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 استیو س المللنیدر فقه روابط ب« نبذ»قاعده  گاهیجا
  یحکومت اسالم یخارج

1 اهلل حیدرنژادولی
 2حسینعلی سعدی  ،

 رانیدانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ا یحقوق عموم یدکتر یدانشجو .1

 رانیتهران، اانشگاه امام صادق)ع(، الهیات، معارف اسالمی و ارشاد ددانشکده  اریدانش ،یسعد ینعلیحس. 2

 11/3/99تاریخ پذیرش:       22/6/92تاریخ دریافت:   

 دهیچک

و  ارتباط به زیرناگ یاسالم یهاحکومتکشورها، امروزه  نیب المللنیبه گسترش روابط ب عنایتبا 
حدود  نییتب ز،یبرانگند. از جمله مسائل مهم و چالشایراسالمیو غ یاسالم یهاتعامالت با حکومت

 .است المللنیبمطابق فقه روابط  یالمللنیبه معاهدات ب یحکومت اسالم پایبندی زانیم و ثغور و
 استیس میبر تنظ ،یاسالم عتیمستنبط از فقه و شر رانیا یاسالم یجمهور یدهم قانون اساس فصل
حفظ استقالل  ،یریپذسلطهو  ییجوسلطه هرگونه یاسالم و نف یهااریمع براساسکشور  یخارج
 دیتأک رمحاربیمتقابل با دول غ زیآمصلحو روابط  گرسلطه یهاو عدم تعهد در برابر قدرت بهجانهمه

 گریحفظ منافع کشور و ارتباط فعال با د منظوربه ،یحکومت اسالم زمینه نیاست، در هم نموده
در  یتبه عهد ح یو اصل وفا پایبندی. دنکرا منعقد  یمعاهدات رمسلمان،یها اعم از مسلمان و غدولت

 82 هیاز آ مستفادواجب و الزم است. لکن فقها  ،که به معاهده متعهدند یمادام رمسلمانیمقابل دول غ
آن به  براساساند که سوره مبارکه انفال قاعده نبذ را در طول اعصار مختلف مورد استناد قرار داده

که  یحتراز باشد و در موارداالکه الزم ینحوبهکفار  یاز سو انتیها و قرائن خنشانه محض مشاهده
و رهبر حکومت  بزند که امارات نقض عهد آشکار شود، امام یهایطرف مقابل تعهد، دست به توطئه

مفاد  به عمل .ورزدیو عدم تعهد به معاهده مبادرت م مانیاعالم لغو پ یعنینسبت به نبذ عهد  یاسالم
واجب  یو داللت عقل نیقیاجماع فرمستند به کتاب و سنت،  طیقاعده در صورت حصول شرا نیا

 یقاعده فقه گاهیجا لیبه شرح و تحل یلیتحل -یفیاست. در پژوهش حاضر با استفاده از روش توص
 الملل پرداخته شده است.بیندر فقه روابط « نبذ»

 .هدنهقاعده نبذ، مقابله به مثل،  المللنیفقه روابط ب ،یحکومت اسالم :واژگان کلیدی

                                                                                                                                                       
  Email: Heidarnejad@isu.ac.ir                                                                              نویسنده مسئول 
  Email: Saadi@isu.ac.ir 
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 مقدمه
 یراسالمیو غ یاسالم یتعامالت و ارتباطات با کشورها زانیم ،یخارج استیر سامروزه د

از انعقاد معاهدات مختلف با  یکه حکومت اسالم ینحوبه، افتهیگسترش  یاندهیحد فزابه
 ازمندین یالمللنیو ب یاسیارتباطات س نیو انتظام ا یدهشکل است. اساساً زیکشورها ناگر گرید

 یاز سو یالمللنیبه معاهدات ب پایبندیاست تا حدود و ثغور  یفقه یهاتیاز ظرف یریگبهره
 مشخص شود. یحکومت اسالم

مختلف اهل  یهاصلح و معاهدات، با گروه یهامانی)ص( در انعقاد پ اسالم پیامبر یعمل رهیس
 مانیدارد. پ زیآممسالمت یستیاسالم و ضرورت همز یطلباز صلح تیکتاب و مشرکان، حکا

 طی)ص( به شرا امبریپ ی)ص( با مشرکان مکه و وفادار اسالم پیامبر سالهدهمخاصمه  ترک
از  تیخود حکا ،(899-893: 2، ج1362 ،یبا مشرکان بسته شد )سبحان هک هیبیقرارداد حد
ها منعقد دولت گریو د یکشور اسالم انیدارد که م یالمللنیب یهامانیبه پ یلزوم وفادار

که مشرکان یزمانتا  هامانیدر سوره توبه به ترک مخاصمه و احترام به پ زین می. قرآن کرشودیم
البالغه نهج 83در نامه  )ع( ری(. حضرت ام11:دارد )توبه دیتأک ،ندپایبندترک مخاصمه  مانیبه پ

 یرا که خشنود یصلح چیه شنهادیپ: »دهندیدستور م نیبه مالک اشتر چن یفرمان حکومت یط
کشور در صلح  تیتو و امن یرزمندگان و آرامش فکر شیمکن که آسا خدا در آن است رد

 ...«.گرددیم نیتأم
در فصل دهم، بر  یاسالم عتیمستنبط از فقه و شر زین رانیا یاسالم یجمهور یاساس قانون

و  جوییسلطه هرگونه یو نف یاسالم یهااریمع مطابقکشور  یخارج استیس میتنظ
و روابط  گرسلطه یهاو عدم تعهد در برابر قدرت جانبههمهحفظ استقالل  ،پذیریسلطه
 زیناگر یاساس دولت اسالم نیاست، بر همده کر دیمحارب تأکریغ ولمتقابل با د آمیزصلح

 .دکنرا منعقد  یکشورها معاهدات گریاست در جهت حفظ منافع کشور و ارتباط فعال با د
که  ینحوبه ،برخوردار است یو ارزشمند واال گاهیدر اسالم از جا مانیبه عهد و پ پایبندی
که  ،سفارش نموده است انبا دشمنان و کافر یو حق و انصاف و عدالت حت به رعایتاسالم 

اسالم نپردازند، اسالم  یاز دشمنان جنگ تینداشته باشند و به حما ستیز سراگر با اسالم 
چارچوب مصالح اسالم،  و در کندیم هیقسط و عدالت توص براساسبا آنان را  رفتاریخوش

... را با آنان و یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیس ،یاقتصاد یروابط و انعقاد قراردادها یاجازه برقرار
. مگر شمردیرا واجب م یمسلمانان و حکومت اسالم یپایبند و و تا بدان متعهد باشند دهدیم
اسالم،  یصورت نیچن در رند،یگ شیدر پ انتیکنند و راه خ یشکنمانی، پیکطرفهآنان  نکهیا

و  یاریکفار، موظف به حفظ هوش یاز سو انتیخ یهانشانه مسلمانان را به محض مشاهده
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و امام  کند،یم یرا موظف به اعالم حالت جنگ یصددرصد کرده و حکومت اسالم باشآماده
 یگامشیپ ،یحالت نیاسالم در چن نیمب نیبا کفار را اعالم کند. د قطع رابطه دیبا نیالمسلم

به  قبالً دیو قطع رابطه با یکه حالت جنگ کندیم هیندانسته و توص زیمسلمانان در جنگ را جا
 ،یمهم است )علو نیا دیهم مؤ 82 تا 86 اتیاتخاذ شود که آ یجنگ ریکفار اعالم و سپس تداب

تعهد دارد که  حدها تا آن نسبت به گروه کلی طوربهاسالم و حکومت اسالمى  .(142: 1329
 برخوردبا نظام  هاآنکه  کندمیبرخورد  حدبه اسالم و نظام، تعهد داشته باشند و تا آن  هاآن
با آنان  ،؛ اگر برخورد نظامى کنندکندمیاز آنان حمایت  ،. اگر از نظام، حمایت کنندکنندمی

 ندشومیبا برخورد سیاسى نظام مواجه  ،برخورد نظامى خواهد کرد و اگر برخورد سیاسى کنند
 (. 66: 1339 ،ی)اسکندر

( و ائمه )ع( صاسالم ) یو سخنان رسول گرام اتیاست که در روا ییهابه عهد از مقوله یوفا
به عهد،  یو وفا ینداریکه د ییخاص وجود دارد. تا جا دیداشته و بدان تأک یاژهیو تیاهم

 ،اندشمرده نیفاقد د ،کندیبه عهد نم یاند و آن را که وفاشمرده شده گریکدیالزم و ملزوم 
اصل  زین المللنیها از جمله تعهدات داراالسالم در عرصه حقوق بعرصه یدر تمام روازاین

