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Abstract: 
The principle of "Prohibition of resorting to force" for maintaining and 

strengthening world peace, is the pivotal element in the international system 

based on the UN Charter. Following to prohibition of war and repetition of 

this rule in numerous international documents, the issue of propaganda 

prohibition for aggressive war was raised also in international law. With the 

occurrence of various international and domestic conflicts after the cold war 

especially in the West Asia and North Africa regions, the subject of 

propaganda for war has become more important. In this article, the 

propaganda prohibition of resorting to force in the system of sources of 

international law has been investigated and this prohibition especially with 

attention to affirmation of some treaties is clear and on this basis, 

governments shall not do this with the use of various tools including the 

media. Also in Islamic perspective, this subject in Quran and Sunnah has 

been evaluated. in this part, in addition to numerous Quranic and Hadith 

evidences, from the general principles that comprehended from these sources 

is used that also is necessity of the originality of peace and prohibition of 

beginning to war, prohibition of any propaganda for an aggressive war. 

Prophetic Method and Imam Ali's behavior in beginning to wars, is an 

important backing for this comprehension and is distinctive point and the 

positive approach of Islam in this realm. 
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گاه حقوقی   تبلیغ توسل هب زور علیه دولت  اه با تأکید رب رهیافت  اسالمی جای
  غالمعلی قاسمی

  سلم ملکیم

 

 چکیده
وسل به زور برای حفظ و تقویت صلح جهانی، عنصر محوری در نظاا   اصل منع ت

در پی ممنوعیت جنگ و تکارار ایان عاعاد     . المللیِ مبتنی بر منشور ملل متحد استبین
المللی متعدد، مسأله ممنوعیت تبلیغات بارای جناگت تواوزراراناه نیا  در     در اسناد بین

المللای و داللای متعادد و متناو      بینبا بروز مخاصمات . الملل مطرح گردیدحقوق بین
ویژ  در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقاا، موواو  تبلیار بارای     پس از جنگ سرد، به

در این مقاله، ممنوعیت تبلیر توسل باه زور در نظاا    . جنگ اهمیت بیشتری یافته است
الملل بررسی شد  است و ممنوعیت آن لصوصاً با توجه به تصاریح  منابع حقوق بین

ها نباید با راربرد اب ارهاای مختلا    بر این اساس، دولت. لی معاهدات محرز استبر
در دیدگا  اسالمی نی ، موواو  در عارآن   . از جمله رسانه، به این عمل مبادرت ورزند

در این عسمت، عالو  بر شواهد متعدد عرآنای و روایای، از   . و سنّت ارزیابی شد  است
شاود راه اعتیاای اصاالت صالح و مناع       استفاد  میاصول رلّیِ مستنبط از این منابع 

سایر   . شرو  به جنگ، ممنوعیت هر گونه تبلیغات برای جنگ تواوزرارانه نیا  هسات  
هاا، پشاتوانه مهمای بارای ایان      در آغاز رردن جناگ (  )و رفتار اما  علی ( ص)نبوی 

 .دشوبرداشت است و نقطه مثبت و متمای ِ رهیافت اسالمی در این علمرو تلقی می
 

 .تبلیغات، جنگ ، رسانه، توسل به زور، اسال ، حقوق بین الملل :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ویژه فضای الیتناهی مجازی در زیر چتر آزادی بیان و حق بر انتقال ها، بهامکانات رسانه
هاایی را کاه   هاا فاراهم ساا ته اسات کاه دولات      آزاد اطالعات، این امکاان را بارای دولات   

کاه چنادان   ای بگیرند، بی آننمایند، به رگبار رسانهایر با منافع آنها اتخاذ میهای مغسیاست
عالوه بر کشف ارزش تبلیغاات باه عناوان یاح ساالت قدرتمناد،       . ای پردا ت نمایندهزینه

هاای االاو و ما  ر    عامل دومی نیز امکان نبرد نرم را بسیار مهیا سا ته و آن، ا تارا  يایوه  
(. 2 -2 صص:  94 میریان و اصغری، )بايد می.... رادیو و ماهواره وانتقال ا بار از طریق 
توان در انگ اهاانی اول و دوم  ها را میهای تبلیغ توسل به زور علیه دولتبارزترین الوه

و همچنین حمله آمریکا به عراق یافات کاه در حملاه باه عاراق، ماياین تبلیغاات آمریکاا و         
يارو   ( ایچهل و پنج دقیقاه )از برنامه معروف به تهدید انگلستان علیه صدام و عراق، ابتدا 

های تلویزیونی، بعد از آغاز اناگ  ها و برنامهپیام این برنامه تبلیغاتی منتشره در روزنامه. يد
این روش از سوی ایااالت متداد آمریکاا در    (. 4ص: 492 پیلنگر، )نیز به قوت ادامه یافت 
سازی بارای توسال باه زور علیاه     بلیغات  صمانه و زمینهکار رفته و تموارد مشابه دیگر نیز به

 .کشورهای مخالف  ود، همواره يیوه مورد تمسح آمریکا بوده و هست
عالوه بر این، با بروز مخاصامات مسالدانه دا لای در کشاورهای منغقاه غار  آسایا و        

ان هاای مسالا افراطای، اهمیات بداد را دو چناد      استفاده از این نو  تبلیغات از سوی گروه
بار ایان اسااع، عاالوه بار      . که برای اوامع مسلمان نیز پر اهمیت استکرده است؛ همچنان

الملل، رهیافت اسالمی موضو  نیز تعقیو يده است و بررسی موضو  از دیدگاه حقوق بین
با مرااعه به منابع هر دو نظام حقوقی، در پی پاسخ باه ایان پرساس هساتیم کاه در اساالم و       

 حکمی برای تبلیغ توسل به زور مقرر يده است؟ الملل چهحقوق بین
پژوهس حاضر، با روش توصیفی و تدلیل، ضامن بررسای اایگااه تبلیغاات در حقاوق      

هاای  المللای و آماوزه  الملل و اسالم، درصدد است با راو  به اسناد و رویه قضاایی باین  بین
 . دین اسالم، ممنوعیت تبلیغ توسل به زور را ا بات نماید

 



ت
ل علیه دو زور 

ل هب 
س تو تبلیغ  قی    حقو یگاه  جا

 
می سال ت  ا

ف هیا د رب ر
کی اه با تأ

 

 

 

757 

 
 شناسی تبلیغ و توسل به زورمفهوم .1

 شناسی تبلیغمفهوم .1-1

يانا تی   و سپس کاربرد اصاغالت  يوديناسی میيناسی، ابتدا لغت تبلیغ ریشهدر مفهوم
 . گیردآن در دکترین رسانه و حقوق و همچنین مبانی اسالمی مورد تدلیل قرار می

افاراد نسابت باه     ایا ر نگرش فارد  ب ری أبه منظور ت امیارسال پ»از  است عبارت «غیتبل» واژه
منتقال ياود،    یگریبه د دیکه با یزیچ» نیز در این بیان، به معنای «امیپ» ؛«دهیچند پد ای حی

. (995  ن،یمدقاق معا  )باياد  مای « و اقنا  یا رگذار یدادن اطالعات و  واه برا ی واه برا
با مفهوم  یبه ندو یزبان عرب در «ةیالدعا»و « االعالن»، «االعالم»، «الدعوة» ،«غیتبل» یهاواژه
در صاورت   - ،یزباان عربا   غیا تراماه واژه تبل  یبارا  قت،یبايد و در حقیدر ارتباط م غیتبل

: 929  نادان،  ) هاا اساتفاده کارد   واژه نیا از ا حیا  توان از هریم -کنندهنییتع نهینبودن قر
هام و   یباه معناا   یهمردم، گا یيفاه اتیدر ادب ژهیوعظ و  غابه به و ،غیتبل ،یهاواژه (.2 
. را نادارد  «غیا تبل»واژه  یمعناا  یگساتردگ  واژه، ساه  نیاما ا. رودیبه کار م گریکدی یبه اا
 (2 همان، ص)

معناای دقیاق لغاوی پروپاگانادا     . اسات « پروپاگانادا »معادل لغوی تبلیغ در زباان التاین،   
لاذا هادف از   . هاا های از افکار و دیدگاپاره« ترویج دادن»یا « منتشر سا تن»عبارت است از 

هاا در رفتارهاای گروهای از مخاطباان     این کار، تقویت، اایگزین کردن یا تعدیل گارایس 
-يکل برای منظم و سنجیده است تاليی در واقع، پروپاگاندا(. Jowett, 2012: 267)است 

 باه  دساتیابی  بارای  رفتاار  هادایت  و هاا ينا ت کردن دستکاری یا سا تن ها،ادراک به دادن
 برقاراری  همچنین بارای  پروپاگاندا. کندمی تقویت را مبلغ نظر مورد  واسته که سخپا یح
 :922 علاوی،  )اسات   ياده  تعیاین  پایس  از است کاه  هدفی با يدههدایت و مستقیم ارتباط
، «پخس کاردن »آمده است و به معنای « پروپاگاره»کلمه پروپاگاندا در واقع از کلمه . (99 
است که سه مرحله کايت، دايت و بردايات را نشاان   « اساندنچیزی را ين»و « نشر کردن»
 (9 9: 999 مدسنیان راد، . )دهدمی

 ماهیات  از کاه  رويانی  بیاان  و اظهاار » از سوی دیگر، اصغالت تبلیغات عبارت اسات از 
 تفااوت  آن ظااهری  ياکل  باا  اصالی  مقصود معموال و کندمی پیروی و دفا   اص سیاست
 بیشاتر،  و اسات  ناامعلوم  امار،  حقیقات  کاه  اسات  مفهاوم  ایان  باه  بیشتر مغلو این بیان. دارد

 «کناد  الاو  کنناده طارت  ساوی  باه  را هاا تاوده  بیشاتر  هرچاه  که يودمی مغرت موضوعاتی
(elliott, felorenceed, 1957: 360) .       وانگهای تبلیغاات در اصاغالت حقاوقی باه معناای
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تقویات یاا رواد دکترینای     ياده بارای  مند یح دکترین، يایعه یا ا بار گزینسانتشار نظام»
 (.:Blacks, 1984 (1252. است« ها و اطالعات منتشر يده اص یا نظر یا موضو  یا ایده

توان گفت، تبلیغ توسل به زور معموالً با استفاده از تنفر، ترع،  شام و میال   بنابراین می
قای  به انتقام و القا کردن میل يدیدی برای  ادمت باه یاح هادف سیاسای، دینای یاا ا ال       

 422 همچنین یوری بو برا کوف، نماینده مغبوعات ياوروی در سامینار   . گیردصورت می
-ابزاری برای آمااده ... تدریح به انگ بین کشورها و»در واينگتن، تبلیغ توسل به زور را 

اماا اصاغالت   (. Bobrakov, 1966: 473)تعریاف کارد    «سازی بارای اناگ تجاوزکاراناه   
رسانیدن پیام وحی و فرامین الهی باه کلیاه افاراد بشار و تشاویق و      تبلیغ، در اسالم، به معنای 

هاا و ترسایم   ها و پلیدیدعوت آنان به اطالعات و پیروی از حق و حقیقت و يناساندن بدی
 (9-2صص: 922 رزاقی، . )های ستیز و مبارزه با آنها استو ارائه يیوه

 شناسی ممنوعیت توسل به زورمفهوم .1-2

در پای  کاه  اسات  الملال  -حقاوق باین  در یاح اصال بنیاادین     ،زور ممنوعیت توسل باه 
هاای مددودساازی توسال باه     اولین اقادام . ی، مفهوم آن نیز دگرگونه يدالمللبین تتدوال

در قالو ياکلی باود و مدادویت     412 و  944 های زور، در کنفرانس صلا الهه در سال
 .يرو  يد 412 ماهوی ازئی بر توسل به زور ابتدا در کنوانسیون دوم 

از سوی دیگر، يدت مخاصمه و کشاتارهای اناگ اهاانی اول باعاد ياد کاه فصال        
ادیدی از ممنوعیت توسل به زور گشوده ياود؛ از املاه، میقااق اامعاه ملال باا اقاداماتی        

