
 

 

  

Lack of Rational Reasoning in Normalizing the 

International Rules 

Alireza Ebrahimi
 

Assistant Professor, Faculty of Theology, University of Qom, Qom, Iran 

(Received: July 6, 2019; Accepted: March 3, 2020) 

Abstract 

The true resources of law stem from culture, religion, race, language, and human 

civilization. However, formal resources only pass the legislative process. In 

domestic law of countries, because there is only one governance, the law resources 

are regulated according to the conditions of each society. But in international law, 

we are faced with different governments and rulers. This research aims to determine 

the capacity of "Islamic Jurisprudence" to meet the "common legal resources" of the 

countries. The method used in this research is a descriptive-analytical method. The 

studies show that in the meantime of establishing formal resources of the 

international law, according to the article 38 of the statute of International Court of 

Justice, only the international treaties, international custom, general principles of 

law, international judicial procedure, doctrine, and justice have been considered. 

And the rational reasoning and independent intellectual rules have not been 

addressed. It is concluded from the results of the research that achieving 

international peace and security requires that the countries have proper interaction 

with each other. One of the most important contexts to meet this interaction is the 

"Theory of independent intellectual rules" and considering the role of wisdom in 

establishing international legal rules.   
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 یالملل نیب قواعد یهنجارساز فرایند در عقل لیدل فقدان

 *یمیابراه رضایعل

 رانیا قم، قم، دانشگاهالهیات  ۀدانشکد اریاستاد
 (13/12/1398؛ تاریخ پذیرش: 15/04/1398تاریخ دریافت: )

 

 چكیده

 فراینهد  تنهها  یصهور  منهاب   امها  .دارد بشهری  تمهدن  و زبهان  نهژاد، ، مذهب ،ریشه در فرهنگ، دین ،حقوق واقعی مناب 

 بها حقهوق متناسهب    مناب  ،وجود دارد تیحاکم کی نکهیا لیدل به کشورها، یداخل حقوق در. کنند یم یط را یقانونگذار

. ههدف از  میهسهت رو  هگوناگون روبه  یها تیحاکم وها  با دولت الملل نیب حقوق در اما هود؛ یم میتنظ جامعه هر  یهرا

-یله یتحل  ،یه تحق روش. کشورهاسهت  یحقهوق  مشهترک  منهاب  تحقه    ریمس در یاسالم فقه تیظرف نییتب  ،یتحق نیا

 38 ۀمهاد  طبه   الملهل  بهین  حقهوق  صهوری منهاب    میتنظه  زمان درآمده مشخص هد که  عمل به یبررس با. است یفیتوص

اصهول کلهی حقهوق، رویهه قضهایی       المللهی،  بهین  عهرف  ،المللهی  معاهدات بین به یدادگستر یالملل نیب وانید ةاساسنام

آن است که   یتحق ةجینت. است نشده اهاره هیعقل مستقالت و یعقل لیدل  به و هده بسنده ،المللی، دکترین و عدالت بین

تحق  ایهن   بسترهای نیتر . از مهمباهند داهته تعامل گریکدیکشورها با  است الزم یالملل نیب تیامن و صلحتحق   یبرا

 .الملل است تکوین قواعد حقوق بین در عقل نقشبه  توجهو « قضایای مستقالت عقلیه» تعامل

   واژگان کلیدی

 .یالملل نیب معاهداتالملل،  عقلیه، مناب  حقوق بین مستقالت ،یالملل نیب عرفی، الملل نیب ییقضا یةرو
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 مقدمه. 1

 گذههته  در هود. می اطالق حقوقی قواعد تشکیل اجتماعی مبانی و ها ریشه به حقوق واقعی مناب 

اجتماعی که از فرهنهگ، ههرای  اقلیمهی، ادیهان و مهذاهب و       های پایه بر حقوقی قواعد و حقوق

در حقهوق اسهالم   . (13: 1383، ی)فلسهف  بودهدند، استوار  تمدن بشری، گرفته می ۀعناصر سازند

و  قانون ژرمنی، - رومی حقوقی نظام در و( 55: 2ج ،1395)مظفر،  یمناب  و مستندات اجتهاد فقه

های قواعد حقهوقی ههناخته    ها و ریشه عنوان پایه قضایی به ةال، عرف و روی در نظام حقوقی کامن

 دهند. ها مناب  واقعی حقوق را تشکیل می این ریشه ؛(67: 1373، ییصفاهوند ) می

سازی قواعهد و آگهاهی عمهوم جامعهه از مفهاد       ضرورت هماهنگ معاصر، دوران در اما

د تها  هه سهایر دالیهل، سهبب     و مهتهم  محاکمه از قبل جرم عالمقواعد حقوقی و ضرورت ا

 حرکتی به سمت قانونگذاری و تقنین آغاز هود.

 و قواعهد  و الزامهات  فراینهد  و یالملله  نیبه  تحوالت بستر در که است آن  یتحق ةمسئل

سهیاالت   اساس نیا بر. دهو یم استفاده هیعقل مستقالت از حد وه تا یالملل نیب یهنجارها

 : دهو یم میتنظ ریزصورت  به پژوهش

   یسؤال اصل .1 .1

 میتنظه  در ،مختلآ جهان یکشورها یجمع ۀارادکه ترجمان  یمشترک منب  بهاستناد  تیفیک

 ؟است وگونه باهد، یالملل نیب رواب 

  یسؤال فرع. 2. 1

 نیتکهو  در یحقهوق  مختلهآ  یهها  نظام مشترک زبانعنوان  به هیعقل مستقالت از حد وه تا

 ؟است هدهاستفاده  یالملل نیب قواعد

 قیتحق اهداف .3 .1

  یه تحق نیا با هستند، خود به مخصوص یحقوق مناب  یدارا یاسالم یکشورها که آنجا از

 یریه گ ههکل  یمبنها  تها  دارندرا  تیظرف نیا یبرخمناب   نیا انیم در که هد خواهد روهن

 . رندیگ قرار مختلآ یکشورها یبرا یحقوقهمول  جهان قواعد
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 یههرع  و یفقه یمبان با متناسب یحقوق الزامات جادیا یبرا مناسب بستر نییتبعالوه  به