که فقها از  دارد یاصل استثنائات نیاست. اما ا یو سار یبه تعهدات جار یلزوم و وفا
شده  ادی زیل نبه مث مقابلهاند که از آن تحت عنوان قاعده برشمردهرا « قاعده نبذ»استثنائات 

در طول اعصار مورد ، شده ادیانفال اصط مبارکهسوره  82 فیشر هیاست. قاعده نبذ که از آ
 -یفیدر پژوهش حاضر با استفاده از روش توص زمینه نیقرار گرفته است. در هم فقهابحث 

ز آن ا یفقه یمبان وچندجانبه  ایبه معاهدات دو  یدولت اسالم یبندیحدود و ثغور پا یلیتحل
 .شودمی یو بررس مطالعهقاعده نبذ  تیبا محور هیامام یمنظر فقها

مبارکه انفال  82سوره  هیآ لیذ ریمباحث مرتبط با قاعده نبذ در تفاس عمده نهیشیلحاظ پ به
مرتبط با جهاد  یهافقها به مناسبت بحث زین یفقه هایبامورد بحث قرار گرفته است. در کت

به متفرعات قاعده  یفقه و عمیق قیدق کردیکه با رو یآثار نیترو مهماند به قاعده نبذ پرداخته
است که  یمقام معظم رهبر الجهادمباحث کتاب  فقه درس خارج راتیاست، تقر هنبذ پرداخت

 است. دهیبه چاپ رس
 

 میقاعده نبذ در قرآن کر گاهیجا .1
و روابط  یخارج تاسیدر خصوص س یهایآخر سوره مبارکه انفال متضمن دستور تا 83 اتیآ
احکام مرتبط با صلح و انعقاد معاهدات با  وهاست حکومت گریبا د یحکومت اسالم المللنیب
 ذکر شده است.  اتیآ نیها در ادولت گرید
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به معاهدات  پایبندیسوره مبارکه انفال خداوند متعال در خصوص حدود و ثغور  82 هیآدر 
 ،«وَ إِمّا تَخافَنَّ مِن قَوْمٍ خِیانَةً فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَواءٍ: »دیفرمایم گرید یهابا کشورها و دولت

پس  ،یدار می[ بپیمانیهم]که با آنان  یگروه شکنیپیمانو  انتیو اگر از خ»معنا که نیبد
خدا خائنان را  رای[ گسسته است؛ زینی]و طرف یمساو یصورتبه[ مانی]پ کهبه آنان خبر ده 

تحت عنوان قاعده نبذ  یافقها قاعده ه،یآ نی، به موجب مفاد اراستا نیهم در .«دوست ندارد
 .اندهنمود ادیرا اصط

 ترینکلیقاعده را جز  المللنیمتأثر از اصطالحات روز حقوق ب معاصر، سندگانینو یبرخ
معنا که نیبد ،مصداق آن پرداخته است کیبه  هیآ نیاند که اقاعده مقابله دانسته میمفاه

برابر  اندافکندهسوى شما بهسوى هر ملتى و قومى، چیزى را بیفکن که با آنچه آن ملت به»
خواه آن چیز خوب باشد یا بد؛ صلح باشد یا جنگ؛ نقض عهد باشد یا وفاى به عهد.  .«باشد

 ترینکلیسطح و قاعده مقابله به مثل در  ترینگستردهاین چیزى جز مفهوم مقابله به مثل در 
 تىیعنى با هر قومى یا مل ،«فَانْبِذْ إِلَیْهِمْ عَلَى سَواءٍ»دایره آن نخواهد بود. پس  ترینعوسیوجه و 

رفتارى کن که مساوى یا مماثل با رفتارى باشد که او با تو کرده است. در این صورت این 
و  هاتملاى است که از جهت حقوقى و سیاسى، وظیفه ما را نسبت به همه ترین جملهبزرگ

: 1339 ،ی)اسکندر کندمیو احزاب سیاسى داخلى روشن  هاگروهو همه  المللبینمع جوا
است ده کر« معامله به مثل»به  ریتعب هیاز برخورد عادالنه مذکور در آ زین ییباطباعالمه ط  .(66

فقها از قاعده نبذ تحت عنوان قاعده مقابله به مثل  یبرخ روازاین .(181: 9، ج1334 ،یی)طباطبا
کردن است و مقابله  یعوض کردن و تالف ،ییارویرو یمقابله به معنا یاند که به معناکرده دای

( که از آن به 231: 14، ج1333 )دهخدا،« همان کند که او کند یگریبا د»با  یعنیبه مثل 
، 1393 ن،ی)مع شده است ریتعب زیو مخالفت ن تیو ضد یتساو سه،یو مقا قیکردن، تطب روروبه

شده است  ادیمقابله به مثل  یدر معنا عیوس یاز قاعده نبذ در معنا نیبنابرا .(4239: 4ج
قاعده تحت عنوان  نیاز ا زی)ره( ن ینیکه مرحوم امام خمهمچنان(. 396: 1323 ،یعتی)شر

 (.289: 2، ج1331 ،ینیاند )خمکرده ادی یاحترام متقابل در روابط با دول خارج
 

 نبذ هیلغات و اصطالحات آ یمعان. 2
( که از آن 348: ق1412 ب،یقلب، طرح و افکندن است )ابوج ینبذ به معنا ،یلحاظ لغو به

اما  .(11: 3، جق1412 ،یشده است )قرش ریتعب زین اعتناییبیبه انداختن چیزى از روى 
و همچنین اشاره نموده است که  گفته است زیمطلق انداختن و طرح را ناصفهانی، راغب 

دور  مانند است« به آن توجهیبیو  ارزشیبیر انداختن چیزى از جهت دو»منظور از نبذ 
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مثل واژه القا یعنى ، کار بردن نبذهب «سَواءٍ )فَانْبِذْ( إِلَیْهِمْ عَلى»آیه  و در ،افکندن کفش کهنه
ی عباراتنبذ،  فیدر تعر زین ییعالمه طباطبا .(322: ق1412 ،یافکندن است )راغب اصفهان

طرح و دور انداختن چیزى است، و  اى؛ نبذ به معنکه شرحبدین  ده استراغب آور شبیه
در مقابل آن  کهچنانشود، هماستعمال مى اعتناییبیاین کلمه مثلى است که در مورد ترک و 

عنوان مثل بهرا  «نصب العین» یعنى در مورد اعتناى به امرى و گرفتن و مالزمت آن جمله
دو گروه عهد  نیکه ب استمعننیبدهم منابذه  .(132: 4، ج1334 ،ییکنند )طباطبااستعمال مى

 نیاما پس از عقد خواهان نقض عهد باشند که هر کدام از طرف ،هدنه برقرار باشد مانیو پ
 د،یالحد ی)ابن اب کندیهدنه را اعالم م مانینبذ و شکستن پ گریمهادنه نسبت به طرف د

 (.38: 3، جق1414
است که با او عهد بسته شده و  یکس یسوبهقض عهد و افکندن آن ن یبه معنا زینبذ عهد ن 

 .(812: 3، جق1414منظور، ابنآشکار کردن عزم بر قتال و خبر دادن است ) یمنابذه به معنا
تا  دانندنمیخبر به کسانى گرفته است که آن را  یالقابه معنى  البیانمجمع را طبرسى در« نبذ»

شکن در آن امین شکنى در چیزى است که پیمانمعناى پیمانشوند. خیانت به  مطلع ناز آ
 سبببهاست که « عهدهم»، «فانبذ»به معناى انداختن و مفعول « نَبْذ» .دانسته شده است

 (.281: 4، ج1332 ،یوضوحش در کالم نیامده است )طبرس
پیمان  ،یدىاى ترسپیمان بسته هاآندر آیه مصدر است، یعنى اگر از خیانت قومى که با  سواء

نقض ه در علم ب هاآنو نقض کن )و اعالم کن تا تو و  بینداز سویشان بهرا با برابرى  هاآن
خودشان ه یعنى با عدالت پیمان را بشکن و ب ،عدل باشد معنی بهپیمان با هم باشید( و شاید 

 (. 361: 3، جق1412 ،یرد کن )قرش
وع امرى است که باید از آن دورى کرد و بر وق دالهایى ، آشکار شدن نشانهنیز خوف معناى

، معناى آیه این است که اى پیامبر، اگر از قومى که با آنان پیمان بستى، بیم روازاینبرحذر بود. 
 گشت،شان آشکار شکنىخیانت و پیمانشان را نقض کنند و دیدى آثار پیمان داشتى که به تو