 2 )کلاو   –و میقاق بریاان ( 9 4 )آمیز ا تالفات نظیر؛ پروتکل ژنو برای فیصله مسالمت
-نقضاما . ها و  الء آن انجام دادتوسل به زور يکاف در  صوص ممنوعیت( 9 4 اوت 

-و انگ باین  491 های کلو  در سال -میقاق بریاننسبت به الزامات موضو  های مکرر 

تا در منشور ملال   های متفق را در ممنوعیت توسل به زور، ازم کردالمللی دوم، عزم دولت
، باه اهمیات و اایگااه اصال     یالمللا المللای و تصامیمات قضاایی باین    معاهدات باین  متدد،

 . ممنوعیت توسل به زور بپردازند
: در تبیین ممنوعیت توسل به زور مقرر نماوده اسات   9ماده دوم منشور ملل متدد در بند 

المللی  ود از تهدید به زور یا کاربرد آن علیاه تمامیات   کلیه اعضای سازمان در روابط بین»
ر روش دیگری که با مقاصد ملل متدد مباینات  ارضی یا استقالل سیاسی هر کشوری یا از ه

مقررات متنو  دیگری از منشور وااود دارد کاه   البته . «دايته بايد،  ودداری  واهند نمود
 . با موضو  توسل به زور مناسبت دارند مستقیماً
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و طای اناگ اهاانی اول و     های مختلف تاریخیزور در دورهتوسل به مفهوم بنابراین، 
هاای متفااوتی ظااهر ياده اسات، اماا       در قالاو افغانستان  و اق، کوزووعر دوم و مخاصمات

هرگوناه عمال   » ياود ياامل  آنچه بدواً از کاربرد اصغالت توسل به زور به ذهن متباادر مای  
باياد اماا مفهاوم تخصصای و     ، مای «توان آن را اقدامی نظاامی قلماداد نماود   بقهرآمیزی که 

کلیاه تادابیر و عملیاات نظاامی از املاه      » :تری که از آن بیاان ياده عباارت اسات از    مضیّق
 .«انگ

تهدیاد باه اساتفاده از    »ممنوعیت کاربرد توسل به زور مغابق منشور، نه تنها انگ، بلکه 
ال یا اتمام حجت األمشهورترین نو  صریا تهدید، دادن ضر . گیردرا نیز در بر می« زور
ه دولت دیگر صادر ياده و از  ای رسمی  غا  باست که به مواو آن، اعالمیه( التیماتوم)

، تقاضاای  (سااعت  99 یاا  9 معماوال  )يود که در عرض مدت معینی آن دولت  واسته می
 در غیر این صورت، آماده يرو  انگ یاا اقادام قهاری مسالدانه باياد      ؛مغروحه را بپذیرد

به زوردر منشور ملل متدد، هرگونه  منع توسل قاعده(. 925:991 بلدسو،  بوسچح و رابرت)
 (.5 : 991 ضیایی بیگدلی، )گیردالمللی را در بر میاقدام زورمدارانه در مناسبات بین
تاوان تبلیاغ   های ابرازيده پیراماون تبلیاغ و توسال باه زور مای     با تواه به بررسی تعریف
انتشار هرگونه بیان و اظهاری که سابو تدریاح يارو  باه اناگ      »توسل به زور را  يامل 

 .، تعریف کرد«ها يودیا يدت مخاصمه بین دولت یح دولت علیه دولت دیگر
 

 پیشینه تبلیغ توسل به زور .2

هاای بادیوی باه منظاور     انساان . تبلیغات، قدمت و اهمیتی به قدر  لقت عالم هساتی دارد 
بر ایجااد ارتبااط   ... ها، تصاویر، ايارات، عالمات وابراز امیال و مقاصد  ود، از طریق رنگ

عملکرد (. 2 : 922 رزاقی، )اند و توسعه عقاید  ویس همت گمايتهو انتقال پیام و ترویج 
های  باری در چگاونگی بازتاا  و    گذاریرسانه، در پردا تن به موضو  انگ و سیاست

ای نزدیاح باه عمار رساانه و پیادایی نخساتین       پیشینه« های انگبازنمایی ا بار و گزارش»
به عباارت دیگار، هماواره در    . م دارددر اوا ر قرن هفده( مغبوعات)وسایل ارتباط امعی 

ی رساانه امعای پوياس  باری رویادادهای مارتبط باا اناگ،         طول تااریخ چندصدسااله  
هاای رساانه باوده و از    تارین اولویات   ونریزی،  شونت و درگیری، هماره یکای از اصالی  

ای در گزینس، تهیه، تدوین و انتشاار  ، معیار حرفه«تضاد و بر ورد»همین رو، ارزش  بری 
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. رودای در گونااه هااای متفاااوت وسااایل ارتباااط امعاای بااه ياامار ماای متااون متنااو  رسااانه
 (.9 :  94 اوالفلین، اندروسکینز و بن)

انگ روانی و تبلیغات از اوایل قرن بیستم، اهمیت فراوانی کسو نموده و بخس مهمای  
ر اناگ  تبلیغاات د بر این اسااع   .های گوناگون را تشکیل داداز هدایت عملیات در انگ

هایی که در این انگ يرکت داياتند وساایل   اهانی اول نقس مهمی دايت، چرا که ملت
ارتباط امعی را ازئی از زندگی يهری و غیر نظامی   ود قرار داده بودند؛ بنابراین طبیعای  

ها که در زندگی يهری رخ داده است در عرصاه نظاامی نیاز اساتفاده     گونه مهارتاست این
هاا درگیار صاورت گرفات،     یی که در زمینه انگ روانی از طرف دولتهادر فعالیت. يود
هاای کاه قبال از عملیاات     کلیاه فعالیات  . هاای مساتقیم غیرسیاسای در ایاام صالا باود      نمونه

را، به رغام کوياس زیاادی    « سیاه»تجاوزکارانه صورت گرفت، استفاده گسترده از تبلیغات 
 (.22-29:  99 نصر، . )کرديد، عملی میکه اهت مخفی نگه دايتن آن باید می

در طول انگ اهانی دوم، نه تنها انگ روانی و تبلیغات با عملیات نظامی همراه ياده  
بخاس مهمای از    ،عاالوه بار آن   .های کلی دولت نیز به  وبی اای گرفات بلکه در سیاست

پشتیبانی عملیات نظامی را تشکیل داد و به عنوان یح عامل کمکی بسیار ماو ر در سیاسات   
ر عاراق،  دانگ  لیج فاارع و ناو  اقادامات آمریکاا     . ها به کار گرفته يدرای دولت ا

کاارگیری  های نايای از باه  پیس از يرو  عملیات تهاامی، نمونه روين دیگری از موفقیت
گیارد و باه عصار    فاصاله مای  ور د هایهر اندازه تاریخ بشر از گذيتهاما . انگ روانی است
-عاد، گستردگی و پیچیدگی تبلیغ توسل به زور افازوده مای  بيود، بر اارتباطات نزدیح می

 (.9 -   :922 يیرازی، ) گردد
-های گوناگونی باوده تا به امروز ياهد مصادیق متعددی از تبلیغ توسل به زور در زمان 

هاای ناصادیا در مخاصامه    با تبلیاغ نگارش    ایم، به عنوان مقال، ایستگاه رادیویی صربستان
همچنین پیس از بروز مخاصمه در یوگسالوی، رساانه  . مدا له دايتکوزوو   -یوگسالوی

هاا و مسالمانان تاوهین    هاا باه کاروات   زنی پیس از بروز مخاصمه، رسانهبا اولتیماتوم و اتهام
نقس رساانه در تدریاح باه    . کردند و زمینه را برای تدریح توسل به زور را فراهم نمودند

نگاار سااکن ساارایوو در    ست کاه ساپیح روزناماه   توسل به زور در این مخاصمه به حدّی ا
های  بار باه   هر قربانی که در این مخاصمه کشته يد، بیس از آن در اتاق»گوید باره میاین

                                 
1Radio- Television Serb (RTS).  
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در مخاصامه روانادا، از طریاق وساایل ارتبااط      (. susant, 2000: 46- 47)« قتل رسیده باود 
انگیخات، کاه ابتادا تانس را     ها برامعی  ود اکقریت امعیت هوتو را بر علیه اقلیت توتسی

يدت بخشید و سپس مردم را به حالت آماده باش در آورد و در اداماه آنهاا را باه ژنوسااید     
 .کردندتدریح می

هاای  بنابراین، گسترش روز افزون تبلیغ توسل به زور علیه دولات سابو ياد، کنفارانس    
هاای  دادن  ماود المللی متعددی به منظاور بررسای وضاع قاوانین پیشانهادی و ا تصااص      بین

بر ای از کشاورها از   (. ,Fenwik 343 :1938)رادیویی به کشورهای مختلف برگزار ياود  
المللای و معاهادات دواانباه و چنداانباه باه ممنوعیات       همان ابتدا در قالو قراردادهای بین

 (. Murty, 1989: 117. )تبلیغ توسل به زور علیه دولت پردا تند
هاای ادیاد ارتبااطی از    ش و توساعه روز افازون فنااوری   میالدی، با گستر 441 از دهه 

ای يادن  ای  موااود در آن، مفهاوم رساانه   های تعااملی و چندرساانه  امله اینترنت و قابلیت
از ایان رو،  . تری به  ود گرفته استهای مرتبط با اامعه انسانی يتا  و گستره افزونپدیده

 (9 :  94 اوالفلین، اندروسکینز و بن).اندای يدهرسانه ازپیس ها بیسدرعصر حاضر،انگ
 

 ممنوعیت تبلیغ توسل به زور در اسالم .۳

از آغاز بعقت تا پایان ابالغ رسالت، طی بیست و سه ساال از ابزارهاای   ( ص)پیامبر اکرم 
تبلیغی نظیر کتا ، سنّت، سیره، قلم، نگارش، حکمت، موعظه، ادل،  غابه، ياعر، پیاح،   

. کردناد رمز، نامه، انگ روانی، بسیج نظامی و غیره استفاده مای راز وانی، انتخا  اسامی 
که از دید اسالمی، سخنانی است کاه باه وسایله آن افاراد ابهاه  اودی        –يعارهای رزمی 

نیاز از عوامال عماده تقویات روحیاه       -ينا ته يده و عالمات و رمازی در آن نهفتاه باوده     
ناوروزی،  )ياد  ساتفاده مای  هاا از آن ا  ودی و تضعیف روحیه ديمن اسات کاه در اناگ   

کاربرد این ابزار، همه در مواردی است که انگ به مسالمانان تدمیال ياده باود و     (.  92 
ماهیت دفاعی دايت، لکن هیچ گزارش تاریخی واود ندارد که پیامبر اساالم بارای از باین    

هاا دسات باه اقادامات     بردن یح قوم یا مذهو و ترویج  شونت و انگ علیه دیگار ملات  
اما با تواه به این کاه ابازار تبلیغاات در ایان دو قارن ا یار       . آمیز زده بايدوتدریح تبلیغی

اند و تبلیغ برای انگ در زمان صدر اساالم باه مفهاوم اماروزی  آن موضاوعیت      توسعه یافته
چندانی ندايته است، لذا به صورت مستقیم و حکم صریا مشروعیت یا عدم مشروعیت آن 
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، موضو  را باید در عمومات قرآن و سنّت دنبال کارد و در پرتاو   از این رو. بیان نشده است
دیدگاه اسالمی رااع به ممنوعیت تبلیغ توسل باه  . اصول و قواعد کلی يریعت بررسی نمود

، «طلبای صالا »توان با اتکاء به اصول کلی دفا  و انگ، یعنی ساه اصال بنیاادین    زور را می
 .بررسی و تبیین نمود« از منکر اصل نهی»و « اصل دعوت و عدم يرو  به انگ»