 . است پژوهش نیا اهداف از مختلآ یکشورها یبرا

 قیتحق ینوآور. 4. 1

 نیتکهو  یمبنها  و کشهورها  یحقهوق  مشهترک  منب  توان یم راعقلی  دلیل و هیعقل مستقالت

ضمن هناخت مناب  صهوری و منهاب  واقعهی الزم     رو نی. ازادانست الملل نیحقوق ب قواعد

عنوان سنگ زیربنهای تفکهر بشهری بررسهی      به عقل دیاست ارتبا  این مناب  با منب  خدادا

ان کشهورها و  یمبله مقا ةنی. هناخت این موضوع سبب خواهد هد تا از هموارسازی زمهود

سهان صهورت پهذیرد.    حقوق ان یارتقا یبرا یهمبستگ و یهمکار و یالملل نیب یها سازمان

 عوامهل  با جهانی قاط  برخورداین همکاری و همبستگی بهترین فرصت برای رف  موان  و 

المللی خواهد بود. در آن صورت ضرورت هناسایی و تضمین  زننده صلح و امینت بین همبر

 ةهمه جنایتکاران جهانی بنا به حکهم عقهل از سهوی     ةالمللی و نیز محاکم قواعد کیفری بین

 .هد خواهد آهکار حقوقی های نظام

   نیادیبن یهنجارها. 2

تمدن بشری را علم، فرهنگ، هنهر، حقهوق و تکنولهوژی     ۀعناصر سازند حقوقدانان، برخی

 ۀسهازند  عناصهر  در خصوص تفصیلی مباحث از نظر صرف .(13: 1383، فلسفیاند ) دانسته

عنهوان   حقهوق بهه   ةن برجستاست که از نظر حقوقدانا این اهمیت حائز مسئلة بشری، تمدن

 از ای مجموعهه  بهه  حقوق. هود می محسوب بشری تمدن ۀسازند عنصر ترین اصلی از یکی

 مجموعهه  ایهن . دارد پهی  در را اجتمهاعی  رواب  تنظیم که هود می اطالق مقرراتی و قواعد

های عقالنی فاقهد   آیند؟ اخالق و مذهب از جمله ریشه می دست به کجا از مقررات و قواعد

مشروعیت و اعتبار الزم است. بنیادهای فکری در ملل و نحل، مهذاهب و ادیهان متعهدد در    

و بایدها و نبایدهای ارزهی و اخالقی از جمله مصهادی  منهاب     هاطول تاریخ بشر و دستور

 قهانون  یا معلولی و علّی رابطه رواب  و قضایا ةهمهوند. زیربنای  واقعی حقوق هناخته می

 و محهور  اولهین  عقل قدرت و است عقلی ةقضی نوع هر زیربنای علیت قانون. است علیت
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حقهوق محهل رههد و نمهو و      ةفلسف .(73: 1373، ی)مطهر دانستها  زیرین استدالل سنگ

مکتب تحققی )اصالت  ژهیو مناب  واقعی حقوق است. برخی مکاتب به در خصوصبررسی 

، یانهد )فلسهف   ریهزی کهرده   و برخی دیگر از اندیشمندان حقوقی آن را پهی  کلسن کهعقلی( 

 و اصهول  ةهمه  پهذیرش  نیز اسالم در. دارد عقلی دلیل به سبتتأکید محوری ن ،(11: 1383

 بها . اسهت  مبهین  دیهن  آن پهذیرش  در انسانی اختیار و آزاد ۀاراد اصل بر متوقآ دین فروغ

تمهدن بشهری    ۀاز عناصر مهم سهازند  ،محور تشکیل قواعد حقوقی عقلیه، مستقالت وجود

 خواهد بود.

 یصور قواعد. 3

صوری یا منابعی که امهروزه در محهاکم دادگسهتری، مراکهز اسهناد رسهمی، مجهالس         مناب 

 در حقوقی فیلسوفان و حقوقدانان و رندیگ یم قرار استناد مورد دعاوی وکالتقانونگذاری، 

 اسالمی نظام دراند.  مناب  صوری حقوق ۀکنند بیان کنند، می اقدام قانونی مواد تفسیر و هرح

 سهایر  و ایهران  حقهوقی  منظها  در امها . اسهت  رحبه منهاب  واقعهی حقهوقی مطه     یاتکا هنوز

 قهانون  بهر  تکیهه  ژرمنهی  - رومهی  ژهیو به معاصر حقوقی های نظام نیز و اسالمی کشورهای

هود. مهم آن است  مستقل حقوقی دیگری یاد می منب عنوان  به عقل از قانون کنار در است،

کننهد و بها سهایر     ( استفاده مهی عقلکه در وض  قوانین، قانونگذاران از قدرت الیزال الهی )

 زنند. گره می ،وون هرع و وجدان بشری ها الکم

 نهام کتهاب بهه    کیه  ،یکهاف آثار  در که بس نیهم متعال خداوند نظر از عقل تیاهم در

 لتیفضه  در یمتعدد اتیروا .(11: 1، ج1367، ینیاست )کل افتهی اختصاصو الجهل  العقل

 :هود یم اهاره مورد وندبه  ریز در. هده است انیب یعقل ۀقاعد و یعقل حکم و عقل

مورد استنطاق خداوند سهبحان قهرار    عقل،)ع(: صادق امام از مسلممحمدبن  تیروا در

، ینه ی)کل  خداونهد دانسهته ههده اسهت     یعقاب و ثواب از سو لهیعقل وس نکهیتا ا ،گرفته

 .(11: 1، ج1367

 هیاست و ههب  طنتیآن ه که یدرحال ،اند عقل دنبال کنند یم فکر باطل رویپ یها انسان. 1
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 عقهل  مهدرکات  کهه آن جهه ینت .(12: 1، ج1367، ینه ی)کل  ستیواق  ن یعقل و عقل به معنا

 .دارد مشترک یمبان ها انسان انیم و است خداوند دییتأ مورد هیعقل مستقالت و ینظر

 نقهل  (14: 1، ج1367، ینه ی)ع( )کلصهادق  امهام  از یسهکون  از اسناد م؛یابراه بن یعل. 2

