
 
 

 

 

 

 
 

 اصل نفی سبیل در سیاست خارجی اسالم
 )براساس دیدگاهِ عالمان تشیع(

 1ی صفدریعلمحراب نگارنده:

 چکیده
اصوو    نیترممهاست. این اصل یکی از  قرارگرفتهمورد کنکاش  لیسب ینفدر این پژوهشِ کیفی، اصلِ 

ۀ سلطت که ده نشده اس. در نظام اسالمی به مسلمانان اجازه دارودیمشمار بُردیِ سیاست خارجیِ اسالم بهراه
ی در روابوط  های غیر اسالمی و حت دولت اسالمی و جوامع و دولتنِیمابیفکافران را بپذیرند، در کلیۀ روابط 

یوی، ترریوو و مرنوای    خانهکتاب _ر این تحقیقِ تحلیلی . دباشدیمفردیِ مسلمانان با کافران این اصل حاکم 
  و بوه اسوتقال   ر،، در بخش دیگو قرارگرفتهدر قرآن و روایات مورد ارزیابی  لیسب ینف، اصل لیسب ینفاصلِ 

و انود  شوده  دهیو آفر و مسوتقل آزاد  هاانساناسالم همۀ  بخشنجاتعدم وابستگی اشاره گردیده که در مکتبِ 
 الیاستبه مرنای  ، حتی ارسا  رسو  و فرستاده شدن پیامبران الهی،دنباشیممخلوقات در عالم هستی  اشرف

اکورم  یوامبر  په و گفتوار  را مجبور نماید و نیز در سیر هاآنگیِ بر انسان نیست تا در مسیر انتخاب هدف و زنده
هوای  هاء و دیودگا بوه آر  واران،بوزر   شوویم، کوه آن  ص( و پیشوایان دین به این باور و عقیده سوق داده می)

 برشمرده شود. بر آنکه مبادا، سلطه و تحمیل این به خاطربودند؛  قائلدیگران اهمیت 

 نفی سبیل، سیاستِ خارجی، اسالم و کافر. : کلیدیگانِ واژه

 مقدمه
باورهوا و   بُردی سیاست خارجی اسالم، )اصل نفوی سوبیل( اسوت. بور اسواس     اصو  راه نیترمهمیکی از 

 نیمواب یفو ی اسالم به مسلمانان اجازه داده نشده است که سلطۀ کافران را بپذیرند. در کلیوه روابوط   هاارزش
و حتی در روابط فردی مسلمانان بوا کوافران، ایون اصول      های غیر مسلمانحکومت اسالمی و جوامع و دولت

ال ، عوزت و آزادی مسولمین و دولوت    استقشود میت دادن به این اصل موجب میباشد. توجه و اهحاکم می
ۀ سیاسی دیگری نظیر برمسألشاید در قرآن کریم پس از مسألۀ جهاد در سیاست خارجی » اسالمی حفظ شود:

                                                           
 حقوق و علوم سیاسی و مراون امور محصالن پوهنتون غالب و کابل دانشکدةاستاد  1
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 دیو تأکنشده باشد. اسالم همواره بر اسوتقال  و عوزت مسولمانان     دیتأکنفی والیت غیر مسلمان بر مسلمانان 
یوی در حکوموت آنوان    گونهبهآنان را به بند بکشند یا  نان مسلط شود،داند که کفار بر مسلماورزیده، جایز نمی

و ضربه بر اسوتقال  آنوان در    نیمسلمۀ کفار بر و سلطتواند راه نفوذ باشند. التزام به این اصل می نفوذ داشته
اگر در وضریت و شرایط  (.96-95: 1385)حقیقت؛ « ی را مسدود کندو نظامابراد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی 

ی و گو همانود عقوب رسیم که یکی از عوامول  موجود جهان اسالم اندک مطالره داشته باشیم، به این نتیجه می
هوای اسوالمی و   یابی جهانِ استکبار بور دولوت  گری و سلطهسلطه به خاطرانحطاط مسلمین و دنیای اسالم، 

اند و حتوی بوا   از این اصل مسلم اسالمی غفلت ورزیدهاش های اسالمی، در روابطمسلمانان بوده است. دولت
اسوالمی پیوروی    از دستورات و اهداف کشورهای غیر ی خاصمندعالقهتأسو که رهبران جوامع اسالمی با 

 کنند.می

 . مفهوم شناسی۱

 الف( مفهوم اصل
(. در 12: 4، ج1383به مرنای ریشه، بن، منبع، منشاء علوت سوبب آموده اسوت )آذرنووش؛       در لغتاصل 

بوه   ن چیز بستهوجود آ آنچهو بن چیزی و نیز هر  اصل، پایین، ریشه»فرهنگ الروس چنین مرنا شده است: 
 (.  216: 1367)الروس؛ » ، بنا براین، پدر برای پسر و رود برای جوی اصل است و ...گرددیموی باشد اطالق 
 اصول »در آن، آمده:  کندیمرنا ملشئی اآن را اساس سهیمقا و« اسفل کل الشئی»را « اصل»لسان الررب 

ای ساسیز قواعد ااکه در علم عبارت است  باشدیمبه مرنای ریشه، بن، بیخ، قاعده، قانون، اصو  جمع اصل 
ق، 1410نظوور؛  )ابن م« اصل هر چیز آن است که وجود آن بدان متکی است باشدیمکه دانش بر آن استوار 

 (. 16: 12ج
تفوا  ترریوو اک  است کوه بورای نمونوه بوه چنود      شدهارائهدر اصطالح نیز اصل به مرنا و مفاهیم گوناگون 

تورین یوا   از مفهوم و مرنای که تموام یوا بخشوی از سواختمان یور تئووری، دک       عبارت استاصل »: شودیم
ئولوژی ه یوا ایود  یو ی که اگر اصول را نقوک کورده و از بوین ببوریم، نظر     به نحوایدئولوژی برآن استوار باشد، 

 مسوتقر اسوت کوه   « فرضشیپ». نظریه یا دکترین بر ترداد افتدیم به خطرو موجودیت و هویتش  ختهیفرور
 (.  138: 1371)ایزدی؛ « اندهینظرهمان اصو  

 زبان عربوی  است: اصل در شده گرفتهدر سیاست خارجی و روابط دولت اسالمی، اصل به مرنای مختلو 
در منشواء  پو . مرنای دیگر اصل منشاء شویئی اسوت م ول    شودیمکه غیر بر آن بنا  شی استبه مرنای اساس
در پایان . کار بردندی شریرت این کلمه را به مرنای دیگر به صورت مشترک ببرد علما .رودیمفرزند به شمار 