 
 طلبیاصل صلح .۳-1

راهباارد بنیااادین و اولیااه اسااالم در روابااط  ااارای، همانااا دعااوت بااه صاالا و زناادگی 
طلبی در متون مقادع  دستور به صلا. است  و نهی از هرگونه تعدی و تجاوز  آمیزمسالمت

ماعی، اقتصادی و فرهنگای و  در همه امور اات 9دین اسالم، به عنوان اصلی زیربنایی و مغلق
ها به رسمیت ينا ته يده است، تا از هرگوناه تبلیاغ و   نیز حفظ روابط با سایر ادیان و دولت

سااازی باارای  شااونت و توساال بااه زور الااوگیری نمایااد، و از سااوی دیگاار زمینااه  مقدمااه
هادف از صالا در اساالم،    . در اامعاه انساانی را مدقاق نمایاد     9همبستگی، امنیت و عدالت

مصالدت اسات؛ زیارا باا زنادگی فغاری انساان        « صالا »گرایی نیست، بلکه  اود  مصلدت
هاا و  که در صلا، رياد و تعاالی و تفااهم بارای رسایدن باه توافاق       سازگارتر است؛ همچنان

، 922 عمیاد زنجاانی،   )پذیر اسات  سرانجام به یگانگی آیین بشری و گرایس به حق، امکان
 و باياد میمستقل قائم به  ود  که و قرار يرعی است صلا عقددر فقه اسالمی، (. 91 :  د

االااراء باوده و   برای طارفین الزم  صلا، در این منظومه فکری، .یستتابع هیچ امر دیگری ن
اساالم، صالا و همزیساتی    (. 5: 9، د1 9 عالمة حلی، ) يوداز به توافق طرفین ابغال نمی
یادین در نظام تشریع  ود تأکید نماوده  ی بن«قاعده»و « اصل»با ادیان و ملل دیگر به صورت 

از قرآن کریم نیز به اهمیت این اصل باه   5ایدر آیات عدیده(. 51: 424 مدمصانی، )است 

                                 
 (19 ، بقره) «لْشَیْغَان  اِنَهُ لَکمْ عیدُوٌ مُب ینْٱلْسِلْم  کافَةً ویلَا تَتَب عُواْ  ُغُویاتِ ٱدْ ُلُواْ فِی ٱلَذِینَ اَمینوُاْ ٱییا اَیُهیا ».   
 (41 ،بقره)«لْمُعْتَدِینْٱللَهی لَایُدِوُ ٱویلَا تَعْتَدُوا اِنَ ».   
 (9  ، نساء)«...لْصُلْاُ  َیْرٌٱوی».  9
لدِین وی لَمْ یُخْر اُوکمْ مِنْ دِییار کم اَنْ تَبیرُوهُمْ وی تُقْسِغُواْ اِلَایْه مْ اِنَ اهللَ یُدِاوُ   ٱلَذِینَ لَمْ یُقَاتِلُوکمْ فِی ٱهللُ عین  ٱلَا یینْهیاکمُ ».  9
 (9، ممتدنه)«لْمُقْسِغِینْٱ
 َ ْ    ی ْ َ ُ ْ  ی     قَاوْم  بییْانَکُمْ وی          َ  ی ِ ُ  َ       ذینَ ییصِلُونَ إ لای    َ   َ إ الَ الَ»و(  2انفال، ) ی    ْ  ی َ ُ    ِ  َ ْ    َ  ْ َ ْ  َ    ی  َ ی َ ْ  ی َ     َ ِ    َ ُ  ُ ی    َ   ُ   ْ ی   ُ وی إ نْ اینَدُوا لِلسَلْم  فَااْنَاْ لَها وی تَویکَلْ عیلَی اللَهِ إ نَهُ هُوی السَمیعُ الْعیلیمُ.  5

 َ ُ ْ  ی َ ْ ُ ْ  َ َ   َ ُ  ُ ْ  َ           غَهُمْ عیلَایْکُمْ فَلَقااتَلُوکُمْ فَا  ن      ی ْ َ ُ ْ      ٌ  َ ْ    ُ ُ ْ  ی ِ َ ْ  ُ ُ  ُ ُ ْ  َ ْ  ُ   ِ ُ  ُ ْ  َ ْ  ُ   ِ ُ    َ ْ ی ُ ْ  ی  َ ْ    ی    َ ُ  َ ی َ   بییْنَهُمْ میقاقٌ أَوْ ااؤُکُمْ حیصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ یُقاتِلُوکُمْ أَوْ یُقاتِلُوا قَوْمیهُمْ وی لَوْ ياءی اللَهُ لَسیالَ 
ْ   ی   ً             وْا إ لَیْکُمُ السَلَمی فَماا ایعیالَ اللَاهُ لَکُامْ عیلَایْه مْ سیابیالً        ْ َ َ ُ  ُ ْ  َ َ ْ  ُ   ِ ُ  ُ ْ  ی  َ ْ َ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقاتِلُوکُمْ وی أَلْقَ    ْ  َ ْ   ی  ُ  َ  ُ  َ    َ َ َ  ی َ     ی ی     ُ  ُ  ی      ی ِ ی     سیابیل  ریبِاحی         ْ ُ       ادْ ُ إ لای »و ( 41نسااء،  )«  ْ    َ ْ 

ُ  ْ    َ              ب الْدِکْمیااة  وی الْمیوْعِظَااة  الْدیسیاانَة  وی اااادِلْهُمْ ب ااالَتی  َ     ی    ِْ  َ     ْ  ی ی  ِ  ْ ْ  ی    ی  ْ  ی  ِ ْ َ  ُ                       یی أَحْسیاانُ إ نَ ریبَااحی هُااوی أَعْلَاامُ ب میاانْ ضَاالَ عیاانْ سیاابیلِهِ وی هُااوی أَعْلَاامُ    ِ   هِاا       ْ  ُ  ی َ  َ  َ  ی ْ  ی  ِ  ِ  ی  ْ َ  ُ    ی ْ  ُ  ی َ  ْ  ی ُ    َ  یَ  ی   ی َ 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=8&AID=61
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=90
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=90
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=90
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=125
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=125
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ااای  کلماه صالا و مشاتقات آن در ااای    . عنوان یح اصل پایه و بنیادین اياره يده است
ی  آن، تنهاا  و مشتقاتِ فعلای و اسام  ( حر )قرآن کریم ذکر يده، در حالی که واژه انگ 

کناد  حدود صد آیه در قرآن کریم مسلمانان را به صلا دعوت می. در يس آیه آمده است
: 949 مدقاق دامااد،   )يمرَد و انگ را از در موارد دفا  از نفس یا دفا  از دین اایز نمی

همگان در صالا  »: دارد واند و مقرر میقرآن کریم، همه مردم دنیا را به صلا فرا می(. 99
نماید نگویید تو به آنچه ماا  هرگز به کسی که اظهار صلا می»و ( 19 سوره بقره، )« ییددرآ

و نیاز  ( 49سوره نساء، آیه )« در نتیجه، انگ با تو مجاز است. اعتقادیبدان اعتقاد داریم بی
اناد،  اگر دیگران از نبرد با تو کنار گرفته و از انگ  ودداری نموده و در صالا در آماده  »

ساوره نسااء، آیاه    )« وند يما را بر ایشان تسلغی نداده و حق نبرد با ایشان نداریاد هرگز  دا
 طلبی استصلادائر مدار رویکرد  ،انداز قرآنچشمتوان گفت که ا  این اوصاف، میب (.41
 . توسل به زور، همواره تنها یح استقناء است و 

اسالم و اصادابس، صالا   توان در روش پسندیده رسول گرامی نظر سنّت نیز میاز نقغه
آمیااز در پناااه حدیبیااه و ده سااال متارکااه و عقااد معاهااده عاادم تعاارض و زناادگی مسااالمت

در  قینقا  در مدینه و نیز سیزده ساال تماام  نظیر و بنیقریظه، بنیهمزیستی انسانی با یهود بنی
هاای  ها و يکنجهها، مداصرهمکه، دعوت به نجات و رستگاری و تدمل انوا  آزار و اذیت

الوصاف دسات باه    یارانس و يهادت یارانس و در نهایت تصمیم به قتل  ود حضارت، ماع  
طلبی و همزیستی انسان  مسلمان يمشیر  نبردن و هجرت را ا تیار کردن، گواه متقن بر صلا

های دفا  از مدیناه در قالاو   ها مسالمت و عدم انگ، از سالبا اامعه است و در کل، سال
به مراتو بیشتر است؛ همچنان که ااایی دیاده نشاده اسات کاه حضارت        هاها و سریهغزوه
و ( ص)باادین اهاات، صاالا در ساایره پیااامبر اکاارم . صاالا را رد کاارده بايااد( ص)رسااول 

ها همواره به عنوان یح روش مشرو  و رویه پسندیده، معايرت بین امت(  )حضرت علی 
آمیاز از   دعاوت مساالمت  این بناابر (. 4 -9 :  94 بهساودی،  )مورد تواه ادّی بوده است 

يد و این رفتار تا آ ر حیاات   های اساسی سیاست  ارای پیامبر اسالم مدسو  می اولویت
 . پیامبر ادامه دايت

                                                                          

ُ  ْ  ی                     وی لَاْو يااءی ریبُاحی لَاَمیَن میانْ فِای الْاَأْرض  کُلُهُامْ ایمیعا         »و ( 5  ندل، )«    ْ ُ ْ َ   َ ب الْمُهْتَدینَ  ُ ُ     ْ  َ َ   ی ْ ِ    ْ  ْ     ی  یُ  ی َ   ی ُ  ُ              اً أَ فَأَنْاتی تُکْار هُ النَااعی حیتَای ییکُونُاوا       ی َ  ْ    ُ   َ   ی  یَ    ی  ً  َ َ  َْ  ی ُ 
 (. 9 عنکبوت، )« ی    ْ  ُ َ ِ ُ    َ َ ْ  َ َ ی  ُ ی ٌ  ِ ْ  َ ْ ِ ُ ْ  ی     ی َ     َ ُ       َ   ْ ی  ُ   ْ ُ   ُ وی إ نْ تُکَذِبُوا فَقَدْ کَذَ ی أُمیمٌ مِنْ قَبْلِکُمْ وی ما عیلَی الرَسُول  إ الَ الْبیالغُ الْمُبینُ»و ( 44یونس، )« ُ ْ ِ   َ مُ ْمِنینَ

http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=10&AID=99
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=10&AID=99
http://www.tadabbor.org/?page=quran&SID=10&AID=99
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=29&AID=18
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 حضارت رساول اکارم   با تواه به این که قاعده اولیه در اسالم همانا قاعده صالا اسات،   
هاای  ه هماة اناگ  اند، بلکو پیروان آن حضرت، حتی یح انگ تجاوزگرانه ندايته( ص)

هاای  ياکنی و پیماان  هاا در پاساخ باه تجاوز   داياته و تنهاا  مدض  دفاعی صرفا ماهیت پیامبر 
هرگااه کاه کفاار متمایال باه صالا و        (.22 :  94 ، مدمصاانی ) ديمنان دیان باوده اسات   

آماد؛ حتای اگار مای     مسالمت و زندگی طبیعی بودند با آنان از در صلا و مساالمت در مای  
 (.99-99صصالرکابی، )انگ با آنان پیروز و غالو است دانست که در صورت

با این حال، فقیهان و مفساران مسالمان در  صاوص ماهیات اناگ و اهااد در اساالم،        
ویژه دانشمندان معاصر با به نظر بر ی، به. اندا تالف نظر دايته و آرای متفاوتی ابراز دايته
ایی، ماهیت اهااد را دفااعی دانساته و باه     استناد به آیات مورد اياره در باال و نیز يواهد رو

ياهید مغهاری در کتاا  اهااد  اود بیاان داياته کاه از         . انداصالت صلا تمایل نشان داده
: 941 مغهری، )دیدگاه قرآن، اهاد نه برای تجاوز بلکه برای مبارزه با آن وضع يده است 