 .(386: 1، جق1422از محققان،  ین )جمعتو نیز عهدشان را نزدشان بینداز و آن را لغو ک
پیمان عدم تعرض  هاآنگفته شده است اگر از قومی که با  هیآ یکل یدر خصوص معن نیهمچن
بینداز  هاآن سویبهعهدشان را روى عدالت  ،کنند عهدشکنیاى ترسیدى که خیانت و بسته

 ،ی)قرش (الت رفتار کرده باشىعده از بین بردن پیمان برابر باشید، یا تو ب رد هاآن)تا تو و 
هر گاه )با ظهور  :حکم است نیا یحاو هیگفت مفاد آ توانیم یکل طوربه .(11: 3، جق1412
و  و بیهودگى عهد ارزشیبیمقابله به مثل کن و گروه معاهد بیم داشتی، هایی( از خیانت نشانه

 به آنان اعالم کن. راپیمانشان 
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 نبذ عهدمفاد قاعده  یداللت و محتوا .3
آن  تیو عدم رعا یرا الزام یاله یحدود و مرزها تیرعا یالمللنیمعاهدات ب نهیدر زم اسالم

آن را  ،یژگیو نیا تیرا مالزمه با عدم اعتبار معاهده دانسته است، و در صورت رعا
 ت،سقرارداد ا یدر اسالم، متأثر از مفهوم کل «یالمللنیقرارداد ب». مفهوم شماردیم هیالرعاالزم
 ای گریکدیبا  یاسالم یکشورها انیافراد باشد، م نیب نکهیا یجابهتوافق  نیتفاوت که ا نیبا ا

و چه در  چندجانبهصورت بهو چه  دوجانبهصورت بهاست،  یراسالمیغ یبا کشورها
مفاد  روازاین .(39: 1331 ،یگدلیب یائیو... )ض ینظام ،یبازرگان ،یاسیمختلف س یهانهیزم

در  چندجانبه ایصورت دو به یراسالمیو غ یاسالم یکشورها انیم یالمللنیبتوافقات 
محترم و  ،ندپایبند بدان  نیکه طرف یمادام یو اجتماع یاسیمختلف س یهانهیزم

 االجراست.الزم
در آن  ،ندکنشکنى و پیمان رده ککه طرف مقابل تعهد به مسلمانان خیانت صورتىدر اما

حرمت آنان نیز از بین خواهد رفت. در شرایطى  ،اندود انجام دادهعملى که خسبب بهصورت 
، در آن شرایط بسا درنگ کردن دشوکه اماره و عالمت فریب و خیانت هم از آنان آشکار 

و احتیاط و موجب تسلط ناگهانى آنان بر مسلمانان گردد. در چنین  نگریدرونمخالف 
تواند قطع رابطه خویش را با مت اسالمى مىمصالح اسالم و ا سبببهشرایطى حاکم اسالمى 

، ق1419 ،یآنان اعالم کند، ولى جنگ با آنان پیش از ابالغ و اعالن قبلى جایز نیست )منتظر
سوى هرا ب هاآنمعنى افکندن یا اعالم کردن است، یعنى پیمان ه (. داللت قاعده نبذ ب333: 2ج
معنى این است که ه یا ب «سَواءٍ عَلى» تعبیر بهبیفکن و الغا کن و لغو آن را اعالم نما.  هاآن

اند تو هم از طرف خودت الغا کن، این یک لغو کرده عمالًپیمان خویش را  هاآنکه گونههمان
و  پیرایهبیمعنى اعالم کردن به یک روش واضح و ه حکم عادالنه و متساوى است، یا اینکه ب

 (.212: 3، ج1334 ،یرازیخدعه و نیرنگ است )مکارم ش هرگونهخالى از 
عنوان مقابله به به مان،یمفاد قاعده نبذ داللت بر اعالن و ابالغ نبذ عهد و عدم اعتبار پ نیبنابرا

 ماتیو اخذ تصم ستیاعالم جنگ، مقاتله و محاربه ن یمثل است و صرف نبذ عهد به معنا
 است. طیشرا براساس یبعد

در صورت گمان نقض عهد هم سلوک  نامفسر یبرخ دهیسواء به عق یعبارت عل مطابق
اکتفا  مانیاستوار است و به صرف بطالن عهد و تذکر نقض عهد به طرف پ یبر راست نیمسلم

 روازاین .(83: 2، جق1414 ،ی)جرجان ستین زیمرحله مقاتله و محاربه جا نیو در ا شودیم
 شکنیپیماننان در فکر توطئه و که آگونههمان عنىیبه مثل است؛  ابله، به معناى مق«سَواءٍ عَلى»

(. عالمه 332: ق1419 ،یلی)الزح دیرا لغو کن مانیعادالنه با دشمن پ رفتارهستند، شما هم در 
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ها پیمان بسته شده شما و آنکه میان  قومی از اگرنبذ معتقد است  هیآ ریدر تفس زین ییطباطبا
از این جهت بود که  تو رستکرده و آن را بشکنند، و  نتترسیدى که در عهدت خیا است،

را نزد ایشان بینداز و آن را لغو کن، و شان است تو نیز عهد آشکار شدندیدى آثار آن در حال 
در شکستن عهد برابر هم شوید، و یا تا اینکه تو  هاآنتا شما و  کنلغوی آن را به ایشان اعالم 

تو با ایشان معامله به مثل این خود از عدالت است که  چونو استوار شوى،  مساویدر عدالت 
اگر بدون اعالم قبلى با ایشان به جنگ درآیى خواهند گفت که خیانت کرده، و خدا  و کنى

 (181: 9، ج1334 ،ییدارد  )طباطباخیانتکاران را دوست نمى
بر  یبناند مدانسته یلینبذ را تعل هیآ لیدر ذ« إِنَّ اللّهَ ال یُحِبُّ الْخائِنِینَ» عبارت  نامفسر یبرخ

سلوک کن  شانیبا ا یراست قیاست که طبق روش درست و بر طر نیداللت نبذ عهد بر ا نکهیا
متعال  ونداست و خدا انتیمستلزم خ ردیامر صورت نگ نیو نبذ عهد را اعالم نما که اگر ا

لذا گفته شده است نقض عهد  .(82: 2، جق1414 ،یجرجان ینیخائنان را دوست ندارد )حس
فقها  دگاهیاز د چراکه ،ستین زینقض عهد طرف مقابل ظاهر نشده است جا کهیزمانتا 

 (.266: 2، جق1418 ،یزدیمستوجب غدر است )
که  زانیبه همان م دیریانتقام بگ دیاگر خواست، شده است حیتصر میکه در قرآن کرگونههمان

مثل به همان قاعده نبذ به مقابله به  ،(126: )نحل دینسبت به شما عقوبت شده عقوبت کن
نوع مقابله به مثل  نیداللت دارد که ا ،استه گرفتکه از طرف مقابل تعهد انجام  یااندازه

 یو مقابل و با سرشت انسان ییامر عقال منزلهبه زیو ملل ن انیاد ریدر سا عدهقا کیعنوان به
 قرار گرفته است. رشیمورد پذ

دفاع  ینوع مثابهاصل تجاوز و به یکنشهیه ررا تنها، متجاوزعنوان مجازات به به مثل  مقابله
بودن  یموارد حالت عرف یاریمنصفانه و عادالنه است که در بس ،یمنطق یالعملمشروع عکس

: 3ج، 1362 ،یزنجان دیاست )عمدرآمده  یقانون یهاخود را از دست داده و در قالب مجازات
بزند که امارات نقض عهد  یهاطئهکه طرف مقابل تعهد دست به تو یدر موارد نی(. بنابرا461

و عدم تعهد نسبت به  مانیاعالم لغو پ یعنینسبت به نبذ عهد  نیالمسلمآشکار شود. امام
در  دیدارد و مسلمانان نبا یاحکام اسالم یحکم نشان از تعال نیکه ا ورزدیمبادرت م گریکدی

ام دهند، بلکه اول انج یاقدام یدر صورت توطئه بدون اعالم قبل یحت ن،یمعاهدبرابر 
 میامام تصم یاز سو یابالغ شود و سپس با توجه به مصالح دولت اسالم مانیلغو پ ستیبایم

 یحاو نفسهیو ف رددااتخاذ شود و قاعده نبذ صرفاً بر نبذ عهد و اعالم بطالن داللت  یمقتض
 یسالمحاکم ا صیبه تشخ طیشرا یبه اقتضا یبعد ماتیو تصم ستیمقاتله ن رب یمبن یحکم

 .شودیاتخاذ م
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 سوره انفال در خصوص قاعده نبذ اتیشأن نزول آ. 4
قوم  نی)ص( با ا امبریاست که پ ظهیقریبن انیهودیدر مورد داستان  فه،یشر هینزول آ شأن