توجوه   دنودان موور  ی است که امروزه واژة اصل به آن مفهوم دقیق و صحیح آن چادآورذکر این نکته، قابل ی
 تحوت عنووان   واصل تلقوی نمووده    داندیمدر محاوره جاری روزانه هرکس هرچه را که مهم  تنهانه»نیست: 

هور  رجی بوه  در خصوص سیاست خوا  الاقلو متفکران بسیاری نیز  نظرانصاحببلکه  کندیماصل از آن یاد 
 همانجا(. )« هر مفهوم مهمی اصل نیست کهیدرحال، ندیگویمو مفهوم ضروری اصل  مرنا
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 ب( مفهوم سیاست
حکم راندن، عودالت،  »سیاست از حیث لغت و کاربردهای مختلو به مرانی گوناگون آمده است؛ از جمله: 

دانوانِ عورب در تبیوین مرنوای کلموۀ      لغوت  (. 460: 5، ج1370)مرین؛ « کردن امور مملکت و ... داوری، اداره
 :دنسینویمسیاست 
(. به سیاست قوم خود پرداخت؛ 423ق: 1408)انیس؛ « هم ادتیو ق هم استیرتولی  اسهیسالناس ساس»

یرنی رهبری و مدیریت آنان را پذیرفت زعامت و ریاست جمروی را بوه عهوده گورفتن. همچنوین در مرنوای       
بوه کواری بور اسواس      اقودام  (.190: 3توا، ج )الطریحی؛ بی «القیام الی الشی بما یصلحه»سیاست آمده است: 

که برای نمونه بوه برخوی اشواره     شدهانیبیی؛ اما سیاست در اصطالح، باز تراریو مختلو از آن، گرامصلحت
ی نهادهوا و  هایکارگزاریی[ در باره قدرت است؛ یرنی مربوط به توانایی کارگزاران، سیاست ]مقوله»: شودیم

 نیو اارة منابری که شوالودة  یی است درب. مقولهخودشاناجتماعی برای حفظ یا تغییر محیط اجتماعی یا مادی 
 (. 29: 1373)عالم؛ « گذارندیمو بر آن تأثیر  کنندیمو نیروهایی که آن را اعما   دهندیمی را تشکیل توانا

 ج( مفهوم سیاست خارجی
 ها نهفته است؛ زیورا در آن عوامول و علووم گونواگون دخالوت دارد:     گیدر مفهوم سیاست خارجی پیچیده

های علووم  ترین مقوالت در میان تمامی شاخهترین و عمیقو گسترده نیتردهیچیپاز مقوله سیاست خارجی »
، فرهنگوی، اقتصوادی، سیاسوی، تواریخی و تکنیکوی در      یها و حتی صدها عامل اجتماعاجتماعی است که ده

القلوم؛  )سریع« در آن دخالت مجرد یا متقابل دارند المللنیبی سیاسی و در سطوح مختلو نظام واحدهاداخل 
شوامل روابوط بوین     الملول نیبو روابوط   کوه یدرحوال »یا د آوری این نکته مورد توجه است که:  (.206: 1372

که ابتکوار   ردیگیبرم، سیاست خارجی فقط آن دسته از روابط را در گرددیمها و افراد مختلو ها گروهحکومت
(. راجع به اسوتراتژی و اهمیوت   104: 1370)مقتدر؛ « ده و از طرف آنان تصدی شده باشدها بوآن، با حکومت

اند که برای نمونوه بوه   تراریو و مفاهیم گوناگون ارائه داده المللنیبسیاست خارجی محققین در حوزه روابط 
ارجیوان و  سیاست خارجی؛ یرنی مجموعه عملیات یر دولوت نسوبت بوه خ   »: شودیمچند تا از ترریو اشاره 

این عملیات اعم است از برقراری روابط دوستانه یا خصمانه ... خالصه اعم از دوستی یا ستیز  نسبت به بیگانه
ی ریگموضع؛ یرنی هرگونه شدهانیب(. این ترریو، با رویکرد به جغرافیایی سیاسی 2: 1380)فارسی؛ « باشدیم
گفت سیاست خارجی، چه این تصمیمات به نفوع یور    شودیمی که خارج از حوزه داخلی باشد، ریگمیتصمو 

، ترریوو  المللنیبدر فرهنگ روابط  کشور و به منظور دوستی باشد و چه به ضرر آن و به صورت جنگ باشد.
: شوود یمو از سیاست خارجی تبیین شده کوه شوامل تصومیمات درون سیسوتمی و بیورون سیسوتمی        ترجامع
ریوزی شوده توسوط     طورح شیپو اعموا  از   رشوته رژی یوا یو  سیاست خارجی، عبارت است از یور اسوترات  »

حکومتی که مقصود آن دستیابی بوه اهوداف مروین، در چوارچوب منوافع ملوی و در محویط         رندگانیگمیتصم
ابتکار عمل یر دولوت و   تواندیمچنان، . سیاست خارجی همردیپذیمها انجام از سوی دولت ،است المللنیب

گفت کوه سیاسوت    توانیم(. در مجموع، 218: 1383)بابایی؛ « ها باشدکنش دیگر دولت در قبا واکنش آن 
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، هور نظوام سیاسوی دارای ویژگوی و     اسواس  نیو اهای داخلی است، بور  ها و خط مشیۀ سیاستدنبالخارجی 
 کند سیاست خارجی را مطابق منافع خویش تنظیم کند.رفتارهای خاص خود است، هر نظامی تالش می

 م نفی سبیلد( مفهو
 ه صواحب آن بسبیل و سلطه نوعی والیت و اختیارداری است که »در ترریو این اصل چنین آمده است: 

 (. 706: 7ج، 1367)زنجانی؛ « دهد که نسبت به طرف مقابل برتری و اعما  اقتدار نمایدمشروعیت می
در اینجوا   اژه نفی،وسبیل در لغت؛ به مرنای راه طریق و گاهی به مرنای قانون و شریرت بکار رفته است. 

