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در مقابله با دشمن متخاصم است.

واژگان کليدی
مقاومت ،تحريم ،صلح ،دي لماسي مقاومت ،صلح حديبیه ،صلح امام حسن

مقدمه
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران در اصل  153خود
ـــل ه
مقرر میدارد« :هرگو نه قرارداد که مو جب سـ
بیگانه بر منابا طبیعی و اقتصــادی ،رهنگ ،ارتش
و دیگر شئون کشور گردد ممنوع اس  ».این ماده ان
ذا اطالق منا
واژه «هرگونه» ا ستفاده نموده ا س
ـلط
ـود که موجب تسـ
ـامل تمام نمینه هایی میشـ
آن شـ
بیگانگان شود .ا صل صل نیز در این ماده به طور
ضمنی پذیر ته شده ا س .این ا صل در جایی کاربرد
دارد که طوایف ،قبائل و امرونه ملتها و ک شورهای
دیگر در کنار هم نندگی کنند و ن سب به هم د شمنی
و توطئه چینی نداشته باشند .به عبارت دیگر ،اصل
او ی در شــرایط دوســتی اقوام و ملتها ،صــل و
دوســتی اســ  .اما اگر همین اقوام و ملتها در پی
دشـــمنی و توطئه و جنگ با انواع آن برآیند دیگر
جای ا صل صل نی س بلکه ا صل مقاوم  ،مقابله و
ـــرایط
د اع ت مام ع یار به م یدان میآ ید .در شـ
ـم کمتر به
ـورهای متخاصـ
ـمنی کشـ
کنونی ،روشهای دشـ
شکل نظامی ا س و بی شتر به شکل تحریمهای مختلف
سیا سی ،اقت صادی و  ...ا س و با تو سعه در مفهوم
جنگ ،این روشها نیز جنگ و توطئه محســوب میشــود.
در این موارد ،اصــل مقاوم در برابر ســل ه وجود
دارد که به طور هتم با دالیلی که وجود دارد
ـل  ،مقدم
ـل صـ
ـرایط مذکور بر اصـ
میتوان گف در شـ
ـل در جایی اس ـ که
ـل صـ
اس ـ  .به عبارت دیگر اصـ
ملتها با هم د شمنی ندا شته با شند و یا در صورت
د شمنی ،توان د اع و مقاوم وجود ندا شته با شد و
یا با ا صل عزت و اعتالء ا سالم سانگار با شد ،نه
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این که ب خاطر عا ی طلبی و یا ترس بی مورد و بی
د یل ان دشــمن تن به صــل داده و به اســم صــل
جامعه ا سالمی و نفوذ د شمن در
طلبی ،موجبات ذ
بین آنها راهم شود .این بحث ان آنجا ضروری اس
که در جام عه کنونی ما ،با وجود تالش دو تمردان
مملک ا سالمی و ر ا تحریمها ،گاهی
در جه پی شر
اندی شه مقاوم و مبارنه در مقابل دو تهای نورگو
و م ستکبر ،مورد رفل واقا شده و آن را ان «ا صل
بودن» خارج ،و تبدیل به امری خالف ا صل دان سته که
د یلی هم بر پا شــاری بر آن وجود ندارد با وجود
ـــمن در نمی نه های اقتصــــادی،
این که تحریم دشـ
اجت ماعی ،رهنگی و  ...روش تانهای به هســــاب
نمیآید و دشــمنان اســالم ان صــدر اســالم تا بحال
مکررا ان آن اســـتفاده نمودهاند .بررســـی تک تک
آنها نشـــان میدهد که هر جا مســـلمانان مقاوم
نمودند پیرون شدند .آیات و روایات نیادی در این
مورد وجود دارد که به مهمترین آن ها اشــــاره
می شود .جریانهای تاریخی صدر ا سالم و ع صور ائمه
نیز هاکی ان مد عا اســــ  .در ن ها ی مواردی ان
جریانهای مهم صل در صدر ا سالم برر سی و توجیه
میشـــود .در این نمینه کتاب یا مقا های مســـتقل
تدوین نشــده اســ اما در بین موضــوعات مرتبط،
محققان ب ور پراکنده برخی ان م سائل این هی ه را
بررســی نمودهاند .روش این پژوهش بصــورت م ا عه
توصیفی و کتابخانهای اس .
تبيين واژگان کليدی
الف) صلح

«صــل » اســم مصــدر ان صــالح و به معنای آشــتی و
ــلم»
ــ و غویین آن را با «سـ
ــا حه کردن اسـ
مصـ
ـد( .ابن منظور.) 384/8 :1408 ،
مترادف میداننـ
طریحی در تو ضی این کلمه که در هدیث «ا صل بین
ا منز تین» آمده میگوید« :منظور ان صل  ،ترا ضی
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ــ » (طریحی .)388/2 :1403 ،این
بین متنانعین اسـ
واژه در هم در هقوق مدنی ب کار میرود و هم در
هقوق بین ا م لل .کاربرد آن در هقوق مدنی مدنظر
ـــد اما کاربرد آن در هقوق بین ا ملل به
نمی باشـ
معنای متارکه جنگ و نزاع بین دو ک شور میبا شد(.
نگرودی)408 :1378 ،
ب) منازعه

در رهنگ ارسی «منانعه» به معنای دشمنی ،جنگ و
ستیز آمده ا س (معین . )4707/4 :1362 ،مفهوم آن
در اصـــ الح روابط بین ا ملل اعم ان جنگ اســـ .
وئیس کونو م نان عه را این نین تعریف میک ند:
«مبارنه ای بر ســر ارنشها و م ا به منز  ،قدرت
و م نابا نادر که در آن هدف هر یک ان طر ین خنثی
کردن ،صــدمه ندن و یا نابود ســاختن رقبای خویش
اســــ  ( ».به ن قل ان جیمز دوئرتی.)296 :1376 ،
بنابراین عمومی مفهوم آن ،شامل تمام اق سام جنگ
ان قب یل ت هد ید ،تحریم ،ت هاجم ،نفوذ و ....
میباشد.
ج) جهاد

جهاد ان ری شه «جهد» به معنای طاق و م شق ا س .
ـــفهانی )208 :1416 ،و به نهای تالش و
(رارب اصـ
تحمل مشــق  ،جهاد اطالق میگردد که این تالش شــامل
ت مام تالش های جانی ،ما ی و کری و نیز اعم ان
کارهای خیر و شــر میباشــد( .شــمس ا دین:1997 ،
 .)14این واژه در قرآن نیز هرگو نه تالش و به
کارگیری نیروها اعم ان یزیکی و روانی (توبه،)7/
هتی صـــرف مال در کارهای خداپســـندانه و تامین
هزی نه های ن ظامی (ج هاد ما ی) ( تو به  20/و )88
را در بر میگیرد .بنابراین شامل تالش در نمینههای
اقتصــادی ،رهنگی ،ســیاســی و علمی نیز میشــود.
(مصباح یزدی.)19 :1387 ،
اکنون به برخی ان آیاتی که در نمینه مقاوم و
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ای ستادگی در مقابل د شمنان متخا صم نانل شده ا س
اشاره میشود.
 .1آيات

قرآن کریم در آیات مختلفی بنابر شان نزول خود و
هم نین در مقام ت شریا به مو ضوع مقاوم در برابر
د شمنان داخلی و خارجی پرداخته ا س  .برخی ان این
ـــران در
آیات ان اطالق و عموم برخوردارند و مفسـ
تفســیر آن ،موضــوع آنها را در طول تاریخ دارای
مصــداق میدانند و آنها را صــر ا مربوط به عصــر
نزول نمیدان ند .به د یل ا طا ه کالم ،در این
پژوهش تنها برخی ان آیات بررسی میشود.
َّ
َ
ـــوره ممتح نه آ یه  « :1یا َُّ
ِین
یَها ا ذ
 .1 – 1سـ
َ
ْ
ج
ج
َ
ج
َ
َّ
ج
َ َعج
جوا ال تت ِخذوا َعج
آَ
ّ
ِْ یاَ
ء تلقون
ْ و
َّكم
دو
ِي و
دو
من
جوا 1»...
َ
ْ
َ
َ
ََّ
َ قْ
د كفر
ِ و
دق
َو
ِا م
ْ ب
ِم
ْه
َِ ی
إ
خداوند در این آیه دســتور داده که با دشــمنان
ـــتی و مح ب نکن ید و د یل آن را کفر و
هق دوسـ
قدرنا شنا سی آنها در مقابل دو ستی مومنان دان سته
ـــ ( .مغنیه ..)299 /7 :1424 ،كلمه " عدو" به
اسـ
معنا د شمن ا س كه هم بر یس نفر اطالق مم شود ،و
هم بر جما دشـــمنان ،و مراد آیه شـــریفه جما آن
اســــ  ،به قری نه این كه رموده "او یاء خود
نگیرید" و نیز به قرینه ضــمیر جما در "ا یهم" و
(طبــاطبــایی)389 /19 :1374 ،
قرائن دیگر.
ـی مراد نیس ـ بلکه اقوام و
ـخصـ
ـمن شـ
بنابراین دشـ
ـود ملتهایی که
ـامل میشـ
ـالم را شـ
ـمن اسـ
ملتهای دشـ
تمام هم و رم آنها نابودی اســالم اســ و با این
هدف با بهانههای مختلف ســعی در تضــعیف و تذ یل
اسالم دارند.
در این آیه خدا به مومنان گو شزد میکند که اگر
1