کمک  ناکه به مشرکمتعهد بودند  ظهیقریبن انیهودیآن مفاد  براساسداشت و  و پیمان معاهده
قرار دادند، لکن بعد  نامشرک اریاما نقض عهد کردند و سالح در اخت ،نکنند یحاتیو تسل ینظام

معاهده  هاآنمجدداً با  گریو درخواست عفو نمودند. بار د ردندک انیاشتباه و نس یاز آن ادعا
بار  نیدر جنگ خندق به دشمنان اسالم کمک کردند و نقض عهد نمودند. ا مجدداًبرقرار شد، 

 (.331: 1، جق1428را شد )فاضل مقداد، قاعده نبذ اج ه،یبا نزول آ
آنان  رایز دهد،یرا م نهیمد انیهودیدستور مقابله به مثل با  )ص( امبریخداوند به پ ه،یآ نیا در

با  یبه همکار یپس از چند یبستند، ول زیآممسالمت یستیهمز مانیپ )ص( امبریدر ابتدا با پ
سبب شد که دستور  انتیخ نی. ادادندیم یاریو در جنگ آنان را  ندپرداخت شانیدشمنان ا

مقابله به مثل در  یرا در عرف امروز نوع نیو مقابله به مثل با آنان صادر شود و ا مانینقض پ
(. بنابر 393: 1323 ،یعتی)شر شمارندیم دهیپسند یآن را امر زین عقالو  دانندیم ثاقینقض م

پیمان بسته بود که  هاآنبا  )ص( ارد. پیامبرگفته مفسران، چهار آیه اول به یهودیان مدینه نظر د
پیامبر و مسلمانان خیانت نکنند و به دشمن او کمک نرسانند و در مقابل بر دین و آداب و  به

بارها پیمان با  هاآننشوند؛ ولى  هاآن متعرضدینى خود باقى بمانند و مسلمانان  هایدستور
 به جنگ انجامید.در نهایت کارشان  آنکهمسلمانان را شکستند تا 

در  زین یبعد دوراندر  نکهیاز جمله ا ،عمل شده استقاعده نبذ  بهاسالم، مکرراً  خیدر تار
قبرس و  انیشرح که در زمان عثمان با فتح قبر منیبدقاعده اجرا شد،  نیداستان مردم قبرس ا

تناد معاهده منعقد شده و پس از نقض عهد توسط قبرس، مسلمانان به اس یحکومت اسالم
 (. 123: م1986 ،ی)بالذردند کرمقابله به مثل و نبذ عهد  ذ،قاعده نب

 یشکنعتیو ب نیجنگ صف انی)ع( در جر یعل نیرالمؤمنیام یخیتار یهااز نقل یبرخبراساس 
بن  دی)سند دکرطرف مقابل استناد  شکنیپیمانو  انتیسوره انفال و خ 83مبارکه  هیبه آ هیمعاو

 شانیا مت)ع( در مواجهه با انکار حق حکو ریشرح که حضرت امنیبد ،(261: ق1411طاووس، 
 ی(. برخ363: 8، ج1362 ،یمشهد ی)قمدند کراستناد  هیآ نیبه ا عتیو امتناع از ب هیتوسط معاو

اند دانسته )ع( نیرالمؤمنینسبت به ام یشکنعتیبدر  هیمعاو انتینبذ را خ هیمنظور از آ زین نامفسر
 (.239: 1، جق1414 ،یقم ؛ 318: 2، ج1334 ،یبحران ؛164: 2، جق1418 ،یزیالحو ی)العروس

 

 نبذ یمستندات قاعده فقه. 5
سوره مبارکه انفال است. به لحاظ  فهیشر اتیو آ مینبذ، قرآن کر یمستند قاعده فقه نیترمهم

شد، در زمان حکومت حضرت  انیب هیکه در شأن نزول آگونههمان زی)ع( ن تیاهل ب رهیس
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در کتاب و سنت  روازاین ،)ع( به مفاد قاعده نبذ عمل شده است ریسول )ص( و حضرت امر
 برخوردار است. ییواال گاهیقاعده نبذ از جا

لزوم  تیدر کل یو سن عهیاعم از ش نیقیفر یکه جمهور فقها شودیگفته م زین یمنظر فقه از
لزوم  نیالزم است و ا یهدنه عقد بنابر اجماع فقها، عقد امان و .ندنظرهمعمل به قاعده نبذ 

 ایکه مخالفت با مفاد عقد و  یجز در موارد ،است یباق ،نگردد نیکه ضرر متوجه مسلم یمادام
وجود نداشته باشد،  انتیکه خوف خیو اتهام در نقض عهد حاصل گردد و درصورت هشبه
 (.434: ق1418 ،یلیبه عهد واجب است )الزح یوفا
 یمعننیبد ،ناد به قاعده نبذ و علت لزوم نبذ عهد، تحرز از غدر استاست گرید لیجمله دال از

: ق1418 ،یلیطرف معاهده گرفتار شود )الزح رنگیو ن بیدر دام فر دینبا نیکه حکومت مسلم
قاعده  ز،یمستند عمل به قاعده نبذ ن نی. آخرشودیمحسوب م یعقل لیدل نوعیبه( که 439

طرف معاهده، از جمله  یاز سو انتیبروز خ چراکه ،دانسته شده است رارالضرر و الض
 میقرآن کر حیبر تصرعالوه نی(. بنابرا332: ق1419 ،یلیاست )الزح نیاضرار به مسلم قیمصاد

)ع(  نیمعصوم رهیقاعده در س نیمفاد ا ط،یدر صورت احراز شرا نیبه لزوم نبذ عهد معاهد
نبذ عهد اتفاق نظر دارند،  تیبر کل یو سن عهیش یفقها ورمورد عمل قرار گرفته است و جمه

طرف معاهده، اعالم عدم  انتیدر صورت آشکار شدن نشانه خ ز،ین یبه داللت عقل نکهیضمن ا
 است. یهیبد یامر مانیبه پ پایبندی

 

 قاعده یکاربرد و محل اجرا. 6
 اندکردههدنه ذکر  آمدن سربهقاعده نبذ در مورد خاتمه و  یمحل اجرادر خصوص فقها  یبرخ

شک مقابله به مثل با او دست به حمله بزند، بى مثالًپیمان را نقض کند و  عمالًکه اگر دشمن 
جواز یا از باب دفاع است و یا از آن جهت که پیمانى که مانع از حمله به »جایز است و این 

 (.21: ق1412 ،ایخامنهحسینی« )لغو شده است خودخودبه شد،دشمن مى
در  ،فقها ذکر شده یاز سو هیعقد هدنه و جز انیکه م ییهاعمده تفاوت خصوص عقد هدنه، در

 نیو هدنه ا هیعقد جز انیم یاما تفاوت جوهر ،است یواقع تفاوت در عالئم و مسائل عارض
آن  یشده و قلمرو حکومت نیاست که مغلوب مسلم یطرف مقابل دشمن هیاست که در عقد جز

ط شده است و در حال حاضر از جمله فتوحات و ها ساقفتح و دولت آن نیبه دست مسلم
اسالم. در مهادنه  نیاز د ریاست غ ینیها دآن نیاما د ،شودیمحسوب م یقلمرو حکومت اسالم

 یحکومت خود مستقر است و دولتش باق یایو جغراف یاست که در اراض یطرف مقابل دشمن
که در صدر اسالم بر گونههمان باشد. نیاز دولت مسلم شتریممکن است قدرتش ب یحت ،است
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بسته شده اما با  هیداراالسالم جز یاهل کتاب شام بعد از فتح شام و قرار گرفتن در اراض
عقد هدنه منعقد شده بود. خالصه  ،فتح نشده بود نیکه توسط مسلمیمکه تا زمان انیشیقر
و در عقد  شودمیمنعقد  اردخود قرار د تیکه تحت حاکم یدولت محارب انیعقد هدنه م نکهیا

 انیو عمده م یتفاوت اساس نیو ا شوندمیمحسوب  یاهل ذمه از اتباع دولت اسالم هیجز
 (.2: 1336 ،ایخامنهحسینیاست ) هیهدنه و جز

 نیبا ا ،دانسته است یرا راجع به مستأمن جار هیحکم آ الفقهاءتذکرةدر  یعالمه حل مرحوم
بدون انعقاد عقد ذمه در امان قرار گرفته است است که  یکه در عرف فقها مستأمن کس فیتعر

(. 322: 9، جق1414 ،یامام بدون عوض و مشابه آن امان گرفته است )عالمه حل یکه از سو
دانسته است که مستأمن و  یرا در مورد مستأمن و معاهد جار هیآ زین یطوس خیمرحوم ش
 سال یکمدت کمتر از  یان برادو با گرفتن ام نیمعنا که انیبد ؛واحدند فیتعر یمعاهد دارا