ت کوه  توان گفت که مفهوم اصول نفوی سوبیل چنوین اسو     باشد. پس در مجموع میبه مرنای بسته شدن می
شوریرت   وقووانین   نود در خداو»باشد: جایز و روا نمی شرعاًسلطه از سوی غیر مسلمانان بر مسلمین  گونهچیه

سولمانان را  مافران بور  کو راه نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین را باز نگذارده و هرگونه راه تسلط  گونهچیهاسالم 
 (. 54: 2، ج1362؛ )الموسوی« تواند بر مسلمانان مسلط شوندنمی شرعاًای بسته است. کافران در هیچ زمینه

 . اصل نفی سبیل اصل قرآنی۲
: رودیمو ار اسوترما  و بکو   اشیقرآنو بر اساس دیدگاه برخی از متفکران اسالمی نفی سوبیل بوه مرنوای    

لخارجیوۀ ولکون   ریوۀ او ا بمرنی النصر او بمرنی الحجۀ فی الدنیا اواآلخورة او بمرنوی السولطنۀ االعتبا    لیالسب»
اب الکوریم  فی الکتو  ی وقرتآلت الظاهر عدم استرما  السبیل اال فی مرناه وهو الطریق فی جمیع االسترماالت

نبووده و   ورد پوذیرش از این جهت، مرنای دیگر در آیوه مو   .«وغیره ... فلم یسترمل السبیل فی النصر اوالحجۀ
لممکون  ابل من »کند: سبیل را به مرنای طریق که همان مرنای قرآنی است گرفته است، در ادامه اضافه می

بیال علوی  طریقوا وسو   ا المراد انوه تروالی لون یجرول اک للکوافرین     ف مطلقاًان یکون المراد نفی جرل السبیل 
رای کوافران  بو درتشریع  )همانجا(؛ خداوند مترا  نه در تکوین و نه« المومنین ال فی التکوین وال فی التشریع

را در مووارد   موؤمنین  ص( واکورم )  سبیلی بر مؤمنین قرار نداده است؛ اما تکوینا به دلیل اینکه خداوند رسو 

تشریرًا به دلیل اینکه  (؛ اما25آیه رة توبه،)سو« لَقَدْ نَصَرَکُمُ اللََّهُ فِی مَوَاطِنَ کَ ِیرَةٍ» بسیاری یاری رسانده است:
حتموا   ابارکوه، سوه   مبنابر نظر ابن عربوی در آیوۀ    «.قرار نداده است نیمؤمنخداوند سلطۀ اعتباری نسبت به 

 وجود دارد:
 نهدام دولت مؤمنان و امحای بیضه اسالم را ندارند؛. کافران هرگز توان محو و ا1
المی زمینوه  روالیم اسو  ت. خداوند زمینه سلطه کافران را فراهم نکرده، بلکه مسلمانان با فاصله گرفتن از 2

 اند؛چنین امری را مهیا کرده
استدال   .(554ق: 1421عربی؛ . خداوند برای کافران در مورد مؤمنان سبیل شرعی قرار نداده است )ابن3

ی وتروال تبوارک هرگوز خودای   »فرمایود:  کند. ایشان میابن عربی را نظریه دانشمندی دیگری چنین کامل می
ی برای غیر مسلم بر مسلم قرار نداده است. هرگز نباید یر همچو چیوزی واقوع شوود، یور تسولطی      اسلطه

 (.4: 3، ج1361)خمینی؛ « لمؤمنین سبیالنباید پیدا بکند: لن یجرل اک للکافرین علی ا راهری اصالًی راهری
دهد کند. خداوند اجازه نداده و نمی، آیه نفی سبیل، چارچوب روابط خارجی دولت اسالمی را تریین مینیبنابرا
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ای اجتماعی را در های فردی و هم زمینهکه کافران بر مسلمانان تسلط پیدا کنند و این شمولیت هم در زمینه
(. بوراین اسواس هور نووع     55-51: 1376)مصباح یوزدی؛   ی نیز قابل ترمیم استالمللنیبو تا سطح برگرفته 

کند، باید بر اساس حفظ عزت، آزادی و استقال  قرارداد و پیمان که دولت اسالمی در روابط خارجی منرقد می
هِ الْرِوزََّةُ وَلِرَسُوولِهِ   وَلِلََّ»کشور اسالمی و ملت مسلمان باشد؛ زیرا عزت از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است: 

 .(8آیۀ  )سورة منافقون، «یَرْلَمُونَ لَا الْمُنَافِقِینَ کِنََّوَلِلْمُؤْمِنِینَ وَلَ
ی هوا نوه یزمایون اصول، در    این اسوت کوه   شودیمبر بنیاد اصل نفی سبیل آنچه استفاده و مفهوم گیری 

نفوذ و سلطه کفار به جواموع اسوالمی ممنووع     وعهر نفرهنگی، باید راه  وگوناگون سیاسی، نظامی، اقتصادی 
و استرمار، عدم جواز مداخله بیگانگوان در   استبدادی نفی ظلم، گیالحماتحتشود. از نظر سیاسی عدم پذیرش 

و از نظور نظوامی تسولط بور      هوا یریگمیتصممسائل داخلی کشور اسالمی و عدم اجازه برای رخنه کافران در 
است. در روابط خارجی نیز عدم وابستگی اقتصوادی و جلووگیری از نفووذ     دیتأکرد مقدرات و تدابیر نظامی مو

، قاعوده نفوی سوبیل دو جنبوه     نیبنوابرا است.  موردتوجهفرهنگی و منع مشورت در مسائل فرهنگی و نظامی 
سلبی دارد؛ جنبه سلبی نفی سلطه بیگانگان بر مقدرات و سرنوشت سیاسی و اجتماعی مسولمانان را   وایجابی 
ی ایجابی، بیانگر وظیفه دینی اموت اسوالمی بورای حفوظ اسوتقال  سیاسوی و از میوان        او جنبهکند بیان می

 (.  86: 1374های وابستگی است )فارسی؛ برداشتن زمینه

 ی استراتژی اصل نفی سبیل در قرآنهامؤلفه. ۳
 با کفارالف( عدم دوستی 

گذارد و دوستی مسلمانان با غیر مسلمان اشاره دارد، و بورای  در آیات متردد، به اصل نفی سبیل صحه می
کند که تا از این طریق روش راهبردی صحیح را در پیش ی کلی تریین میمشخطدولت اسالمی و مسلمانان 

 بگیرند:

 کُمْیْأَنْ تَجْعَلُ وا لِله  ِ لَلَ     دُونَی  أَ تُر نَیمِنْ دُونِ الْمُؤْمِن اءَیأَوْلِ نَیآمَنُوا ال تَتَّخِذُوا الْکافِر نَیالَّذ هَایُّأَ ای»

خوود قورار ندهیود! آیوا      گاههی! غیر از مؤمنان، کافران را ولَّی و تکدیای کسانی که ایمان آوردها  :ناًیسُلْطاناً مُب

(. 144)سوورة نسواء، آیوۀ     «)با این عمل،( دلیل آشکاری بر ضدّ خود در پیشگاه خدا قورار دهیود !   دیخواهیم

ابَ مِ نْ ََ بْلِکُمْ   یَا أَیُههَا الَهذِینَ آمَنُوا لَا تَتَهخِذُوا الَهذِینَ اتَهخَذُوا دِینَکُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَهذِینَ أُوتُوا الْکِتَ»یادارد: 