 .ا ك سانم كه ایمان آورده اید د شمن من و د شمن خویش
را دوســ خود قرار ندهید ،شــما نســب به آنها اظهار
محب ممكنید ،در ها مكه به آن ه ان هق برا شما آمده
كا ر شدهاند... ،
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ـتم خدا مم ننید و طا ب جهاد
ـتم دم ان دوسـ
به راسـ
ِ َّ
ـتید این م لب با
ـا او هسـ
اّللِ و جلب رضـ
ِیل
ِي سَـب
دو ستم د شمنان خدا سانگار نی س  .و در پایان آیه
به عنوان یس ت هد ید قاطا مم ر ما ید" :هر كس ان
شــما چنین كار كند ان راه راســ منحرف و گمراه
َْ
َْ
ْ َ
َ َ
ــواَ
لج
ء
َّ سَـ
ــل
َـ
د ض
ْ َق
جم
ْك
ِن
ه م
ْع
یف
من
ــ " (و
ــده اسـ
شـ
ا َّ
خدا منحرف گشــته كه
ِ ) .هم ان راه معر
ِیل
ســب
گ مان كرده چیز بر خدا مخفم مم ما ند ،و هم ان
راه ایمان و اخالص و تقو كه طرح دوستم با دشمنان
خدا ریخته ،و هم تی شه به ری شه نندگانم خود نده
ا س كه د شمنش را ان ا سرارش با خبر ساخته و این
ـخ مؤمن
بدترین انحرا م اس ـ كه ممكن اس ـ به شـ
بعد ان و صول به سرچ شمه ایمان د س دهد ( .مکارم
شیرانی.)13 /24 :1371 ،
در نهای ان آیه میتوان این برداشـــ را نمود
که هرگونه دو ستی با د شمنان دین که باعث نفوذ و
تسلط آنها بر مسلمین شود مورد نهی قرار گر ته و
ـده اس ـ و هین
ـزد شـ
عواقب دنیوی و اخروی آن گوشـ
هجتی باقی نمانده اســـ  .و در ادامه ،نهای این
ِْ
ن
ـمنان بیان میکند (إ
ـمنی دشـ
ـلط و دشـ
کار را ،تسـ
َ
َ
َ
ج ج
َ َ
ْ َ
َ
ْ
ْـداً
جم
ْك
ِ ی
ـــ جوا إ
ْسجـ
یب
ء و
ْ ع
جم
ونوا ك
یك
جم
جوك
َف
ْق
یث
َ
َ
َِ
َج
یج
ْ
ِا ُّسوِ
ء) همان ور که در تاریخ
ْ ب
هم
َت
َ ْ ِسن
ْ و
هم
ید
انقالب هر وق د س دو ستی به سوی د شمن دران شده
نه تنها گرهای بان نشــده بلکه بیشــتر باعث ذ
جامعه اسالمی شده اس .
َ
َ
یَ
ـــوره ما ئده آیه  « :54یا ُّ
ِین
ها اَّ ذ
 .1 – 2سـ
ْ
َ
َ
ْ
ج
َ
ْ
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َّ
َ
َ
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ْ َ
جوا َ
آَ
ْ
ْ
ْ
ْ
ِي َّ
ِقوم
اّللج ب
ِ ســوف یأت
ِه
ِین
ِنكم عن د
یرتد م
من
من
ٍ
َ
َ
ََ
ََ
ُّ َ
ونـج
َ ج
ُّج
ج
لم
ٍ ع
َّق
ِز
َ ع
ِین
ِن
ْم
جؤ
لم اْ م
ٍ ع
َِّ ـة
ه ذ
یحِب
ْ و
هم
یحِب
»...
مراد ان "ارتداد" و برگشتن ان دین ،همان دوستم
با یهود و ن صارا ا س و اگر خ اب را متوجه خ صوص
ـاب قبلم نیز
مؤمنین كرد برا این بود كــه خ ـ
متو جه به مؤمنین بود و مقام آیه م قام بیان این
نكته اســـ كه دین هق ان ایمان چنین مؤمنینم كه
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ـمنان خدا اس ـ
ـتم با دشـ
ـوب به دوسـ
ـان مشـ
ایمانشـ
بمنیان ا س  ،چون خدا سبحان چنین ایمانم را كفر
و شرك خوانده اس ( .طباطبایی) 630/5 :1374 ،
ـــل ما نان نرمش در برابر
در این آ یه ر تار مسـ
مومنان و سرسختی در برابر دشمنان معر ی شده اما
در برخی تفاســـیر آمده اســـ که این ر تار م لق
نیســـ (قرائتی )317/2 :1388 ،به عبارت دیگر در
برخی مواضـــا میتوان در برابر دشـــمنان ان باب
خ شون ر تار ننمود و با آنها سانش و مدارا نمود
ا بته این ر تار تنها در موا ضعی ا س که د شمنان
در پی دشــمنی خود ان هر طریقی نباشــند اما اگر
ـــ به هین وجه
ـــمنی در هال توطئه و جنگ اسـ
دشـ
ـد هتی
ـل وارد عمل شـ
ـتی و صـ
نمیتوان ان باب دوسـ
اگر ان حا امکانات جنگی و تجهیزات در محرومی
باشــند بان هم به امر خدا و هم نین وعده نصــرت
خدا ،باید با آن دشمن مقابله نمود.
َ
َّ
َ
یَ
 .1 – 3سوره آل عمران آیه « :118یا ُّ
ِین
ها ا ذ
ِ اَنً
َ
َّ خج
ج
جوا ال َ
َ باالً
ْ ج
آَ
ْ خ
ْج ونكم
ْ ال َیأ
جم
ِك
دون
ِن
ة م
ِذوا ب
تت
من
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
بَ
ْ قْ
َُّ
د َ
َغضـــاج
َ ما
ْ و
ِم
ِه
واه
ِن
ء م
دتِ ا ب
ُّم
ِت
َن
دوا ما ع
و
َ
ج 1»...
ج
جج
جج
َر
ْب
ْ ك
هم
دور
ِي ص
تخْف
ْج َ
جمله "ال َ
ــرون یكم"
ْ" به معنا "ال یقصـ
جم
ونك
یأ
ا س  .یعنم د شمنان ان ر ساندن هین شر به شما
ــر و
كوتاهم نمم كنند .و كلمه "خبال" به معنا شـ
َُّ
ْ" یعنم
ُّم
ِت
َن
دوا ما ع
ـــ و در جمله "و
ـــاد اسـ
سـ
دو ستدار شدت و گر تار و ضرر شمایند .و جمله
بَ
َْ
د َ
ْ ضاج
ْ" مم ر ساند كه د شمنم
ِم
ِه
ْ َْواه
ِن
ء م
َغ
دتِ اْ ب
"ق
آنان نسب به شما آن قدر نیاد اس كه نممتوانند
پنهان بدارند .بلكه دشـــمنم باطنیشـــان در حن
 .1ا كسانم كه ایمان آوردهاید محرم اسرار ان ریر خود
ـاد در باره
ـر و سـ
انتخاب نكنید ،آنها ان هر گونه شـ
شما كوتاهم نمم كنند ،آنها دو س دارند شما در نهم و
رنج با شید (ن شانهها ) د شمنم ان دهان آنها آ شكار ا س
و آن ه در دل پنهان دارند ان آن هم مهمتر اس ..
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كالمشــان اثر گذاشــته اســ  .پس در هقیق در این
یف ب كار ر ته ،و آن گاه بدون
جم له ك نا یه ا
این كه ب یان ك ند ،در د ها خود چه چیز پن هان
َ ما ج
ــج
جج
ج" تا
َر
ْب
ْ َك
هم
دور
جـ
ِي ص
تخْف
كرده اند ،رموده" :و
اشاره كرده باشد ،به اینكه آن ه در سینه دارند،
قابل و صف نی س  ،چون هم متنوع و گوناگون ا س و
هم آن قدر عظیم ا س كه در و صف نمم گنجد ،و همین
مبهم آوردن" ما م صدورهم "بزرگ و عظیم بودن را
ْ قاج وا آَ
م َّنا "یعنم
جم
جوك
ِذا َ ق
َ إ
تای ید مم ك ند ".و
اهل كتاب منا قند ،وقتم شما را ممبینند ممگویند
ََ
ََ
ج ْ
َ
َُّ
ِل
اْلَنام
جم
ْك
لی
ضـــوا ع
ْا ع
لو
ِذا خ
َ إ
ایمان آوردیم ".و
ـرانگش ـ خود
ِ" و چون به خلوت مم روند ،سـ
ْظ
َی
َ اْ غ
ِن
م
را ان شدت خشمم كه بر شما دارند ممگزند .و كلمه
"ریظ" به معنا خ شم و كینه ا س  .و "عض انامل بر
ـرت و
ـف و هسـ
الن چیز" مثلم اس ـ كه در مورد تاسـ
ر ساندن شدت خ شم و كینه نده مم شود( .طباطبایی،
.)600/3 :1374
كفار در ر ساندن شر و ساد ن سب به م سلمانان
كو تاهم نمم كن ند .اگر ت و پیرون و پیش آ مد
ـوند ،و
ـما رخ دهد ،آنها ناراه مم شـ
خوبم برا شـ
چنان ه هادثه ناگوار برا شــما رخ دهد خوشــحال
مم شوند .ان ذیل آیه ا ستفاده مم شود كه در امنی
ـمنان
ـه ها شـوم دشـ
ـلمانان در برابر نقشـ
بودن مسـ
م شروط به ا ستقام و هو شیار و دا شتن تقو ا س ،
ـمین
ـورت اس ـ كه امنی آنها تضـ
و تنها در این صـ
گردیده ا س .خداوند در این آیه به مؤمنان ه شدار
داده اســ  ،تا دشــمنان خود را جزء خاصــان خویش
قرار ندهند و رانها م سلمانان و نیس و بد ای شان
را ،در برابر این گروه آ شكار ن سانند ،این اعالم
خ ر به صورت كلم و عمومم ا س و باید در هر نمان
و در هر هال مسلمانان به این هشدار توجه كنند.
در نهای تنها راه مقابله با د شمنان ا ستقام
در برابر آنها معر ی شــده اســ « .اگر در برابر
كینه تونیها آنها اســتقام كنید ،و پرهیزگار و
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خویشـــتندار باشـــید ،آنان نمم توانند بوســـیله
مه ا وارد كنند،
نق شه ها خائنانه خود به شما
نیرا خداوند به آن ه مم كنید كامال اهاطه دارد».
(مکارم شیرانی.)66/3 :1371 ،
َ
َ
ْ
ْسَ
َن
ْضــم ع
َ ن تر
 .1 - 4ســوره بقره آیه « :120و
َّ
ج
َِّ
َّم َ
هَ
هوج
ن ج
َج
َج
د
ْ إ
ْ قل
هم
ِلت
َ م
ِا
َّب
تت
َت
ــار ه
َّصـ
َ ال ا ن
د و
اْ ی
ِنِ َّ
َ
َْ
ْ َ
ِي جاَ
ءج
هواَ
َْ َْ
َ اْ ج
اّللِ ج
َّ
ءك
د اَّ ذ
بع
هم
َع
اتب
َ َئ
هد و
هو
1
َ اْ عْ
َ ال َ
َ َّ
ٍ»
ِیر
نص
ٍ و
ْ و
ِن
اّللِ م
ِن
ِ ما َ سَ م
ِلم
ِن
م
َِيّ
خداو ند در آ یات ق بل ان این آ یه در مورد یهود
و ن صاری صحب نموده اما در این آیه روی خود را
به پیامبر نموده ا س و می رماید :یهود و ن صاری
هرگز ان تو را ضم نمي شوند مگر وقتم كه تو به دین
آنان درآیم ،دینم كه خودشــان به پیرو ان هو و
هو س شان ترا شیده و با آراء خود در س كرده اند.
ـــیر ا میزان به همین
عالمه طباطبایی نیز در تفسـ
نکته اشاره نمودهاند( .طباطبایی.)401/1 :1374 ،
خداو ند در واقا به پ یامبر می ر ما ید که در
ـــئو یتی نداری نیرا آنها جوج و
مقابل آنها مسـ
ـلیم
ـما تسـ
ـما و دین شـ
ـب بوده و در برابر شـ
متعصـ
نمی شوند .و می رماید :ا صرار بر جلب ر ضای یهود
و ن صار ندا شته باش ،چه اینكه "آنها هرگز ان تو
را ضم نخواهند شد مگر اینكه به طور كامل ت سلیم
خوا سته ها آنها و پیرو آئین شان شو " و چنان ه
ت سلیم تع صبها و هو سها و ا كار كوتاه آنها شو
ب عد ان آن كه در پرتو وهم ا هم ه قایق برا تو
ـرپرس ـ و یاور ان ناهیه خدا
ـده ،هین سـ
ـن شـ
روشـ
ـــیرانی:1371 ،
برا تو نخوا هد بود"( .م کارم شـ
.)430/1
 .1هرگز یهود و ن صار ان تو را ضم نخواهند شد تا (ب ور
ـو و) ان آئین (تحریف
ـته ها آنها شـ
ـلیم خواسـ
كامل تسـ
یا ته) آ نان پیرو كنم بگو هدا ی تن ها هدا ی ا هم
ا س  ،و اگر ان هو و هو سها آنها پیرو كنم ،بعد ان
ـرپرسـ و یاور ان ناهیه خدا
ـده ا هین سـ
آنكه آگاه شـ
برا تو نخواهد بود.
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خداوند در این آیه ان « ن» اســتفاده نموده که
برای نفی ابد ا س یعنی یهود و ن صاری هرگز و در
ـای نخواهند
ـما رضـ
ـما و دین شـ
ـرای ی ان شـ
هین شـ
داشــ و طبیعی اســ که تمام تالش خود را در جه
تضـــعیف و ان بین بردن اســـالم مصـــروف دارند.
بنابراین در مقابل د شمنی که خدا با علم نامحدود
خود آن ها را هرگز م یا نمیدا ند بل که دائم در
هال د شمنی میداند چ ور میتوان د س دو ستی دران
ـد بلکه
ـلیم نخواهد شـ
ـمن نه تنها تسـ
کرد؟ این دشـ
تمام تالش خود را در جه به ت سلیم در آوردن ا سالم
ـــالمی با انواع روش ها اع مال میدارد
و ن ظام اسـ
همان ور که در صدر ا سالم نیز یا به طور علنی در
ـــف آرایی میکردند و یا به طور
مقابل پیامبر صـ
مخفیانه توطئه چینی میکردند .وا ض ا س که یهود
ـــارای علی نیز دنبا ه رو اجداد خویشاند.
و نصـ
تف سیر جاما ا بیان (طبری ، )410/1 :1412 ،تف سیر
مجما ا بیان (طبر سی )374/1 :1372 ،و تف سیر نور
ـــب یه همین
(قرائتی )193/1 :1388 ،نیز ن کاتی شـ
م ا ب را بیان نمودهاند.
َ
َ ال َ
ِ م
جوا إ
َن
ْك
تر
ـــوره هود آیه « :113و
 .1 - 5سـ
ََ
ْ ج
َ َّ
دونِ َّ
اّللِ
ِن
ْ م
جم
َ ما َ ك
ج و
َّار
ج ا ن
جم
ســـك
َم
جوا َت
لم
َ ظ
ِین
اَّ ذ
َ
1
ء ج
ج َ
َّ ال ج
ِْیاَ
ون »
َر
ْص
تن
ثم
ْ و
ِن
م
ــباح ا منیر میگوید :ركون به معنا اعتماد
مصـ
اســـ  ( .یومی ،بی تا .)237/2 :جوهری نیز اذعان
میکند :ركون به معنا صــرف اعتماد نیســ  ،بلكه
اعتماد ا س كه تو م با میل با شد (جوهری:1410 ،
ستمكاران ،یس
 .)2126/5بنا بر این ركون به سو
نوع اعتماد ا س كه نا شم ان میل و ررب به آنان
باشــد .عالمه نیز همین معنا را ان رکون برداشــ
نموده ا س و می رماید« :كوتاه سخن ،ركون به این
 .1و تكیه بر ظا مان نكنید كه موجب مم شود آتش شما را
رو گیرد و در آن هال جز خدا هین و م و ســـرپرســـتم
نخواهید داش و یار نممشوید.
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معنا ا س كه در امر دین و یا هیات دینم طور به
ســتمكاران نزدیس شــود كه نزدیكیش تو م با نوعم
ـــد ،و دین و خدا و یا هیات
اعتماد و اتكاء باشـ
دینم را ان اســـتقالل در تاثیر انداخته ،و ان آن
پاكم و خلوص اصــلیش ســاقط كند و معلوم اســ كه
نتیجه این عمل این اســ كه راه هق ان طریق باطل
سلوك شود ،و یا هق با اهیا باطل اهیاء گ شته و
باْلخره به خاطر اهیائش كشــته شــود»( .طباطبایی،
)68 - 67 /11 :1374
بدیهم اســـ كه در درجه اول نباید در ظلمها و
ستمگریهای شان شرك ج س و ان آنها كمس گر  ،و
در درجه بعد اتكاء بر آنها در آن ه مایه ضــعف و
ـتقالل و
ـالمم و ان دس ـ دادن اسـ
ناتوانم جامعه اسـ
ــته و
ــو وابسـ
ــدن به یس عضـ
خودكفایم و تبدیل شـ
ناتوان مم گردد با ید ان م یان برود كه این گو نه
ركونها جز شك س و ناكامم و ضعف جواما ا سالمم،
ــیرانی:1371 ،
ــ ( .مکارم شـ
نتیجه ا نخواهد داشـ
.)261/9
ب نابراین تك یه بر ظا مان با عث تقو ی آن ها
میشـــود و تقوی آنها باعث گســـترش دامنه ظلم و
ساد و تباهم جامعه ا س  ،هم نین در رهنگ كر
جامعه تدریجا اثر مم گذارد و ن شتم ظلم و گناه را
ـتمگر
ـتم كردن و سـ
ان میان مم برد و مردم را به سـ
ـوال تكیه و اعتماد بر
ـویق مم نماید .و اصـ
بودن تشـ
دیگران كه در شـــكل وابســـتگم آشـــكار میگردد،
نتیجه ا جز بدبختم نخواهد داشــ تا چه رســد به
اینكه این تكیهگاه ظا م و ستمگر باشد.
َ
َّ
َ
َ
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ـــوره مائده آیه  « :51یا ی ها ا ذین
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ء َ
ْج
إَّنج
ََّ ج
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ن َّ
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ْ إ
هم
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جم
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ِن
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هم
َو
یت
من
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ٍْ
ْ َِ
َ»1
َ
یْ
َّاِمین
َ ا ظ
ْم
َو
ِي اْ ق
هد
 .1ا اهل ایمان ،یهود و نصــار را به دوســتم مگیرید،
آنان بعضــم دوســتدار بعضــم دیگرند ،و هر كه ان شــما
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ـــئله والی را مقید به
خداوند در این آیه ،مسـ
هین یس ان خصــوصــیات و قیدها نكرده و ب ور م لق
رم وده :یهود و ن صارا را او یا خود مگیرید ،پس
آیه شــریفه ان این جه م لق اســ  ،اما ان آیات
ـــود كه مراد ان والی نوعم ان
بعدی همیده می شـ
ـــ كه با بهانه بیماردالن
ـــال اسـ
نزدیكم و اتصـ
متناســب باشــد و آن این اســ كه یهود و نصــارا
دو تم و سل ه ا دا شته اند كه م سلمانان بیمار دل
ـوند ،و
ـل ه آنان منكوب شـ
ـیده اند در تح سـ
مم ترسـ
ــــارا
ــــ ان خود یهود و نصـ
هم نین ممكن اسـ
مم تر سیده اند و با آنها دو ستم مم كرده اند كه ان
شرشان محفو بمانند .در این صورت والی به معنا
محب و معاشـــرت خواهد بود .عالمه طباطبایی مراد
ان این وال ی را وال ی مح ب میدا ند( .ط باط بایی،
)605 - 604 /5 :1374
با توجه به شان نزول آیه و سایر قرائنم كه در
د س ا س  ،منظور ان آیه این نی س كه م سلمانان
هی گو نه راب ه ت جار و اجت ماعم با یهود و
مسیحیان نداشته باشند بلكه منظور این اس كه با
ـــمنان رو
آنها هم پیمان نگردند و در برابر دشـ
ـــتم آنها تكیه نكنند .خداوند در آیات بعدی
دوسـ
توجیه ا راد خواهان ارتباط با د شمنان را بیماری
ـــوا هد
دل ،ترس و گر تاری آن ها معر ی میک ند .شـ
نیادی در تاریخ وجود داشــته که مصــداق این آیه
قرآن ا س که در همه آن موارد ،ضعف م سلمانان و
دس درانی به سم دشمن عل شکس آنها بوده اس .
تفســیر نمونه در ذیل این آیه ،اند س را مصــداقی
ان این آیه میداند که به خاطر تکیه بر بیگانگان،
ـــ دادند( .مکارم
ـــان خود را ان دسـ
تمدن درخشـ
شیرانی)414 - 410 /4 :1371 ،
ا بته اطالق مذکور در آیه تمام د شمنان را شامل
مؤمنان با آنها دوســـتم كند به هقیق ان آنها خواهد
بود؛ همانا خدا ستمكاران را هدای نخواهد نمود
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می شود و تنها یهود و ن صاری مورد نظر نمیبا شد و
ذکر یهود و ن صاری ان باب نمونه ا س نیرا این دو
قوم در دشــمنی خود با اســالم و مســلمین نبانزد
ّم نیســ كه والی هین كا ر را
هســتند وگرنه شــك
نباید پذیر  .این م لب در تفســیر نور به همراه
نکات دیگر مورد توجه قرار گر ته اســ ( .قرائتی،
)312 - 311 /2 :1388
َ
َ
َ عُّ
ْ َ
ِدوا ج
ما
هم
 .1 – 7ســـوره انفال آیه « :60و
ج َ
ِ ج
َج
َّ
ْ
دو
ِ ع
ِه
ون ب
ِب
ْه
تر
ْل
ِ اْ خَی
ِباط
ْ ر
ِن
َ م
ٍ و
َّق
جو
ْ ق
ِن
ْ م
جم
ْت
ََع
اســت
ْ 1» ...
َج
َّ
جم
َّك
دو
َ ع
اّللِ و
تكلیف "و اعدوا  ،"...تكلیف به همه ا س  .نیرا
ـمن منا ا تمامم
ـالمم دشـ
ـمن منا ا یس جامعه اسـ
دشـ
ا راد ا س  ،و بر همه ا راد ا س كه قیام نموده و
ـــمن را ان خود و ان م نا ا خود د ا ده ند ،و
دشـ
باید برا چنین رون نیرو و اسلحه نیر سر داشته
با شند ،تا بتوانند منا ا خود را ان خ ر د س برد
دشمن نگهدارند.
ـدف ان تجهیز هکومـ ،
ـه ،هـ
ـه این آیـ
در ادامـ
ترساندن دشمن و نهر چشم گر تن ان آنان بیان شده
اســ بنابراین هتی در صــورت عدم منانعه بان هم
ـــالمی ملزم به تجهیز نیرو و ام کا نات
هکو م اسـ
د اعی خود اســـ (طباطبایی )153/9 :1374 ،و این
یک اصــل هیاتم اســ كه در هر عصــر و نمان باید
ـــل ما نان قرار گیرد ،و آن زوم
مورد تو جه مسـ
آمادگم رنمم كا م در برابر د شمنان اس  ( .مکارم
شیرانی)225 - 221 /7 :1371 ،
نکته دیگری که باید در ذیل این آیه مورد توجه
قرار گیرد این ا س که مراد ان قوه هرگونه سالح و
 .1و شما (ا مؤمنان) در مقام مبارنه با آن كا ران خود
را مه یا كن ید و تا آن هد كه بتوان ید ان آذو قه و
تســلیحات و آالت جنگم و اســبان ســوار نین كرده برا
ــمنان خودتان راهم
ــمنان خدا و دشـ
تهدید و تخویف دشـ
سانید ...
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تجهیزاتی ا س که میتواند در برابر نفوذ د شمنان
بکار گر ته شـــود .تفســـیر نمونه مواردی ان این
قبیل نقل نموده اس (همان .)223/7 :در عصر هاضر
ـــهای نفوذ و تخریب ،ابزار
با توجه به تعدد روشـ
های م قاب له با آن ها نیز مت عدد و مت فاوت خوا هد
بود .ب ور مثال ان روشـــهای مرســـوم امرونی در
مقابله با ملتها ،جنگ ســـایبری ،جنگ رســـانهای،
ـی و
ـیاسـ
ـادی و سـ
تهاجمات رهنگی ،تحریمهای اقتصـ
ـــ  .بنابراین با توجه به این آیه و امر
 ...اسـ
موجود در آن ،جامعه اســـالمی و تک تک مســـلمانان
باید مجهز به تمام تجهیزاتی باشـــند که با تمام
روشهای مبارناتی دشمن مقابله نمایند.
آیات دیگری نیز در راب ه با این موضـــوع وارد
شــده اســ که به د یل اطا ه کالم به همین مقدار
بســنده میشــود .ان این جمله آیات میتوان به آیه
 61و  65سوره انفال ،آیه  191سوره بقره ،آیه 29
ســوره ت  ،آیه  35ســوره محمد و آیه  30ســوره
صل اشاره نمود.
نتيجه آيات
تمام آیات مذکور و ریر مذکور در این موضـــوع،
ـم در تمام
ـمن متخاصـ
ـتار زوم مقابله با دشـ
خواسـ
نمینههایی اســـ که دشـــمن ان آن در جه نفوذ و
سی ره بر جامعه ا سالمی ا ستفاده مینماید .در این
آیات اصــل او ی د اع و مقابله م رح شــده و جایی
برای صل طلبی باقی نمانده ا س و اگر در مواردی
ان اصل صل استاده شود به عنوان اصل ثانوی اس .
در ن ها ی میتوان گ ف ب یداری مردم نگه بان خوبی
برای صیان ان د ستاوردهای انقالب ا سالمی ا س چه
اینکه خفتگی آنان سبب تهاجم بیگانگان خواهد بود
ـــ یاری
و میزان ب یداری هر امتی مرهون م قدار هشـ
آنان اســ و به قدر هوشــیاری خود ،در ســتیز با
مهاجمان ضـــد دین مو ق خواهند بود .آی هللا جوادی
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آملی تر سیم ضریب ستیز د شمنان دین خدا ،تو سط
قرآن را این چنین بیان مینمایند :صهیونی س ها و
اســرائیلی صــفتان همواره نقشــه شــوم تانه طرح
میکن ند« .التزال ت لا علی خائ نه منهم» ( ما ئده
 .) 13/انگیزه خیان آنان تنها در م سائل سیا سی
و نظامی و اقتصــادی و  ...خالصــه نمیشــود بلکه
ـلمانان را ان
ـالم ندایی کنند و مسـ
ـد که اسـ
میکوشـ
اسالم خارج سانند« .والیزا ون یقاتلونکم هتی »...
( بقره  .)217 /هدف شاهبان مکاتب گوناگون ا حاد
یا شرک یا کفر ن سبی ،قط خارج ساختن م سلمانان
ان هونه اسالم نیس بلکه داخل ساختن مسلمانان در
قلمرو مکتب ضــالل خود و تابا ســاختن و نایل کردن
آنان را هدف نهایی خود قرار دادهاند« .و ن تر ضی
عنک ا یهود و ا ن صاری ( »...بقره .)120 /و برای
نیل به این اهداف ان جاســوســان و نفوذیان بهره
میگیرد«.و یکم سماعون کم» (توبه ( )47 /جوادی
آملی.)320 :1389 ،