 د،یحُسن حالش به تهو ابهالغ ههد و رسه     یاز فرد یاسالم)ص( فرمودند: وقت امبریپ کند یم

عقلهش پهاداش    زانیبه م رایز دریعقلش بنگ یخوب بعقله: به یجازیحسن عقال فانها  یناتوان

 .ابدی یم

از  یکمه  یهها  انسان کند، یم صادر عقل که هاییدستور و مقررات به یبندیپا نظر در. 3

 تیه بر عهدم حج  یلیدل «عقلونیاکثرهم ال»مثل  یریلذا تعاب ؛ندا موف  یبندگان هکرگزار اله

 را عقهل  حکهم  ادیز موارد در ها انسان کهبلکه داللت دارد به آن ست،ین یمدرکات عقل نظر

سهیال   ریه عقهل را ز  تیبخواهد حج اتیو آ اتیدسته از روا نینه آنکه ا کنند، ینم یرویپ

 .(17: 1، ج1367، ینیببرد )کل

 و ههده  منصهوب  یاله اطاعت یبرا ح )ع( جعفر بن یموس امام از هشام تیروا در. 4

 بها  زیه ن علم و هود یم حاصل علم با اطاعت و خداست اطاعت گرو در یرستگار و نجات

 یالهه  دانشهمندان  از جهز  علهم  و ردیپهذ  یم صورت عقل ةواسط ( بهیریادگی) تعلم و میتعل

نُصِبُ الْحَؤقُّ لِطَاعَؤةِ ا ِ، وَلَؤا نَجَؤاةَ إِالَّ     »: است عقل ةواسط به علم هناختن و دیآ ینم دست به

 نیه ا در. (17: 1، ج1367، ینه ی)کل «... بِالتَّعَلُّمِ، وَالؤتَّعَلُّمُ بِالْعَقْؤلِ  بِالطَّاعَةِ، وَالطَّاعَةُ بِالْعِلْمِ، وَالْعِلْمُ 

 ارتبها   یعنه ی مها  بحهث  در. است دیتأک مورد علم با عقل میمستق ارتبا  تیروا از قسمت

 هیه عقل مسهتقالت  بها  یالملل نیب رواب  یاصل مباحث از یکیعنوان  به الملل نیب حقوق مناب 

 لیه قب از الملل نیب حقوق قواعد نیتکوآنکه  ژهیو به ،کند یم تیکفا تیروا از قسمت نیهم

 در کهه  ردیه گ یمه  صهورت  یحقوقهدانان  توس  نیدکتر و ییقضا یةرو ،یالملل نیب معاهدات

 شمندانیاند با یالملل نیب یامروز ةجامع( جوام )و  ازین رف  یبرا یعقل قواعد از یمند بهره

 یازهاین رف  نانیا و جهان نیا مناف  نیتضم دنبال به آنان کهآن هیاند. النها القول متف  یاسالم

 .کنند یم شهیاند یمعنو یاستعدادها پرورش طول در یماد
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بهن   سههل  تیروا در (23: 1، ج1367، ینی)کل «لْعَقْلُ غِطَاءٌ سَتِیرٌ وَ اَلْفَضْلُ جَمَالٌ ظَاهِرٌاَ». 5

 محبت و فضل ۀاست پوهانند یا پرده : عقلآنکه یمعنا به )ع(نیرالمیمنیام حضرت از ادیز

را  عقؤل و  یالملل نیب دیآم مسالمت یزندگ در یروش توان یرا م فضلپس  دا،یهو است یجمال

 برهمرد. الملل نیب يقوق یمبان میتحكو  استیس ریتدبدر 

 مكتوب   یهنجارها و عقل لیدل. 4

موضوع معین است. از معاهده گاه بهه   در خصوص طرفین، مکتوب تواف  معنای به معاهده

ی معاههده  اههود. تفهاوت واژگهان تهأثیری در محتهو      قرارداد، کنوانسیون و میثاق نیز یاد می

در ویهن   یمهیالد  1969 سهال  در کهه  المللی بین تگذارد. در کنوانسیون حقوق معاهدا نمی

 انجهام  ۀک نحهو عنوان میثاق مشهتر  اتریش منعقد هد و بسیاری از کشورهای جهان آن را به

بهه اسهتفاده از عقهل و     انهد،  ههناخته  رسهمیت  بهه  را آن خودههان  نیماب یف متقابل تعهدات

 و مفاد بررسی خالل از موضوعاست. این  هدهتوجه  میرمستقیصورت غ مستقالت عقلیه به

 د:هو به طرق زیر مستفاد می 1969در سال  المللی بین معاهدات حقوق کنوانسیون یامحتو

   یعقل لیدل یاراده بر مبنا تیحاکم اصل. 5

 تکلیفهی  بهه  ملهزم  را خودش متبوع کشور تواند می زمانی کشور یک ۀنمایند اصل این طب 

 هرگونهه  است بدیهی. کند موض  و نظر اعالم به اقدام آزاد ۀاراد و رضایت روی از که دکن

 باههد،  داههته  دنبال مذکور را به ۀنمایند ۀآزادی اراد و رضایتۀ کنند زایل که اجبار و تهدید

همراه تهدید و اجبهار و هرگونهه عوامهل     و اعالم نظر مثبت به سازد میمعاهده را مخدوش 

 مهواد  1969)کنوانسهیون   رضایت و اراده دارای اثر حقوقی نخواهد بهود ۀ کنند بیرونی زایل

 .کند می تصدی  را موضوع این سلیم عقل .(15 تا11

 عقل لیدل و تین حسن. 6

 روانهی  و روحهی  هرای  به المللی بین معاهدات حقوق در خصوص وین 1969 کنوانسیون

 ارتشها  عدم هرای  جمله از وداهته  توجه المللی بین معاهدات انعقاد در کشورها نمایندگان
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منظهور اعهالم    المللی به رسمی یک کشور در صحن کنفرانس بین ۀنمایند ،کرده استرا ذکر 

آزادانه بایهد عمهل کنهد و بهدون هرگونهه سهوءنیتی در جلسهات و        موض  کشور متبوعش 

