 رأي ايجتد كننما حكم ت نود  مشدهور ري 

 ند   در واقعده النتمدتآ دعدوي سدر نر حكم ت

 يدك از مركب دادگتهي از آمريكت انفلستتن و

 نفدر يك نرزيلي و يك سويسي، يك ايتتل تيي،

 متدماع    طرف   كشورهتي از يك هر ا بتع از

 دولت مرجوعه، دادگتا گرديم  صتدر 3372در 

 دالر 3555995999پرداخدت  نده را انفلستتن

 كرد  محكوم امريكت درمقتنل

حدل و  داوري وسد له نه كه يديفر منتقشه

 وندزوئال و كب در نريتتن دتي ن   گرديم فصل

 ا فت  ونزوئال و انفل   گ نه سرحّما  نه راجع

 افتتد 

 متحدما و ايتال  انفل   ن   اختالف ديفر

 رأي كده نرينگ ندود نه دريتي راجع امريكت

نفر انفل سي،  دو از مركب دادگتهي از حكم ت

 يدك فرانسدوي، نفدر يدك امريكتيي، دو نفر

 نرلرده 3391نروژي در سدت   يك و ايتتل تيي

 گرديم  صتدر انفل  

                                                           

   193الملل، همتن، ص كل  تر، نهتدهتي روانط ن   .332
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 ا فدت  سر نر آلمتن و فرانسه اختالف ن ز

 331است  ديفري مهت  ن ز 3999 در كتزانالنكت

 

 

  حاكم شرايط ـ 3 ـ3

از نظر فقهي، حتكم نتيم شرايط ذيدل 

دد 2 د كمت  )نلوغ، عقل(3را دارا نتشم  

 334 عمالت د1 اسالم

اسدالم  حكم دت س سدتم در كه اشكتلي  نهت

 نده نخش من آم ز در ف صلهمستلمت نراي حل

 كه است شود، اي مي ديما المللين   اختالفت 

 از نسد تري نظدر نه گرچه  حك م قتضي يت حركرم

 ولدي نتشدم، مجتهدم كده نمارد ضرور  فقهت،

زيرا  است   أك م مورد او نودن عتد  و مسلمتن

 مسدلمتن ندر حتكم  وانمنمي شخص غ رمسلمتن

 المؤمن  يجعل م للكتفري  علي ل »نتشم  

 فتسدق نظدر نده فصدل و حل در ن ز و 335،«سب ال

  دوانمدي ن ست  اشكت  عدمالت را اعتبتري

نه  مختصمه طرف   اطم نتن زيرا ستخت، مر فع

                                                           

آر ددور نددوس نددتم،  ددتري  مختصددر حقددو  پروفسددور  .339

ت   دفتدري، انتشدترا  ام ركب در، ن   الملل،  رجمده م

  293و  235د  237، صص 3117شهريور 

؛ شد   طوسدي، 334و  332محممحس  نجفي، همتن، صدص  .333

  37همتن، ص 

  خماونم هرگز نراي كتفران نسبت نه 343نستء، آيه  .333

 مؤمنتن راا  سّلطي قرار نمادا است 
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 امت ستخت  خواهم طرف نر را مشكل قتضي  حك م

 د  وافدقحركردم مدور ندودن مسلمتن هرحت  در

 اسدت، مسدلمتن طدرف يدك كده جتيي در طرف  ،

 مسدلمتنتن رضتيت نتشم ونتپذير مي اجتنتب

 كندم،نمدي حل را مشكل غ رمسلمتن،  حك م نر

 كدردا مندع را  حك مي چن   مؤّكما   زيرا شرع

 331است 

 نده را غ رمسلمتن  حك م سّنت، اهل فقهتي

 اسدتس ايد  نر انم دانسته جهت ضرور  جتيز

  حكد م كم س ون در غ رمسلمتن رانداو شركت

 اسالمي دولت نظريه، اي  طبق نود  خواهم جتيز

 داوري طدرف از صدتدرا احكدتم نده  واندممي

 آن در غ رمسلمتن قضت  از جمعي كه المللين  

 337ننهم  گردن دارنم، شركت

 م يجعدل ل » متننم  آيت ي استس نر گرچه

و  333«سددب ال علددي المددؤمن   للكددتفري 

الطدتغو  و قدم  الدي يتحتكموا ان نيريمو»

 در اسدالم اولي حكم 339،«نه امروا ان يكفروا

امدت  اوسدت، ندودن مسدلمتن حتكم، نت رانطه

 كده مصدلحتي اسدتس نر  وانممي حتكم اسالمي

 غ رمسدلمتن نده حكدم حدتكم دهم،مي  شخ ص

                                                           

   593عم م زنجتني، فقه س تسي، همتن، ص  .333

  733د  732وهبه الزح لي، همتن، صص  .333

  343نستء، آيه  .333

   19نستء، آيه  .333
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 شود  متعهم