! افورادی  دیو اای کسانی که ایمان آورده(. ترجمه: 57)مائده، آیۀ  «مُؤْمِنِینَ كُنْتُمْ إِنْ اللَه َ وَاتَهقُواأَوْلِیَاءَ وَالْکُفَهارَ 

ولی خود انتخاب نکنید و از خودا   و  از اهل کتاب و مشرکان و  رندیگیکه آیین شما را به باد استهزاء و بازی م
 «.!دیدارمانیبپرهیزید اگر ا
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 دوستی با اهل کتاب ب( عدم

نُ وا لَ ا   یَا أَیُههَا الَه ذِینَ آمَ »دارد: را از دوستی با اهل کتاب بر حذر می نیمؤمنخداوند مترا  در آیه شریفه، 

 الْقَ وْ َ  یَهْ دِ   لَ ا  لَه َال إِنَه  فَإِنَه ُ مِنْهُمْهُمْ مِنْکُمْلَهیَتَوَ مَنْوَ بَعْضٍ أَوْلِیَاءُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءَتَتَهخِذُوا الْیَهُودَ وَالنَهصَارَى 

 گواه هیی را ولَّی )و دوست و تک! یهود و نصاردیاای کسانی که ایمان آورده (. ترجمه:51)مائده، آیۀ « الظَهالِمِینَ

 هستند خداونود،  هااز آن ها اولیای یکدیگرند و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند،خود،( انتخاب نکنید! آن
 «.کندیجمریت ستمکار را هدایت نم

 دوستی با دشمنان خدا ( عدمج

خِ ذُوا  ا لَ ا تَتَه مَنُ و لَه ذِینَ آ ایَا أَیُههَا »کند: می دیتأکقرآن، در مورد عدم دوستی با دشمنان خدا و مسلمانان 

 أَنْرَهسُ وََ وَإِیَه اكُمْ   مِنَ الْحَقِه یُخْرِجُونَ ال مَا جَاءَكُمْبِفَرُوا كَلَدُوِه  وَلَدُوَهكُمْ أَوْلِیَاءَ تُلْقُونَ إِلَیْهِمْ بِالْمَوَدَهةِ وَََدْ 

، دشمن من و دشمن خودتان را به دیاآوردهی کسانی که ایمان ا (. ترجمه:1)ممتحنه، آیه  «رَبِهکُمْ بِاللَه ِ تُؤْمِنُوا

ی شما آمده ت که برابه آن حقیقآنکه قطراً ها اظهار دوستی کنید، و حا [ که با آنیطوردوستی برمگیرید ]به
 «.دیامان آوردهارتان ایکه ]چرا[ به خدا، پروردگ کنندیکافرند ]و[ پیامبر ]خدا[ و شما را ]از مکه[ بیرون م

 به کفار د( عدم اعتماد
فرمایود:  و موی  کنود یمو  سورزنش را  اندبستهدر قرآن کریم کسانی که امید به دوستی و اعتماد به کافران 

)نسواء، آیوۀ    «جَمِیعًا لَه ِلِ الْعِزَهةَ فَإِنَه لْعِزَهةَا لِنْدَهُمُ نَبْتَغُوأَیَالَهذِینَ یَتَهخِذُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ »

  ]ایون  نود یجویزد آنان مو . آیا سربلندی را نرندیگینان که غیر از مؤمنان، کافران را دوستان ]خود[ مآ (. 139
 .خیالی خام است،[ چراکه عزَّت، همه از آنِ خداست

)هود، آیوۀ   «صَرُونَنْ أَوْلِیَاءَ ثُمَه لَا تُنْ مِونِ اللَه ِدُمْ مِنْ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَهذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَهکُمُ النَهارُ وَمَا لَکُ»

بور خودا   ، و در برارسود یاند متمایل مشوید که آتش ]دوزخ[ به شما مو به کسانی که ستم کرده ( ترجمه:113
نوین مرنوا   آیوه را چ  یکی از محققین، رکن در« .برای شما دوستانی نخواهد بود، و سرانجام یاری نخواهید شد

ن و منشواء  یبان گورفت کن به مرنی اساس، در آیه کنایه از قدرت است. اعتماد نمودن وپایه و پشوت ر»اند: کرده
: 1382)سوجادی؛  « شوود و جرم بزرگی است که عامل آن به آتش کیفور موی   نامشروعقدرت قرار دادن کفار 

 یرو ایسوتادن  جوای ی که موجب گردد مسلمانان بهر حکمآیه چنین خواهد بود:  و مفاد(. بنابراین، مرنی 58
بور آن مترتوب    ثر حقوقینبوده ا از اسالمی خود بر قدرت کفار تکیه کنند و یا متالزم با رکون ظالمان باشد پا

 نویسد:نخواهد بود. عالمه طباطبایی )ره( در تفسیر آیه می
نشأت گرفته باشد. این تمایل  آنانماد به آنان است که از روی میل نسبت به ترکون به ظالمان نوعی اع»

کوه   یوی گونوه بوه که بخشی از مطالب دینی آنان را ممکن است در مورد عقاید دینی آنان صدق کند؛ مانند آن
ی نماید تا افشای آن زیوانی  پوشپردهو یا قسمتی از مطلب دینی آنان را  داشته باشد نقل کند هاآنی برای رنف



91 
 

 سال هفتم اصل نفی سبیل در سیاست خارجی اسالم

که بوه آنوان اجوازه داده    کند از قبیل اینگی آنان صدق میهمورد مربوط به زندبه آنان نرساند و زمانی هم در 
داشته باشند و یا نوع رابطوه دوسوتانه کوه موجوب اخوتالط و       انانگی مسلمهشود نوعی مداخله در شئون زند

و  جوی حق از طریق باطلوطلبانه باشد مستلزم جستحق اگر همن گردد. چنین عملکردی ی مسلماناریاثرپذ
)زنجوانی؛  « خره موجب نابودی حق به خاطر احیای باطل خواهد بوداحیای باطل و باآل لهیوسبهیا احیای حق 

 (.  711: 7، ج1367

 داللت روایات بر اصل نفی سبیل هـ(
اند کوه از آن  ، برای اثبات اصل نفی سبیل به احادیث متردد تمسر جستهحوزه نیافقها و متخصصان در 

االسوالم یرلوو والیرلوی    » است که فرموود:  شدهنقلص( اسالم )است و از پیامبر بزرگوار  جمله حدیث اعتالء
برخوی بوه   « ی بر آن برتری نودارد. زیچچیههمیشه علو وبرتر است و  اسالم (.53: 5ق، ج1404علیه )القمی؛ 

فال اشکا  فی کونه مرتمدا علیه لکونه مشهورا بین الفریقین علی ما شهد به »اند، اما: سند حدیث خدشه کرده
)خمینوی؛  « االعالم، والشیخ الصدوق نسبه الی النبی صلی اک علیه وآله جزموا، فهوو مون المراسویل المرتبوره     