به پرداخت  یازین سال یکدر داراالسالم حضور دارند که تا کمتر از  یاستقرار دائم یو نه برا
 جادیمعاهد و مستأمن ا یو نقض امان از سو انتیخ جادیامام خوف ا یندارد. اما اگر برا هیجز
ق، 1323 ،ینش بازگرداند )طوساو را به مأم تواندیشده و امام م یدوره و مدت امان منقض ،شد
شده به مأمنشان برگشت داده امام، افراد امان داده یاز سو مانیلذا پس از افکندن پ .(42: 2ج
 (.386: 1، ج ق1418 ،ی)راوند شوندیم

گفت اگر کفار با مسلمانان سر جنگ نداشتند و با یکدیگر علیه مسلمانان  توانیم یکل طوربه
 کرد قسط و عدل و نیکى و انصاف عمل براساستوان با آنان مى ،نشدند پیمانهمهمدست و 
با آنان پیمان و قرارداد امضا کرد و تا  ،که مصلحت اسالم و مسلمین اقتضا کندو درصورتى

بر حکومت اسالمى و امت مسلمان  ،که آنان به پیمان و قراردادهاى خویش استوارندنىزما
ه از نص کمحترم بشمارند و به آن پایبند باشند، و چنان واجب است که آن پیمان و قراردادها را

 .(333: 2، جق1419 ،یاین از لوازم ایمان و تقواست )منتظر ،آمد دستبهآیات شریفه الهى 
در  یاست و اصل اول یدولت اسالم یخارج استیقاعده در س نیکاربرد ا یموارد اصل روازاین

در  یالمللنیعرف و قواعد آمره ب تیرعا ها،ثاقیبه معاهدات و م یوفا یخارج استیس
نحو  چیاست و به ه« بر جنگ»و « در جنگ»حقوق  تیمسلحانه و رعا یالمللنیمخاصمات ب
شارع مقدس طبق قاعده مقابله به مثل، دنبال اهداف مقدس به  و ستین زیها جاتخلف از آن

س، در معاهدات و ها پاسخ داده است. پبه خود آن هیدشمن شب یو عمل یتجاوزات زبان
 شکل یجهان ای یامنطقه صورتبه ایچند دولت منعقد شده  ایدو  نیب اینکهاعم از  هاثاقیم

 زین یدولت اسالم ،به نقض قرارداد دست بزنند لمقاب یهاطرف ایچنانچه طرف  ،باشد گرفته
 یشور اسالمک یقاعده در روابط خارج نیا ،یکل طوربه. کندیم یتلق کنیلم ن أکقرارداد را 
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روابط  کنندهتنظیماز اصول  یکیآن را  توانیم یعبارتبه .شودیمختلف اعمال م یهادر عرصه
 (.412: 1323 ،یعتیشرشمار آورد )به گرید یبا کشورها یکشور اسالم

 دیبا»معتقد است:  کایبا آمر رانیدر مورد رفتار متقابل ا )ره( ینیامام خمخصوص  همین در
که حاال با ملت طورهمانبخواهد  کایدارد، اگر آمر یچه نقش ندهیخودش در آ کایآمر مینیبب
به دولت  کایبا ما رفتار کند نقش ما با او خصمانه است و اگر چنانچه آمر کندیمعامله م رانیا
 .(32: 3، ج1331 ،ینی)خم «میکنیاحترام بگذارد ما هم با همان احترام متقابل عمل م رانیا

 یهاعرصه یکشورها در تمام نیکه ایتا زمان رمسلمانیروابط با دول غ میدر تنظ نیبنابرا
و... به مفاد معاهدات  یتیو امن یمعاهدات نظام ،یو کنسول کیپلماتیروابط د ،یحقوق ،یاسیس

 طیاما در صورت حصول شرا ،متعهد به انجام تعهدات متقابل است زین یدولت اسالم ،ندپایبند
 . ردیگیصورت م ینبذ عهد و مقابله به مثل از جانب دولت اسالمقاعده نبذ حکمفرماست و 

 

 قاعده نبذ یاجرا طیاحکام و شرا. 7
است که احکام و  ینبذ، ضرور یو مفاد  قاعده فقه یو اصطالح یلغو یبا معان ییاز آشنا پس

 تا حدود و ثغور و گستره شود یبحث و بررس هیامام یشروط عمل به قاعده نبذ از منظر فقها
 .عمل به قاعده نبذ مشخص شود

 

 طرف معاهده انتیخ یهاآشکار شدن نشانه .7-1
به معناى شکستن عهد در  ،استده کرذکر  البیانمجمعدر  یکه مرحوم طبرس طوریبه خیانت
اما این معنا تنها  ،(281: 4، ج1332 ،یکه آدمى را در آن امین دانسته باشند )طبرس است چیزی

معناى خیانت در عهد و پیمان است، و خیانت به معناى عام عبارت است از نقض هر حقى که 
 انتیخ روازاین .(181: 9، ج1334 ،ییچه در عهد و چه در امانت )طباطبا ،دقرارداد شده باش

طرف  نکهیمانند ا ،محسوب شود شکنیپیمانمطابق عرف و عادت،  آنچهعبارت است از هر 
(. مستفاد از منطوق و 441: ق1418 ،یلیکند )الزح یبانیدشمن مسلمانان پشت گریمعاهده از د

حکم  انیو جهت ب فهیشر هیفقها در استنباط از آ میکر آنمرتبط با نبذ عهد در قر اتیمفهوم آ
نبذ عهد به صرف  ایمعاهده و  یبر لزوم نقض عمل یرا مبن یمختلف هایقاعده نبذ، نظر یفقه
 است: یکه به شرح قابل بررساند دهکرارائه  انتیخ یهاهر شدن نشانهظا
: از منظر فاضل مقداد قاعده نبذ در مورد کسى است که انتیعهد با ظاهر شدن خوف از خ نبذ

عهد و  تیچون عدم برابرى در رعا ،هاى نقض از او، ظاهر و هویدا شده استعالئم و نشانه
در  ییعالمه طباطبا .(331: 1، جق1428)فاضل مقداد، است  یقاطع شرکت و همکار مانیپ
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از اینکه امرى خطرناک و  هاییعالمتنبذ معتقد است معناى خوف این است که  هیآ ریتفس
و  مانیلغو پ ،ظاهر شد انتیاگر در آثار خ لذا ،شودظاهر  ،االحتراز در شرف وقوع استالزم

 انتیعقد هدنه به صرف ترس از خ .(181: 9، ج1334 ،یی)طباطبا ردیگینبذ عهد صورت م
است که داللت بر نقض  انتیامارات خ ربلکه نبذ عهد مستلزم ظهو ،شودینقض شکسته نم
نبذ  .(383: 1، ج ق1418 ،یباشد )راوند دهیبه مرحله اشتهار نرس هرچند ،عهد داشته باشد

و نقض  انتیخکه ترس از  ردیگیصورت م یزمان مانیعهد و آگاه کردن طرف عهد از لغو پ
 (. 29: 13، جق1412، یقم یروحان ینیباشد )حس انتیبر آثار و قرائن دال بر خ یعهد مبتن

است اگر امام احساس خیانت کند، نسبت به لغو پیمان  معتقددر قواعد  زین یمرحوم عالمه حل 
ظن و اتهام  جادیبه صرف ا هیجز مانیاما در پ دهد،یاقدام نموده و به آنان هشدار م

(. ایشان در تذکره 813: 1، جق1413 ،ی)عالمه حل ستین زیجا هیجز مانینقض پ یشکنمانیپ
 آنکهکند، مگر و براى نقض پیمان کفایت نمى ستیمجوز نبذ عهد ن میکه صرف ب دیافزایم

 .(332: 9، جق1414 ،یاز آن بیمناک است، وجود داشته باشد )عالمه حل آنچهاى بر نشانه
ملتزم به  هاآن چراکه ،شودینقض نم انتیبه صرف خوف خ هاآنعقد  اهل ذمه که برخالف

 انت،یبه صرف خ ستیشخص معاهد به حدود ملتزم ن اما ،و حدود آن هستند یاحکام اسالم
با آشکار  یاز منظر عالمه حل روازاینلذ .(322: 9، جق1414 ،ی)عالمه حل شودیاو نبذ م مانیپ

لکن در خصوص  ،شودینقض م مانیمتقابل پ صورتبهه، در مورد عقد هدن انتیشدن آثار خ
 .ستیموجب نقض عهد ن انتیصرف ظهور آثار خ هیعقد ذمه و جز