 عملدي سد را نده  وجده ندت  ر  ب هر نه

 نه يتزيمن ستد علي)ع( در و اكرم)ص( پ تمبر

 قدرارداد ايد  جندگ، خت مده ندراي حكم دت

 نتشم  جنگ پتيتن راههتي  وانم يكي ازمي

 

 خاتمه

 و جنگ وقوع از قبل س تسي، فقه ديمگتا از

 راههتي از يكي ذّمه، قرارداد جنگ، ح   در يت

آيدم  اهدل مدي حسدتب دائمي پتيتن جنگ نه

 سود در قرارداد اي  امضتي نت  واننممي كتتب

 و نتشنم شريك و غم و شتدي مسلمتنتن ضرر و

 زندمگي آندتن كنتر در آم ز، مستلمت صور  نه

 نوجود ذّم تن نراي را فرصت اي  ذّمه عقم كننم 

 ديدما و كدتفي فرصت نت و نزديك از كه آوردمي

 زمتن هر و پرداخته مطتلعه نه اسالم در نص ر 

 آينم  در اسالم دي  نه نخواهنم كه

كنندم تف مشتهما مديامروزا، اهل انص

اهل كتدتب  399كه در جمهوري اسالمي ايران،

                                                           

آيت كفتر اهل كتتني كه در كشورهتي اسالمي از جمله  .333

 كننم، ذّمي هستنم؟ان زنمگي مياير

نعضي از علمت معتقمنم كفتر اهل كتدتني كده امدروزا در 

كننم، يت معتهمندم كشورهتي اسالمي متننم ايران زنمگي مي

شدونم  در و يت مستأم  و نه عنوان اهل ذّمه شدنتخته نمي

 كن م ذيل نه سه مورد اشترا مي
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نه  نهت از همدده حقدو  الزم نرخوردارندم 

نلكه ن ش از آن، قدتنون استسددي جمهدوري 

 17و  14، 21، 31اسالمي ايران، در اصدو  

حماكهر احترام و حقو  الزم را نراي آنهت 

 در نظر گرفته است 

 ايد  انعقدتد در همده، از آنچده ند ش

 نه مرنوط  عهما  داد و كم ت و ك ف تقرار

 و اسدالمي حدتكم شخصد ت كنم،مي ايفت نقش آن،

                                                                                                                             

م القواعدد»( مرحددوم م ددرزا حسدد  نجنددوردي در كتددتب 3

ان الذمي نتلمعني المصدطلح ند   »آوردا است  « الفقه ه

الفقهتء و المتخذ م  االخبتر و االحتديدث قل دل الوجدود 

اوعميمه، و الكفتر الموجودون في ندالد االسدالم فدي هدذا 

االزمتن الينطبق عل هم احكتم الذمه، لعمم  حقق الموضوع، 

ف م  المعتهمي  كمت هو الغتلب، او نل هم داخلون امت في

 ( 351)نجنوردي، همتن، ص « اعطي لي االمتن

( مرحوم آيت م خوئي شب ه نه اي  نظريه را در جواب نه 2

 انم استفتتئي ن تن كردا

هدل  الجمهورية االسالم ةفيسؤا   اهل الكتتب الموجودي  »

 ؟الّذمة جري عل هم حكم اهل 

ي كدتلموجودي  فد الجمهورية االسالم ةفيجواب  الموجودون 

مجموعدده «  غ رهددت مدد  الددبالد االسددالم ه و م العددتلم

، 555، همدتن، ص النجدتةاستفتتئت  آيت م خدوئي، صدراط 

 .3513سؤا  

 انم اي در پتس  نه اي  سؤا  فرمودا( آيت م ختمنه1

سؤا   هل يجري علي اهل الكتتب الذي  يع شون في البالد »

 ؟الّذمةحكم اهل  االسالم ة

المولة مت داموا ختضع   لقوان   و مقررا   جواب  حكمهم

التي يع شون  حت ظّلهت هو حكم المعتهم مدت لدم  االسالم ة

)مجموعده اسدتفتتئت  آيدت م « يفعلوا مت يندتفي االمدتن

، سدؤا  137، همدتن، ص 3االستفتتئت ،    اجونةاي، ختمنه

نژاد، ؛ دكتر حسد ني425(؛ ن ز ر   غن مي، همتن، ص 3975

المللي اسالمي، نشر م زان، چتد ، حقو  ك فري ن  حس نقلي

   53او ، ص 
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 و اسدالم مصدتلح نراسدتس او كده اسدت احكتمي

