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 هامبانی فقهی ديپلماسی مقاومت در برابر تحريم

 در نظام جمهوری اسالمی ايران
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 چکيده

است.  مسلمانان، از صدر « صلح»اساسي اسالم  اصل  يکي از اصول مهم و

اسالم تا کنون در موارد زيادی، از اين اصل در رشد و گسترش اسالم بهره 

سالمي برده سالمياند. جمهوری ا صلپذيرش ، نیز با ايران پس از انقالب ا  ا

موجبات گسترش خود در روابط با ساير کشورها را صلح در قانون اساسي، 

به تصور اينکه اين اصل در برابر  برخي از جوامع اسالميه است. فراهم آورد

ــالمي کاربرد دارد  ــمنان نظام اس ــورهای  در پيتمامي دش ــالحه با کش مص

 عیني نشان اما شواهد نقلي، عقلي و. شوندميمتخاصم دين و نظام اسالمي 

ـــمنان نظام در پي مي ـــل تنها در مواردی کاربرد دارد که دش دهد اين اص

در مواردی که دشمن از  و توطنه علیه تمامیت ارضي نظام نباشند جنگ يا

به مام حر ندان و انواع تحريمت ـــم های های موجود همچون ترور دانش

صادی، اجتماعي ستفاده مياقت سي و ... ا سیا  . بنابراينکاربردی ندارد کند، 

 ، مقاومت و مبارزه اســت نه صــلح.اصــل اولي در مقابل اين نوع دشــمن

، روايات و برخي شواهد تاريخي در پي اثبات پژوهش حاضر با بررسي آيات

 «صلح» نسبت به اصلها، در مقابل تحريم« مقاومت و مبارزه»اولويت اصل 
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 در مقابله با دشمن متخاصم است.

 واژگان کليدی

 ، دي لماسي مقاومت، صلح حديبیه، صلح امام حسنمقاومت، تحريم، صلح

 مقدمه

خود  153جمهوری اسالمی ایران در اصل قانون اساسی 

هرگونه قرارداد که موجب ســــل ه »دارد: مقرر می

ــادی،  رهنگ، ارتش  بیگانه بر منابا طبیعی و اقتص

این ماده ان « و دیگر شئون کشور گردد ممنوع اس .

س   ذا اطالق منا « هرگونه»واژه  ستفاده نموده ا ا

ســلط شــود که موجب تهایی می آن شــامل تمام نمینه

صل  نیز در این ماده به طور  صل  شود. ا بیگانگان 

س  .این  شده ا صل در جایی کاربرد ضمنی پذیر ته  ا

شورهای طوایفدارد که  ، قبائل و امرونه ملتها و ک

دشمنی دیگر در کنار هم نندگی کنند و نسب  به هم 

، اصل و توطئه چینی نداشته باشند. به عبارت دیگر

ــتی اقو ــرایط دوس ــل  و ااو ی در ش م و ملتها، ص

. اما اگر همین اقوام و ملتها در پی دوســتی اســ 

ـــمنی و توطئه و جنگ با انواع آن برآیند دیگر  دش

صل مقاوم ج س  بلکه ا صل  نی صل  ، مقابله و ای ا

یدان می به م یار  مام ع ید. د اع ت در شــــرایط آ

های دشــمنی کشــورهای متخاصــم کمتر به ، روشکنونی

شتر ب شکل س  و بی شکل تحریمنظامی ا های مختلف ه 

و با توسعه در مفهوم ، اقتصادی و ... اس  سیاسی

شــود. ها نیز جنگ و توطئه محســوب میاین روشجنگ، 

در این موارد، اصــل مقاوم  در برابر ســل ه وجود 

که وجود دارد  با دالیلی  به طور هتم  که  دارد 

مقدم ، بر اصــل صــل توان گف  در شــرایط مذکور می

دیگر اصــل صــل  در جایی اســ  که  . به عبارتاســ 

شمنی  صورت ملتها با هم د شند و یا در  شته با ندا

شمنی شد و د شته با ، توان د اع و مقاوم  وجود ندا

شد،  نه  سانگار با سالم  صل عزت و اعتالء ا یا با ا
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اینکه بخاطر عا ی  طلبی و یا ترس بی مورد و بی 