باید  ،دشومیاز طرف مسلمین اعالم  یکطرفهدر مواردى که فسخ  ،منظر صاحب جواهر از
ثابت محسوس و  کامالًدیگر متعاهدین  ةباشد که خطر و قصد خیانت از ناحی چنان آنشرایط 

از  یکجانبهگاه مجوز فسخ بخش هیچگردد، و اما احتمال خیانت بدون استناد به مدارک اطمینان
(. صاحب جواهر پس از نقل 294: 21، جق1414طرف مسلمین نخواهد بود )صاحب جواهر، 

هایى، احساس لیکن اگر امام بر اثر وجود نشانه»زند: بر آن چنین تعلیق مى مذکور عبارت
]یعنى آن را لغو  گرداندو اندیشناک شد، در این صورت عهد آنان را بدانان برمى خیانت کرد

اگر از خیانت قومى بیمناک شدى، پس همسان، »که  لدلیل حکم خداى متعابهکند[، مى
، ق1414)صاحب جواهر، « عهدشان را به سویشان بینداز، که خداوند خائنان را دوست ندارد

گفت بنا به نظر اکثر فقها و قول مشهور نبذ عهد با ظهور و  انتویم نی(. بنابرا294: 21ج
 .ردیگیم تطرف مقابل صور انتیها و ترس خآشکار کردن نشانه

مسائل مهم نظامى و اجتماعى، منتظر وقوع خیانت نباشید، بلکه باید با احتمال خیانت نیز اقدام  در
تا خوف خیانتى نیست، وفا الزم است کرد. اسالم به قراردادها و معاهدات خود پایبند است و 
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در  حتماً ،(. اما روشن است که این ترس بدون دلیل نخواهد بود381: 4، ج1323 ،ی)قرائت
و زدوبند با  شکنیپیماندهد در فکر شوند که نشان میمرتکب اعمالى مى هاآناست که  اىنهزمی

را لغو  هاآندهد که پیمان م اجازه مىدشمن و حمله غافلگیرانه هستند، این مقدار از قرائن و عالئ
و بدون  کجانبهیکه  ستینبذ به آن معنا ن هیآ .(212: 3، ج1334 ،یرازیشده اعالم کند )مکارم ش

خوف  یشکنمانیاز اراده پ ییهادنبال نشانهبه شهیبلکه هم ،ها را بشکنندبا آن مانیپ یانشانه چیه
ها شکسته شود با آن مانیدستور داده شده پ ،شدها ظاهر نشانه نی. هر گاه اشودیحاصل م
 صرفاً ،تکه در آیه آمده اس« خوف»مقصود از  نیبنابرا .(181: 14، ج 1391 ،یرازی)مکارم ش

شود، بلکه مراد هیچ قرینه و شاهدى در ضمیر ولى امر پدیدار مىبىگمان و اندیشناکى نیست که 
 (.21: ق1412 ،ایخامنهحسینی) آن ترسى است که قرائن خارجى آن را تأیید کند

شرح که: نیبد ،هستند انتیبودن خ یفقها قائل به فعل ی: برخانتیبودن و وقوع خ یفعل لزوم
طرف مقابل  یاز سو یستیاستفاده کرد که نقض عهد با توانیسوره انفال کامالً م فهیشر هیاز آ»

 یبه سو عهدنامهپرتاب  یعنینبذ ) شیبرا یبه نحو بالفعل انجام شده باشد تا دولت اسالم
است  نیمنظور ا رای( است؛ زیاستنباط، جمله )على سوا نیبر ا نهیمقابل مجاز گردد. قر رفط

که طرف مقابل کرده( انجام دهد.  یهمان عمل قاًیدق یعنیبه نحو برابر ) یکه دولت اسالم
ت که دولت اس نی. البته  منظور اشودنمیبه صرف خوف و احتمال، نقض مجاز  نیبنابرا
قطع ارتباط(  کجانبهیاعالم  ینقض نکرده، مجاز به نقض )یعن طرفمادام که  یاسالم

 (.181: 1393)محقق داماد،  «باشدینم
 دهیتفاوت نظر د نیا زیاهل سنت ن یفقها انیعمل به قاعده نبذ و در م یخیتار یهانمونه در
استفتا کرد، در آن روز  نهیمد یفقهانبذ عهد قبرس حاکم وقت از  انیمثال در جر برای .شودیم

 حاقابواس نه،ییبن ع انیسف ،یبن سعد، مالک بن انس، اوزاع ثیعبارت بودند از: ل نهیمد یفقها
آنان به استناد قاعده نبذ، فتوا به جواز نقض عهد دادند ر بیشت گران،یو د نیبن اع یموس ،یفراز
اهل قبرس همواره »نوشت:  نیسعد چنبن  ثی. لدندکربه صبر و عدم تعجیل  هیتوص تیو اقل

به مسلمانان و کمک به دشمنان آنان و خداوند فرموده  انتیمتهم هستند به نقض عهد و خ
 ه،یآ نی. در ا«نیالخائن حبیتخافن من قوم خیانة فانبذ إلیهم على سواء إن اهلل ال  وإما»است: 

. به دیداشت انتیخ میه است اگر ببلکه فرمود د،یکن نیقی اینکهمگر  دیخداوند نفرموده نبذ نکن
است با  لیتا هرکس ما دیسال به آنان مهلت ده کیو  دینظر من، شما معاهده آنان را نبذ کن

و هرکس بخواهد به بالد روم  دیملحق شود، قبول کن یذمه و خراج به جامعه اسالم راردادق
ه را امضا نکند و به حالت کس بخواهد در قبرس بماند و قرارداد ذم و هر دیرود مانع آنان نشو
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مهلت دادن حجت را بر آنان  سال یک د،یبا آنان جنگ دیباو  شودمیجنگ باشد عدو محسوب 
 «. فتوا را صادر کرد نیهم رینظ زین یاوزاع شود،یم یعهد آنان تلق یو وفا کندیتمام م

زمان ثابت شدن  تا ستیبایو م ستین زینبذ عهد جا یمالک بن انس پاسخ داد که به نظر و اما
در  ایعجلهاست که  نینظر من ا: »دکراستدالل  نیصبر کرد. مالک در پاسخ خود چن انتیخ

حجت بر آنان تمام گردد خداوند فرموده است؛  آنکهتا  ردیانجام نگ زینقض عهد نشود و ن
گشتند چنانچه آنان پس از اتمام حجت باز به راه مستقیم برن  .«عهدهم إلى مدتهم همفاتموا الی

 نیدر چن گرینبذ کرد، د توانمیثابت شد آنگاه  انتیشما غدر و خ یو برا دندیورز انتیو خ
 (.123: م1986 ،یآنان است )بالذر یو ذلت برا دیشما معذور هست یطیشرا

قاعده نبذ است که  انیدر مورد جر فهیشر هیتفاوت نظر بر دو گونه استنباط از آ نیا نیبنابرا
که محفوف به  انتیو خوف خ ستیالزم ن انتیبه خ یقطع نیقیعتقدند دسته اول م یفقها

نظر است که با توجه به  نیاما گروه دوم بر ا ،نبذ الزم است یجهت اجرا ،باشد یقرائن کاف
طرف  یبه عهد و اتمام عهود، مادام که قطع و یقین به نقض از سو یوفااصل عام وجوب 

با توجه به  رسدینظر م. بهستین زینگردد، نبذ جاآنان احراز  انتینشود و خ لیمقابل تحص
که مستند  انتیعبارات صرف وقوع ترس از خ اقیمبارکه سوره انفال و س هیمنطوق و ظهور آ

 انتیکه دفع آن خ ینحوبه ،باشد انتیوقوع بودن خ رفبر در ش یمبن یقطع لیبه دال
 است.  یجهت نبذ عهد کاف ،االحتراز باشدالزم

 

 قابل انتساب به طرف مقابل تعهد باشد انتیخ .7-2
فعل نقض هدنه  ایبا قول  اهل هدنه هیاتفاق افتاد و بق نیمهادن یبعض ینقض هدنه از سو اگر

 یاما اگر افراد ،افتدیعهد در حق همه اهل هدنه اتفاق م نقض ،را انکار نکردند ناتوسط ناقض
 انیهدنه م مانیصلح و پ ،دندهدنه را انکار کر ناکه هدنه را نقض نکردند، فعل ناقض

(. اگر نقض 388: 1، ج ق1418 ،یبر هدنه برقرار خواهد بود )راوند ماندگانباقیداراالسالم و 
نقض  درصددکه  یو رهبر طرف معاهده نباشد، نبذ عهد فقط نسبت به گروه ریعهد با اذن ام
 انتیرفتار و خ نیاهدمع یاما اگر باق ،(439: ق1418 ،یلی)الزح افتدیاتفاق م ،عهد هستند