ویاژه از متفکاران اهال    بسیاری از نویسندگان معاصر باه . و بنابراین ماهیت دفاعی دارد( 2  
مدقاق  )اناد  سنّت، اصل حاکم بر روابط میان مسلمانان و غیرمسلمانان را اصل صالا دانساته  

 (. 44: 949 داماد، 

ویژه در باین متقاّدمان، باا توااه باه آیاات اهااد کاه         از طرف دیگر، فقیهان متعددی به
د باا آناان و در نتیجاه،    نماید معتقد به واو  اهاا دعوت به کارزار با مشرکان و کافران می

-در این چارچو  است که مفهوم اهاد ابتدایی مغرت می. باورمند به اصالت انگ هستند

در . سوره توبه، مسلمانان مأمور به اهااد باا مشارکان هساتند     4 يود و طبق آیاتی چون آیه 
 صوص داللت این نو  آیات و نیز آیاتی که پایس از ایان ايااره ياد و داللات بار صالا        

البتاه  . های فراوانی بیان يده و معرکه آرای مفساران و فقیهاان اسات   تند مواضع و تدلیلداي
اند آیااتی  اما ااماالً آن که، بر ی اظهار دايته. بدد تفصیلی از آن در این اا امکان ندارد
اناد باا آیاات دیگار     طور مغلق دعوت به اهاد کارده که مانند بر ی آیات سوره توبه که به

و باید دلیل اهاد را با تواه به این قیدها به دالیلی غیر از صِرف يارک وکفار    اندمقید يده
ایان گاروه از فقهاا    . منصرف دانست؛ مانند تجاوز، فتنه، اذیت م منان و عداوت با مسلمانان

ياهید  . يوند و ناسخ آیات دیگر نیساتند اند که بنابراین، آیات فوق تنها مقیّد مینتیجه گرفته
آیاات ساوره توباه باه عناوان      »: اره در کتا  اهاد  اود اباراز داياته اسات    بمغهری در این

-گویند به این دلیل با مشرکان بجنگید که اینآ رین آیات وارده در اهاد، در مجمو  می
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پایبناد   -کاه اماری فغاری و واادانی اسات     -ها به هایچ اصال انساانی و باه وفاای باه عهاد       
گوید در زمینه این که يما احساع  غار  میاین آیات، چندان هم مغلق نیست؛ {...}نیستند

کنید، دیگار دسات روی دسات گذاياتن و تاأ یر انادا تن غلاط اسات         از ناحیه ديمن می
بودن  انگ، از بنابراین، استدالل به مغلقاتِ آیات برای ا بات اصل(. 59-21:تامغهری، بی)

کناد  معین مغرت می قوت يایسته بر وردار نیست؛ چه اوالً اسلو  آیات، قضیه را در زمان
 انیاً، آیات مغلق با تواه باه  . نمایاندو بررسی تاریخی همان زمان معین، نکات زیادی را می
از ایان  (.  9: مدقاق دامااد، هماان   )آیات اهادی  مقیّد باید به طور مقیّد، معنا و تفسیر يوند 

کنناد، اماا   م مای ی ابتادایی و دفااعی تقسای   گذيته، فقهای يیعه هر چند اهاد را به دو گونه
اناد  دانساته اهاد ابتدایی را که انگی غیر دفاعی است از يئون و ا تصاصات اماام معصاوم   

؛ پس در ایان  (  /  : 919 ؛ نجفی، 9- /1 9 :9؛ ابن ادریس حلی، 41 : 911 طوسی، )
زمان که عصر غیبت امام معصوم است فقط نو  دفاعی  انگ و ناه ناو  ابتادایی  آن از نظار     

 (. 9  : 945 امامی و يوپای اویباری، )یعه مشروعیت دارد فقهای ي
های فقهی و علمی، باه هار حاال، آنچاه مسالّم اسات و هماه ياواهد         فارغ از این مناقشه
آمیز با پیروان دیگار ادیاان و   کند دعوت اسالم به همزیستی مسالمتتاریخی آن را تأیید می

هاای ماذهبی در   مرار حیاات اقلیات  پرهیز از تدمیل دین بار آناان اسات؛ همچناان کاه اسات      
تاوان گفات در   در نتیجاه مای  . های اسالمی تا کنون نیز ياهدی بر ایان مادّعا اسات   سرزمین

روابط با غیرمسلمانان، اصل بر صلا است و انگ یح امر غیر عادی است که صارفا بارای   
یاز  در این صورت، هر گونه تبلیغ توسال باه زور و اناگ ن   . يوددفا  و ضرورت تجویز می

داناد  طلبای را بارای  اود اصال مای     در دیدگاه اسالمی مشروعیت ندارد و دینی کاه صالا  
ی  ود کاه  دوستانهدرصدد ترویج  شونت و انگ نیست، بلکه در سایه تعالیم ا القی  نو 

قابل مشاهده است، باا هار   (  )و معصومین ( ص)به تفصیل در آیات و روایات و سیره نبوی 
 .کندمقابله می نو  تبلیغ توسل به زور

  
 اصل دعوت و عدم شروع به جنگ .۳-2

توان در ممنوعیت تبلیغ توسل باه زور باه آن تمساح نماود، اصال      اصل دیگری که می
عدم يرو  به انگ و دعوت طرف مخاصمه به حق و راه صاوا  اسات کاه در مناابع فقاه      

باا توااه باه    . تبدان تواه  اصی يده اس(  )و علوی( ص)ویژه در سیره نبوی اسالمی، به
آمیز باا ساایر   این که اسالم دین رحمت و مهربانی است که هدف اصلی آن روابط مسالمت
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-مدساو  مای   ی همیشاگی و ااوداناه   قاعاده  همانا یح طلبیصلا ها است،ادیان و دولت

بناابراین  . ت ابت نیسا که  يود عارضی تلقی می و انگ، حالتی استقنایی اما موضو  .گردد
نفسه ندارد و تنها در يارایغی  ر چنین دینی، اصالت و اایگاه مستقل و فیيرو  به انگ د

باا ایان اوصااف، عادم     . دهاد که به اسالم یا مسلمانان تجاوز يده بايد دستور باه اهااد مای   
يرو  به انگ، در اسالم، یح اصل بدیهی و اولیه است که مقدمه يرو  به آن یعنی تبلیاغ  

چرا کاه در دینای کاه يارو  باه اناگ ممناو  اسات،          برای توسل به زور نیز ممنو  است؛
پس هرگونه تبلیغ به تنفار ناژادی و   . مقدمات آن که با تبلیغات يرو  گردد نیز ممنو  است

دینی و  شونت یا هر باور و رفتار دیگری که در نهایت منجر باه يارو  اناگ گاردد نیاز      
 .ددگراین ممنوعیت يامل تبلیغ در حین مخاصمه نیز می. اایز نیست

دستی در اناگ  يدت به آن پایبند بودند عدم پیسبه(  )یکی از اصولی که ائمه اطهار 
زدنای، باا   به همین دلیل آنان برای احراز از این کار با صبر و بردبااری  مقاال  . با مسلمانان بود

کردناد اااازه چناین    گاه که آنان انگ را يرو  نمیکردند و تا آنديمنان  ود مدارا می
نیاز در هایچ میادانی    (  )امام علی (. 99: 5، د 929 کلینی، )دادند یاران  ود نمی کاری به

ای کاه  داد که آغازگر انگ نبايید؛ باه گوناه  آغازگر انگ نبود و به سپاه  ود دستور می
دست به سالت بردناد کاه یکای از یارانشاان باه دسات       (  )در انگ امل زمانی امام علی 
اناگ نهاروان را نیاز زماانی آغااز      (  )امیرالما منین  . د ياد نیروهای ديمن تیرباران و يهی

(. 999: 2، د 992 ريااد،  )کردند که یکی از یاران امام از اانو ديمن به ياهادت رساید   
همچنین در فرمان  اود  غاا  باه یکای از یارانشاان در رعایات اصاول        (  )حضرت علی 

نکنید تا آنها يارو  کنناد،   با ديمن انگ را آغاز »: انسانی حین انگ چنین رهنمود دادند
نبودنتان، تا آن که ديمن به انگ روی آورد یاح  زیرا حجت با يماست و آغازگر  انگ
 .  «حجت دیگر برای حقانیت يما  واهد بود

هاای  را در عادم يارو  اناگ، یاح رویاه اساالمی در اناگ       (  )اگر رفتار امام علی 
اسات؛ یعنای   ( ص)اقتدا به سیره نباوی  دا لی تلقی کنیم، باید گفت این رویه در استمرار و 

المللی و با غیر مسلمانان نیز اصل دعوت و عدم يارو  باه اناگ اریاان     های بیندر انگ
ها اصل بنیادین در روابط با سایر دولت عنوان یحطلبی به صلااصل دعوت به . دايته است

                                 
مْ حُجَاةٌ أُ ْارَی لَکُامْ    الَ ُتقَااتِلُوُهمْ حیتَای ییبْادیءُوُکمْ فَا  نَُکمْ ب دیمْادِ اللَاهِ عیلَای حُجَاة  وی تَاْرکُُکمْ إ یَااُهمْ حیتَای ییبْادیءُوکُ            ».   

 (9 نامه)«.....عیلَیْه مْ
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هرگاز   (ص) ادا  رسول بوده است؛ چنان که ( ص)از همان ابتدای اسالم مورد تواه پیامبر 
متقای  )  واناد مای به اسالم فارا  پیس از انگ، انگید مگر این که آنها را میبا هیچ قومی ن
. ا تناد پردابتدا باه دعاوت مای    (ص)پیامبر  هادر همه انگپس (. 999 :9د ، 424 هندی، 
ر صلا حدیبیه، ارسال پیام و سفیر به درباا نظیر  (ص)های متعددی از سیره پیامبر اسالم نمونه

راهبردی در بااور و سایره عملای     بیانگر این نکته بر ی دیگر مواردامپراتوری ایران و رم و 
حتی مردمانی را کاه قابال دعاوت    ( ص)حضرت (. 9 9-1 9 : 44 الزحیلی، )است  ایشان
هستند که با تواه به این که آن اهالی  یبر ، نمونه  واندمی فرا مجددا به اسالم بود را کرده

تاا   فرساتاد پیامبر سه روز سفیران و دعوتگران  ویس را به نازد آناان    وت بودند،عالم به دع
آمیاز   دعوت مساالمت بنابراین، (. 2   :9د  ،429 ابن هشام، ) دعوت نمایندرا به اسالم ها آن

ياد و ایان رفتاار تاا آ ار       های اساسی سیاست  ارای پیامبر اسالم مدسو  مای  از اولویت
به قبایل و کشورهای مختلاف،   (ص) ها و فرستادگان پیامبر از نامه. حیات پیامبر ادامه دايت

ياود کاه پیاامبر هماواره باه فرساتادگان  اود         تقدم این اصل دعوت به وضوت مشاهده مای 
منتظری، ) کرد که مردم را به اسالم دعوت کنند و با آنان از سر انگ وارد نشوند تأکید می
 919) . 