ــمن ت ــل  د یل ان دش ــم ص ــل  داده و به اس ن به ص

شمن در ، طلبی سالمی  و نفوذ د موجبات ذ   جامعه ا

ضروری اس   بین آنها  راهم شود. این بحث ان آنجا

ما عه کنونی  جام با وجود تالش دو تمردان که در   ،

ها، گاهی در جه  پیشر   مملک  اسالمی و ر ا تحریم

شه مقاوم  و مبارنه  در مقابل دو تهای نورگو اندی

ستکبر شده و ، و م صل »آن را ان مورد رفل  واقا  ا

خارج، و تبدیل به امری خالف اصل دانسته که « بودن

ــاری بر آن وجود ندارد با وجود  د یلی هم بر پا ش

که تحریم دشــــمن در  نهاین ــــادی هاینمی ، اقتص

تانه ماعی،  رهنگی و ... روش  ــــاب اجت به هس ای 

ــالم تا بحال نمی ــدر اس ــالم ان ص ــمنان اس آید و دش

اند. بررســـی تک تک مکررا ان آن اســـتفاده نموده

ـــان می ـــآنها نش لمانان مقاوم  دهد که هر جا مس

شدند آیات و روایات نیادی در این  .نمودند پیرون 

ــــاره  ها اش به مهمترین آن که  مورد وجود دارد 

سالم ومی صدر ا صور شود. جریانهای تاریخی   ائمه ع

ــــ . در نهای  مواردی ان  نیز هاکی ان مدعا اس

صدر صل  در  سی  جریانهای مهم  سالم برر و توجیه ا

ای مســـتقل . در این نمینه کتاب یا مقا هشـــودمی

ــ ــوعات مرتبطتدوین نش ــ  اما در بین موض ، ده اس

سائل این هی ه را  محققان ب ور پراکنده برخی ان م

ــی نموده ــورت م ا عه بررس اند. روش این پژوهش بص

 ای اس  .توصیفی و کتابخانه

 تبيين واژگان کليدی

 صلحالف( 

ــل » ــتی و  «ص ــالح و به معنای آش ــدر ان ص ــم مص اس

«  ســـلم»مصـــا حه کردن اســـ  و  غویین آن را با 

(.  8/384: 1408داننــد. )ابن منظور، مترادف می

ا صل  بین »طریحی در توضی  این کلمه که در هدیث 

ضی »گوید: آمده می« ا منز تین صل ، ترا منظور ان 
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(. این 2/388: 1403)طریحی، « بین متنانعین اســـ 

کار می مدنی ب رود و هم در واژه در هم در هقوق 

هقوق بین ا ملل. کاربرد آن در هقوق مدنی مدنظر 

باشــــد اما کاربرد آن در هقوق بین ا ملل به نمی

شور می شد.) معنای متارکه جنگ و نزاع بین دو ک با

 ( 408: 1378 نگرودی، 

 منازعه ب(

به معنای دشمنی، جنگ و « منانعه»در  رهنگ  ارسی 

( . مفهوم آن 4/4707: 1362ستیز آمده اس  )معین، 

ـــ .  ـــ الح روابط بین ا ملل اعم ان جنگ اس در اص

عه را این نین تعریف می نان ند:  وئیس کونو م ک

ــر ارنش» ها و م ا به منز  ، قدرت مبارنه ای بر س

و منابا نادر که در آن هدف هریک ان طر ین خنثی 

ــاختن رق ــدمه ندن و یا نابود س بای خویش کردن، ص

(. 296: 1376)به نقل ان جیمز دوئرتی، « اســــ .