 پذیرش مورد هم فقهی مناب  و اسالمی حقوق در نیت حسن اصل د.جویمذاکرات هرکت 

بهر   آن قدر مورد تأکید است که عهالوه  یارتشا حرمت که آنجا تا. است گرفته قرار تأکید و

 نیز است.دانش ضمانت اجرای مادی، دارای ضمانت اجرای اخروی 

 عرف و عقل واکنش و کنش. 7

 انجهام  آگاهانهه  و مکهرر صورت  به که است فعلی ترک یا فعل به مردم الزام معنای به عرف

( عمل بودن الزامی به)اعتقاد  معنوی و)فیزیکی(  مادی عناصر دارای عرفی ۀقاعد. پذیرد می

 پدیهد  کنهد  و یئه بطصورت  به و زمان مرور با کشورها داخلی حقوقاست. عرف در سطح 

ارتباطهات، نیازههای    ةگیرد. توسهع  انجام می سرعت بهالمللی عرف  اما در سطح بین آید؛ می

 مختلآ یها مشترک و تبادل اطالعات و اهتراک در مناف  و نهضت جهانی هدن در عرصه

 نظهر  در را خهویش  کشهور  منهاف   کشورها نمایندگان تا است هده سبب حقوقی اقتصادی،

المللی و بها اسهتفاده از کارهناسهان، ابهزار و      بین سطح در موضوعی طرح هنگام به و آورند

 .دکنن مناسب گیریآالت فنی و تکنولوژی موض 

د. ههو  اتحلیل محتو عرف، است الزم عقلیه مستقالت و عرف میان ارتبا  بررسی برای

 عنصهر از دو عنصر مادی و معنوی تشکیل هده اسهت.   ،طورکه گفته هد عرفی همان ۀقاعد

بهه الزامهی    تقهاد فعل یا ترک فعل آگاهانه و مستمر است و عنصر معنوی آن اع عرف، مادی

 نیهازی  بهه  پاسهخی  ،دههو  مهی  ایجهاد  عرفی ای قاعده و تشکیل یعرف یبودن آن است. وقت

 عمهومی  مقبولیهت  دارای قطعاً اجتماعی واکنش و پاسخ این. است گرفته صورت اجتماعی

امها   ،گیرنهد  عرفهی خهرده مهی    ۀگاهی به محتوای قاعد خرد، اهل و جامعه خردمندان. است

کننهد. در   وراکه خود با آنهان زنهدگی مهی    ؛کنند می دییتأ را عموم توس  رفته سیرمعموالً م

عرفهی   ۀآن زمان که مفاد قاعهد  ؛کند میعرفی را تأیید  ۀبسیاری از موارد عقل نیز مفاد قاعد

 یهک  مرزههای  جغرافیهایی امکان اسهتناد بهه آن از قلمهرو     اهد،عقلی نب ۀدر تعارض با قاعد

 تن آن به عقلی مبانی با قاعده آن هماهنگی دلیل یابد و سایر کشورها نیز به می توسعه کشور
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 زدهتأیید مبهانی عقلهی گهره مسهتحکمی      مورد عرفی ۀقاعد این میان که یدرصورت .دهند می

محتوای  ة  میان جوام  مختلآ را در زمینهمکاری و ارتبا ةپای هعمالً مستقالت عقلی هود،

 .است ساخته فراهم ،است المللی بینعقلی که الزام یا ترک الزامی  ۀقاعد

مظفر، ) «کلُّ ما حَکمَ بِهِ الشَّرْعُ حَکمَ بِهِ الْعَقْلُ»دلیل مشروعیت قاعده  به نیمتد جوام  در

مورد اسهتناد قهرار گیهرد. در ایهن      عقل، تأیید مورد عرفی ۀقاعد تواند می( 208: 1، ج1395

 نیهی تععنهوان   بهه  فقههی  مباحهث  و دینهی عرفی که اصوالً در جوام  ۀ صورت کارکرد قاعد

 عرفهی  یا اما نه از آن جهت کهه قاعهده   ،رود، موضوعیت پیدا کرده است کار می مصادی  به

 رارقه  عقهل  فقههی  منب  وارووب در و عقلیه مستقالت از یکی که جهت آن از بلکه ،است

 .است گرفته

   یحقوق یعقل تا قواعد کل لیدل از. 8

به دو منب  اصیل  نداهتن هود که در زمان دسترسی می اطالق اصولی به حقوقی کلی اصول

 بهه  اییقاضی در رسهیدگی قضه   ،الملل بین عرفالمللی و  بین ۀمعاهد یعنی الملل بینحقوق 

اصل دفاع مشروع، اصل استقالل  ،مانند اصل حسن نیت کند؛ میالمللی استناد  بین ای پرونده

 کاربردخسارات وارده به متضرر و اصل وفای به عهد.  جبرانو برابری کشورها، اصل لزوم 

صهورت   متفاوت است. برخهی از ایهن اصهول بهه     حقوقی مختلآ های هاخه در اصول این

جزایی، خصوصی  نیزالمللی و  بین و داخلی از اعم حقوقیهای  هاخه ةفراگیر و کلی در هم

مانند اصهل لهزوم جبهران خسهارت وارده بهه       روند، میکار  المللی به )مدنی(، عمومی و بین

برخی دیگر از این اصول فقه    اما های حقوقی قابلیت استناد دارد. حوزه ةمتضرر که در هم

 اصهل هها و   ولهت مانند اصهل اسهتقالل و برابهری د    دارند، کاربرد الملل بینحقوق  ۀدر حوز

مقدماتی به محاکم داخلی قبل از مراجعهه بهه محهاکم     ةاصل مراجع ها، دولت متقابل احترام

 تنظهیم  در اراده حاکمیهت  و اراده آزادی لهزوم  اصهل  مهدعی،  یاصهل پاکدسهت   ،المللهی  بین

 .المللی بینالمللی و اصل لزوم وفای به عهد در قبال تعهدات  بین معاهدات

 مکتب. است حقوقی مکتب و حقوقی نگرش نوع به وابسته اصول این از استفاده ۀنحو
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 حقهوق  مکتهب  نیهز  و( فهردی )حقهوق   فهرد  اصهالت  مکتب نیز و)طبیعیون(  فطری حقوق