ياود؛  تجاوزکارانه ندارد همواره با دعوت يرو  مای از آنجا که اهاد در اسالم ماهیت 
-ترین تا ساخت آسانمراتبی در نظر گرفته يده است که از  ی نیزدفاع  ود اهاد برای حتی

اعتراض و تذکر اسات و  ، اولین مرحلة دفا توضیا آن که يود؛ ترین اقدامات را يامل می
و در صااورت  ،دياامنداد ااواهی و اسااتغا ه از دیگااران باارای دفااع    تظاااهرات و سااپس

و های سابح  ناگزیر به دفا  مسلدانه و استفاده از سالت ، مسلمانانناکارآمدی این اقدامات
لاذا اناگ دفااعی در اساالم، از حیاد      (.  52: 9، د9 9 عالمه حلی، (ند ستهمو رتر البته 

از سوی دیگر، مکتو اساالم  (. 54:  طباطبایی، د)ماهیت نیز با مددودیت ذاتی روبروست 
-آور دانسته است؛ زیرا اهااد را نماایس قادرت نمای    عایت قواعد انسانی در اهاد را الزامر

از طرف دیگر، اهاد هرگز به معنای إعمال فشار سیاسی و بکار گارفتن زور و نیاروی   . داند
غایات  . باياد فیزیکی در القای عقیده و ایدئولوژی نیست و مفید چنین معنا و تفسایری نمای  

 -در نهایت -گری و استبداد و استقمار و استعمار نیست، بلکه اهادلغهاهاد، زورمندی و س
سا تن  انسان باه راه راسات و هادایت او باه انتفاا  عقالیای از حیاات و        امری برای رهنمون
وری از مواهاو الهای و تنظایم بارادری و براباری در اامعاه و رياد دادن باه         طبیعت و بهره
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بناابراین کیناه و ساتیز، ديامنی يخصای و      . اوسات آدمیت او و کمال بخشیدن به يائونات  
کاه مظهار   (  )حضرت علای  . گروهی و اغراض غیرالهی از دایره مکتو اسالم بیرون است

تمام و کمال دین ا الق و سیرت اسالمی است رعایت قواعاد انساانی در اهااد را هماواره     
رد بازر  روی  اند؛ همچنان که قضایای متعددی که در تاریخ زنادگی ایان ما   یاد آور يده

اساالم در  (. 19 : 929 اياراق،  )داده و به دست او حل و فصل يده، گواه این سخن است 
اهاد دفااعی، باه حفاظ حقاوق غیرنظامیاان نظیار زناان، بیمااران، ناتواناان، ساالخوردگان،           
حیوانات و مدیط زیست تأکید نموده است تا از ایجاد رعو و حشت و همچنین تخریاو و  

 (.                 9 :  ، د 9 9 الزحیلی، )ی يود ویرانگری الوگیر
، ایان  مجمو  آیات ناظر به دعوت و روایاات و سایره پیاامبر اساالم و رهباران دینای      از  
آید که دعوت، یکی از اصول اساسی در روابط  ارای اسالم باا اواماع   به دست می نتیجه

دعوت را از مشروعیت  اارد  غیرمسبوق به  غیراسالمی است و چنان اهمیتی دارد که اهادِ
باا ایان   (. 2 : 442 نادیاه،  )د ی بر این امر ااما  نظر دارنسازد و بیشتر فقهای يیعه و سنّمی

اوصاف، عدم يرو  به انگ در اسالم، یح اصل بدیهی و اولیه است که مقدمه يارو  باه   
انگ ممناو    آن یعنی تبلیغ برای توسل به زور نیز ممنو  است؛ زیرا در نظامی که يرو  به

پاس  . است، مقدمات آن که تبلیغات بارای اناگ اسات نیاز باه طریاق اولای ممناو  اسات         
هرگونه تبلیغ به تنفر نژادی و دینی و  شونت یا هار چیاز دیگاری کاه در نهایات منجار باه        

 .گردد اایز نیستيرو  انگ می
 اصل نهی از منکر .۳-۳

ها باه  غ توسل به زور علیه دولتتوان در عدم مشروعیت تبلییکی دیگر از اصولی که می
بايد کاه در باا  ممنوعیات تبلیاغ     آن تمسح نمود، اصل امر به معروف و نهی از منکر می

هاای  واژه. یاباد موضاوعیت مای   -« نهای از منکار  »یعنای   –توسل به زور، بُعد دوم  این اصل 
-مای  «نايانا ته »و  «ياده ينا ته»ند، در لغت به معنای امعروف و منکر که دو مفهوم متقابل

امار و فرماان اسات     هماناا  امر به معروف در اصغالت،(. 599 :999  اغو اصفهانی،ر) بايند
 انجاام رفتارهاایی  بازدايتن از نیز به مفهوم نهی از منکر  ؛ت استچه مغابق کتا  و سنّ به آن

بناابراین در گفتماان دینای،    (. 922 ارااانی،  )د است که نفس و يهوت باه آن تمایال دار  
يود که از نگاه يریعت، عرف و عقل اماری ناپساند   ای اطالق میر به آن رفتار و پدیدهمنک

 .به حسا  آید
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های یح اامعه و فرد موفق، تمسح به امر به معروف و نهی از منکر است، کاه  از نشانه
آیاات  . در منابع دین اسالم به این اصل بنیادین و ااتماعی به صورت مکرّر اياره يده است

امار باه   همچنین . در با  اهمیت امر به معروف و نهی از منکر آمده است   از قرآن متعددی
فریضاه واااو    همیشه یح ( ) و امامان( ص) عملی پیامبر  سیرهدر معروف و نهی از منکر 

 . اندفرمودهبوده است که بدان عمل و امر به عمل می
ه از ناحیاه دیان اساالم نهای     با این اوصاف، اگر توسل به زور را یح امر منکر بدانیم کا 

بناابراین اقادام باه    . ياود يده است، تبلیغ توسل به زور نیز مصداق امر به منکر مدسو  مای 
آید که از دین اساالم  ها، تبلیغ گناه و امر ناپسند به حسا  میتبلیغ توسل به زور علیه دولت

یغ توسال باه زور در   توان گفت که تبلپس با استناد به اصل نهی از منکر می. نهی يده است
در واقع، باید تبلیغ در راساتای عادم توسال باه زور باياد زیارا       . اندیشه اسالمی ممنو  است
طلبی به آن اياره کردیم، تبلیغ و دعاوت باه   طورکه در اصل صلااصل اولیه در اسالم همان

 .ها استآمیز با سایر دولتصلا و دايتن روابط مسالمت
از آن . تواند در مصادیق اياعه فدشا قرار گیرده زور نیز میاز سوی دیگر، تبلیغ توسل ب

بنابراین تبلیاغ توسال باه زور نیاز بایاد        .اایی که اياعه فدشا در دین اسالم نهی يده است
... های قذف، غیبت، تهمت، دروغ ودر تبلیغ توسل به زور از تاکتیح. مورد نهی قرار گیرد

بناابراین باا   . هاا در ايااعه فدشاا مصاداق نیاز دارناد      يود که این فنون و تاکتیحاستفاده می
تواند عدم مشروعیت تبلیغ توسال باه زور را نیاز ا باات     تمسح به ممنوعیت اياعه فدشا می

 .يودکرد؛ چرا که در تبلیغ توسل به زور، از فنون اياعه فدشا استفاده می
 

                                 
وی »، (1  آل عماران، آیاه    )«ونَ ب الْمیعْرُوفِ وی تَنْهیاوْنَ عیان  الْمُنْکَار  وی تُ ْمِنُاونَ ب اللَاهِ     کُنْتُمْ  َیْرَ أُمَة  أُ ْر ایتْ لِلنَاع  تَأْمُرُ».   

الزَکااةَ وی   یمُاونَ الصَاالةَ وی یُ ْتُاونَ   الْمُ ْمِنُونَ وی الْمُ ْمِناتُ بیعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بیعْض  ییأْمُرُونَ ب الْمیعْرُوفِ وی یینْهیوْنَ عین  الْمُنْکَر  وی یُقِ
الَذینَ إ نْ میکَنَاهُمْ فِای الْاأَرْض  أَقاامُوا    »، ( 2توبه، آیه )« یُغِیعُونَ اللَهی وی ریسُولَهُ أُولئِحی سیییرْحیمُهُمُ اللَهُ إ نَ اللَهی عیز یزٌ حیکِیم

 ی  ُ  ی  َ ِا      َا َ  َ  ی  ْ ُا ْ    ی اب نى  أ ق م  الص ل وة  و  أ م ر        »، ( 2حج، آیه )« کَر  وی لِلَهِ عاقِبیةُ الْأُمُورالصاَلةَ وی آتَوُا الزَکاةَ وی أَمیرُوا ب الْمیعْرُوفِ وی نَهیوْا عین  الْمُنْ
 ی   ْ ُ ْ ِ ُا  َ  ی  و  ال م   م ن ون  و    »، ( 2  ، آیاه لقماان )«  یا   َ یا  ی ی    َ  َ  ِا ی  ِا ْ  یا ْ     ْا ُ ُ        م ا أ ص اب ح  إ ن  ذ ال ح  م ن  ع ز م  ال أ م ور                  ْ ی ْ ُ  ِ  ی   ْ ی  ی     ْ ُ  َ    ی   ْ     ی  ی  ب ال م ع ر وف  و  ان ه  ع ن  ال م نک ر  و  اص بر  ع لاى  

 ( 2آیه  ،توبه)«  ُ ُ ْ  َ ْ ِ ی  ُ  ی ْ    ی ْ ُ ُ  َ     ْ ی ْ ُ  ِ  ی  ی ْ ی ْ َ  ی     ْ ُ  َ ض ه م  أ و ل ی اء  ب ع ض  ی أ م ر ون  ب ال م ع ر وف  و  ی ن ه و ن  ع ن  ال م نک ر  ْ ُ ْ ِ َ  ُ  ی ْال م   م ن ات  ب ع 
ناور،  ) لَا تَعْلَمُونَویاللَهُ ییعْلَمُ ویأَنتُمْ إ نَ الَذِینَ یُدِبُونَ أَن تَشِیعی الْفَاحِشَةُ فِی الَذِینَ آمینُوا لَهُمْ عیذَا ٌ أَلِیمٌ فِی الدُنْییا ویالَْ ِرَة  .   
 (4 آیه 
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 المللها در حقوق بینممنوعیت تبلیغ توسل به زور علیه دولت .۴

الملال را بایاد در پرتاو مناابع آن     بررسی ممنوعیت یح رفتار و اقادام در حقاوق باین       
ی آور در ایان مجموعاه  تارین منباع الازام   المللای باه عناوان مهام    دنبال کارد؛ معاهادات باین   
آور نیسات لکان   المللای، اگرچاه ظااهراً الازام    هاای باین  ها و قغعنامهپراهمیت است، اعالمیه

در این سایاق، رویاه قضاایی    . رودها به يمار میای از رویه دولتو نشانه ساز معاهداتزمینه
از این رو، بایسته اسات بداد را   . المللی نیز در يناسایی و تعیین حدود قواعد م  ر استبین

 . در قالو این عناوین دنبال کنیم
 های بین المللیممنوعیت توسل به زور در قطعنامه .۴-1

-ای طوالنی در اساناد و معاهادات باین   ها سابقهه زور علیه دولتممنوعیت تبلیغ توسل ب

. های مختلف نیز کامال بدین مسئله به طور واضا ايااره ياده اسات   در قغعنامه. المللی دارد
(  )تاوان از آن املاه باه قغعناماه     اند میها  واستهمعاهدات مذکور به طور کامل از دولت

مصاو  ساال    2  (  )و قغعناماه   492 مصو   1  (  )و قغعنامه  492 مصو  سال  54
و  429 هاای  های عمومی یونسکو در ساال های کنفرانسمجمع عمومی، و یا قغعنامه 992 
های امعی  واستار يده اسات کاه نقاس    نماید و از رسانهاياره می 429 و  422 و  421 
دهناد و باه مباارزه     المللی و ترویج حقوق بشار ارائاه  ای در تقویت صلا و تفاهم بینسازنده
 (.99 : 999 برنای، )دانند اانبه با نژادپرستی و آپارتاید میهمه

ترین ادله و يواهد پذیرش عدم مشروعیت تبلیاغ توسال باه زور در حقاوق     یکی از قوی
هاایی  الملل، تأکیدهای مکرر، پیوسته اعضای سازمان ملل بار ایان موضاو ، در قغعناماه    بین

 1  قغعناماه  . باياد مای  451 ، و 499 ، 492 عماومی مصاو    هاای مجماع   نظیر قغعناماه 
، پایس  492 ناوامبر   9مجمع عمومی رااع به ضرورت اقدام علیه تبلیغ برای انگ مصو  

المللی حقوق مدنی و سیاسی، به منع تبلیغ یا تدریاح باه اناگ، و یاا     از تصویو میقاق بین
گونه عمال تجاوزکاراناه در هار    ترغیو و تشویق و تهدید برای صلا، قغع روند صلا یا هر