برای ت بیت اصل نفی سبیل بوه شومار    دیمؤدی، بین فقها مشهور است و (. حدیث ازنظر سن544: 2، ج1361
، اگور  رونیو ازاآید. علو و شوکت اسالم باعث عوزت و شووکت پیوروان مکتوب اسوالم و مسولمین اسوت؛        می

 کفوار سولطه و نفووذ بور آنوان پیودا نخواهود کورد         گواه چیهمسلمانان به محتوای عالیه شریرت عمل نمایند، 
ی اسوت و  گوذار قوانون حدیث پیامبر عظیم الشان اسوالم در مقوام تشوریع و     نیدر ا(. 330: 1377)شکوری؛ 

بایود قووانین کوه    « االسالم یرلوو »خواهد از یر امر واقری خبر دهد. روایت یر جنبه ایجابی دارد؛ یرنی نمی
قووانین و  ؛ یرنوی  «والیرلی علیوه »شود موجب سرافرازی دین مبین اسالم باشد و یر جنبه سلبی: تشریع می

-228: 2، ج1372مقرراتی که موجب و باعث سلطه کفار بر مسولمین گوردد، مشوروعیت نودارد )بنجووردی؛      
استرالی مداوم اسوالم اسوت و داللوت بوراین دارد کوه       دهندهنشانقسمت او  حدیث االسالم یرلو (. »231

 آن اسوت است و مفهوم این جمله و تفوق آنان بر کافران  در جهت برتری دادن به مؤمنان دائماًاحکام اسالم 
وجود ندارد.  مؤمنانسلط کافران بر تکه هیچ حکمی در اسالم در جهت خالف این هدف؛ یرنی ایجاد تفوق و 

عمل، روابط و حکمی  هر نوعکند و را نفی می اعتال و استیال بر اسالم و مسلمانان حیطور صردوم به  قسمت
: 7، ج1367)زنجوانی؛  « شومارد و محکوم موی  نامشروعسالم باشد بر ا انکه مستلزم تفوق باطل و غیر مسلم

شود که هرگونه ارتباط و پیونود کوه باعوث برتوری و تفووق از سووی       (. با دقت از مفاد روایت روشن می712
 کوس چیهو اصل، بوه   نیاز ای است و تخلو رقانونیو غبر دولت اسالمی و مسلمین گردد، باطل  رمسلمانانیغ

 داده نشده است.
 وایات دیگر:ر 
 بدون شر هر حکمی کوه در  (.376: 14، ح4)من الیحضره الفقیه؛ ج« فاالسالم یزید خیرا والیزید شرا»

کفوار بور مسولمین     ۀسولط  کهباشد نیکو و پسندیده است. هر حکمی  جهت رشد و اعتالی اسالم و مسلمانان
 گردد.ضرر بر اسالم و مسلمین محسوب می کندتشریع 
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 وزا فنحن نرثهم سالم اال عان اک ترالی لم یزدنا با اال»کند: ع( نقل میباقر )عبدالرحمن بن اعین از امام 
ویت و قدرت اسالم مفهوم روایت این است که اسالم همواره در جهت تق (.377: 19، ح77)همان، ج« الیرثونا

 .دارد و احکامش بر این اساس تشریع شده استو مسلمین گام بر می
، 65، ج1389الرواملی؛  « )الکفار بمنزلۀ الموتی و الیحجبون و الیورثون»که:  شدهنقلص( اکرم )از پیامبر 

د وضوع  ی آنوان باشو  الری که موجب تسلط و اسوت و منزلت(. اسالم کفار را منشاء اثر قرار نداده شأن 125: 2ح
 ننموده است.

 دیتأکاسالم همواره بر عزت و سیادت مسلمانان آید که می به دستدر مجموع از روایات فوق این نتیجه 
محتاط بوده باشند؛ زیرا از جایگاه بس عوالی   و کردارشانکند که در رفتار کند و به مسلمانان گوش زد میمی

وَلِلَه  ِ الْعِ زَهةُ   »برخوردار هستند. خداوند مترا  عزت آنان را در کنار عوزت خوود و رسوولش قورار داده اسوت:      

 (. 8، آیۀ )منافقون « وَلِلْمُؤْمِنِینَوَلِرَسُولِ ِ

 . استقالل و عدم وابستگی۳
و اشرف مخلوقات در عالم هستی  شدهدهیآفرآزاد و مستقل  هاانسانای اسالم همه بخشنجاتدر مکتب 

باشند، و حتی ارسا  رسو  و فرستاده شدن پیامبران الهی به مرنای استالء بر انسان نیسوت توا در مسویر    می
لَسْوتَ عَلَویْهِمْ    فَذَکَِّرْ إِنََّمَا أَنْتَ مُذَکَِّرٌ» مجبور نماید. در قرآن کریم آمده است: ها راآنگی هانتخاب هدف و زند

 عَلَویْهِمْ  أَنْوتَ  وَمَوا وَمَوا جَرَلْنَواکَ عَلَویْهِمْ حَفِیظًوا     »فرماید: در آیه دیگر می (.22و  21)غاشیه، آیاتِ « رٍبِمُصَیْطِ
از این آیات عودم   «وکالت نداری. هاآنقرار ندادیم و تو بر  نگهبان هابر آن تو را(. ما 107آیۀ  )انرام،« بِوَکِیلٍ

در روابوط خوود    هاانسانای شود. براین اساس، همهبندگان خدا استفاده می ی پیامبران براز سوسلطه و اجبار 
حق ندارد تا اختیوار و   کسچیهباشد. مردود و غیر قابل قبو  می طرهیو سمستقل و آزاد بوده و هرگونه اجبار 

ی در و آزاداسوتقال    جهوت نیازا از او سلب نماید. هاستانسانکه میراث و ودیره الهی برای  آزادی انسان را
. باید مسلمانان و دولت اسالمی در روابط با دیگوران  برخورداراستاسالم از اهمیت واالی  بخشنجاتمکتب 

شودن   دارخدشهبه این امر مهم توجه داشته باشند. هرگونه ارتباط در سیاست خارجی دولت اسالمی که باعث 
آنچوه از واژه اسوتقال    »اشد، نامشوروع و موردود اسوت:    استقال  و وابستگی کشور اسالمی را در پی داشته ب

هوای  های بیگانه در امور کشور و استقال  عمول دولوت در برابور قودرت    شود، عدم دخالت قدرتبرداشت می
، آزادی و هاسوت انسوان ی اسالمی این حق استقال ، ناشی از حقوق برابور و آزادی  ولوژیدیاخارجی است. در 