نقض  نیعقد هدنه در حق همه معاهد ،نجستند یها تبررا انکار نکردند و از آن شکنانپیمان
 یریگقول خود از آنان کناره ایرا انکار کردند و با فعل و  انتکارانیاما اگر رفتار خ ،شودیم

لذا  .(324: ق1914 ،یلی)الزح ردیگیصورت نم ریعده اخ نینبذ عهد در خصوص ا ،کردند
 نیمستوجب نبذ عهد کل معاهد زین ستندین انتیخ درصددکه به ظاهر  یسکوت افراد یحت

که  یافراد یاز سو انتینظر اگر صرف عدم انکار خ نی(. مطابق ا328: م1914 ،یلیاست )الزح



 
 
 

 یحکومت اسالم یخارج استیو س المللنیدر فقه روابط ب« نبذ»قاعده  گاهیجا
 

 

121 

بر  انتیموضوع را انکار نکنند، خ نیافراد متعهد ا هیو بق فتدیبه معاهده هستند اتفاق ب پایبند
 .ردیگیم ورتو نبذ عهد ص شودینوشته م نیهمه متعهد یپا
، خیانت با عمل، امضا یا تسبیب رئیس و فرمانده جبهه دشمن مقام معظم رهبری دهیعق به

جنگ و صلح نقشى ندارند و دولت طرف  مسئلهشود و رفتار خائنانه کسانى که در حاصل مى
که  بسیآتشخللى به پیمان ترک مخاصمه و  نداشته است، انتیدخالتى در آن خ زیمعاهده ن

اند که در عالمه حلى و دیگران گفته آنچهکند و شده است، وارد نمى بستهمیان دو دولت 
 شکنپیمانگروهى، اگر دیگران خاموش یا خشنود باشند، همه آنان  توسطصورت نقض هدنه 

اعالم برائت کنند، پیمان نسبت  روند و اگر آنان کناره جسته باشند یا از این حرکتشمار مىبه
به آنان همچنان برجاى است، از فروضات باب هدنه بیرون است. چون پیمان هدنه میان دولت 

گونه که در عقد ذمه آنشود، نه میان دولت و یکایک مردم، اسالمى و دولت متخاصم بسته مى
 یان دو دولت تأثیرى ندارد.برخى افراد بر پیمان منعقدشده م غیرمسئوالنهرفتار  بنابرایناست. 

شود، بلکه با طرف صلح، به اقدام مستقیم و آشکار رئیس آن منحصر نمى دولتالبته خیانت 
اى از افرادش نیز محقق هاى خائنانه پارهتسبیب او در خیانت یا امضا و موافقت او با حرکت

امضاى کردار برخى که همراه با تسبیب یا رتىدرصو -گردد. لیکن رضایتش به این خیانتمى
گردد و حکم آن دو را ندارد و دلیلى بر یکى به تسبیب و امضا ملحق نمى ،از افرادش نباشد

حدى نرسد بهکه زمانىرضایت قلبى رئیس یا دیگرى تا  ن،یها در دست نیست. بنابرادانستن آن
 قرارداد مردمیان رضایت خود را آشکار سازد و م آنکهمانند  ،امضا یا تسبیب تلقى شود که عرفاً

در پیمان هدنه که میان او و دولت اسالمى منعقد  ،را ترویج کندبس، ترک مخاصمه و آتش
اى کسان، بر اصل پیمان منعقد میان دو دولت گرچه خیانت پارهاحال  شده است، تأثیرى ندارد.

، شوندمربوط مى و مجازات خیانتکاران خود، مستوجب احکام گذارد، لیکنتأثیرى نمى
سر زده، جرم است و ناچار باید پیامدهاى قانونى آن  مرتکبمعنى که این کارى که از بدین

حتى از نظر عرف عقال و ارتکاز متشرعین بعید نیست که از دولت متخاصم که  لحاظ شود.
اند و را با توجه به جرائمى که مرتکب شدهمرتکبی پیمان صلح بسته است، خواسته شود تا 

 انتیخ فصررو ازاین ،(112-113: 1336 ،ایخامنهحسینیها مجازات کند )متناسب با آن
قابل انتساب به رئیس و  بیتسب ستیبایو الزاماً م ستیموجب نبذ عهد ن نیاز معادن یبرخ

 فرمانده جبهه دشمن باشد.
اگر دشمن توانست ثابت کند که اقداماتش بد فهمیده شده و قصد نقض پیمان  نکهیبر امضاف

ته و امام مسلمین در این مورد دچار خطا شده است و امام نیز این مطلب را بپذیرد، در آن نداش
که از همان صورت پیمان به قوت خود باقى است و نیازى به تجدید آن نیست. اما درصورتى
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اى اندیشناک شده باشد، پیمان صلح هم چنان هیچ قرینهبىبر خیانت نبوده و امام  اىقرینهآغاز 
 (.21: ق1412 ،ایخامنهحسینیوت خود باقى است  )به ق

 

 یحکومت اسالم یلزوم صدور حکم نبذ عهد از جانب امام و رهبر .7-3
قاعده نبذ از مسلمات و منطبق بر مقتضاى حفظ مصالح اسالم و مسلمین است، لکن  یاجرا
 است. یسالمبر عهده امام و حاکم جامعه ا نیو مصالح مسلم یو مکان یزمان اتیمقتض صیتشخ

امام  .مختلف بر عهده امام است یهامختلف و ازمنه و مکان طیمناسب در شرا میتصم سنجش
در این مورد با توجه به شرایط و اوضاع آنچه را به مصلحت مسلمانان ببیند، انجام خواهد داد 

ده رو گفته ش نیاز هم .(116: 1336 ،ایخامنهحسینیو تصمیم مقتضى را اتخاذ خواهد کرد )
، از تعهداتاعتبارى است تشخیص شواهد و قرائن خیانت و تصمیم بر الغاى قراردادها و بى

به صرف بروز قرائن  نیبنابرا .(381: 4، ج1323 ،یاختیارات رهبر جامعه اسالمى است )قرائت
خود موجب انفساخ عقد یخودبه ،آشکار شود زیکامل ن صورتبه هانهیاگر قر یحت انتیخ

نبذ عهد  صیها نخواهد بود و تشخدولت گریو د نیمسلم انیم دهمعاهدات منعق ریسا ایهدنه 
 است. یبر عهده امام و حاکم جامعه اسالم نیو صدور حکم آن طبق مصالح مسلم

 

 نبذ عهد یفیحکم تکل .7-4
 میکه مستق یشرع یقرار دارد و عبارت است از حکم یدر مقابل حکم وضع یفیتکل حکم

 ،عبادی ،یشخصاعم از  یاو را در ابعاد مختلف زندگ فهیو وظ ردیگیم به فعل مکلف تعلق
شراب و وجوب نماز  دنیمانند حرمت نوش ،کندیمشخص م یاسیو س یاقتصاد ،یخانوادگ
 یفیحکم تکل ونیمشهور اصول دهیبه عق .(124: 1339، 1صدر، ج ؛283: 1، جق1431)صدر، 

مکارم  ؛84: ق1412 م،یاباحه )حک پنج نوع است: وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و
وجوب  ایخصوص جواز و  در و( 93: 2، جق1422 ،یخوئ ؛322: 3، جق1422 ،یرازیش

 هاینظر لیشرح و تحل هوجود دارد ک یفقها اقوال مختلف انیعمل به مفاد قاعده نبذ در م
واجب در نبذ عهد  یمنظر مقام معظم رهبر از، نکهیاز جمله ا رسدینظر مبه یفقها ضرور

 یمنتف ،دو طرف برقرار بوده است نیکه ب یاست به طرف مقابل اعالم شود که عهد و امان
وجود ندارد.  یو مسلمانان عهد هاآن مابینفیبه بعد  نیاز ا روازاین ،است افتهی انیشده و پا

پیمان را نقض کند و  عمالًسر آمدن هدنه آن است که اگر دشمن بهحاصل سخن در مورد 
شک مقابله به مثل با او جایز است. و این جواز یا از باب دفاع دست به حمله بزند، بى مثالً

لغو شده  خودخودبهشد، است و یا از آن جهت که پیمانى که مانع از حمله به دشمن مى
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 طیدر صورت حصول شرا زین یمرحوم عالمه حل .(21: ق1412 ،ایخامنهحسینیاست )
 یقیامان برقرار شد اگر امام به طر نکهیبعد از ا»هد است: قائل به وجوب نبذ ع نوعیبه