 .2روایات
در راب ه با ای ستادگی و مقاوم در برابر د شمن
ـده اس ـ
ـم و هیلهگر ،روایات نیادی وارد شـ
متخاصـ
ا ما به د یل ا طا ه کالم ،تن ها به ذکر پاره ان
این روایات بســنده میشــود .مضــمون برخی ان این
روایات در مورد ا ستواری و ای ستادگی ،نه تنها در
مقابل د شمنان ،بلکه هتی در مقابل دو ستان را نیز
ـاید به خاطر تاکید بر
ـود و این امر شـ
ـامل میشـ
شـ
نیرو و توان خود ا راد و در ابعاد بزرگتر ،تکیه
بر نیرو و توان خود جامعه ا سالمی با شد .اکنون به
برخی ان این روایات اشاره میشود.
َ
م َ
َقاَ
َ
یا َ
لَ :
عشــر
َن علیف
 .2 – 1روایتی ان علی  :ع
ََ
جسـ ّ
َّ
ََّ
َج
جْ
ِ َن
ـل
ْ ،او َ ی
جم
ّك
دو
ِ ع
َال
ِت
لم ق
ن ع
ِر
صــب
ِ َت
جوَة
ِ ا ك
اهل
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ََ
ِنج
اّ
هم( .1نوری،
ّ م
َق
جم او ی ِبا ح
ً انت
َو ما
جم ق
لیك
ّلل ع
ِ
 66/11 :1408ح )12442
در این روای ه ضرت مردم را بر ا ستواری و صبر
ـــمنان بر می انگیزاند و نتیجه
بر جنگیدن با دشـ
عدم ا ستواری و مقاوم را ت سلط د شمنان بر آنها
می داند .هرچند در آن ع صور ،ت سلط د شمن و اقوام
دیگر بر جامعه اسالمی تنها بصورت تسلط نظامی بود
اما این تســلط با تغییر نوع آن در عصــر هاضــر،
هم نان مصــداق روای مذکور اســ  .نیرا روای ان
این نظر اطالق دا شته و شامل تمامی صور ت سلط و
نفوذ اعم ان نظامی ،اقت صادی ،سیا سی ،رهنگی و
هتی اطالعاتی و سایبری نیز میشود.
َْبً
ْ َ
ََكج
ة
َر
ه ر
تر
َن
 .2 – 2روا ی دیگری ان علی َ :م
اّللج َ
شـــمَ
َ ا ُّ
َ
َ َ
ذّ
َ ج
ََ
دّ
ِلج
ســـج
ْج
ََالج
ه َّ
ِث
ی
ء و
ه اْ ب
ِ و
ل
ْب
ثو
ه َْ ب
َن
ع
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ج
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ْ
َ
ِسـ
ِال
ِ ب
ِه
ِب علم قلب
ــر
ِ و ضـ
ِ وا قماءق
ــغار
ِا صـ
ب
ــهابِ
ج
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْف و ج
ِنج
ِا
من
ِیم ا خ س
ِ و س
ِ ا جِهاد
ِت ضیِیا
ه ب
ُّ م
َق
ِیلا ح
و د
2
َّ
َ ( .نهج ا بالره ،خ)27
َف
ا نص
و
هضــرت در این روای  ،نتیجه ترک جهاد را ذ
خواری معر ی نموده اســـ  .جهاد در این روای به
د یل اطالق آن هر گو نه ج هادی را که در راه
سربلندی ا سالم و م سلمین با شد را در بر میگیرد.
همان ور که ذکر شــد هربههای دشــمنان دین و نظام
ا سالمی به ا شکال جدیدی نمود یا تهاند ،بنابراین
راههای مقابله با آنها نیز متنا سب با آنها باید
 .1امیر مؤم نان بر ران منبر كو ه ،مردم را اینگو نه
تشـــویق ممكرد« :ا جماع كو یان! باید بر جنگیدن با
ـید ،وگرنه ،خداوند،
ـتوار و پابرجا باشـ
ـمنانتان اسـ
دشـ
قومم را بر شما م سلط ممگرداند كه شما ان آنان به هق
سزاوارترید!»
 .2امام علی :ك سم كه جهاد را ناخو شایند دان سته و ترك
كند ،خدا باس ذّ و خوار بر او ممپوشـــاند ،و دچار
بال و مصــیب ممشــود و كوچس و ذ یل ممگردد .دل او در
پردهی گمراهم مانده و هق ان او رو ممگرداند ،به جه
محروم اس .
ترك جهاد ،به خوار محكوم و ان عدا
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تغییر شکل دهد .بدیهی ا س با این تو صیف ،منظور
ان جهاد ،تمام اقســام جهاد اعم ان نظامی ،علمی،
عقیدتی و رهنگی اســـ  .موید این م لب ،اوضـــاع
کشورهایی هم ون عربستان اس که با تکیه بر نظام
سل ه  -و نه توان علمی خود  -به یک تابا م لق
در ن ظام بین ا م لل ت بد یل شــــدها ند که هتی در
اظهارنظرهای ســیاســی خود ،مختار نیســتند .اما
ک شوری هم ون ایران با انقالب ا سالمی و ای ستادگی
در برابر نظام ســـل ه  ،موجودی خود را در نظام
بین ا ملل تثبی نمود به گونه ای که در شـــرایط
هاضـــر یکی ان بانیگران اصـــلی نظام بین ا ملل
میباشــد و این همان عزتی اســ که امام  در این
روای و روایات مشابه به آن اشاره مینماید.
 .2 – 3روا ی دیگری که علی  ان پ یامبر ن قل
ٍََّ ،
َ جسوَ
ْ َ َشَّ
د َ
ل َّ
ما
جن
َ ك
اّلل :و
ن ر
َل
ْ ع
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می رماید :ع
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ْ
ً
َ
َ
َ
إَّ
جوج
َ
َْ
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َج
ما َ
د َ
ّ
ِ م ا ُّ
ن
َ إ
جوك
دع
ِن
َذرا ع
َ ه
ِك
دو
ن ِع
تك
صـــل ِِ ،
1
ِی َعً
جوج
ن َ
بَما َ
جَّ
ة ا خ (.نوری:1408 ،
َ َخد
ً و
ْرا
مك
یك
َِ سَ ر
ذ
 45/11ح )12388
پیامبر در ضمن سفارش خود به علی  ،او را ان
ـل برهذر
ـنهاد صـ
ـمن در هنگام پیشـ
مکر و هیله دشـ
میدارد و این نشان میدهد که پیشنهاد صل ان سوی
د شمن زوما به معنای ت سلیم او نی س بلکه ممکن
ا س راهی برای نفوذ و ضربه ندن و یا خرید ر ص
با شد .د شمنان ا سالم در موارد و م صادیق نیادی ان
ـربه ندهاند .در
ـلمین ضـ
ـالم و مسـ
این ناهیه به اسـ
ـــل اعراب با رژیم جعلی
ـــر نیز صـ
ن مان هاضـ
ـــتی ،نمینه های نفوذ این رژیم را در
ـــهیونیسـ
صـ
ـــالمی عربی را راهم
ات حاد یه عرب و ن ظام های اسـ
و بیاخت یاری این
آورده و نتی جه آن ه مان ذ
ک شورها ا س نیرا این ک شورها مجبورند در صلحی
 .1و آنگاه كه تو را برا انعقاد صل  ،راخواند ب سیار
مواظب دشمن باش؛ نیرا چه بسا مكر و ریبم در آن باشد
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ذا
که قبول نمودها ند م فاد آن را ب پذیر ند و
قدرت مقابله با نقض آن را ندارند .بنابراین اگر
اطمینان ها صل شود که د شمن مکر و هیلهای در ضمن
ـوی هاکم
ـل خود ندارد پذیرش آن ان سـ
ـنهاد صـ
پیشـ
اســالمی پســندیده اســ ( .جمعی ان محققان:1428 ،
.)323/2
َ
ِْ
ه َقاَ
َ اْ َعج
ُّ
ه علم َّ نج
َْنج
دو
َف
َه
ن ن
ل :إ
َ ع
 .2 - 4و
َ
ََِ ،
ََ
ْسَ ج
لم ْ
ْ َج
َِّال
َ إ
َاك
هن
لی
ِق
َاد
َابِ اْ خَن
بو
ُّوا ع
صـــف
جم
ْك
َِ ی
إ
َ
ج ْ
َْ
ض َ
ِ ا ُّ
ا ُّ
َ َال
جوفِ ،و
صـــف
َام
ْك
ِه
د إ
بع
اْلر
جوم
َ جز
ج ،و
جوف
ســـی
ِْ
َ
ََ
دج
َ َال َ
دج
یج
ْ( ...1،نوری،
هم
ْ ع
جم
َّك
هوَ ن
ْ و
ِم
ِه
جوه
جج
جوا ِي و
جر
ْظ
تن
 83 /11 :1408ح )12478
در این روای دو نکته مهم نهفته اســ که بدین
شرح اس :
 .2 – 4 - 1ب ستن راهها نفوذ د شمن و ضرورت
ای ستادگم :آنگاه كه د شمن به سو شما شكر ك شم
ـــمن را ببندید و در
كرد راهها نفوذ و ورود دشـ
ـــتوار
ـــ  ،باید اسـ
آنجا چارها جز جنگیدن نیسـ
بمانید و صـــفوف خود را تقوی نموده و در مقابل
د شمن ای ستادگم كنید .ب ستن راههای نفوذ ،هرچند
در گذ شته ب صورت نظامی و در شکل هفر خندق و یا
دیوار آتش و یا کانالهای آب بوده ا س اما روای
نسب به تمام راههایی که امرونه مرسوم اس اطالق
دارد به عبارت دیگر ،هفر خندق موضــوعی ندارد و
تنها ان باب مثال و امر رایج آن نمان بوده ا س
اما با تغییر رو شهای نفوذ د شمن ،راههای مقابله
با آن نیز باید متنا سب با شد .بنابراین روای ان
این نظرموید مدعااس .