پیهدایش ایهن    ۀدر نحهو  ،انهد  ( که اندیشمندان حقوقی قائل هدهاجتماعی)قرارداد  اجتماعی

 اصهول  ایهن  تکهوین  و پیهدایش  در عقهل  .سازند استفاده از آنها را متمایز می ۀاصول و نحو

نهد. قضهایای مسهتقالت عقلیهه     ک نقش می یایفا( هده رفتهیپذ حقوقی مکتب ازنظر  )صرف

اههخاص   همثالً وقتی از لزوم جبهران خسهارات وارده به    ؛زیربنای پیدایش این اصول است

این حکم در اصل حکم عقلی لزوم جبران خسارت است یا اصل وفای به  گوییم، میسخن 

عقهال در میهان ملهل و     ۀاست. قبل از آن عقل و سهیر  هدهتأکید  بر آندر هرع نیز  عهد که

مبنهای حقهوقی و    یهالوده و زیربنا ،جوام  مختلآ بر آن تأکید دارد. پس مستقالت عقلیه

 اصهول  تکوین ۀنحوپیدایش اصول کلی حقوقی است و به این تفسیر مبانی تقنین و  ةفلسف

 و مشهترک  غیهره  و اسهالمی  ال، منژرمنهی، کها   - رومهی  حقهوقی  های نظام در حقوقی کلی

 محسوب حقوقی کلی اصول ۀهالود عقلیه مستقالت که گرفت نتیجه توان یم پس. متحدانه

 ینهای اجتماعی، د مفاد آن با ضرورت انطباق کلی اصول عقلی مشروعیت مالک وهود  می

 است. مذهب و اخالق

 عقل یترازو در یالملل نیب ییقضا یۀرو. 9

 مشهابهی  ههای  پرونهده  و قضهایا  در واحهد  رویهه  ایجاد معنای به را قضایی ةروی حقوقدانان

 متهون  از متفهاوتی  ههای  برداههت  اسهت  ممکهن  قضات قوانین، در ابهام دلیل به که دانند می

منظور تحقه    بدیهی است این ایجاد وحدت رویه که به باهند؛ داهته قانونی مواد و حقوقی

 عهالی  دیهوان  عمهومی  تأاز سوی برخی مراج  رسمی نظیر هیه  ،پذیرد عدالت صورت می

قضهایی بهه معنهای عهام      ةرود. رویه  می کار به معنی دو به قضایی ةروی .هود می اعالم کشور

م را از نظها م حقهوقی کهه آن   نظها سازوکارهای قضایی درون یک ة عبارت است از مجموع

 خهاص،  معنهای  بهه  قضایی ةروی اام. سازد میهای حقوقی در نظام حقوقی متمایز  منظاسایر 

ها در دعاویی اسهت کهه موضهوع آن یکهی      همان حل اختالف میان هعبات مختلآ دادگاه

 است.

 ةاعهم از رویه   کننهد،  مهی اتخهاذ   المللی بینکه مراج  قضایی  لیالمل بین قضایی ةروی اما
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احکهام،   یتفسیر، انشها  ۀالمللی اعم از نحو قضایی بین ةقضایی در حقوق داخلی است. روی

 ئاتهها و اقتضها   ضرورت ،المللی بین ةتوجه به سیاق متن و اوضاع و احوال اجتماعی جامع

 و عهرف هرونهد   .اسهت  عدالت اجرای ۀنحو و مختلآ جوام  المللی بین و علمی فرهنگی

 امها  ،نهد المللهی میثر  بهین  قضهایی  های رویه ایجاد در للالم بین حقوق مناب  سایر و معاهده

این نکته حائز اهمیت فهراوان اسهت کهه عقهل و قهدرت اسهتدراک        مباحث، ةهم ازتر  مهم

مباحث و پذیرش دالیل عقلی پشتوانه و بررسهی مفهاد عهرف و معاههده و منهاب  حقهوقی       

امها   ،هناسی همان آداب و سهنن اجتمهاعی اسهت    هود. عرف در معنای جامعه محسوب می

همراه با اعتقاد بهه الهزام    آگاهانه، فعل ترک و فعل که گیرد میمعنای حقوقی به خود  یزمان

. هکذا معاهده و سهایر منهاب  حقهوقی از    هود میعقل و عقال تأیید  ۀبودن آن از نظر سیر به

 دلیهل عنهوان   بهه  قضهایی  مراج  سوی از که تاس یبه دالیل عقل اتکا با قضایی ةیجمله رو

معاههده و   نیزو  عرفی حقوقیۀ هود. مذهب و دین نقش مستقیمی در تکوین قاعد می ارائه

دکترین حقوقدانان  ةبستری جهت ارائ المللی، بینقضایی  ةالمللی دارد. روی قضایی بین ةروی

وراکه  ؛ن مورد تأکید قرار گرفته استامتکی به بنای عقلی است که از سوی هارع و متشرع

 ةهمه  ةههای مطالبه   ها، اهداف، اصهول و روش  المللی دغدغه ها و موضوعات بین در پرونده

 اولهین انهد و   مسهیر مشهترکی را طهی کهرده     عقلهی  ۀدر پیگیهری مفهاد قاعهد    یجوام  بشر

 رواب  منظم مباحث به هلندی وسیگروس وهوگ ندالملل نوین نیز مان بین حقوق نویسندگان

 نهوین  تمحور مشهترک مطالعها   نگرش، و نظر این. اند نگریسته مذهبی معنایی با یالملل نیب

 .است مسلحانه مخاصمات حقوق و یالملل نیب رواب  در هرعی و عقلی

 و تفاوت یهمانند معتبر؛ یو فتاوا یحقوق یها شهیاند. 10

الزم اسهت معنهای    ابتهدا  دیهن،  و مهذهب  و عقلیه مستقالت با دکترین ةرابط مطالعة از قبل

ههای علمهی حقوقهدانان     صحیحی از دکترین ارائه دهیم. منظور از دکترین، دکترین یا نظریه

 فروض میان از قانونی ةفرضی یک برتری و ترجیح معنای به اصطالح این دراست. دکترین 

 آنهها عقهل و   ةای که پشهتوان  به استناد دالیل و قرائن و امارات و ادله است، قانونی مختلآ