 واهد تا در چاارچو  قاانون   کند و نیز از کشورهای عضو ملل متدد میکشور تصریا می
ها، از طریق تمام وسایل تبلیاغ سیاسای تدات    هایشان، به روابط دوستانه در میان ملتاساسی

ط باه بیاان   ا تیار آنها مساعدت کنند و همچنین پخس و انتشار تمام اطالعات و ا بار مرباو 
دساامبر   9 مجماع عماومی در   . ها به صلا را ترغیو و تشویق نمایندعالقه  ديه تمام ملت

دربااره حااق آزادی بیاان، در مدکومیات پارازیاات     9 9باا تصاویو قغعنامااه ياماره     451 
طرفاناه،  هاا باه صاورت صادیا و بای     ها  واست تا گزارش واقعیترادیویی، از همه دولت
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، مجماع  459 مصو   4 9در قغعنامه .  ت صلا اهانی دايته بايندرفتاری ا القی در اه
نماید که هیچ تعارضی بین ممنوعیت تبلیاغ توسال باه    عمومی سازمان ملل متدد تصریا می

زور و حق فردی آزادی بیان واود ندارد و در حقیقت، هر دو برای تدقق صالا، ضاروری   
 (19 - 1 ، 949 گر، ریخته)  .هستند

هاا  های متعددی در زمینه تبلیغ توسل به زور علیاه دولات  یونسکو اعالمیهاز سوی دیگر، 
و  429 هاای  های عماومی برگزارياده در ساال   یونسکو  در کنفرانس. تصویو نموده است

هاای اریاان آزاد اطالعاات، باه اصاول      ضمن اياره باه مدادودیت   429 و  422 و  421 
زور نیز پردا ته است و همچنین از کشاورها  اساسی مقابله با تبلیغات  صمانه برای توسل به 

 واسته است تا از رسانه به عنوان ابزاری در اهت تقویت صلا و مقابله با هرگونه  شونت 
اعالمیاه کنفاراع    9.ای برای يرو  به انگ اساتفاده نمایناد  و مخاصمه، و نه به عنوان وسیله

ی کماح وساایل ارتاالط    یونسکو برای زندگی در صلا، به اصول بنیاد 429 عمومی سال 
المللای، پیشابرد حقاوق بشار و مباارزه علیاه نژادپرساتی،         امعی به تدکیم صلا، تفاهم بای 

 .آپارتاید و تدریم به انگ اِيعار دارد
المللای مهام دیگاری در ایان رابغاه اسات کاه طای         کنفرانس صلا اهانی نیز سند باین 

در آتان و بروکسال،   (  49 ساال  )و بیست و هشتم ( 2 4 سال )های بیست و هفتم نشست
ابتدا تواه کشورها را نسبت به موضو  تدریح به ارتکا  تجاوز الو نمود؛ و سپس آنها 

 (Kearney, 2007: 26 . )را نسبت به ممنوعیت تبلیغ توسل به زور  متعهد سا ت
9پارلمانیاتدادیه بین

 (IPU )ناویس یاح   هاای ملای، پایس   ی اعضای پارلماان با نمایندگ
تهیه کرد که به مواو آن، کشورها بارای الاوگیری از آن دساته     9 4 قغعنامه را در سال 

از تبلیغات  صمانه عمدی که بتواند از طریق مغبوعاات عماومی و ا باار غلاط، باه رواباط       
ن ناو  تبلیغاات   گاذاری و تعیاین مجاازات بارای ایا     آمیز کشورها صدمه بزند، به قانونصلا
در تصمیم چارچو ، تدریح عماومی باه  شاونت     112 اتدادیه اروپا نیز سال  5.بپردازند

یا ایجاد تنفر نژادی، رناگ، ماذهو و قومیات علیاه یاح گاروه از افاراد را چنانچاه عماداً          

                                 
1 General Assembly, A/ RES/ 427(V), 14 December 1950. 
2 General Assembly, A/ RES/ 819(IX), 11 December 1954. 
3. UNESCO, General  Conference, Resolution 4.113, 17 (1) UN UNESCO Resolutions/ 

Recommendations at 70 (October- November 1972). UNESCO, Records of the General 
Conference, Resolution 4. 301, 16th Session, Paris, 12 October to 14 November 1970. 

4. The Inter- Parlimentary Union. 
5.Union Interparlimentaire pour I Arbitrage International, Document Prelimentaires, XIXe 

Conference, Stockholm, 19-21 August 1941 (Brussels, 1914), p.55. 
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 9 مااده   5در بند (. 5  : 992 پور، قربان)صورت پذیرفته بايد، قابل مجازات دانسته است 
هرگوناه تبلیغاات  صامانه بارای اناگ و      »: یون آمریکایی حقوق بشار آماده اسات   کنوانس

هرگونه تشویق به تنفر ملی، نژادی یا مذهبی که تدریح به  شونت غیرقانونی یا هار عمال   
مشابه دیگری را تشکیل دهد که علیه فرد یا گروهی از افراد به دالیلی اعام از ناژاد، رناگ،    

. «بایاد اارم  قابال مجاازات توساط قاانون مدساو  ياود         مذهو، زبان یا ریشه ملی باياد، 
در منشور آسایایی حقاوق بشار    « حق زندگی»همچنین در بخس سوم و در مبدد مربوط به 

، درباره ممنوعیات تبلیاغ بارای اناگ، منازعاه قاومی و تدریاح باه ایجااد نفارت و           449 
ی انگ یاا منازعاه   به منظور تأمین حق زندگی، تبلیغ برا... »:  شونت چنین مقرر يده است

هاای زنادگی فاردی، ااتمااعی،     قومی یا تدریح به ایجاد نفرت و  شونت در تمام حاوزه 
 (.1 5: 992 معتمدنژاد، )« ...المللی، باید ممنو  يودملی یا بین

المللای  همکااری باین   424 اعالمیه »های دیگری نظیر الذکر، اعالمیهدر کنار اسناد فوق
و   «درباره غیرمجازبودن  مدا له در اماور دا لای کشاورها     49 اعالمیه »،  «در  لع سالت

درباره افزایس تاأ یر اصال  اودداری از تهدیاد یاا اساتعمال در رواباط باین          492 اعالمیه »
 :Kearney, 2007. )هاا ايااره دارناد   نیز به ممنوعیت تبلیغ توسل به زور علیه دولت 9«الملل

70.) 
 المللیدات بینممنوعیت توسل به زور در معاه .۴-2

عالوه بر قغعنامه های مجمع عمومی، یونسکو و  سایر اعالمیه هاا در ساغا باین المللای     
به . تالش هایی دیگری برای الوگیری از تبلیغ رسانه ای علیه دولت ها صورت گرفته است

کاه باه دنباال انتشاار لغیفاه هاای         49 طور نمونه موافقت نامه میان لهستان و آلمان ماورخ  
تمام تالش  اود را  »انی از رادیوی آلمانی منعقد يد، ايعار می دارد که طرف معاهده لهست

می کند تا تضمین کند مسائل سیاسی، مذهبی، اقتصاادی و فکاری و هناری کاه از ایساتگاه      
. «های رادیویی آن ها پخس می يود به روت همکاری و فهام متقابال لغماه ای وارد نساازد    

اساتفاده از  »المللای  ر ی کشاورها باه تصاویو معاهاده باین     ب 492 در تالش دیگر در سال 

                                 
1 General Assembly, Declaration on International Co- operation on Disarmament, 

A/RES/34/88, II (f), 11 December 1979 
2 General Assembly, Declaration on the inadmissibility of Intervention and Interference in the 

Internal Affairs of States, A/RES/36/103, II(j), 9 December 1981. 
3 General Assembly, Declaration on the Enhancement of the Effectiveness of the Principle of 

Refraining From the Threat or Use of Force in International Relations, A/RES/44/22, I(4), 
18 November 1987. 
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( 42-42:  94 ضایایی و طباا ی ممقاانی،    )اقادام کردناد     «پخس برناماه در حفاظ صالا   
ها به آنها متعهد يدند در دو قسام دواانباه و چنداانباه قابال     المللی که دولتمعاهدات بین
 .بررسی هستند
برای مقاال،  . ه بین کشورها منعقد يده اياره کردای کتوان به معاهداتی دواانبهابتدا می

کرد به تبعاه  اود اااازه    های عضو را متعهد میفرانسه و روسیه دولت  91 معاهده  9ماده 
های دو کشور، چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، بارای  ای با ديمنان دولتندهند مکاتبه

نظمای و آياو    رای تدریح باه بای  يان یا بپخس و انتشار اصول متعارض با قانون اساسی
کاه در ساوم   « لیتوساح  -معاهاده صالا برسات   »(.  Van Dayke, 1940: 387)انجام دهند 
، اعضاای   های مرکزی امضا يد، در ماده بین اتداد اماهیر يوروی و قدرت 9 4 مارع 

معاهده را از هرگونه تدریح به توسل به زور  صمانه علیاه دولات یاا نهادهاای عماومی و      
ای دیگر از ممنوعیت تبلیغ توسال باه زور،   نمونه. می عضو دیگر معاهده منع نموده استنظا

ایان معاهاده آماده     2مااده   5در بند . است  (تارتو)بین استونی و روسیه  1 4 معاهده صلا 
 .«هرگونه تبلیغات  صمانه برای انگ ممنو  است»: است

هاا اهات   یگاری نیاز میاان دولات    الذکر، قراردادهای دواانبه دعالوه بر معاهدات فوق
ممنوعیت تبلیغ توسل به زور منعقد يده است اما آ رین معاهده دواانبه مربوط به اسارائیل  

درباره روابط این دو منعقاد   449 است که در سال  (PLO)بخس فلسغین و سازمان آزادی
ناه  بایاد از هرگو »در ابتدای این قارارداد تصاریا ياده اسات کاه هریاح از کشاورها        . يد

تدریح، يامل تبلیغات  صمانه برای انگ علیه یکدیگر، بدون نقض اصال آزادی بیاان،   
هاایی توساط   همچنین باید اقدامات قانونی برای پیشگیری از چنین تدریح.  ودداری کنند
منشور ملل متداد باه   . 9«ها یا افرادی که تدت صالحیتشان هستند، اتخاذ کنندسازمان، گروه

الملال را ياکل داده اسات ممنوعیات     نی که مبنای نظام حقاوق باین  عنوان یح معاهده اها
توسل به زور را وضع کرده است و به تبع آن، ممنوعیات تبلیغاات توسال باه زور نیاز از آن      

 .قابل استنباط است

                                 
1. International convention concerning the use of broad casting in the cause of peace Geneva, 

1936. 
2 Tartu peace Treaty, 2 February 1920. 
3 " Israel- Palestine Liberation Organization Agreement on the Gaze Strip and the Jericho 

Area", international Lwgal Materials, vol. 33, No. 3, (May 1994). 
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          کیادهایی   أ                               استفاده نکرده، اما با تواه به ت  «        تبلیغات »                       ر به طور صریا از عنوان  و        گرچه منش
                        تاوان اساتنباط نماود            راحتی می  ه    ، ب         نموده است       المللی          امنیت بین                       که بر موضو  حفظ صلا و

                                 المللای ياود، از نظار منشاور                                                                هرگونه اقدامی که مواو به  غر افتاادن صالا و امنیات باین    
     یاا     ،                          آمیاز بارای اناگ باياد                           تواند تبلیغاات تدریاح                       یکی از این اقدامات می  .          مدکوم است

                                             نفرت میاان دو یاا چناد دولات باياد کاه                                                     تبلیغاتی که به نوعی هدف آن، برانگیختن کینه و
     کاه           ه اسات           کیاد ياد   أ                   منشاور، دوبااره ت           مادة            در بند               از سوی دیگر،  .                منجر به انگ يود

                                                                                 یکی از مقاصد ملل متدد، توسعة روابط دوستانه و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تدکیم 
                ری منتهای باه                           باار دیگار بار همکاا           نیاز              همان مااده    9       در بند              ؛ همچنان که             صلا اهانی است