1

 .امیر مؤمنان رمود :اگر د شمن ،آهنگ شما كرد و به
ســـویتان پیش آمد ،جلو راه ها ورود  ،گودال هایم كه
ـید .در آنجا ناگزیر
ـف بكشـ
ـده صـ
گرد ش ـكرگاه ،كنده شـ
باید دســ به شــمشــیر ند و صــفها را محكم و اســتوار
ـمن
ـتید بمانید ،به چهرهها دشـ
بدارید و در ها مكه هسـ
خیره نشوید ،و زونم شمارهی آنها شما را نترساند
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 .2 - 4 – 2ضرورت شنا سایم و پو شش مناطق نفوذ
دشــمن :در شــیوهها نظامم گذشــته ،هفر خندق در
ـــهر ها یكم ان راه ها جلوگیر ان نفوذ
اطراف شـ
د شمن بوده و خندقها در برخم موا ضا كم عرض بوده
تا ورود و خروج به شــهر ممكن باشــد .هضــرت مم
ر ما ید :در ن قاط كم عرض خ ندق كه م نا ذ ورود
ـف آرایم كنید .این
ـوید و صـ
ـتقر شـ
ـمن اس ـ مسـ
دشـ
رمایش ه ضرت این نكته را ممر ساند كه باید برا
د اع ان خویش در مقابل هجوم دشــمن ،راهها نفوذ
اهتما م دشــمن راشــناســایم كرده و آن مناطق را
پوشش داد( .جمعی ان محققان.)406/2 :1428 ،
روایات بســیار دیگری در این موضــوع وجود دارد
که در این مقا ه مجا ی برای آنها نمیبا شد.ان آن
جمله میتوان به خ به  27نهج ا بالره اشــاره نمود
که در آن ،ه ضرت ترک جهاد و مبارنه را باعث ذ ،
میدا ند .و هم نین
خواری و محروم ی ان عدا
نامه  53نهج ا بالره بند  132که در آن ه ضرت خ اب
به ما ک ا شتر ،ان نزدیک شدن به دشمن پس ان آشتی
کردن ا نذار میدارد و د یل آن را را لگیری ان
سوی دشمن میداند.
نتيجه روايات
ـــمون روا یات مذکور و روا یات
با تو جه به مضـ
دیگری که در این نمینه وارد شـــده اســـ میتوان
که در تمام موا ضعی که د شمن
اینگونه نتیجه گر
در صــدد جنگ و تهاجم ،کارشــکنی و نفوذ در نظام
ا سالمی با شد شارع مقدس امر به جهاد و مقاوم در
برابر دشمن داده و هین اذنی در سانش و یا تسلیم
شدن نداده ا س  .و اما در مواردی که د شمن ،هین
اقدام خصـــمانهای در مقابل نظام اســـالمی ندارد
میتوان ان باب صــل و همزیســتی مســا م آمیز با
آنان راب ه دوستانه برقرار نمود..
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 .3عقل
عقل یکی ان منابا اصــلی ما در اهکام اســ ب وری
که اگر در موضــوعی ،ان کتاب و ســن د یلی وجود
ندا شته با شد عقل راهگ شای م سئله میتواند با شد.
اصــو ی که مبتنی بر عقل هســتند قط مخت جواما
اســالمی نیســتند بلکه تمامی جواما اســالمی و ریر
ا سالمی ،ابتدایی و پی شر ته و  ...ا صول عقلی را
مورد قبول خود دارند .یکی ان این ا صول ،د اع در
برابر تهاجم دیگران اســـ  .انســـان به واســـ ه
انســانی و هری خود نمیخواهد مورد تهاجم دیگری
قرار بگیرد و این هق برای او قرار داده شــده تا
ان خود د اع کند و مسئول خسارات به مهاجم نباشد
همان ور که قوانین کیفری دنیا ،د اع مشـــروع را
جرم انگاری نکردهاند.
تهاجم تنها به صورت نظامی نیس  .یکی ان اشکال
تهاجم نظام سل ه به جواما ا سالمی و ریر ا سالمی،
ـادی
ـکل تحریم اقتصـ
ـادی اس ـ که به شـ
تهاجم اقتصـ
برون میکند .شــکل دیگر آن تهاجم رهنگی اســ که
به شــکل ترویج ســادهای اجتماعی اســ و هم نین
اشــکال دیگر .با این مقدمه روشــن اســ که اد ه
د اع م لقاند و رقی نمیکند که نوع تهاجم چگونه
باشــــد .ب نابراین واکنش د اع در برابر این
تهاجمها ،واکنش طبیعی هر انســـان و مل آنادهای
ـــ که نیان به د یل ندارد .تمامی قها ،به
اسـ
ـــان هکم
مبارنه با هکوم های جائر در نمان خودشـ
دادهاند و تنها در برخی موارد بســیار نادر اســ
که به دالیلی سکوت کرده تا خود یا م سلمین را هفظ
ـــینعلی منتظری می رماید « :ا د اع
نمایند .هسـ
ـــرورق ا عقل ( »...منتظری.)59 :1380 ،
واجب بضـ
یض کاشـــانی می رماید اگر در عصـــر ریب  ،بالد
مســلمین مورد تعرض و هجوم دشــمنان قرار گیرد و
نظام ا سالمی به خ ر ا تد د اع بر م سلمانان جایز
و النم می باشد ( .یض کاشانی ،بی تا.)108 :
میرنای نایینی در کتاب تنبیه االمه می رماید:
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« هتم طوائفم هم كه ا صال به شریع و دینم ا تزام
ندارند و در اّ
ت ساع م شرب اعلم درجه را دارند ما
هذا ّ
ّّ
یتشــان به جنگیدن با
كله؛ برا اســتنقاذ هر
را صبین آن دچار ،و به ا شّ
د ان م صائب ما گر تار
بودند ،و به اضــعاف ما بذل نفوس و اموال نمودند
ـــرمایهی هیات ّ
ـــدند».
ملم نائل شـ
تا به این سـ
( نایینی .)99 :1424 ،ب نابراین میتوان گ ف هتی
در مواردی که ان کتاب و سن هم د یلی بر مقابله
اد ه عقلی بر آن
با دشمن وجود نداشته باشد دال
ک فا ی مین ما ید و اد ه نقلی در این موارد تن ها
تاکید اوامر عقلی میباشند.
 .4قاعده فقهی نفی سبيل
این قاعده برگر ته ان آیه  141سوره نساء اس که
ََ
اّللج ْ
َ
ْ َ
َ َّ
ِین
ِن
ْم
جؤ
لم اْ م
َ ع
ِین
ِل كا ِر
َل
ْع
یج
َ َن
می رماید« :و
َ
ِیالً» خداوند هرگز برا كا ران نســب به مومنان راه
ســب
ت سل م قرار نداده ا س  .به اعتقاد ب سیاری ان قها،
این آیه ب ور عام هرگونه سبیل و سل ه بر مومنین
را نفی میکند نیرا ظاهر آن در مقام ت شریا ا س و
ـــریعی را نفی کرده نه جعل تکوینی .یعنی
جعل تشـ
هکمی که موجب ســل ه کفار بر مســلمین شــود اصــال
تشریا نشده اس  .صاهب عناوین بعد ان آنکه انواع
ـــل ه ها را ذکر میکند میگوید« :و ان آنجا که
سـ
کلمه ســبیل عام اســ انواع ســل ههایی را که در
ــینی
ــود» (هسـ
ــامل میشـ
بیان قاعده ذکر کردیم شـ
مراری.)296 :1417 ،
ـــالم یعلو و ال
ان بین روایات ،هدیث نبوی «االسـ
یعلی علیه( »1صــدوق )334/4 :1404 ،بر این قاعده