داده است. مقصود از استقال  در سیاسوت خوارجی یور کشوور      هاانسانخدا به  حق انتخاب، نرمتی است که
هوای  ی و اجرای تصمیم اسوت کوه مصوادیق آن در زمینوه    ریگمیتصمی، گذاراستیساستقال  در سه مرحله 

(. هرچند در مفهوم خرد و مصادیق 92: 1385)ستوده؛ « شودسیاسی، فرهنگی، اقتصادی، دفاعی و... ظاهر می
ی یور امور   خواهاستقال تردید وجود ندارد؛ زیرا  گونهچیه  اختالف وجود دارد؛ اما در مفهوم کلی آن استقال

آزادی و »باشود کوه آزادانوه زیسوت نمایود:      و حق طبیری انسوان موی   رودیمدرونی و فطری انسان به شمار 
در میوان سوایر حیوانوات     انسوان( را ) یواستقال  و هرگونه مزایای مانند آن از طبیرت عقالی که موجودیت 
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دهد، ریشه گرفته است و این آزادی یور آزادی مرقوو ، انسوانی و خردمندانوه     نشان می افتهیتکاملممتاز و 
« شوود به مسئولیت و ترهود عقالیوی گراییوده موی     لزوماًی اوست که او خردمندانهاست. همین آزادی مرقو  

رگی است که خداوند به انسان اعطاء کرده است و همین ، نرمت بزاتیاز حآزادی برد . (112م: 1995)یزدی؛ 
ی انسان بر دیگر موجودات است و اگر آزادی را از او سولب نمایود و در تصومیمات خوود آزاد     برترامر موجب 

اگر انسان را بدون آزادی لحاظ کنیم نرمتی  اساساً»نباشد، فرق بین انسان ناطق و سایر حیوانات نخواهد بود: 
ایم. در نهاد هر انسانی قرارداده و سبب تفاوت او با دیگر انواع حیوانات شده است، نادیده انگاشته را که خداوند

و آزاده درعمل و رفتار و تریین سرنوشت  باشدیمشناسه انسان ناطق بودن وی؛ یرنی قدرت و توان اندیشه او 
توان گفت برد از نرموت  ، میرونیازانشاند. دارد وآن را به ثمر میاست که قوه عاقله انسان را به اندیشه وا می

« است. بنابراین آزادی ریشه در فطرت بشور دارد  عطاشدهنرمت الهی است که به انسان  نیبرترحیات، آزادی 
 (. 107: 1385)حقیقت؛ 

 از دیدگاه قرآن استقالل .4
و خودش از حق انتخواب و آزادی   شدهدهیآفرها آزاد شود که انسانمی ادآورخداوند بر اساس آیات متردد ی

کنود کوه   به پیوامبرش گووش زد موی    خداوندحق ندارد که استقال  را از آنان بگیرد.  کسچیه. برخورداراست
باشی؛ اما حوق سولطه، اسوتیالء و اختیوار بور آنوان را نوداری و فقوط         اگرچه تو بهتر از مؤمنین به خودش می

پوس   .(22و  21 اتِیو آ ه،ی)غاشو « نَهمَا أَنْتَ مُذَكِهرٌ لَسْتَ لَلَیْهِمْ بِمُصَ یْطِرٍ فَذَكِهرْ إِ» دهی: و تذکرتوانی ارشاد می

کلمه مصیطر در این آیه به مرنای مراقبت، مسولط و  « ی، بر آنان تسلطی نداری.اتذکردهندهکه تنها  تذکر ده
حوق   کوس چیهو ود کوه  شاز مفهوم آیه استفاده می (.728: 9ق، ج1339اختیاردار، تفسیر شده است )طبرسی؛ 

النَهبِ  ُه أَوْلَ ى   »ها را ندارد اگر قرار بود چنین حق وجود داشوته باشود، بور اسواس آیوه      تفوق و سلطه بر انسان

کرد و خداوند هم این حق را این اولویت و حق را پیدا می اکرم(. پیامبر 6)احزاب، آیۀ  «أَنْفُسِهِمْ مِنْ بِالْمُؤْمِنِینَ

فورد   نیتور مهربوان اجازه نداده، حتی پیامبرش که  کسچیهخداوند حق تسلط را بر  آنکهحا و  کردیمامضاء 
 نسبت به پیروانش بود.

وَمَ ا  »با مردم رفتوار کنوی    بازورنداری  تو حق، کندیمخداوند در جای دیگر خطاب به پیامبرش سفارش 

تو بوه زور وادارنوده آنوان نیسوتی پوس بوه       (. 45)ق، آیۀ  «وَلِیدِ فُیَخَا مَنْ بِالْقُرْآنِ فَذَكِهرْأَنْتَ لَلَیْهِمْ بِجَبَهارٍ 

وَمَا جَعَلْنَاكَ لَلَیْهِمْ »فرماید: خداوند در جای دیگرمی« .پندده ترسدی[ قرآن هر که را از تهدید ]من[ ملهی]وس

وکالوت   هوا آنو توو بور    میقرار نوداد نگهبان  هاآنماتورا بر  (.107)انرام، آیۀ  «بِوَكِیلٍ لَلَیْهِمْ أَنْتَ وَمَا حَفِیظًا

، و عودم توانوایی در اسوتیفای    سوو رنوعی قیمومیت از یو  دهندهنشانبا دقت در مفهوم حفیظ که » «.نداری
در موواردی کوه کسوی از جانوب دیگوری       مرمووالً حقوق از سوی دیگر است و نیز دقت در مرنای وکیل که 
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و حاکمیوت   اسوتقال  گوردد کوه در ایون آیوه آزادی،     شود مرلوم میمسئولیت و یا استیفای حقی می دارعهده
 (. 125: 1386)شیرازی؛ « است قرارگرفته دییتأها به نوعی مورد ملت

هوا از حوق مسواوی    ندارد. بنابراین همه انساشود و نه ظلم را روا میدر مکتب اسالم نه ظلم پذیرفته می
و سلطه  کند که ظلممی دیتأکن و دولت اسالمی دستور داده و که اسالم به مسلمانا طورهمانبرخوردار است. 