  ،          ماادة                                                                                    روابط دوستانه از نو  اقتصادی، ااتماعی و فرهنگی، ايااره دارد و بااال ره بناد    
                                                              که از اقدام به هر روش دیگری که با مقاصد ملال متداد مباینات           نموده                   کلیة اعضا را متعهد 

                       هاا در تضااد اسات و                        ً                   تبلیغات انگی، اصالتاً با همه ایان هادف    .     کنند          ودداری             دايته بايد،
  (    922               عظیمی يويتری،    . )    ً          ً                   اصوالً هدفی کامالً مغایر با آنها دارد

ها نسبت باه ممنوعیات تبلیاغ توسال باه      معاهدات چنداانبه متعدد دیگری در بین دولت
المللی حقوق المللی، میقاق بینترین آن اسناد بینها منعقد يده است که مهمزور علیه دولت
هرگونه تبلیاغ بارای اناگ، باه     .  »: اق آمده استاین میق 1 است در ماده   مدنی و سیاسی

هرگونه ترویج به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که تدریح باه  .  مواو قانون ممنو  است؛ 
 «.تبعیض یا مخاصمه یا إعمال زور نماید به مواو قانون ممنو  است

-تصاریا مای   499 درباره این ماده در ساال    تفسیر عمومی کمیته حقوق بشر يماره 

یاباد کاه باه     ای تسری مای ممنوعیت مذکور در بند اول، به تمام انوا  تبلغات  صمانه»: کند
ایان  . «تجاوز یا نقض صلا معارض با منشور سازمان ملل متدد تهدیاد کناد یاا منجار ياود     

، دفا  از حق حااکمیتی دفاا    1 مقررات بند نخست ماده »کند که کمیته همچنین اضافه می
برای تعیین سرنويت  ود و اساتقالل را کاه ساازگار باا منشاور باياد،       از  ود یا حق مردم 

، 1 بعاد از بررسای ماهیات مااده     »: در ایان تفسایر عماومی آماده اسات     . «کناد ممنو  نمای 
گذاری ممنوعیت اَعماالی کاه باه آنهاا     کشورهای عضو موظفند اقدامات الزم را برای قانون

  .« اودداری کنناد  ... ادرت به چناین تبلیغااتی  و باید  وديان از مب... اياره يد، اتخاذ کنند

                                 
1 International Covenant on Civil and political Rights(CCPR), 16 December 1966, entered 

into force on 23 March 1976. 
2 Human Rights Committee, General Comment 11 on Article 20, para. 2. 
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اناد از يارکت در تبلیغاات    کشاورها موظاف  »: در این تفسیر همچناین تصاریا ياده اسات    
 صمانه رسمی دولتی  ودداری کرده و هرگوناه تبلیغاات  صامانه انگای را کاه توساط       

باه ساادگی   این نوياته  . «يود، ممنو  کننددولتی انجام میهای افراد  صوصی یا نیمهرسانه
کند که نه تنها وضع قانون  اصی در این زمیناه در کشاورها الزم اسات، بلکاه     یادآوری می

قانونی نیاز است که تبلیغ توسل به زور از سوی افراد  صوصی و سایر عوامال غیردولتای را   
  (.95-99: 949 گر، ریخته)نیز ممنو  کند 

 مشروط طورصرفا بهرا میقاق  1 ر ماده تعهدات ذکريده د ، غربی  کشور اما استرالیا و نُه
رو  ود را ملزم به رعایات آن    این از. دان برای  ود حق اعتراض قائل يده؛ یعنی اند پذیرفته
 ، هلند، نیوزیلند ، ایسلند فرانسه، فنالند، دانمارک، استرالیا، :این کشورها عبارتند از. بینند نمی
در مفهاوم و قلمارو   ابهاام   باه وااود  آزادی گفتاار و  آنهاا باه اهمیات    . سوئد و بریتانیا ، نروژ

  هفات کشاور غربای دیگار وضاع قاانون        هم البتاه،  .اند تبلیغات انگی اياره کرده  ممنوعیت
 :ایان کشاورها عبارتناد از    .اناد  پاذیر یافتاه   امکاان    ود  دا لی  ممنوعیت انگی را در قوانین

  ناه   و   از يصات ، کاه  ال و اسااپانیا غا پرت ،ژاپن ایتالیا، امهوری فدرال آلمان، کانادا، اتریس،
  قاانون مناع تبلیغاات اناگ در قاوانین       پناجاه و ناه کشور با گنجاندن کننده، کشور تصویو

 ياده که از اانو ده کشور مذکور مغارت   «بیان  نظریه برتری آزادی» .کردند  موافقت   ود
 ( 9:  92 ترنگ، نس) .کوچح هنوز باقی اسات  اقلیتی یعنوان نظریه  به بود،

نیااز از دیگاار  422 کنوانسایون بااین المللای رفااع کلیاه ايااکال تبعایض نااژادی مصاو       
به ممنوعیت تبلیغ تنفر نژادی ايااره دارد و کمیتاه کنوانسایون     9معاهداتی است که در ماده 

، علات غاایی بناد الاف     5 بین المللی رفع کلیه ايکال تبعیض نژادی در توصیه کلی يماره 
دولت های عضو معاهاده چهاار دساته ساوء رفتاار را اارم       : چنین يرت داده است را 9ماده 

تدریاح  ( ترویج عقایدی بر مبنای برتری نژادی یا نفرت پراکنای،   ( الف: انگاری نمایند
اعمال  شونت آمیز علیه هر نژادی یاا گروهای از اياخاص باه     ( به نفرت پراکنی نژادی، د

همچنین بند الاف مااده   . تدریح به چنین اعمالی( ددلیل رنگ پوست یا  استگاه قومی، و 
(. Sarah, Castan,  p. 412)تامین بوداه فعالیت های نژادی را اارم انگااری مای نمایاد     9

هاا  نیز بر مدکومیت تبلیغ توسل به زور علیه دولت 422 « معاهده فضای ماورای او»مقدمه 
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  49 « وانسایون حقاوق دریاهاا   کن» 4 بناد دوم مااده   ( د)همچناین در قسامت     .اياره دارد
هرگوناه فعالیات تبلیغااتی    »های  ارای در صورتی که اقدام باه  آمده است که عبور کشتی

بنماید، مضر به صالا، نظام عماومی و    «  صمانه با هدف تأ یر بر دفا  یا امنیت دول ساحلی
گردد؛ در نتیجه، برای کشور سااحلی ایان حاق باه وااود      امنیت دولت ساحلی مدسو  می

 . الوگیری کند[ به دلیل ضررآمیز بودن عبورش]ضرر چنین کشتی آید که از عبور بیمی
هرگوناه   ،بسایار  و رويانی    بااا صاراحت  نیاز  کنوانسیون آمریکایی حقاوق بشار    9  ماده

اساتقالل و   قابل مجاازات اساات در آغااز     داند که طبق قانون می  تجاوزی  تبلیغات انگ را
یکا لغو این ماده را پیشنهاد کرد باا ایان اساتدالل کاه ایان مااده       مرآایاالت متدد  حکمرانی

تاا   .موافقت يافاهی  اود را اعاالم دايات      سرانجام  ولی . کند آزادی اطاالعات را نقض می
ایاالت متدد اعالم کرده  .کنوانسیون را پذیارفته باودند  هافده کشور این ، 94 اوا ر سال 

  تبلیغاات   باه   را در ماورد ماادهء مرباوط     حقّای   بپاذیرد   راکنوانسیون   است که اگر زمانی این
 (. 9: نسترنگ، همان)  ود مدفوظ  واهد گذايت  انگ برای

 المللیممنوعیت تبلیغ توسل به زور در رویه قضایی بین .۴-۳

المللی در زمینه ممنوعیت تبلیاغ توسال باه زور باه علیاه      رغم واود اصول و قواعد بینبه
هاا بار علیاه یکادیگر در اناگ اهاانی،       تبلیغ توسل به زور از سوی دولات ها، ياهد دولت

اماا از ساوی دیگار نسابت باه بر ای از ایان تبلیغاات         . یوگسالوی  بودیم-مخاصمه کوزوو
-هاای باین   صمانه رسیدگی قضایی صورت گرفته است که از آراء صادره در این دادگااه 

-ممنوعیت تبلیغ توسل به زور علیه دولات  توان به عنوان رویه قضایی و ازء منابعالمللی می

المللی زمینه این تدول را فراهم ساا ت  رسیدگی قضایی در مداکمات بین. ها استفاده نمود
 2مااده    به طوری که تبلیغ توسال باه زور در بناد    . که تبلیغ توسل به زور، ارم تلقی گردد

-اساسنامه دادگاه کیفری بین 2ماده   المللی یوگوسالوی و بند اساسنامه دادگاه کیفری بین

 .به يمار رفته است« تدریح»المللی رواندا از مصادیق ارم 
منشور دادگاه نورمبر  ضمن تأکید بر نقس اساسی تبلیغات برای انگ، اولاین مرااع   

رادولاف هاس،   )باه مداکماه مبلغاان ناازی      492 تاا   495 هاای  المللی بود که در سالبین

                                 
1 Treaty on Principles Governing the Activities in the Exploration and Use of Outer Space, 

Including the Moon and Other Celestial Bodies, 27 January 1967, entered into Forece on 10 
October 1967. 

2 United Nations Convention on the Law of the Sea, 10 December 1982, entered into force on 
16 November 1994, Article 19(2) d. 
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دادگاه نورمبر  عالوه مداکماه افارادی کاه    . پردا ت(  بر ویلهلم کیتل، و آلفرد روزن
ارم مستقل آنها تبلیغ برای توسل به زور بود، به مداکمه دو يخص دیگری کاه عاالوه بار    

اولیاوع  . ارم اصلی  اود مرتکاو اارم تبلیاغ توسال باه زور ياده بودناد نیاز پردا ات          
یهودیاان  »اله با مدتوای ایان کاه   المللی نورنبر  به اتهام نويتن مقدر دادگاه بین  استرایشر

مداکماه ياد    494 ، در ساال  «آنهاا بایاد باه کلای ناابود ياوند      . در روسیه باید کشته يوند
آمیااز استرایشاار  را در اریااان مداکمااه، دادگاااه نويااته تدریااح(. 92: 992 دادنپااورت، )

ئه و به اتهام در پایان، دادگاه وی را از اتهام اول تبر. مصداقی از انایت علیه بشریت دانست
رئیس بخاس  ) 9متهم بعدی، هانس فریزچه(. Gordon, 2004: 143-141)دوم مدکوم کرد 

بود که دادگاه نورمبر  سندی برای مشارکت مستقیم ( رادیویی وزارت تبلیغات در انگ
المللای  دادگااه باین  . او در تبلیغ توسل به زور نیافت و در نهایت حکم باه تبرئاه فریزچاه داد   

یو نیز تبلیغ توسل به زور را اارم تلقای نماود و پانج نفار از متهماان را باه اتهاام         کیفری توک
المللای،  در ایان دادگااه باین   . توطئه، بر مبنای استدالل تبلیغ توسل به زور گناهکار يانا ت 

، مدکااوم بااه انتشااار تبلیااغ  صاامانه ياادند  «توکیااو رز»همچنااین دوازده زن تداات عنااوان 
(Collin, 2010: 821-822 .)هاای کیفاری نشاان    هاا در ایان دادگااه   مون و يکل دادرسیم
 . يوددهد که تبلیغ توسل به زور، ارم مدسو  میمی

المللای حقاوق بشار نیاز     های باین المللی کیفری، درآراء دادگاههای بینعالوه بر دادگاه
تای و حاز    .آر.ياهد ممنوعیت تبلیغ توسل به زور نیز هساتیم، کاه نموناه آن پروناده اای     

علیه دولت کاناادا  . ای.تی و حز  دابلیو.آر.دعوای ای. است 9علیه دولت کانادا. د.لیوداب
  42 در کمیته حقوق بشر رسیدگی يده است که مدتاوای آن بادین يارت اسات کاه در      

توانست باا  هر کس می ای در تورنتو کانادا تأسیس يد و در آن دوره،.حز  سیاسی دابلیو
ياد را  هاا پخاس مای   يده که ساال نوارهای صوتی ضبط تماع گرفتن به یح يماره تلفن،

-داد کاه سارمایه  آن پیام هشادار مای  . اغلو این نوارها حاوی پیام مشابهی بود. گوش بدهد

داری  اهانی و یهودیان که دنیا را باه ساوی اناگ، بیکااری، تاورم و ناابودی ارزش هاا و        
تی را به .آر.ق بشر، آقای ایکمیته حقو. افکننداصول می بردند بشریت را به مخاطراتی می

                                 
1 Rudolf Hess, Wilhem Keitel, Alfred Rosenberg. 
2 Julius Strenicher. 
3 Hans Fritzche. 
4 J. R. T. and the W. G. Party v. Canada, Communication No. 104/1981, U. N. Doc. 