ـــهرت دارد
دارد .این هد یث در بین ق ها شـ
دال
بنابراین ضعف سند آن به وا س ه همین شهرت عملیه
ـــود .این هدیث به اندانهای نزد قها
جبران میشـ
 .1اسالم برتری مییابد و چیزی بر آن برتری نمییابد.
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اهمی یا ته که برخی آن را شبیه قواعد ال ضرر و ال
ـــ تها ند .میر
هرج و هم ون قا عدهای قهی دانسـ
عبدا فتاح مراری میگوید« :قو ه ،اال سالم یعلو و ال
ا نه من ا کل مات ا جار یه مجری
یعلی عل یه
ا قاعده کال ضرر و ال ضرار و نحوه» (هسینی مراری،
ـــئ له را د یل
 )294 :1417و در ادا مه همین مسـ
برطرف شــدن اشــکال ســندی روای میداند( .همان:
)295
ارغ ان کتاب و ســـن میتوان ادعا نمود که در
مورد این قاعده در بین علمای اســـالم اجماع وجود
دارد مبنی بر اینکه در شــرع مقدس هکمی که موجب
سل ه کا ر بر م سلمان شود ت شریا ن شده ا س و هین
ردی منکر این اجماع نی س  .صاهب عناوین در این
بار ه میگوید« :عالوه بر اجماعات منقو های که به
هد ا ستفا ضه و هتی به تواتر ر سیده اجماع مح صل
ق عی که ان تتبا کلمات ا صحاب در موارد مختلف به
د س میآید نیز بر این م سئله وجود دارد چه اینکه
آنان بر این مســـئله تســـا م کرده و آن را جزء
م سلمات دان ستهاند( .همان .)294 :بنابراین بیان
ـــتحکام
اجماع در کنار اد ه دیگر ،بر قدرت و اسـ
اد ه ا زوده و موید آنها میباشد.
و عزت ا سالم ایجاب
شرا
در نهای میتوان گف
میک ند که در اه کام و مقررات خود هکمی که مو جب
ـــود قرار ندهد.
و خواری در برابر کفار میشـ
ذ
آن نانکه امام صــادق  می رماید « :ان هللا عز و جل
ـدوق)335/4 :1404 ،
ـالم اال عزا» (صـ
م یردنا باالسـ
ان باب تنقی مناط میتوان گف  :خداوند هکمی که
مســلمان و عزت کا ر منتهی شــود تشــریا
به ذ
نمیکند و به سل ه کفار بر م سلمانان را ضی نی س .
ـــبیل
برخی این د یل را بهترین د یل برای نفی سـ
کا ر بر مســلمان برشــمرده و آن را موجب اطمینان
ـده
ـاعـ
ـات این قـ
ـاطر برای اثبـ
ـــکون خـ
نفس و سـ
دانســـتهاند( .بجنوردی .)162/1 :1389 ،محقق هلی
در جای جای ک تب خویش به هکو م این قا عده بر
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روابط مســلمانان با کفار تاکید میکند برای مثال
در مورد عدم صـــح اندواج نن مســـلمان با کا ر
ـــف عه ریر
(محقق هلی ،)964 :1403 ،عدم قبول شـ
مســلمان بر ملک مســلمان (محقق هلی،)259 :1378 ،
کا ر علیه مســلمان (همان:1403 ،
عدم قبول وکا
 )432و موارد دیگر . ...شــهید ثانی نیز برخی ان
موارد سل ه کا ر بر م سلمان را بر می شمرد و در
نهای این قاعده را اجماعی میداند (شــهید ثانی،
.)166/7 :1413
اضــل مقداد ،ضــمن اینکه هســن همجواری را در
سیاس خارجی هکوم اسالمی میپذیرد اما هرگز هاضر
ـبیل و
ـل نفی سـ
ـالمی نبوده و بر اصـ
به ترک عزت اسـ
عدم ســـل ه کفار و بیگانگان بر جامعه اســـالمی و
مســـلمانان تاکید میکند .ایشـــان هتی د یل ارث
ـــلمان را همین قاعده میداند.
نبردن کا ر ان مسـ
( سیوری هلی )132/4 :1404 ،نعم هللا جزایری ،مو ضا
ـــل تحریم و نفی
ام در قبال نظام جور را بر اصـ
ـــان بر خالف
ـــتوار میداند .ایشـ
همکاری م لق اسـ
ب سیاری ان علمای شیعی که تنها همکاری و م شارک
مســتقیم در ظلم را هرام دانســتهاند بر نفی م لق
ـــتمگر نظر داده
ارتباط و همکاری با هکوم های سـ
اســـ ( .جزایری )90 :1316 ،و در نهای در تبیین
ـــی مردم در ق بال ن ظام جور ان اع مال یک
خط مشـ
ـــخن به میان میآورد( .همان،
تحریم همه جانبه سـ
.)49/3 :1378
ا مام خمینی در این باره می ر ما ید« :اگر ترس
ـد د اع واجب
ـلمین باشـ
ـمن بر بالد مسـ
ـلط دشـ
ان تسـ
اس  .اگر ترس ان تسلط سیاسی یا اقتصادی کفار بر
بالد م سلمین با شد د اع و مقاوم منفی واجب ا س
اگر در روابط تجاری ترس بر ا ستیالء و ت سلط کفار
بر مســلمانان یا ســرنمین اســالمی باشــد دوری ان
ایجاد آن روابط بر رمانروایان واجب اســـ و بر
م سلمین ا س که آنان را ار شاد یا ا زام به ترک
ـام خمینی)485/1 :1401 ،
ـد( .امـ
این روابط کننـ
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ــان در جای دیگر می رماید« :ما با هین کدام
ایشـ
ــل ه
ــانش نداریم نه تح سـ
ــر سـ
ان ابرقدرتها سـ
آمریکا میرویم و نه نیر بار شوروی ،ما م سلمانیم
و میخواهیم نندگی کنیم» (همان )209/15 :1368 ،و
بان می رماید« :مگر تســـلط آمریکا بر ما ریر ان
این ا س که منابعی که ما داریم  ...اینها سل ه
پیدا کنند و ببرند( ».همان.)289/2 :
اســالمی ان
بنابراین اصــل عزت و اســتقالل دو
همین قاعده برداشـــ میشـــود .یعنی در هرجا که
د شمنان ا سالم به هر نحوی بخواهند بر مملک ا سالم
سل ه بیابند – چه سل ه اقت صادی ،چه رهنگی ،چه
اجتماعی و  ...بر تمامی مســلمانان واجب اســ تا
به هر روش ممکن اســـتفاده نمایند و نیر بار این
ـــوند هرچند در جهان کنونی این
ـــل ه وارد نشـ
سـ
دو تها ه ستند که ت صمیم گیرنده ه ستند اما دو
چیزی رای مل ها نیســـتند و اگر بدانند خواســـ
ت مام م ل عزت و آنادگی اســــ موظف ند در ج ه
ـــته های آنها گام بردارند .بنابراین دو
خواسـ
ـایر
ـالمی موظف اس ـ که در برقراری راب ه با سـ
اسـ
دول و انع قاد م عا هدات دو یا چ ند جان به و نیز
عضــوی در ســانمانهای بین ا مللی به گونهای عمل
کند که موجب شک س قدرت ا سالم و ا ستیالی دو تهای
بیگانه بر مســلمانان نگردد .و این اصــل که همان
ا سالمی ا س ان آیه شریفه «و
عزت و ا ستقالل دو
ن یجعل هللا ( »....ن ساء )141/و هدیث نبوی «اال سالم
یعلوا وال یعلی علیه» گر ته شــده اســ ( .مریجی،
.)180 :1391
 .5جريانهای تاريخی
دشمنی با اسالم ان همان رونهای نخستین ظهور ا سالم
آران شــد .مخا ف ســران جریان شــرک با پیامبر
مراهل مختلفی داش  .ان بیاعتنایی شروع می شد که
با پا شاری و ا ستقام ر سول خدا و ا زایش تعداد
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م سلمانان شدت مییا ( .ابن ه شام ،بی تا206 /1:
ـــول خدا و
ـــتهزای رسـ
  )208ب عد نو ب به اسـنوم سلمانان ر سید که در قرآن هم بدان ا شاره شده
ـد
ـران قریش وقتی رشـ
ـپس سـ
اس ـ ( .هجر )95 - 94/سـ
اســـالم را میدیدند همزمان دو نقشـــه را به اجرا
گذا شتند :اول طرح جدا کردن ابوطا ب ان ر سول خدا
و دوم ا زایش شـــارها بر پیامبر (ابن واضـــ ،
 .)380/1 :1384قریش در نق شه اول به نتیجه نر سید
بنابراین بر شارهای خود بر پیامبر و نومسلمانان
ا زودند .پرســشهای بیمن ق و نامعقول ،شــکنجههای
جســمی و روهی ،تهم ســحر و جنون و هربههایی ان
این د س شیوه مبارناتی م شرکان بود( .ابن ه شام،
همان )245 - 235 /1 :هجرت به هبشــه هم در نتیجه
ـورت پذیر ( .ابن واض ـ ،
ـارها صـ
همین ا زایش شـ
همان.)385/1 :
 .5 – 1هجرت به حبشه