، به مسلمانان نیچنهم(. 141آیۀ  )نساء، « سَبِیلًاوَلَنْ یَجْعَلَ اللَه ُ لِلْکَافِرِینَ لَلَى الْمُؤْمِنِینَ»نپذیرید:  کافران را

 ر سوتیز و د درگذشوته گری نمایید. کسوانی کوه   های غیر مسلمان سلطهدهد که حق ندارید بر ملتدستور می

 وَأَلْقَ وْا  یُقَ اتِلُوكُمْ  مْ فَلَ مْ فَإِنِ الْتَزَلُ وكُ »فرمایود:  جنگ بودند، ولی اکنون دست از جنگ و مبارزه کشیدند می

کردنود و بوا شوما     یریگاگر از شما کناره پس(؛ 90آیۀ  )نساء، «اللَه ُ لَکُمْ لَلَیْهِمْ سَبِیلًاإِلَیْکُمُ السَهلَمَ فَمَا جَعَلَ 

 «.داده استنان قرار نجنگیدند و با شما طرح صلح افکندند، ]دیگر[ خدا برای شما راهی ]برای تجاوز[ بر آن
نوان را  ی برتری خواهی آاولقیرطبههای دیگر، داللت آیه، بر نفی سلطه و تفوق مسلمانان نسبت به ملت

گوری غیور   ی سولطه اولقیطربهکند کند؛ یرنی اگر خداوند سلطه مسلمانان را نفی میبر مسلمین گوش زد می
فوظ  حکوه در   گونوه هموان کند. در نتیجه اینکه بر دولت اسالمی الزم اسوت  مسلمان را بر مسلمانان نفی می

ز سووی هور   نوان را ا ها احترام بگذارد و تجاوز به آادی همه ملتکند به استقال  و آزاستقال  خود تالش می
 .برنتابددولتی 

 . استقالل در پرتو روایات5
شوویم  یوق داده مو سص( و پیشوایان دین به این باور و عقیده اعظم )عملی پیامبر  ةتوجه درگفتار و سیر

نوان نیوز   آخالو نظر م باشدممکن  کهنیاباهای دیگران اهمیت قائل بودند، که آن بزرگواران به آراء و دیدگاه
در شورایط   تووان یمو  اینکه مبادا سلطه و تحمیل برآن شمرده شود. نمونه این رفتوار و عمول را   به خاطربود، 

ردادهوای  ل کتاب قراص( با قبایل و اهاکرم )پیامبر  نیچنهمگوناگون از جمله جنگ احد و بدر مشاهده کرد. 
ن آن ره و پیراموو در مدینوه منوو  »... شود:   انیو نماصلحی را امضاء کرد، که در منشور مدینه و صلح حدیبیوه  

ر هم بوود.  در کنا شانیهاخانهکردند. گی میهمشرکان و یهودیان و مسیحیان و منافقان در کنار مسلمانان زند
 )همانجوا(. .« بودنود..  اربرخوورد کردند و در سایه اسوالم از آزادی  می دادوستدیگر بودند و با یکد باهمدر بازار 

راب. إن تو دم وآدم مون  و ان اباکم واحد کلکم آل ربکم واحد ان هاالناسیا» فرمود:پیامبر اکرم )ص( بارها می
ضل اال با ر، فاحم اکرمکم عند اک اتقیکم و لیس لرربی علی عجمی و ال الحمر علی ابیض و ال البیض علی

ما از نسول آدم  ی است. پدر شما یکی است، هموه شو  کیشما ای مردم خدای  (.44: 7الشیره؛ جالتقوی )وسایل
نوه   فضیلت و برتوری  گونهچیهشما است.  نیزگارتریپرهشما نزد خدا  نیتریگراماست.  از خاکهستید و آدم 

« ، وجوود نودارد.  پوستبر سرخ دپوستیسفو نه برای  دپوستیسفبر  پوستسرخنه برای  برای عرب بر عجم،
هوم سوواء   النواس کل »زنود:  های شانه در مساوات بودن م ا  میص( در جای دیگر افراد را به دانهاکرم )نبی 

 «برابرند. باهمهای شانه (. مردم مانند دانه272: 4الفقیه، جکاسنان المشط )من الیحضر
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گوری و  که در دین مبین اسالم سلطه شودیماستفاده  ص(اعظم )مبر از سیره عملی و گفتار پیا درمجموع
و  باشوند یمو هوا آزاد و دارای اسوتقال    شده است. تموامی انسوان   دیتأکی راهی ندارد و بر نفی آن ریپذسلطه
ی اگونوه بهشده است،  قائلی که اسالم برای مسلمانان و عموم مردم هایآزاد»توانند آزادانه زیست کنند: می

مسلمانان؛ بلکه غیر مسلمان در کلیه  فرداست که تاریخ جهان نظیر و مانند برای آن ندیده است ... اسالم به 
: 1386)شیرازی؛ « دهد تا زمانی که به آزادی دیگران صدمه نزندهای مشروع و قانونی آزادی کامل میزمینه
203  .) 

 امت و دولت اسالمی استقالل .6
اسوت. اموت و دولوت     برخوردارنسان از دیدگاه مکتب اسالم از آزادی و استقال  که بیان شد، ا گونههمان

و شیوه عمل کرده تالش نمایند تا در سیاست خارجی و روابط  اساس نیااسالمی در ارتباطاتش با دیگران بر 
باشند تا بتوانند بنا بر مصالح خویش راهبرد و اهدافش را تریین کنند:  برخورداری عمل آزاداز اراده و  المللنیب
مصالح خویش یا بشریت  نیتأمآزادی عمل آن برای  درواقع المللنیباستقال  یر ملت یا دولت در صحنه »

همان آزادی اراده ملی است که برای اداره امور داخلی و خارجی خود، از خال  سازمان سیاسوی دولوت    است،
در »گویود:  پژوهشوگر دیگور، راجوع بوه اسوتقال  اموت اسوالمی موی         (.86: 1374)فارسی؛ « شوددیدار میپ

زیادی برای استقال  امت و دولت اسالمی در روابط خارجی گردیده و هرگونه رابطه  دیتأکایدئولوژی اسالمی 
« اسوت  شوده انیو بفی سوبیل  است. این آموزه اسالمی در قالب قاعده ن شدهینفمنجر به نفوذ و سلطه بیگانه 

، یکی از اصو  روابط خارجی دولت اسالمی اصول نفوی سوبیل اسوت کوه      اساس نیا(. بر 91: 1385)ستوده؛ 
قورار  در سیاسوت خوارجی    شیرفتارهوا و  بایست این اصل را سرلوحه کردارسیاست گزاران دولت اسالمی می

ی بور جامروه   ریناپوذ جبوران ارجی خسوارت  توجهی به این اصل مسلم اسالمی در روابط خو . هرگونه بیبدهند
به رسیم که دولت اسالمی نه ، کنکاشی که صورت گرفت به این نتیجه میهرحا به اسالمی وارد خواهد کرد.