مدرکات عقل نظری است. پس عقل زیربنای تشخیص و تمییز یک فرض از میهان فهروض   
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آید و قانونگذار برای  می پدید مشکلی کهآنگاه . (55: 1383 ،ی)فلسف استمختلآ حقوقی 

است، برای رفه  حیهرت و    نکرده بینی پیشای معین را  رفت از آن مشکل، راه و واره برون

را پیهدا   اگهردد و حکهم دعهو    مهی  قهانونی  متهون  در هروهه  که آنجا از قاضی هک وتردید 

 ،ژرمنهی  –ال و رومی  نظام حقوقی کامن ژهیو های حقوقی به برخی نظام یرو نیازا ،کند نمی

مناسهب بهرای رفه      یعلمی دانشمندان حقوقی جهایگزین  ةزیرا نظری ،بر دکترین تکیه دارند

 .(83: 1383، نای)کاتوز تخأل و نقصان در قانونگذاری هناخته هده اس

فقها نظریات علمی متعهددی را در ابهواب مختلهآ فقههی از      اسالم،حقوقی  ةاندیش در

 ۀعمهد  تفهاوت انهد.   جمله حدود، قصاص و دیات )مباحث کیفری فقه اسهالمی( ارائهه داده  

حقوقی میان فقها و حقوقدانان در این است که فقها تأکید بسیاری بر  ةو مطالع یفقه ةمطالع

قرآن کریم و استفاده از موضوعات ههرعی دارنهد. هرونهد     ضرورت انطباق اجتهاد با نصّ

. امها حقوقهدانان   انهد مهورد توجهه قهرار داده    انطبهاق  ضهرورت  این نیز مسلمان حقوقدانان

 «عقهل » از اسهتفاده  و عقلهی  ۀدبا اسهتفاده از مفهاد قاعه    ،نظریات علمی ةدر ارائ رمسلمانیغ

انهد، بها    جوهان الهی بهره بهرده  ةسروشم از فطریصورت  به که حقای عنوان منب  درک  به

 امهروزه  آنچه برای مثال اند. حقوقدانان مسلمان و فقهای اسالمی مسیر مشترکی را طی کرده

 المللهی  بهین  آژانهس  از کشهورها  کهه  حقهی  به انتظارات و ای هسته حقوق مباحث ۀحوز در

بسهیاری از قواعهد و    اینکهه هود. مضهافاً   در این وارووب تفسیر می دارند، ای هسته انرژی

ژنو در مورد رعایت حقوق بشر در زمان جنگ  وهارگانه یها کنوانسیون در مذکورمقررات 

 .(143: 1383، یرستم اهیگیرند )س در همین وارووب قرار می

 عدالت به یرهسپارو  عقل. 11

 دو بهه  را عهدالت . اسهت  متفهاوت  حقهوقی  مفهوم در(justice) دادگستری  با( Equity) عدالت

. عدالت موضوعه به اجرای مقهررات فعلهی حقهوقی    اند کرده تقسیم توزیعی و موضوعه معنای

 آرمهانی  یها  فلسهفی  عدالت همان را توزیعی عدالت و( 126: 1383 ،ییتفسیر هده است )صفا

 و یفهرد  عبهارات  در ینه ید یهها آمهوزه  کهردن  خالصهه  و سمیسکوالر از متأثر آنان. اند نامیده

عدالت مهوردنظر در مبهانی دینهی را در    ی،نید یمبان از یحکومت و یاجتماع یازهاین یجداساز
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ما معتقدیم که دین مبین اسالم عهدالت بهه معنهای     ؛اند حقوق عمومی بدون تأثیر خوانده ۀحوز

 .(124: 1373 ،یو جاری است )مطهر ساری اجتماعی و فردی هئون ةهم در یمانفلسفی یا آر

 الملهل  نیاز مناب  فرعهی حقهوق به     icjالمللی دادگستری  بین دیوان ةاساسنام در مذکور عدالت

 ههده   المللی مطهرح  قضایی بین ةو آنچه در روی دیواننظریات تفسیری  بنابر. است هده دانسته

 و کننهد  مهی  استناد آن به نیاز صورتدر  اعنوان روهی که طرفین اصحاب دعو به عدالت ،است

ههده   انیه ب کننهد، وفصهل   حل را آنان نیماب یف اتسازند تا طب  آن اختالف می مکلآ را قضات

 است.

اهمیت است که عدالت در مفهوم دینی و در مطالعات مبهانی   حائزذکر این نکته  اکنون

 کهل  اعطهای  یمعنها  بهه  و اسهت  هرعی نبایدهای و بایدهاها و  اسالمی برخاسته از اصالت

 در کهه  ی. درحهال اسهت  آمهده  ،کس حقهش داده ههود   هر ح  مقدار به یعنی حقه،حقی  ذی

سهته از وجهدان جمعهی و    المللی به معنای اجرای مقهررات برخا  بین رواب  عمومی فرهنگ

هها و   استدالل ةتوافقات مشترک میان جوام  است. اگر این توافقات مشترک میان ملل بر پای

 ههم  را اسهالمی  کشورهای تا باهد زیربنایی سنگ واندت می گیرد، قرار نظری عقل مدرکات

 .سازد همراه مشترکشان هدف مسیر در

در آن صهورت   هود، گرفته درنظر عدل حسن ومستقالت عقلیه به معنای قبح ظلم  اگر

همرند. این اصل کلی  دانند و عدالت را نیکو می می قبیح را ظلمیعقالی عالم هرگونه  ةهم

هها، اصهول کلهی، دکتهرین و سهایر       بسیاری از توافقات معاهدات، عرف ةتواند پای عقلی می

 بهه  توجه فوایدز الملل قرار گیرد. پس یکی دیگر ا حقوق بین ةمناب  موضوعه و غیرموضوع

 ةجامعه  مسهیر،  ایهن . اسهت  عهدالت  تحق  مبانی از جهانی و جام  دفاع عقلی های استدالل

سازد که ریشهه در فرهنهگ برتهری و     نوینی رهنمون می نظم به گسیختگی هم از را جهانی