 حتكم اوامر و نواهي كنم مي صتدر مسلمتنتن

 حدلّ  كل دم قدرارداد، اي  نه مرنوط مستئل در

 است  مشكال   متم

 نده دادن پتيتن راههتي از يكي امتن عقم

 رهفذر از آيم مي شمتر صور  موقت نهنه  جنگ

  وانم نه جنگحتكم اسالمي مي قرارداد، اي 

 پتيدتن موقدت نه طور حرني كفتر و مسلمتنتن

 عدتم امتن نه اسالم فقه در امتن نوع اي  دهم 

 در  وانمي عقم اي  از امت است  شما نتمبردار

 راههتي از يكي شم  منمنهرا ن ز ديفري موارد

 رهفدذر از الكفدر، دار و االسدالم دار ار بتط

 حرندي كفدتر آحدتد شدود مي حتصل عقم، هم  

 اسدالمي ممتلك نه امتن درخواست نت  واننممي

 متنندم خدود نظر مورد اهماف نه و شونم وارد

 اسالم پ رامون زيتر ،  جتر ،  حق ق س تحت،

 نده امتن نوع اي  اسالم فقه در يتننم  دست… و

 نهتيدت در كده اسدت شما نتمفذاري امتن ختص

 نقدش گرچده نرسم  اسالمي حتكم  أي م نه نتيم

 پميدمار جندگ نحبوحده در ن شدتر ختص، امتن

  گردد مي مرنوط ن ز صلح زمتن نه امت شود،مي

 مبتحدث در هم امتن، عقم از  وض ح اي  نت

 آنجت گفت، سخ   وانمي عمومي المللن   حقو 

داد قدرار ايد  حرني، دولت نت اسالمي دولت كه
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 المللن   حقو  مبتحث در هم و ستزد منعقم را

 كده آنجدت گ درد،مي نحث قرار مورد خصوصي،

 وارد مختلدف مقتصدم ندت حرندي كفدتر آحدتد

 قدرار مسدلم   امدتن در و شونممي داراالسالم

 گ رنم مي

 راههدتي از ديفدر يكدي همنده، قرارداد

 امروزا است  موقت صور  نه جنگ نه دادن پتيتن

 نراي اصطالحت   ري رايج از يكي نگ،ج حقو  در

  در  و متتركده ند ، آ دش مختصدمت ،  عل ق

 در همنده ندت چنماني است كه  فتو  مختصمه

 نمارنم  فقهي اصطالح

 نمتيندما و اسالمي حتكم نت همنه مسؤول ت

 ندر مبندي حتكم  وسط كه قهرا  احكتمي و اوست

 مصلحت  تنع شود،مي صتدر جنگ  عل ق و مهتدنه

 مسدلم   و اسدالم منفعدت نده همنه، اگر است 

 ن دز مصلحت جتيز خواهم نود   شخ ص نتشم،

 است  شما موكو  حتكم نظر و رأي نه

 جنگ حتلت نه دائم نه طور صلح كه آنجت از

 پتيدتن راههتي نهتري  از يكي دهم،مي پتيتن

 خود، ختص ويژگ هتي نت صلح شود مي محسوب جنگ

 نهتدر متختصم دولتهتي و افتممي ا فت  كمتر

 مختصمه،  ر  و متتركه و ن  نتآ ش كه داننممي

 كده نسدت اي و درآورنم  عل ق حتلت نه را جنگ

 نمتنم  نتقي خود قو  نه ستلهت حتلت اي 
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 جنگ دهنما پتيتن دو هر ن  آ ش و صلح گرچه

 نودن مترادف نر دل ل نت جه وحم  امت هستنم،

 ن سدت  آ دش ند ، يكميفر نت پميما دو اي 

 يدت نتشم موقت است ممك  صلح، ولي است، وّقتم

 دائم 

 همنده و امدتن ذّمه، از مستقل عقمي صلح،

 نظر و رأي استس نر  وانم،مي اسالمي دولت است 

 دهم نت دولتمي  شخ ص او كه حتكم و مصلحتي

 نمتيدم  منعقدم دائدم صدلح قرارداد حرني،

نددت ق ددم دوام،  صددلحي عقددم كمتددر البتدده

 دو از يكدي نقض ختطر نه يت نلكه متنما،نتقي

 و اوضدتع دگرگوني طرف  ، و يت نت يت و طرف

 ند   از ندودا، موجود عقم ح   در كه شرايطي

 است  رفته

 حك م يت حكم ت ن ز يكي از راههدتي 

رايددج نددراي ف صددلة منتزعددت  و دعدددتوي 

كشورهتست  چنتنكه جنگ صّف   در عصر علدي 

 )ع( نت حكم ت نه پتيتن رس م  طبق قواعم

 وان مشدروع ت آن را عمومي قراردادهت مي

از اصل  عم م مشروع ت قراردادهت و لزوم 

وفتء نه عهم در عقود معّ   و غ رمعّ   نه 

 دست آورد 

  

 