کنود. البتوه در   ی را تحمل موی ریپذسلطهخواهی بر دیگران است و نه حاکمیت و  و تفوقی جوی برتر دنبا 
نفوذ و حاکمیت بیگانه را در قلمرو خود  هاانسانل مورد توجه بوده است. های دور این اصو گذشته امیاالمیقد
 کردند.پذیرفتند، در برابر هرگونه تجاوز و استیال استادگی نموده از سرزمین و حاکمیت خویش دفاع مینمی

 . موارد کاربرد اصل در فقه7
اشواره   هوا آنفقها از این اصل در موارد و ابواب مختلو فقهی استفاده کردند که برای نمونه به برخوی از  

 شود:می
 عدم جواز تمسر مسلمان توسط کافر. .1
 مسلمان توسط کافر. هانیو سف. عدم جواز سرپرستی صغیران، دیوانگان 2

 و... المنفرهعام مؤسساتیه، . عدم جواز متولی شدن کفار نسبت به موقوفات، مدارس علم3

 زن مسلمان با کافر. ازدواج. عدم جواز 4

 . عدم حق شفره برای کافر در صورت مسلمان بودن مشتری.5
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 (. 234از سوی کافر )همان:  قیمومیت. عدم جواز تصدی مناصب مستلزم اعما  6

 یریگجهینت
ت کوه  اسوالمی اصول نفوی سوبیل اسو     ، یکی از اصو  کاربردی در روابط خارجی حکوموت  اساس نیابر 

 قورار ارجی خدر سیاست  شیرفتارهاو  بایست این اصل را سرلوحه کردارسیاست گزاران حکومت اسالمی می
 ی بور جامروه  ریناپوذ جبوران توجهی به این اصل مسلم اسالمی در روابط خوارجی خسوارت   . هرگونه بیبدهند

 نبوا  به دنه  رسیم که حکومت اسالمین نتیجه میاسالمی وارد خواهد کرد. کنکاشی که صورت گرفت به ای
کنود. البتوه در   ی را تحمول موی  ریپوذ سولطه خواهی بر دیگران اسوت و نوه حاکمیوت و     و تفوقی جوی برتر
ر قلمرو خود گانه را دنفوذ و حاکمیت بی هاانسانهای دور این اصل مورد توجه بوده است. و گذشته امیاالمیقد
 کردند.یمویش دفاع هرگونه تجاوز و استیال استادگی نموده از سرزمین و حاکمیت خپذیرفتند، در برابر نمی

 نیمواب یفو ر روابوط  که این اصل د میدیرسدر تحقیق حاضر با ادله قطری از آیات و روایات به این نتیجه 
المی و . سیاسوت گوزاران حکوموت اسو    رودیمو مهم و راهبردی به شمار  هاحکومتحکومت اسالمی و دیگر 

 سلمانان اجازه ندارد تا از این اصل بنیادی عدو  نماید.م

 هاسرچشمه

 کریم.قرآن. 1

 . بیروت: دارالبحری.  القرآناحکامق(. 1421. ابن عربی. )2

 ، بیروت: انتشارات نصر. 11. جالعربلسانق(. 1410ور. )ابن منظ. 3

 . تهران: نشرفرهنگ اسالمی.  الوسیطالمعجمق(. 1408. انیس، ابراهیم. )4

غوات  . قوم: دفتور تبلی  است خارجی جمهوری اسالمی ایـران درآمد سی(. 1371. ایزدی، بیژن. )5

 اسالمی.  

 ، تهران: نشر نی. 4. جفرهنگ معاصر(. 1383. آذرنوش، آذرتاش. )6

 ، تهران: نشر بنیاد. 2. جلد الفقهیهالقواعد(. 1372. بجنوردی، سیدمحمد. )7

 رکبیر. . ترجمۀ سیدحمید طبیبیان، تهران: انتشارات امیفرهنگ الروس(. 1367لیل. ). جر، خ8

مبانی، اصول و اهـدا  سیاسـت خـارجی دولـت اسـالمی.      (. 1385. حقیقت، سیدصوادق. ) 9
 گاه علوم و فرهنگ اسالمی.  پژوهش

 ، تهران: وزارت ارشاد. 3. جلد صحیفة نور(. 1361اک. ). خمینی، روح10

 ان. قم: مؤسسۀ مطبوعاتی اسماعیلی ،2. جلد البیعکتاب(. 1362اک. )ی، سیدروح. خمین11

المللی و سیاست خارجی جمهـوری اسـالمی   تحوالت نظام بین(. 1385. ستوده، محمد. )12

 . قم: انتشارات دفتر تبلیغاتی اسالمی حوزة قم.ایران
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. چوا  او ، قوم: انتشوارات    در اسالمدیپلُماسی و رفتار سیاسی (. 1382. سجادی، عبدالقیوم. )13

 دفتر تبلیغاتی اسالمی حوزة قم. 

 . تهران: نشر سفیر. گییافتهعقل و توسعه(. 1372القلم، محمود. ). سریع14

قم: مرکوز انتشوارات دفتور تبلیغواتیِ      . چا  او ،فقه سیاسی اسالم(. 1377. شکوری، ابوالفضل. )15

 حوزة علمیه. 

. ترجموۀ حمدرضوا شویخی، چوا  او : تهوران:      اسالم و سیاسـت (. 1386) . شیرازی، سیدصادق.16

 اکرم.  مؤسسۀ فرهنگی رسو 

، تهران: نشر بنیواد علموی و   11جلد . چا  پنجم،تفسیر المیزان(. 1370. طباطبایی، محمدحسین. )17

 فکری عالمه طباطبایی.  

 ، بیروت: دارالمررفه.  9. چا  او ، جالبیانمجمعق(. 1339. طبرسی، الفضل بن حسن. )18

 الهال .  ، دارالمکتبه3. جالبحرینمجمعتا(. . طریحی، فخرالدین. )بی19

 ، تهران: نشر نی. 13. جبنیادهای علم سیاست(. 1373عبدالرحمن. ). عالم، 20

 التراث.  البیت الحیاء. قم: مؤسسۀ آ 15، باب 2، ح65. جالشیعهوسائل(. 1390. عاملی، محمد. )21

. چوا  سووم، تهوران: اتشوارات وزارت     الملـل فرهنگ روابط بین(. 1383رضوا. ) بابایی، غالم. علی22

 امورخارجه.  

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر. 7. جفقه سیاسی(. 1367، عباسرلی. )عمیدزنجانی. 23

. تهران: سوازمان چوا  و نشور    های انقالب اسالمیفرهنگ واژه(. 1374الدین. ). فارسی، جال 24

 وزارت فرهنگ و ارشاد. 

 ، قم: جامرۀ المدرسین.  4. جمن الیحظره الفقیهق(. 1404. قمی، بابویه. )25

فرهنگی. چا  او ، قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام تهاجم (. 1376. مصباح یزدی، محمدتقی. )26

 خمینی.  
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 جا: نشر شادی. . بیحکمت و حکومتم(. 1995. یزدی، مهدی. )29

 
 