و  فکندیکرد، بر امام واجب است عقد امام را به سمت او ب دایفرد مستأمن را پ انتیخوف خ
 (. 322: 9، جق1414 ،ی)عالمه حل« او را به دارالحرب روانه سازد

 هیدر آ« فانبذ»امر فعل  غهیوجوب نبذ عهد، امر به نبذ عهد در قالب ص لیدال نیترمهم از
 یکه برا نظر نیامر از ا غهیص نییاز منظر اصول چراکه ،سوره مبارکه انفال است 82 فهیشر

مستفاد  یظهور در وجوب دارد و وجوب آن به حکم عقل ،مطلق طلب وضع شده است
 تیموال و عبود تیحق مولو تیرعا لیدلبهاطاعت از امر موال  وم. به حکم عقل لزگرددیم

بر اذن ترک ذکر نشده است، عمل به موضوع امر  یمبن یانهیکه قر یاست و مادام یعبد ضرور
امر در  غهیبر ظهور ص یمبن یبر داللت عقلعالوه نکهی(. ضمن ا128: 1324واجب است )مظفر، 

 اتیتمسک به روا ل،یدال نیاز ا یاند که بخشکرده داللاست یبه ادله متعدد نییوجوب، اصول
 (.269-262: ق1423 ،ییو بها 136: 1، جق1413 ،یاست )طوس

( در ع) ریحضرت ام انیبه ب توانیادله وجوب عمل به قاعده نبذ م لیو تعل نییدر تب نیهمچن
به  یالبالغه در خصوص وفانهج 289در حکمت )ع(  نیرالمؤمنی. امدکرالبالغه تمسک نهج

و  وفاییبیو  گرحیلهمردم غدار  وفا به: »دیفرمایم انتیو خ رنگیعهد در مقابل اهل ن
 «.با مردم غدار وفاء در نزد خدا است وفاییبیگری و حیلهمکرپردازی نزد خدا است و 

 رنگیبه عهد مرتکب غدر و ن یکه طرف مقابل در قبال وفا ییگفته شده است در جارو ازاین
و  ستیهد واجب نبه ع یبلکه وفا ،است زیطرف مقابل نقض عهد جا یبرا تنهانه ،شده است

 یوفا نیبنابرا .(193: 4، جق1411 ،ییخو یاست )هاشم حیقب رنگینسبت به اهل ن یوفادار
 نظر فقها مستلزم غدر است. از انتیبه عهد در مقابل اهل خ

و عهد خود را  مانیکه پ یبه کار کس روازایناست،  یزیترک گفتن چ یدر اصل به معنا غدر
)ع( در کلمات قصار  ریرو حضرت ام نی. از همشودیگفته م غدر ،دیبشکند و آن را ترک گو

به عهد خود  پایبندکه  یو کسان شکنانپیماندر برابر  دیاست: انسان نبا البالغه فرمودهنهج 289
ها ها را گناه بداند، بلکه بالعکس اگر آنشکستن در برابر آن مانیدچار وسوسه شود و پ ستندین

نشانه ضعف و ذلت ما در برابر  م،ینها به عهد خود وفا کر برابر آنعهد خود را بشکنند و ما د
 شود،یمشابه م عیها در وقاآن و سبب جسارت کنندیهاست و آن را حمل بر ترس ما مآن

وفا در  یمقابله به مثل نوع نیا .دیها مقابله به مثل کندستور داده شده که در برابر آن روازاین
 یهادستور داده شده است با ظهور نشانه نکهیبر امضاف ،ودشیخدا محسوب م شگاهیپ
کنند  سوءاستفادهکردن مسلمانان  ریغافلگ یشکسته شود تا مبادا از آن برا مانیپ ،یشکنمانیپ
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از موارد به  یاریسلب حق مقابله به مثل در بس روازاین .(181: 14، ج 1391 ،یرازیش)مکارم 
در  نیبنابرا .(461: 3ج ،1362 ،یزنجان دیواهد شد )عمخ یحق دفاع مشروع تلق ینف یمعنا

اعالن بطالن  ستیبایواجب است و م ینبذ عهد بر حاکم اسالم ط،یصورت حصول شرا
 ریو غافلگ سوءاستفادهعدم نبذ عهد مستلزم غدر،  چراکه ،شود بالغمعاهده به طرف مقابل، ا

 .شودید مطرف مقابل تعه یهاانتیدر مقابل توطئه و خ نیشدن مسلم
 

  یریگجهینت
 تی( و اهل بصاسالم ) یو سخنان رسول گرام اتیاست که در روا ییهابه عهد از مقوله یوفا

به عهد،  یو وفا ینداریکه د ییتا جا ؛خاص وجود دارد دیداشته و بدان تأک یاژهیو تی)ع( اهم
، اندشمرده نیفاقد د ،کندینم عهدبه  یاند و آن را که وفاشمرده شده گریکدیالزم و ملزوم 

اصل لزوم  زین المللنیها از جمله تعهدات داراالسالم در عرصه حقوق بعرصه یدر تمام روازاین
موارد  نیکه فقها از جمله ا دارد یاصل استثنائات نیاست، اما ا یو سار یبه تعهدات جار یو وفا

 شده است.  ادی زیه مثل نب مقابله دهاند که از آن تحت عنوان قاعرا قاعده نبذ برشمرده
 فقهادر طول اعصار مورد بحث  ،شده ادیانفال اصط مبارکهسوره  82 هفیشر هینبذ که از آ قاعده

که  ینحوبهکه عالئم نقض عهد طرف مقابل  یقاعده نبذ، در موارد براساس .قرار گرفته است
 نیالمسلما که اماممعننیبد ،ستین زیجا انتیظاهر شود، غدر و خ ینحو آشکاربهقرائن آن 

با اعالم  ستیبایلذا م کند، تعهد را نقض گر،یدادن به طرف د یتواند بدون اعالن و آگاهینم
به تعهد را  نیمسلم پایبندیآگاه سازد و عدم  انتیموضوع مورد خ ازها را به طرف مقابل آن

عمل  ذ،عده نبقا لیفقها ذ یبرخ هرچند ،دکن یتلق کنیکأن لم  یو در روابط بعد هددخبر 
مفاد قاعده را در  توانیم ،یکل یلکن در معنا ،اندبدان را در خصوص عقد هدنه وارد دانسته

ها مورد استناد قرار دولت گریو د یدولت اسالم انیمورد انعقاد م یهامانیمعاهدات و پ هیکل
 . دکر تیخصوص یقاعده الغا نیداد و از ا

و دولت طرف  یدولت اسالم انیمتقابل م مانیپ نبودم نبذ عهد و اعال یاجرا طیجمله شرا از
و دولتمردان  نمحفوف به قرائن، قابل انتساب به مسئوال انتیخ ستیبایاست که م نیمعاهده ا

شهروندان دولت طرف معاهده  یاز طرف برخ انتیدولت معاهد باشد و صرف بروز قرائن خ
رفتار  ینحوبهدان دولت طرف مقابل دولتمر ستیبایبلکه م ،ستیجواز نبذ عهد ن یبه معنا

باشند تا امکان نبذ  کرده دییو تأ ذیدر معاهده را تنف لیردخیافراد غ ایشهروندان  رمسئوالنهیغ
. ستیقاعده نبذ ممکن ن یضاتافراد عمل به مق یبرخ یعهد فراهم شود و به صرف تخط

بد فهمیده شده و  که اگر دشمن توانست ثابت کند که اقداماتش یارداست در مو نیهمچن
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قصد نقض پیمان نداشته و امام مسلمین در این مورد دچار خطا شده است و امام نیز این 
 مطلب را بپذیرد، در آن صورت پیمان به قوت خود باقى است.

قاعده نبذ از مسلمات و منطبق بر مقتضاى حفظ مصالح اسالم و مسلمین  یاجرا صیتشخ
نبذ عهد و صدور حکم آن طبق مصالح  صیشخت نیذلک سنجش مصالح مسلممع ،است
 است. یعنوان حاکم جامعه اسالمبه نیالمسلمبر عهده امام نیمسلم

 نیقاعده نبذ و اعالم بطالن و از ب یعمل به مقتضا طیمنظر فقها در صورت حصول شرا از
 رنگیو ن انتیدر صورت خ چراکه ،واجب است یرفتن معاهده بر امام و حاکم جامعه اسالم

 یهامستلزم غدر است و دستور داده شده است با ظهور نشانه مانیعهد به پ یرف مقابل، وفاط
 ،کنند سوءاستفادهکردن مسلمانان  ریغافلگ یشکسته شود تا مبادا از آن برا مانیپ ،یشکنمانیپ

 شارع مقدس قرار گرفته است. یاست و مورد نه حیقب رنگیبه اهل ن یوفادار نکهیبر امضاف
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