اسْتُضْعِفُوا فِهی الْهأَرْضِ   وَنُرِیدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَی الَّذِینَ ». دارد نامستکبر بر نامستضعف مناف تقدم 

 .(5)قصص:  «وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِینَ

   یالملل نیب یهمبستگ. 12

 الملهل  نیب حقوق مناب  ایجاد هدف بهدر این قسمت  الملل، نیب حقوق مناب  بررسی از پس
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. پهردازیم  ، مهی است یالملل نیب تیامن و صلح با توأم زندگی و آرامش و نظم حف  همانا که

 ۀست و در سهنت و سهیر  استثنا جنگ موضوع واند  روهن است که مبانی دینی مروج صلح

افتاده اسهت   می اتفاق زمانی در جنگ نیز )ع(طهارت و عصمت تیب اهل و )ص(پیامبر اکرم

داهته و دهمنان دین مبهین اسهالم    ودآن وج هایکه موانعی در مسیر تحق  اسالم و دستور

لهذا در قهرآن کهریم فتنهه،      انهد؛  دهکهر  می مسلمینریزی و اقدام مسلحانه علیه  قدام به طرحا

 .(39: انفهال )  «فِتْنَةٌ تَکونَ لَاوَقَاتِلُوهُمْ حَتَّی ». استعنوان دلیل ورود به جنگ مطرح هده  به

 مقابهل  در و مهربهان  و دوسهت  گریکهد ی مقابهل  در نامیمن و امبریپ که است آن بر اصل اما

 رُحَمَهاءُ  الْکفَّهارِ  عَلَهی  أَهِهدَّاءُ  مَعَهُ وَالَّذِینَمُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ». ندباه استوار و محکم دهمنان

 .(29: فتح. )«بَینَهُمْ

هود که اصهل اولیهه در    می ختم نتیجه این به کریم قرآن در قتال آیات دسته دو بررسی

 صلح است. رمسلمانانیرواب  میان مسلمانان و غ

 ةدر اساسهنام  زور بهه  توسهل  منه   اصل ،ملل ةجامع زمان در نیز الملل نیب رواب  نظر از

سازمان ملل متحد اصهل   ةاما در اساسنام بود، نشده ینیب شیملل پ ةجامع ثاقیجامعه یعنی م

 ةهمبرای  عام تکلیفی و عضو کشورهای رایعنوان تکلیفی معاهداتی ب من  توسل به زور به

 مقهررات  متحهد،  ملل منشور 52 ۀماد طب  البته. دارد وجود زمانغیر عضو سا یحت کشورها

 دفهاع  در کشورها ذاتی ح  به( عقلیدلیل  براساس) سازمان یاعضاحقوق ذاتی  به منشور

 .استخللی وارد نساخته  خودهان از مشروع

 الملل نیب روابط ینهادها. 13

هههرهای یونهان    –صورت رواب  میان دولهت   المللی ابتدا به بین رواب  گذهته های سده در

معاههدات   یوسهط  قهرون  در و)ع( مسهیح  حضرت تولد از بعدسپس  ،باستان وجود داهت

 براسهاس  روابه   ایهن  اسهالم  فجهر  طلهوع  بها  وهد  جادیا کشورهادر رواب  میان  یمتعدد

در توسهعه و تحهول   به خود گرفت. نقهش اسهالم    منظمی و منسجم هکل الهی هایدستور

 .است مطالعه قابل زمینه این در الملل بینحقوق 
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المللی احترام متقابل، حف  اسهتقالل و برابهری    بین ةصحن در رابطههرگونه  ایجاد مبنای

 کشورها خوانده هده است.

ثمهره و   ،المللی را ایجاد کند. روابه  متقابهل   اصلی رواب  بین ةتواند پای می استقالل این

 از بسهیاری  ظهاهر  در به رسمیت هناختن استقالل در ابعاد مختلآ آن است. امهروزه  ةنتیج

 ،ههوند  یم هناخته مستقل ینیسرزم تیحاکم نظر از هروند هستند،استقالل  یمدع کشورها

اسهتعمار و   ،هوند های استعماری خوانده می کشورهای وابسته به قدرت سیاسی، نظر از ماا

وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِینَ » .استهده  هدت مذمت به سالمینی ااستثمار در فرهنگ قرآنی و د

المللهی عهام و    ههای بهین   کشورها در سهازمان  یهمبستگ .(141: نساء) «عَلَی الْمُْْمِنِینَ سَبِیلًا

 ةمشهترکات و منهاف  عهام جامعه     محهور  حول گذهته از بیش یردولتیغ و یای، دولت منطقه

وراکهه اقهوام و    ،سنگ زیرین این رواب  استدالل عقلهی اسهت   گیرد، میالمللی صورت  بین

های متفاوت، در تمایز با سایر مخلوقات در قدرت عقلهی   ها با فرهنگ ملل مختلآ و انسان

 اند. برجسته هده

   یا هسته یانرژ زیآم صلح یها تیفعال. 14

 ای هسته انرژی المللی بینهای تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد آژانس  از سازمان یکی

 ةابتدا دغدغ جمعی، کشتار های سالح به استعمارگر کشورهای برخی دسترسی پی در. است

د و سهپس از  هه ای میان بسیاری از کشورها امضا  من  تولید و گسترش سالح هسته ۀمعاهد

ای نظهارت   های هسهته  مقرر هد آژانس نسبت به عدم تولید و گسترش سالح ،طری  آژانس

ای بهرای   آمیهز هسهته   د از فنهاوری صهلح  دارنه عمل آورد. در عین حال کشورها ح   فنی به

 متعههد  عضهو  کشورهای آژانس وکنند   مصارف پزهکی، کشاورزی، بهداهتی و ... استفاده

 های سال در عمل در آنچهداد.  خواهد یاری مسیر این در را ای هسته سالح ساخت عدم به

 افتهاده،  اتفهاق  ایهران  اسهالمی  جمههوری  کشهور  ای ههست ۀپروند خصوص در ژهیو به اخیر

کشمکش میان مناف  کشورهای استعماری با کشورهای مستضعآ و در حال توسعه اسهت.  