ان ابن شـــهاب نهر روای اســـ كه پس ان هجرت
مسلمانان به هبشه ،كفار بر مسلمانان باقم مانده
بیشــتر ســخ گر تند ب ور كه بیش ان تاب و توان
شد و قریش
م سلمانان بود و گر تار ای شان سخ
گرد آمدند و ت صمیم گر تند كه آ شكارا پیامبر را
ـــان را همید،
ـــ ند ،چون ابو طا ب نی ایشـ
بكشـ
رنندان عبد ا م لب را گرد آورد و د ستور داد كه
پیامبر را در محله خود نگهدار كنند و او را ان
هر ك سم كه قتلش را اراده نماید پا سدار و هفاظ
كنند و رنندان عبد ا م لب چه آنها كه مســـلمان
بود ند و چه آن ها كه كا ر ،به این كار ه ماه نگ
شدند ،و چون قریش متوجه شدند كه بنم هاشم و بنم
عبد ا م لب مانا ان كشــتن پیامبر هســتند و در
این مسئله همه ایشان متفقند ،گرد آمدند و تصمیم
ـــینم و خر ید و روش
گر ت ند .كه با آن ها همنشـ
و آمد ننمایند مگر
نكنند و به خانه ها آنها ر
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اینكه پیامبر را تســلیم ایشــان نمایند تا بقتل
برسانند .و در این مورد عهد نامها هم نوشتند و
در آن هم پیمان شدند كه هرگز با بنم ها شم صل
ننمایند و بر ای شان مهر و شفق نورنند تا اینكه
پیامبر را تســلیم كنند( .بیهقی- 311 /2 :1405 ،
( )312ذ ه بی .)223 - 222 /1 :1413 ،بــا ا ین
ارنیابی پیمان نامهای نو شتند که ان بنی ها شم نن
نگیر ند و به آ نان نن نده ند و چیزی به آن ها
نفروشـــند و چیزی ان آنها نخرند( .بالذری:1417 ،
)234 /1
م شاهده می شود که در نمان ر سول خدا نیز تمام
ـــالم مورد
ـــر اسـ
هربه ها برای جلوگیری او ان نشـ
اســتفاده قرار گر ته اســ  .این هربهها گاهی به
شکل تهدید نظامی ا س که ای شان را تهدید به قتل
ـــ کل تحریم .تحریم خود
نمود ند .و گاهی هم به شـ
ا شکا ی دارد مانند تحریم اقت صادی که مانا خرید
و روش با پیامبر میشــدند .و یا تحریم اجتماعی
و آمد او می شدند و ...
که مانا هم ن شینی و ر
پیامبر با تمام این تهدیدها و تحریمها ،در راه
ـــت قا م نمود ند در ها ی که می
ـــتین خود اسـ
راسـ
توانســتند با کمی مســامحه و صــل طلبی موجبات
عا ی خود و نومســـلمانان را راهم نمایند .اما
ایســـتادگی نمودند و نتیجه آن اســـتقام و تحمل
سختیها ،عزت و سربلندی امرونین اسالم اس .
.5 – 2

فشارها و دسيسههای منافقان نسبت به پيامبر

دشــمنان اســالم تنها در ظاهر نبودند عدهای که به
ظاهر مسلمان بودند اما در باطن دشمن اسالم بودند
به مراتب بدتر ان کفار و م شرکین بودند .آنها در
هر دسیسهای که برای ضربه ندن به اسالم چیده می شد
شرک داشتند و به روشهای مختلفی درصدد رسیدن به
ـــ ها نیر نگ و
هدف خود بود ند .یکی ان این روشـ
ریبکاری بود .آنها ا راد ساده وح را با سخنان
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دروغ ریب میدادند و جامعه را ان درون به انحراف
میکشـــاندند .خداوند با نزول آیات پیامبر را ان
این نیرنگها آگاه مینمود( .بقره )15 - 8 /
ـامبر و
ـــخر پیـ
ـا تحقیر و تمسـ
روش دیگر آنهـ
ـــلمانان بود .آنها با راه اندانی جنگ روانی
مسـ
علیه پیامبر تالش میکردند اه سا سات و عواطف عمومی
را علیه ای شان برانگیزانند و در نهای ای شان را
ـــدقه
ـــلما نانی را که صـ
تحقیر نمای ند .مثال مسـ
میدادند را مســخره میکردند و برآنها تهم ناروا
میبستند.
ت فرقــه ا ک نی روش د ی گری بود کــه در راس
بر نا مه های م نا قان قرار داشــــ  .م نا قان با
پا شیدن بذر تنه در دل م سلمانان آتش د شمنیهای
قدیمی را شـــعلهور میکردند .آنها همواره ســـعی
میکردند با بزرگنمایی مشکالت جامعه در صف مسلمین
گ س س ایجاد نمایند تا بدین و سیله هاکمی ا سالمی
ـــعیف ن مای ند .در ن ها ی روش آخر م نا قان
را تضـ
خیان آ شکار بود .جایی که باید ضربه نهایی وارد
می شد .آنها با تشکیل انجمنهای سری به جاسوسی و
ـــمن پرداخ ته و با پخش
جماآوری اخ بار برای دشـ
مات را به
اســـرار جنگی میان دشـــمن بزرگترین
ســپاه اســالم وارد میســاختند( .ر.ک .مائده،13/
توبه ،47/نساء)83/
هر چند تمام این هربههایی که منا قین ا ستفاده
میکردند با هشـــیاری پیامبر و اتحاد مســـلمانان
خنثی می شد اما تاریخ گواهی میدهد که این رو شها
هنون هم کهنه ن شده و منا قان در ک شورهای ا سالمی
امرونی نیز ان همین روشــها ســود میبرند .ا بته
ثمردهی نق شههای منا قان ان یک سو به د یل تفرقه
مسلمانان اس و ان سوی دیگر عا ی طلبی دو تهای
اسالمی به آن شدت بخشیده اس .
 .5 - 3حادثه کربال

کربال و هوادث مربوط

به آن ،ن ماد م قاو م
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ای ستادگی در برابر د شمن ظا م و متجاون ا س  .در
این هادثه ،به امام  پی شنهاد صل و سانش داده
شــد اما امام با وجود شــرایط نابرابر در برابر
ـــم نان دین م بارنه و م قاو م نمود ند و
انبوه دشـ
هرچ ند پیرونی ظاهری را رقم نزد ند ا ما پیرونی
واقعی ان آن عا شورائیان بوده و ه س  .این ماجرا
در سهای مهمی به ملتهای آناده جهان داده ا س که
در پرتو آن به پیرونیهایی دســـ یا تهاند .اینک
به برخی ان این عبرتها پرداخته میشود:
 .5 - 3 – 1باطل ستيزی :سنت الهی بر اين است که با نيروی
حق با طل را نابود ک ند « .بل ن قذف بالحق علی ال با طل
فيدمغه فاذا هو زاهق» (انبيا)18/

امام ه سین در منزل بی ضه در ن ق مهم خود «من رای
سل انا جائرا ( »...ابن اثیر )280/3 :1408 ،کالم
ر سول خدا را بانگو میکند .کالمی که تکلیف مقابله
و مبارنه با سل ههای جائر و آنان که پیمان ا هی
را شــکســته و با ســن پیامبر مخا ف میکنند و
ر تار های تبه کارا نه و ظا ما نه دار ند را ب یان
ـــپس آن را بر یزید ت بیق میکند چرا که
میکند سـ
پیرو شی ان و مبارن خدا شدهاند امام این تکلیف
باطل ستیزی را بصورت کلی و همیشگی روشن میکند و
ـــری میکند که در برابر قدرت های باطل نباید
تصـ
ســکوت و ســانش کرد .بنابراین وقتی برون باطل در
صحنههای سیا سی ،اجتماعی و رهنگی با شد آنجا هم
باید با باطل مبارنه کرد تا هق هاکم گردد.
 .5 - 3 – 2جهاد :جهاد عامل عزت م سلمین ا س
و باالترین مرهله جهاد آن ا س که خا صانه با همه
ـــم نان خدا
توان تا آخرین نفس به نبرد با دشـ
برخیزد با نبان ،با ســـالح ،با نثار خون و ایثار
جان و شهادت  -آن نان که امام ه سین چنین کردند
 وجوب جهاد با دشــمنان دین ،برای همه و در همهدوران با همه دشمنان اس .
انقالب اسالمی در مقابل دو تهای سل هگر ،مصداق
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که نشــات گر ته ان
بارن هق در برابر باطل اســ
رهنگ عاشورا اس  .امام خمینی می رماید« :انقالب
ا سالمی ایران پرتوی ان عا شورا و انقالب عظیم ا هی
ـــ » (امام خمینی )12/1368:18 ،دامنه این
آن اسـ
جهاد مکتبی که ضامن تعا ی ام ا سالم ا س ب سیار
گ سترده ا س و م سلمانان جز دن سایه جهاد به عزت
نمیرســند .علی  می رماید« :ا جهاد عزا الســالم»
(نهج ا بالره ،ح )244
 .5 - 3 – 3الگو دهی :در م یان هوادث تاریخ،
عا شورا و شهدای کربال ان ویژگی خا صی برخوردارند
و تک تک شخ صی ها و صحنههای آن ا گوی ان سانهای
هق طلب و ظلم ستیز بوده و خواهد بود امام ه سین 
خود نیز این هر ک را ا گو میدا ند و می ر ما ید:
« لکم ی ا سوه ( »...مو سوعه کلمات امام ه سین،
 )361 :1374ما هم در نیارت شــهدای کربال آنها را
ـــوه و خود را پیرو آنها معر ی میکنیم «انتم
اسـ
نا رط و نحن کم تبا و ان صار» (طو سی ،بی تا،
.)76/6
نه تن ها م ل ایران بل که ملت های مظلوم دیگر
ـد هتی
ـــود ببرنـ
ـد ان این ا گو سـ
نیز میتواننـ
مبارنات ا ستقالل طلبانه هند به رهبری گاندی ثمره
این ا گو پذیری بوده اســــ  .او میگو ید« :من
نندگانی امام هســـین آن شـــهید بزرگ اســـالم را
خواندهام و توجه کا ی به صــفحات کربال نمودهام و
ب ر من رو شن شده ا س که اگر هندو ستان بخواهد یک
ـق
ـرمشـ
ـین سـ
ـتی ان امام هسـ
ـور بزرگ گردد بایسـ
کشـ
ـــین پیروی کند ( ».به نقل ان
بگیرد ،ان امام هسـ
محدثی)279 :1374 ،
رهبر پاکســتان نیز میگوید« :به عقیده من تمام
مســلمین باید ان ســرمشــق این شــهیدی که خود در
ســـرنمین عراق قربان کرد پیروی نمایند( ».همان:
 .)279امام خمینی نیز دن جای جای بیانات خود به
ـان می رماید« :کیفی
این نکته اذعان میکند .ایشـ
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مبارنه ،کیفی اینکه مبارنه بین یک جمعی کم با
ـــد ،کیفی اینکه
یک جمعی نیاد باید چ ور باشـ
ق یام در م قا بل یک هکو م ق لدری که ه مه جا را در
د س دارد بایک عده معدود باید چ ور با شد اینها
چیزهایی اســ که هضــرت ســید ا شــهدا به مل ما
آموخته اس ( .امام خمینی.)60/1368:17 ،
ـــارهای نیادی که
ان موارد دیگر میتوان به شـ
خ لفای دیگر اموی و عباســـی در نمان امامان دیگر
بر آنها وارد مینمودند اشــاره نمود .شــارها و
تحریمهای اقت صادی جه کم کردن قدرت ما ی امامان
معصـــوم ،شـــارهای اجتماعی برای کاهش محبوبی
آن ها ،تحریم های ارت باطی برای عدم جذب مردم به
شــار
آنها ،که ان آن موارد میتوان به ســیاســ
اقت صادی در نمان امام صادق ( ابن وا ض :1384 ،
 )125/3و یا جنایات و سخ گیریهای متوکل در مورد
ـــیعیان در نمان امام هادی ( خ یب بغدادی ،بی
شـ
تا )289/13 :ا شاره نمود .و موارد دیگر که نیانی
به طرح آنها نمیباشد.
 .6تبيين مواردی از صلح در تاريخ اسالم
 .6 - 1صلح حديبيه

وقتی م شرکان متوجه ق صد پیامبر برای آمدن به مکه
شدند ت صمیم به مقابله گر تند پیامبر به نماینده
آنها رمود« :ما برای عمره آمدهایم و قصـــد جنگ
نداریم» (ابن هشـــام ،همان( ،)311/2 :طبری ،بی
تا )620/2 :موضـــا پیامبر ان اســـتحکام و من ق
باالیی برخوردار بود .ای شان بان رمودند« :با هر
کس که ما را ان این کار بان دارد خواهیم جنگید»
(وا قدی )539/2 :1409 ،با این روش قاط عا نه
با پیامبر مذاکره کند.
پیامبر ،قریش ت صمیم گر
مو ضا ای شان دو ویژگی دا ش  :یکی برخورد من قی و
عال و مستحکم و دیگری مدارا و قاطعی ایشان.
مواد صل ان این قبیل بود .1 :ترک جنگ به مدت
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ده سال  .2تامین امنی جانی و ما ی م سلمانان .3
ـــتن پیمان با قبایل دیگر .4
آنادی قبایل در بسـ
ـام ،همان:
ـال بعد و ( ...ابن هشـ
ـک سـ
انجام مناسـ
( )317/2واقدی ،همان( )611/2 :ابن ســـعد:1410 ،
 )74/2پیامبرنیز در موارد متعدد ان این صــل به
عنوان « ت بزرگ» یاد نمود ند .ان اینکه پیامبر
رمود  :هر کس که ما را ان این کار بان دارد
که :اوال آنها
خواهیم جنگید» میتوان نتیجه گر
در رســیدن به هدف خود برای جنگیدن هاضــر شــده
ـــل را قبول کرد
بود ند و این قریش بود که صـ
بنابراین د یلی برای جنگیدن باقی نماند .ثانیا
پیامبر با دا شتن علم دنی ان باطن امور و م صا
و مفاســد مترتب بر آنها آگاه اســ و ایشــان با
توجه به علم خود ،مصــلح را در صــل دیدند و به
همین خاطر ان آن به ت بزرگ یاد نمود ند .ا ما
مردم عادی باید طبق همان قاعده او یه مبارنه و
مقاوم در برابر دشـــمن عمل نمایند .ثا ثا تمام
مفاد صل نامه به نفا م سلمانان ا س بدون ریختن
یک ق ره خون .به گو نهای که خود قریش به نودی
شک س خود را متوجه شده و شروع به درخوا س ان
پیامبر برای هذف برخی ان مواد را دا شتند که بان
ـــلمانان بود .رابعا این
هذف آنها هم به نفا مسـ
ـلمانان بود و
ـربلندی مسـ
ـل نامه موجب عزت و سـ
صـ
آنا در مدت صل  ،آنادانه به تبلی دین ،تجارت و
 ...میپرداختند و این نوعی پیرونی بدون جنگ ا س
که نسب به پیرونی با جنگ و تلفات برتری دارد.
پس این صــل همان ور که پیامبر رمودند نوعی
پیرونی بزرگ اســ  .در نهای باید گف اصــل او ی
در مقابل دشــمنانی که کمر هم به مبارنه با دین
ب ستهاند مقاوم و مبارنه ا س اما اگر د شمن در
هال مبارنه و یا توطئه چینی نباشد صل مقدم اس
و این صل باید عزت مسلمین را خدشهدار ننماید.
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 .6 - 2صلح امام علی با معاويه (حکميت)