CCPR/C/OP/2 at 25 (1984). 



م و
سال ق ا

حقو تطبیقی 
ش 

ه هم ژپو
فصلنا

 
ب

رغ
 

 

 

 

711 

 

. دلیل ترویج حمایت آيکارا از نفرت نژادی و مذهبی از طریق سامانه تلفنی، مدکاوم کارد  
 9بنابراین به نظر کمیتاه ماذکور، ایان ارتبااط مصاداق نقاض مقاررات میقااق کاه در مااده           

 ( 95: 994 ساعدی عراقی، . )پروتکل ا تیاری مقرر يده، بوده است
 

 نتیجه
الملل طرت يد، مسأله ایجاد مدادودیت و  ور که در مباحد مربوط به حقوق بینطهمان

ممنوعیت تبلیغ برای انگ و توسل به زور، همزمان با طرت اصل مناع توسال باه زور ماورد     
مداکمه و مدکومیت بر ی از رهباران ناازی در دادگااه ناورنبر      . تواه قرار گرفته است

و تبلیغاات ایان چناین انگای، نقغاه عغفای در ایان        به اتهام تدریح به انگ تجاوزکارانه 
المللای از ایان طریاق، ابازار     موضو  است؛ چه این که رسیدگی قضایی و اارای قواعد بین

با این حال، ایان فقاط آغااز راه در    . الملل استکمکی  م  ری برای احراز قاعده حقوق بین
پاس از  . زکاراناه باود  انگاری و مداکماه و مدکومیات تبلیاغ بارای اناگِ تجاو     عرصه ارم

آغاز، ممنوعیت تبلیغات برای انگ همزمان با اصل منع توسال باه زور وارد مناابع و اساناد     
گاذار  ترین معاهده اهاانی کاه پایاه   منشور ملل متدد به عنوان مهم. الملل گردیدحقوق بین

  اده المللای را در ما  المللی مواود است، ایجاد و تقویت صلا و امنیت بیننظم حقوقی بین
، بارای تدقاق ایان هادف، مناع       کاه در مااده    هدف ملل متدد اعالم نموده است؛ همچنان

المللای  آمیاز حال ا تالفاات باین    های مساالمت و توسل به يیوه(  ماده  9بند )توسل به زور 
. را به مقاباه اصاول راهنماا بارای دساتیابی باه ایان هادف اعاالم نماوده اسات           (  ماده  2بند)

ه تبلیغات برای انگ و توسل به زور، در تعارض با اهداف و اصول منشاور  بنابراین، هرگون
در حالی که منشور بدون اياره صاریا باه   . و در نتیجه، نقض آيکار حقوق بین الملل است

ممنوعیت تبلیغات توسل به زور، موضو  صلا و تقویت صلا را براسته کرده است، میقاق 
، هار ناو  تبلیاغ اناگ را     1 حت در بند اول ماده المللی حقوق مدنی و سیاسی، به صرابین

اهمیت این مقرره عالوه بر صاراحت آن، باه اهمیات میقااق باه عناوان       . کندممنو  اعالم می
اما ايکال کار آنجاست که . گرددیح معاهده اهانی و از اسناد اساسی حقوق بشری بر می

و  نتشاار اطالعاات دانساته   بر ی کشورهای غربی این حکم را در تعارض با آزادی بیاان و ا 
ممنوعیت تبلیغات بارای اناگ در معاهادات دیگاری     . اندنسبت به این ماده اعتراض نموده

با این حال، مددودیت رااع باه  . چون کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز مقرر يده است
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 آور هساتند  انیااً؛ تکاالیف   معاهدات این است که اوالً؛ فقاط بارای کشاورهای عضاو الازام     
. انگاری و ایجاد ممنوعیت الزم وابسته به اراده و میزان پایبندی آنهاا اسات  ها در ارمدولت

آور داياته  المللی که غالباً ماهیت غیر الزامهای بینها وقغعنامهبا این وصف، تکلیف اعالمیه
ها تعهدی باه تمکاین از   يود روين است؛ چه این که دولتو در قلمرو حقوق نرم تلقی می

البتاه ارزش معناوی و   . بینناد یاا قائال نیساتند    د این اسناد و اارای آنهاا بارای  اود نمای    مفا
هاا باه پاذیرش و ااارای     فضاسازی این اسناد را برای ایجاد قواعد الزامای و ترغیاو دولات   

 . توان نادیده گرفتالمللی   ود نمیتعهدات بین
وعیت تبلیغ برای اناگ و ایجااد   المللی، با تواه به درد ممننظر رویه قضایی بیناز نقغه

نفرت و ترویج  شونت در اساسنامه دادگاه یوگسالوی سابق و دادگاه رواندا و باا مالحظاه   
المللی کیفری المللی کیفری، و پیس از این دو، سابقه دادگاه بینعملکرد این دو دادگاه بین

هاا  ه ایان دادگااه  ای مهم در این  صوص واود دارد، اما همتوان گفت رویهنورنبر ، می
المللی به عنوان یح دادگاه اهانی به اند و باید منتظر ورود دیوان کیفری بینبوده« موردی»

بار این که، این دادگااه نیاز باا مواناع راااع باه صاالحیت و        این موضو  بود؛ اگرچه تأسف
 بینی صریا این ممنوعیت در اساسانامه آن روبارو  ها از یح سو و عدم پیسعضویت دولت

 . است
الملل قابل استنباط است اماا  به هر حال، ممنوعیت تبلیغ توسل به زور، از منابع حقوق بین

اماا نبایاد مغفاول    . های آن نیز زیااد اسات  ضمانت اارای این قاعده، ضعف و دیگر کاستی
تری در ماهیت نظام های بزر دايت که هرگونه کاستی در اارای قواعد، نايی از کاستی

الملال  ملل است؛ زیرا اوالً، ساز و کار تقنینی، قضایی و اارایی  نظام حقوق باین الحقوق بین
های ملی نااقص اسات و یاح سالغه کامال همانناد حقاوق        در مقایسه با سا تارهای حقوق

 اود واضاع    -هاا  یعنی دولت - انیاً، تابعان و مجریان قواعد این نظام حقوقی . دا لی ندارد
در ایان  . گاردد ا هستند و این به طبیعت ایان نظاام حقاوقی برمای    قواعد و ناظر بر اارای آنه

چارچو  است که دولتی چون ایاالت متدد آمریکا از یح سو بیشترین حمایت مالی را از 
المللای  المللی انجام داده و در هر کنفرانس دیپلماتیح برای تنظیم اسناد باین های بینسازمان

د باه اناگ و توسال باه زور علیاه کشاورها و       فعال است و از ساوی دیگار، بیشاترین تهدیا    
يود؛ عضویت این کشاور در معاهادات و   تبلیغات برای این پدیده يوم را  ود مرتکو می

 . المللی، گام دیگری در مسیر پیمودن همین راهبرد آمریکا استهای بیننیز دادگاه
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باه زور و  ممنوعیت تبلیغ توسل باه زور در دیادگاه اساالمی نیاز از انباه مقدماه توسال        
انگ در اسالم که در قالو مفهوم متعالی اهاد طرت ياده  . انگ تجاوزکارانه بررسی يد

آیاات  . است از لداظ انگیزه، اهداف و روش متفااوت اسات و اصاوالً ماهیات دفااعی دارد     
اناد تنهاا بارای دفاا  از     عمال آورده قران نیز مغابق بررسی تخصصی که مفسران و فقیهان به

در نتیجاه،  . اسالم اهاد را تجویز نموده و انگ تجاوزکارانه ممناو  اسات   مسلمانان یا دین
در مقاله، همچناین  . تبلیغ برای انگ تجاوزکارانه نیز به عنوان مقدمه این کار منع يده است

ویژه به دیادگاه فقیهاان يایعه در ایان     نسبت به مسأله اهاد ابتدایی به ا تصار بدد يد و به
اط بر اساع يواهد قرآنی و نظر مفسّران در ایان بااره طارت ياد و     این استنب. با  اياره يد

هم البته تأکید يد که اندیشامندان مسالمان در ماوارد تردیاد، باه عموماات و احکاام کلای         
طلبای، اصال دعاوت و عادم     اصل صالا . کنندمستخرد از قرآن و سنّت راو  و استناد می

ررسای ياد و ممنوعیات تبلیغاات     يرو  به انگ، و اصل نهی از منکر، در این چاارچو  ب 
در این میان، سیره نبوی . برای انگ و توسل به زور با تکیه بر این اصول نیز استنباط گردید

های دا لی مبنی بر پرهیز از يارو  باه اناگ و    در انگ(  )ها و سیره امام علی در انگ
یافات  تارین نقغاه قاوت در ره    ودداری از تدریح وتشویق به اناگ تجاوزکاراناه، مهام   

-المللای کناونی، باه   اسالمی رااع به موضو  بدد اعالم يد؛ زیرا در حالی که در نظام بین

کناد مشاکل و   رغم واود بر ی مقررات که توسل به زور و تبلیاغ بارای آن را ممناو  مای    
ها به آن، و فقدان یح رویه قابل تواه در ایان بااره   ضعف اصلی، همانا عدم پایبندی دولت

در پانزده قرن پیس یعنی (  )و سیره امام علی ( ص)بل، سنّت پیامبر اعظم است؛ لکن در مقا
در عصری که ممنوعیت انگ به هیچ واه مغرت نبوده است، غیر قابل انکاار و بسایار هام    

توان گفت ممنوعیت هر نو  تبلیغ برای توسال باه   در نتیجه، می. بخس استآموزنده و الهام
عاالوه بار ایان، ایان     . فقاه اساالمی قابال اساتنباط اسات      زور و انگ تجاوزکارانه، از منابع

تار  ممنوعیت با انگیزه الهی و به عنوان یح تعهد دینی و ا القی دارای پشتوانه اارایی قوی
هاای  های ناصوا  از بر ی آیات و روایات توساط گاروه  با این حال، بردايت.  واهد بود

روان ماذاهو اساالمی مایاه نگرانای     های مذهبی و حتای پیا  افراطی درباره انگ علیه اقلیت
در مقابله با ایان معضال و بلکاه ایان بداران، اگرچاه مراااع دینای در تماام ماذاهو           . است

رساانی و تبیاین مواضاع اساالم در نفای      اناد لکان اطاال    ها را رد کردهاسالمی، این بردايت
 . ر يودتالمللی براستهتکفیر و منع تبلیغ  شونت باید در سغا اوامع اسالمی و بین
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الملال  در پایان سخن، می توان ادعا نمود که ممنوعیت تبلیغ توسل به زور در حقوق بین
چنانچاه  . ها باید به آن پایبند باياند کلّی است که همه دولت« قاعده»و « اصل»و اسالم، یح 

دولتی از این اصل و قاعده تخغی کند یا در سرزمین و تدت صالحیت آن این قاعده نقض 
ياود؛ کاه البتاه ایان موضاو  نیازمناد بداد        المللی برای دولت ایجاد میلیت بینيود مسئو
 .مستقلی است
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