بسیاری از کشورهای عضو آژانس که مسیر ایران را در وارووب حف  مناف  فعلی و آینده 
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انهد. ایهن موضهوع تجلهی      ای ایران دفاع کرده ها از حقوق هسته زمان ةدر هم ،دانند خود می

المللی با محوریت کشورهای در حال توسعه و بسیاری از کشورهای اسالمی  همبستگی بین

 المللی حائز اهمیت فراوان است.  عرف بین زین و یعقل لیدل نظررقم خورده است که از 

   تیو امن صلح. 1. 14

ههده   سهبب ای امهروزه   های منطقهه  ی در حال توسعه و نیز فعالیتمیان کشورها همبستگی

است که بسیاری از کشهورهای قدرتمنهد و صهنعتی در قبهال کشهورهای در حهال توسهعه        

 وقهای   ژهیه و بهه  جههان  کنهار  و گوههه  در جادههده یا ههای  واقعیتاحساس ضعآ کرده و 

عنهوان   بهه  ملهل  سهازمان . کننهد  تماها باز وشمی با را خاورمیانه ةمنطق در عربی کشورهای

سازمان، هورای امنیت را  ةالمللی را دارد و اساسنام بین امنیت و صلح حف  ةداعی که نهادی

 از عمالً ، اماداردتا در مسیر تحق  هدف اصلی سازمان گام براست موظآ و متعهد ساخته 

 سهازمان  رسهاختا  دنظریتجد به توجه لزومنحو هایسته باز مانده است.  تکلیآ به این انجام

 جوامه   مشهترک  یهها  فرهنهگ  و باورهها  بهر  یمتکه  و هیعقل مستقالت یمبنا بر متحد ملل

 .است ریناپذ اجتناب یامر مختلآ

 یریگ جهینت. 15

عنهوان   بهه  عقهل  از یدادگسهتر  یالملل نیب وانید ةاساسنام در مذکور الملل نیب حقوق مناب -

 .است نکرده ادی منب 

 .هود یمحسوب م یحقوق منب  نیتر عقل مهم یدر فقه اسالم -

 و زور یبرتهر  تحق  یبرا را نهیزم یالملل نیب یدر فرایند هنجارساز عقل لیدلفقدان  -

 .است ساخته فراهم صلح و عدالت بر قدرت

در کنار  هیآوردن مستقالت عقل ،ملل متحد منشور در دنظریتجد قابل واز نکات مهم  - 

 .است الملل نیمناب  حقوق ب ریسا

 براسهاس  یحقهوق  یکل اصول و یالملل نیب عرف ،یالملل نیمعاهدات ب یلزوم بازخوان -

سهبب   ،یحقهوق  مختلهآ  یهها  نظهام  لیمشترک و اصه  یهاعنوان هنجار به هیعقل مستقالت
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 .هد خواهد جهان در یالملل نیب تیامن و صلحاستحکام و استمرار 

بهر   عقهل  لیه دلو اعهالم   ینسبت به برتر یاسالم یکشورها یپلماسیالزم است در د -

تحقه    منظهور  بهه  و بسهتر الزم  نهه ید تها زم هو دیتأک الملل نیب رواب  ةصحنکنشگران  ریسا

 د. هوتر  فراهم یحقوق یبسترها در یاله یها آرمان

مههم   نیاما امروزه ا داهت، یاجتهاد کاربرد فقه اصول ۀحوز در ابتدا هیعقل مستقالت -

 الملهل  نیقواعد حقوق ب نیمستحکم تکو ۀو قاعد یاصل یةپا الملل نیرواب  ب ةعرص در دیبا

 معاصر محسوب هود. 

 و حفه   جههت  در مههم  ۀقاعهد  نیه ا از مسهلمان  حقوقهدانان  ،یاسالم یکشورهادر  -

 انعقاد ،یعرف قواعد نیتکو مانند مختلآ یها عرصه در توانند یم مشترکشان حقوق استمرار

 .رندیانصاف بهره گ ۀهدن قاعد ییو اجرا نیدکتر ،یحقوق یاصول کل ،یالملل نیب معاهدات
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التهراث   اءیه داراح :روتیه ب ،القؤرآن  ذيكؤام  الجامَ(. ق1405) احمدمحمدبن  ،یقرطب .30

 .یالعرب

 .بهمن :تهران ،يقوق علم ةمقدم(. 1363) ناصر انیکاتوز .31
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 :جها  یبه ، 7ج ،یالكؤاف  الفؤروع (. 1367) عقهوب یمحمهدبن   جعفر یاالسالم اب ثقه ،ینیکل .32

 .هیاالسالم دارالکتب

 دانشگاه امام صادق)ع(. :تهران ،اسالم در یالملل نیب معاهدا (. 1389) احمد بسول بیلب .33

 . ینشر دانشگاه :تهران ،نیقوان تعارض(. 1372)ینجادعل ،یالماس .34

 .یماسال انتشارات دفتر :تهران ،یاله عدل(. 1361)ی مرتض ،یمطهر .35

 .دارالفکر انتشارات :جا یب ،پنجم چ ،2 ج ،الفقه اصول(. 1395) محمدرضا مظفر، .36

 . )ع(یعل امام ةمدرس :قم ه،یالفقه القواعد(. 1383) ناصر ،یرازیه مکارم .37

 .دادگستر :تهران ،یعموم الملل نیب يقوق(. 1375) باقر دیس ،یرعباسیم .38

 یمرعش واپ :قم ،الدمشقیه اللمعه(. ق1405)ی محمدبن مک نیالد همس ،ینیجز ینبط .39

 .ینجف

کتهاب الجههاد،    ،االسؤالم  َیشؤرح شؤرا   یجواهرالكالم ف (.ق1413) محمدحسن ،ینجف .40

 .هیاالسالم دارالکتب :جا یب، 21ج

 .آگاه :تهران ،یخصوص الملل نیب يقوق (.1373) محمد ،یرینص .41
42. A.A.Concanado Trindadae.co-existence and coordination of Mecdnaisms 

protection of human rights Rqdj,1987.110701202. 

43. Simma B.international Law collected courses od the ttugae Acudamy of 

international Law 1994.v/volo250 
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