در جریان صل هدیبیه علی  مسئول نوشتن صل نامه
ـــم هللا
بودند .وقتی پیامبر رمودند که بنویس «بسـ
ـــه یل بن عمرو ن مای نده قریش
ا رهمن ا رهیم» .سـ
که آن را به گو نه
اعتراض نمود پ یامبر پذیر
دیگری بنویســـد واما به علی رمود« :ای علی اگر
چه امرون ان محو کردن نام من به درخواســـ آنها
امتناع ورنیدی اما قســـم به آن که مرا به هق به
برگزیده اســـ تو به اجبار ،درخواســـ
رســـا
رن ندان آن ها را در چنین امری خواهی پذیر ».
(منقری ( )508 :1382 ،شیخ مفید.)121/1 :1413 ،
مراد پیامبر ان این کالم ،درخوا س پذیرش هکمی
تحمیلی ان سوی معاویه در جنگ صفین اس  .در صفین
نیز علی در هال جنگ بود تا جایی که ما ک اشـــتر
تا نزدیکی خیمه معاویه خود را رســـاند اما هیله
عمروعاص وســاده وهی برخی ان ســپاهیان علی باعث
شد تا علی را در تنگنا قرار داده و د س ان جنگ
با قرآنهای سرنیزه بردارد .در این مورد نیز چند
نکته قابل توجه وجود دارد.
ـــگویی پیامبر در واقعه هدیبیه در
اوال ان پیشـ
ـــل در
مورد علی بر میآید که ماجرای هکمی و صـ
صفین ،تحمیلی ا س نه خوا سته ه ضرت .ثانیا علی 
در هال ج نگ بود و هین ترد یدی در این که با ید
ـادگی
ـمن و سـ
ـته اس ـ اما هیلههای دشـ
بجنگد نداشـ
سپاه علی مانعی بر سر جنگ بود .به عبارت دیگر
ـــی که همان جنگ و مبارنه بود موجود بود و
مقتضـ
قط مانعی بر ســـر راه آن به وجود آمد نه اینکه
اقت ضای جنگ بردا شته شده با شد .ثا ثا ه ضرت با
ســپاهی این چنین نود باور و ســســ بنیان که در
مورد آنها رمودند« :من هاضرم ده تای شما را با
یکی ان سپاهیان معاویه معاو ضه کنم  » ...چاره ی
دیگری جز پذیرش این هکمی نداشـــتند تا جایی که
جان ایشــــان در خ ر میا تاد .ب نابراین در این
مورد نیز نمیتوان به صــل علی با معاویه تمســک
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نمود .م شخ ا س که قاعده او یه هم نان مقاوم و
مبارنه با دشــمن در هال جنگ ،و صــل با دشــمن
بیخ ر اس .
 .6 - 3صلح امام حسن 

که مردم را عل یه
ا مام در ه مان اب تدای خال
معاویه ب سیج کردند سپاهی ناهماهنگ د شتند که هر
یک ان سپاهیان اهداف خاصی ان جنگ داشتند و اقد
انســجام و یکپارچگی بودند .ان یک ســو معاویه در
ریب دادن کو یان بســیار مهارت داشــ  .ان ســوی
دیگر در جریان بیع  ،عدهای اصـــرار داشـــتند که
بیع می کنند بر کتاب خدا و ســـن پیامبر و جنگ
با منحر ان یعنی م عاو یه .ا ما ا مام رمود ند:
«همه شرطها در کتاب و سن اس بیع میکند با هر
ـــا م
کس که جنگید بجنگد و با هر کس که با مسـ
برخورد کرد با مســــا م برخورد ک ند»( .طبری،
همان( )158/5 :بالذری ،همان.)29/3 :
این ن شان میدهد که عدهای امام را برای جنگ با
معاویه میخواســتند تا هج شــرعی بیابند نه برای
امام جامعه اســالمی .آنها قط اصــرار بر جنگ با
معاویه دا شتند .در این شرایط امام که ان س ستی
آن ها آ گاه بود رمود ند « :بدان ید و هدت بهتر ان
تفرقه ا س ینم که بی شتر شماها ان جنگ خودداری
میکنید دوســ ندارم چیزی را بر شــما تحمیل کنم.
عدهای ان ســـپاهیان که خوارجی بودند بر ایشـــان
هم له کرده و او را مجروح ســــاخت ند( ».دینوری،
.)217 :1379
در ادا مه ا مام رمود ند« :م عاو یه مرا به امری
را خوانده که هین عزتی در آن نیســـ  .اگر برای
جنگ آمادهاید من در کنار شــما هســتم و اگر ننده
ماندن را دو س دارید بگویید تا صل را بپذیرم».
ـــاکر( )268/13 :1415 ،ابن جونی:1417 ،
(ابن عسـ
 .)179بنا بر نقل تاریخ بعد ان پذیرش صل  ،امام
در پاســـخ گروهی ان یارانش که ان صـــل ناراه
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بود ند رمود« :من با این کار مومنین را عزیز
کردم» (دینوری )220 :1379 ،و بان رمود« :اکنون
اگر با م عاو یه میجنگ یدم ای نان مرا گر ته و به
معاویه تحویل میدادند( ».طبرسی.)10/2 :1416 ،
تاریخ گواهی میدهد که این صــل خواســته او یه
امام ه سن  نبوده اما دنیاپر ستی و خیان سپاهیان
و اطرا یان ،ا مام را به این کار مجبور کرده
ا س  .وقتی سلیمان بن صرد خبر صل را به امام
هســین  داد ایشــان رمودند« :به خدا ســوگند این
ــندیم .وقتم
بیع  ،بیعتم بود كه ما آن را نمم پسـ
ـــ ما خواهیم بود و نظر
كه م عاو یه مرد ،ما و شـ
خواهیم داد»( .ابن قتیبه.)190 :1380 ،
با وجود این شـــرایط ،تن دادن امام به صـــل ،
ق عا نوعی مصـــلح را در پی دارد که ممکن اســـ
جوانب آن بر دیگران پوشــیده باشــد .یکی ان این
جوانب به رموده خود امام جلوگیری ان خونریزی و
مســلمین بیان شــده اســ  .ایشــان
رعای مصــا
می ر مای ند ....« :من د یدم جلوگیری ان خون ریزی
بهتر ا س و ان این کار جز صالح شما چیزی اراده
نکردم» (اربلی ،بی تا( )194/2 :ابن صباغ:1422 ،
.)722/2
نکات قابل برداشت
شرایط صل امام ه سن نیز خاص بوده و با توجه به
اد ه و قرائن موجود چارهای جز صــل نداشــته .به
عبارت دیگر امام برای مبارنه و مقاوم مهیا شده
ـد.
ـل شـ
ـل  .اما مجبور به صـ
بود نه برای برای صـ
این اد ه و قرائن عبارتند ان اینکه:
اوال امام ان اهداف و نیات ســپاهیان ان جنگیدن
آنها آگاهی داشــتند و میدانســتند که هتی اگر تن
به خوا سته سپاهیان بدهد آنها او را و سط میدان
ـــ در میدان به منز ه
ـــکسـ
رها خواهند کرد و شـ
ـــل  ،برخی
نابودی کا مل بود ا ما تن دادن به صـ
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اهداف هم ون ا شــای ماهی واقعی معاویه را مهیا
مینمود .ثانیا ان ســـخن امام که رمودند معاویه
امری را ان من خواســته که هین عزتی در آن نیســ
ـــل
ـــان ابتدائا طا ب صـ
میتوان همید که ایشـ
نبودهاند و صــل تحمیلی در این شــرایط را بدون
عزت دان ستهاند .ثا ثا اینکه امام رمودند« :اگر
برای جنگ آمادهاید من در کنار شــما هســتم واگر
ننده ماندن را دوســ دارید بگویید تا صــل کنم»
ـل و
معلوم اس ـ که امام قائل به جنگ اس ـ نه صـ
دیگر اینکه صل در این شرایط تنها نوعی به د س
بار اســ و
آوردن رصــ بیشــتر برای نندگی ذ
ایده دیگری ندارد .امام هســـن  در خ بهای مردم
را به ج هاد در م قا بل م عاو یه راخوا ند ند ا ما
بار را بر مرگ با عزت ترجی
آن ها ن ندگی خ ف
ـر دادند( .ابن
ـعار «ا بقیه ا بقیه» سـ
دادند و شـ
جونی ،همان( )181 :ابن عســاکر ،همان .)268/13 :
رابعا این صل ان نظر امام با توجه به علم دنی
ـته
ـلمین در پی داشـ
ـان ،نوعی عزت را برای مسـ
ایشـ
ـیده اس ـ  .هرچند برای
اس ـ که بر عیب جویان پوشـ
و
ســـپاهیان دنیاطلب و خود روخته ایشـــان ،ذ
خواری را در پی داشته اس  .در روایتی که ان شیخ
صدوق نقل شده امام کار خود را دارای سری میداند
که دیگران ان آن اطالع ندارند و به همین خاطر به
آن اعتراض میکنند( .شـــیخ صـــدوق)211/1 :1385 ،
بنابراین هم ان صــل هدیبیه و هم ان صــل امام
ه سن  بر میآید که هفظ عزت م سلمین و جامعه ا سالمی
معیار اصلی در برخورد با دشمنان اس .
با برر سی موارد وق میتوان به نتایج نیر نائل
شد:
 .1در ت مام موارد وق ،پ یامبر ا مام علی  و
امام هســن  برای جنگ مهیا بودند اما شــرایط به
گونهای رقم خورد که صــل نمودند .هال پیامبر با
انتخاب خویش صـــل نمودند اما امام علی  و امام
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هســن  صــل تحمیلی را پذیر تند .بنابراین قاعده
این اس که اگر دشمن در جنگ باشد باید مقاوم و
مبارنه نمود هم ون ماجرای صـــفین و صـــل امام
ه سن  .و اگر د شمن د س ان د شمنی بردا ش صل بر
جنگ مقدم اس هم ون صل هدیبیه.
 .2در تمام موارد وق عزت مســـلمین هفظ شـــده
ا س  .در صل هدیبیه که به و ضوح م شخ ا س  .ودر
ق ضیه صفین و صل امام ه سن  نیز امام آنها را
دارای نو عی عزت میدانــد کــه د ی گران ان آن
بیاطالع ند .ب نابراین در جایی که موج بات ذ
مسلمین و جامعه اسالمی را راهم آورد « صل طلبی»
موضوعا خارج اس .
 .3در ت مامی موارد وق با وجود انع قاد پی مان
نامه و شــهادت شــاهدان بی شــمار ،بان هم دشــمن
پیمان خود را نقض نموده ا س  .هتی در صل هدیبیه
که پیامبر ان آن به ت بزرگ یاد نمودند دشمنان
بعد ان مدتی ان آن سر بان ندند .در جریان صفین
و صـــل امام هســـن که ان ابتدا به مفاد پیمان
نا مه ها ع مل نشــــد .و م عاو یه خود بدان اعتراف
نموده ا س او وقتی وارد کو ه شدگف  « :سوگند به
کنم بدانید
خدا با شــما جنگیدم تا بر شــما خال
همه آن شروط صل نامه را نیر پا گذاشته و به آن
ـــیخ مف ید ،ه مان.)14/2 :
ع مل خواهم کرد( ».شـ
بنابراین ا صال نمیتوان به پایبندی د شمن به پیمان
نامهها اعتماد نمود.
نتيجه نهايی
آیات قرآن هر چند شـــان نزول خاصـــی دارند اما
عموم ی و اطالق آن ها و هم نین کلی بودن اه کام
ـر نیز
ـر هاضـ
ـده تا اهکام آن در عصـ
قرآن ،موجب شـ
م صداق دا شته با شد و تمام آیات مذکور ،ناظر بر
اصل «مقابله و جهاد» در مقابل دشمنان اس هرچند
رو شهای د شمنان در صدر ا سالم بی شتر به شکل نظامی
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بود اما با توســـعه در مفهوم جنگ و دشـــمنی به
ــادی،
ــامل تحریمهای اقتصـ
ــام آن شـ
انواع و اقسـ
سیا سی ،رهنگی ،اجتماعی ،نفوذ و  ...میتوان این
ـــرای داد .روایات
هکم را به تمام این موارد سـ
نیز هرچند شان صدور خاص دارند اما همه در مقام
ـــریا هکم کلی در موارد م قاب له با
ب یان و تشـ
د شمنان ا س که کلی آن شامل تمام ع صور ا س .
ـــب یل» ،و قوا عد قهی دیگر
قا عده قهی «نفی سـ
هم ون قوا عد « عدم وال ی بر ریر»« ،هر م رکون بر
بر آن دارد که
ظا م»« ،اعتالء» و  ...همگی دال
هرگونه کوتاهی در مقابله با د شمنان دین که موجب
و یا نفوذ در بین م سلمین شود جایز
شک س یا ذ
نخواهد بود .بنابراین اگر د شمنی در هال خ صم به
تمام ا شکال آن نبود ا صل « صل » و ا صل همزی ستی
م سا م آمیز ا صل او ی ا س اما اگر د شمن در هال
دشمنی به تمام اقسام آن بود اصل او ی «مقابله و
جهاد» اس .
جریانهای تاریخی صـــدر اســـالم نیز گویای همین
و
م لب ا س که صل با د شمن متخا صم چیزی جز ذ
خواری برای جامعه و نظام ا سالمی در پی ندا شته و
تنها در برخی موارد آن هم بخاطر مصــا حی که خود
ـــوم ان آن م لا بودهاند بدان اقدام
امامان معصـ
نمودهاند.
ـــی آ یات ،روا یات  ،قوا عد
در ن ها ی با بررسـ
قهی ،هکم عقل و ســیره پیامبر و امامان معصــوم
ـــور هایی
میتوان گف که تنها راه مقابله با کشـ
هم ون آمریکا ،انگلیس ،رانســه و کشــورهایی ان
این دســـ که دائما در هال توطئه چینی ،تهدید و
و ضا انواع تحریم ه ستند باید طبق موانین ا سالم،
در صـــورت امکان ،مقابله به مثل شـــود و یا اگر
مقابله ممکن نبود مقاوم هاکم شود نیرا آنها به
هین صلحی پایبند نبوده و نی ستند و اما در مقابل
کشورهایی مثل چین و روسیه وکشورهایی شبیه آنها،
که در صــدد ضــربه به نظام اســالمی و توطئه چینی
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نیســتند میتوان مراب ه و همزیســتی مســا م آمیز
داش .
منابع
[ ]1قرآن کریم
[ ]2نهج البالغه
[ ]3قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران

[]4ابل اثیر ،عز الدیل ابولحمل ،الکام ني التاریخ ،دار احیائ التراث العربی ،بی جا 1408 ،ق
[]5ابل جو ی ،تذکر الخوا  ،انتشارات شریف رضی ،قم 1418 ،ق
[]6ابل ستتتعد ،محمد ،طبقات الکبری ،تحقی محمد عبدالقادر عطا ،دارالکتب الع میه ،بیروت ،پاا
اول 1410 ،ق
[]7ابل صباغ ،ع ی بل محمد مالکی مکی ،الف صول المهمه ني معرنه االئمه ،تحقی

سامی الغریری،

دارالحدیث ،قم 1422 ،ق
[]8ابل عمانر ،ابولقاسم ع ی بل الحمیل ،تاریخ مدینه دمشغ ،انتشارات دارالفکر ،بیروت 1415 ،ق
[]9ابل قتیبة دینوری ،اإلمامة و السيياسية ،ترجمه ستتید ناصتتر طباطبایى ،انتشتتارات ققنو  ،تهران
1380ش
[]10

ابل منظور ،لسان العرب ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت ، ،پاا اول 1408 ،ق

[]11

ابل واضح ،تاریخ یعقوب ،منشورات المکتبه الحیدریه ،نجف1384 ،ق

[]12

ابل ه شام ،عبد الم ک بل ه شام الحمیرى المعافرى ،ال سيرة النبویة ،تحقی م صطفى ال مقا و

ابراهیم األبیارى و عبد الحفیظ ش بى ،دار المعرفة ،بیروت ، ،بى تا.
[]13

ارب ی ،ع ی بل عیمی ،کشف الغمه ني معرنه االئمه ،انتشارات داراالضواء ،بیروت ،بی تا

[]14

بجنوردی ،سید حمل ،القواعد الفقهيه ،مطبعه اآلداب ،نجف 1389 ،ق

[]15

بالذری ،احمد بل یحیی بل جابر ،انساب االشراف ،دارالفکر ،بیروت ،پاا اول 1417 ،ق

[]16

بیهقی ،ابوبکر احمد بل حمتتیل ،دالئ النبو و معرنه احوال صيياحب الشييریعه ،دار الکتب

الع میه ،بیروت ،پاا اول 1405 ،ق
[]17

جزایری ،سید نعمت اهلل ،انوار نعمانيه ،مطبعه شرنت پاا ،تبریز 1378 ،ق
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[]18

جزایری ،سید نعمت اهلل ،نور االنوار ،نشر شیخ احمد شیرا ی ،تهران 1316 ،ق

[]19

جعفری لنگرودی ،جعفر ،مبسييود در ترمينولو ی حقو  ،نتابخانه گنج دانش ،تهران ،پاا

اول1378 ،ش
[]20

جمعى ا محققان در پژوهشگاه تحقیقات اسالمى ،جهاد در آینه روایات ،دو ج د ،انتشارات

مزم هدایت ،قم ،پاا اول 1428 ،ه ق
[]21

جوادی آم ی ،عبدهلل ،والیت نقيه والیت نقاهت و عدالت ،انت شارات ا سراء ،قم ،پاا دهم،

1389ش
[]22

جوهرى ،استتماعیل بل حماد ،الصييحاح  -تاج اللغة و صييحاح العربي ،دار الع م ل مالییل،

بیروت ،پاا اول 1410 ،ق
[]23

حمینی مراغی ،میر عبدالفتا  ،العناوین ،جامعه مدرسیل ،قم ،پاا اول 1417 ،ق

[]24

خطیب بغدادی  ،تاریخ بغداد ،انتشارات دارالکتب العربی  ،بیروت  ،بی تا

[]25

دوئرتی ،جیمز ،و رابرت فالتز گراف ،نظریه های متعارض در روابط بين المل  ،ع یرضا طیب

و وحید بزرگی ،انتشارات قومس ،تهران ،پاا دوم 1376 ،ش
[]26

دینوری ،احمد بل داود ،االخبار الطوال ،مکتبه حیدریه ،بی جا ،پاا دوم 1379 ،ش

[]27

ذهبی ،شمس الدیل محمد بل احمد ،تاریخ اال سالم و ونيات الم شاهير و العالم ،دار الکتب

العربیه ،پاا دوم 1413 ،ق
[]28

راغب اصفهانی ،حمیل ،مفردات الفاظ القرآن ،انتشارات دارالق م ،دمش  1416 ،ق

[]29

شمس الدیل ،محمد مهدی ،جهاد االمه ،دار الع م ل مالییل ،بیروت 1997 ،م

[]30

شیخ صدوق ،عل ال شرایع ،تحقی

سید محمد صادق بحرالع وم ،المکتبه الحیدریه ،نجف،

1385ق
[]31

طباطبایى ،محمدح میل ،تف سير الميزان ،دفتر انت شارات ا سالمى حو ه ع میه قم ،قم ،پاا

پنجم 1374 ،ش
[]32

طبرستتی ،احمد بل ع ی ،االحتجاج علي اه اللجاج ،تحقی ابراهیم بهادری ،نشتتر استتوه،

تهران 1416 ،ق
[]33

طبر سى ،ف ضل بل ح مل ،مجمع البيان ني تف سير القرآن ،نا صر خ مرو  -تهران ،پاا سوم
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 1372ش.
[]34

طبری ،مح مد بل جری ،تاریخ االمم و الملوک ( تاریخ طبری) ،دار ال قامو

ال حد یث،

بیروت ،بی تا
[]35

طبرى ،محمد بل جریر ،جامع البيان نى تف سير القرآن ،دار المعرفه ،بیروت ،پاا اول1412 ،

ق
[]36

طریحی ،فخرالدیل ،مجمع البحرین ،دار احیاء التراث العربی ،بیروت ،پاا دوم 1403 ،ق

[]37

طوسی ،ابوجعفر محمد بل حمل ،تهذیب االحکام ،دارالتعارف ل مطبوعات ،بیروت ،بی تا

[]38

عام ی ،یل الدیل بل نور الدیل ( شهید ثانی) ،م سالا االنهام ،مو س مه المعارف اال سالمیه،

قم 1413 ،ق
[]39

فا ضل سیوری ح ی ،جمال الدیل مقداد ،التنقيا الرائع لمخت صر ال شرایع ،نتابخانه آیت اهلل

مرعشی ،قم 1404 ،ق
[]40

فیض نا شانی ،النخبه الفي ضيه ني احکام ال شرعيه ،پاا سنگی ،نتابخانه آیت اهلل مرع شی،

شماره 61664
[]41

فیومى ،احمد بل محمد مقرى ،المصباح المنير ني غریب الشرح الکبير للرانعي ،منشورات دار

الرضی ،قم پاا اول ،بی تا
[]42

قرائتى ،محمل ،تفسير نور ،مرنز فرهنگى درسهایى ا قرآن ،تهران ،پاا اول 1388 ،ش

[]43

قمی ،محمد بل ع ی بل بابویه ( ،شیخ صدوق) ،من الیح ضر الفقيه ،جامعه مدر سیل ،قم،

پاا دوم 1404 ،ق
[]44

محدثی ،جواد ،نرهنگ عاشورا ،نشر معروف ،قم 1374 ،ش

[]45

محق ح ی ،جعفربل ابی الحمل ،مختصرالنانع ،و ارت اوقاف مصر ،قاهره 1378 ،ق

[]46

محق ح ی ،جعفربل ابی الحمل ،شرایع االسالم ،دارالهدی ،قم ،پاا سوم 1403 ،ق

[]47

مریجی ،شمس اهلل ،حقو سيا سي اجتماعي در ا سالم ،انت شارات تپش ،تهران ،پاا اول،

 1391ش
[]48

م صبا یزدی ،محمد تقی ،جنگ و جهاد در قرآن ،انت شارات مو س مه آمو شی و پژوه شی
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امام خمینی ،قم ،پاا سوم1387 ،ش
[]49

معیل ،محمد ،نرهنگ نارسي معين ،انتشارات امیر نبیر ،تهران ،پاا پنجم 1362 ،ش

[]50

مغنیه ،محمدجواد ،التفسير الکاشف ،دار الکتاب اإلسالمی ،قم ،پاا اول 1424 ،ه.ق.

[]51

مفید ،محمد بل نعمان عکبری بغدادی ،االر شاد ني معرنه حجج اه علي العباد ،مو س مه آل

البیت ،پاا اول 1413 ،ق
[]52

مکارم شیرا ى ،ناصر ،تفسير نمونه ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران ،پاا دهم1371 ،ه ش

[]53

منتظری ،حمیل ع ی ،نظام الحکم ني االسالم ،نشر سرایی ،قم ،پاا اول 1380 ،ش

[]54

منقری ،نصر بل مزاحم ،وقعه صفين ،نشر الموسمه العربیه الحدیثه ،مصر ،پاا دوم1382 ،

ق
[]55

موسوعه کلمات امام حسين ،نشر دار المعروف ،قم 1374 ،ش

[]56

موسوی خمینی ،سید رو اهلل ،صحيفه نور ،سا مان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی ،تهران،

 1368ش
[]57

موسوی خمینی ،سید رو اهلل ،تحریر الوسيله ،دارالتعارف ل مطبوعات ،بیروت ،پاا سوم،

 1401ق
[]58

نائینى ،میر ا محمد ح میل غروى ،تنبيه األمة و تنزیه الم  ،انت شارات دفتر تب یغات ا سالمى،

قم ،پاا اول1424 ،
[]59

نوری ،ح میل بل محمد تقی ،م ستدرک الو سای و م ستنبط الم سائ  ،مو س مه آل البیت ،قم،

 1408ق
[]60

واقدی ،محمد بل عمر ،المغا؛ی ،تحقی مارستتدن جونس ،انتشتتارات اع می ،بیروت ،پاا

سوم1409 ،ق
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