بنابراین عمومی  مفهوم آن، شامل تمام اقسام جنگ 

هاجم، نفوذ و ....  ید، تحریم، ت هد یل ت ان قب

 باشد.می

 جهادج( 

شه  س . « جهد»جهاد ان ری شق  ا به معنای طاق  و م

( و به نهای  تالش و 208: 1416)رارب اصــــفهانی، 

گردد که این تالش شــامل هاد اطالق میتحمل مشــق ، ج

مام تالش ما ی و  کری و نیز اعم ان ت جانی،  های 

ــر می ــمس ا دین، کارهای خیر و ش ــد. )ش : 1997باش

به 14 نه تالش و  (. این واژه در قرآن نیز هرگو

(، 7کارگیری نیروها اعم ان  یزیکی و روانی )توبه/

ـــندانه و تامین  ـــرف مال در کارهای خداپس هتی ص

( 88و  20های نظامی )جهاد ما ی( ) توبه /هزینه

های گیرد. بنابراین شامل تالش در نمینهرا در بر می

ــی و علمی نیز می ــیاس ــادی،  رهنگی، س ــود. اقتص ش

 (. 19: 1387)مصباح یزدی، 

اکنون به برخی ان آیاتی که در نمینه مقاوم  و 
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ایستادگی در مقابل دشمنان متخاصم نانل شده اس  

 شود.می اشاره

 آيات .1

شان نزول خود و  قرآن کریم در آیات مختلفی بنابر 

هم نین در مقام تشریا به موضوع مقاوم  در برابر 

. برخی ان این پرداخته اس دشمنان داخلی و خارجی 

برخوردارند و مفســــران در آیات ان اطالق و عموم 

ــیر آن ــوع آنها را در طول تاریخ دارای تفس ، موض

ــداق می ــر  دانندمص ــر ا مربوط به عص و آنها را ص

طا ه کالمنزول نمی یل ا به د  ند.  ، در این دان

 شود.پژوهش تنها برخی ان آیات بررسی می

یه 1 – 1 نه آ ِذیَن » :1. ســــوره ممتح َها ا َّ یُّ
َ
یا  

یاَء تجْلقجوَن  ْوِ 
َ
َعدجوَّكجْم   َعدجوِّي َو  ِخذجوا  آَمنجوا ال َتتَّ

 1«َقْد َكَفرجوا ...ِإَ ْیِهْم ِباْ َمَودَِّق َو 

خداوند در این آیه دســتور داده که با دشــمنان 

یل آن را کفر و  ید و د  ب  نکن هق دوســــتی و مح

سته  ستی مومنان دان سی آنها در مقابل دو شنا قدرنا

عدو" به (.. كلمه "299/ 7: 1424 ،مغنیهاســــ . )

س  كه هم بر یس نفر اطالق مم شمن ا شود، و معنا  د

آن  و مراد آیه شـــریفه جما هم بر جما دشـــمنان،

كه  رموده " نه این به قری ــــ ،  یاء خود اس او 

ــمیر جما در ا یهم" و " نگیرید" و نیز به قرینه ض

ــایی قرائن دیگر.  ــاطب ( 389/ 19: 1374 ،)طب

بنابراین دشــمن شــخصــی مراد نیســ  بلکه اقوام و 

شــود ملتهایی که ملتهای دشــمن اســالم را شــامل می

ــ  و با این تمام هم و رم آنها ناب ــالم اس ودی اس

ــعیف و تذ یل هدف با بهانه ــعی در تض های مختلف س

 اسالم دارند.

شزد می اگر کند که در این آیه خدا به مومنان گو

                                                                        

سانم كه ایمان آورده . 1 شمن خویش ا  ك شمن من و د اید د

ــب  به آنها اظهار  ــما نس ــ  خود قرار ندهید، ش را دوس

كه به آن ه ان هق برا  شما آمده كنید، در ها ممحب  مم

 اند، ...كا ر شده
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ننید و طا ب جهاد به راســتم دم ان دوســتم خدا مم

ِبیِل اّللَِّ  و جلب رضــا  او هســتید این م لب با  ِ ي ســَ

س . سانگار نی شمنان خدا  ستم د در پایان آیه و  دو

هر كس ان "  رماید:به عنوان یس تهدید قاطا مم

شــما چنین كار  كند ان راه راســ  منحرف و گمراه 

واَء شـــده اســـ " ) لَّ ســـَ َو َمْن َیْفَعْلهج ِمْنكجْم َ َقْد ضـــَ

ِبیلِ  ــَّ ــته كه  (.ا س هم ان راه معر   خدا منحرف گش

خدا مخفم مم مان كرده چیز  بر  ند، و هم ان گ ما

ایمان و اخالص و تقو  كه طرح دوستم با دشمنان  راه

شه نندگانم خود نده  شه به ری خدا ریخته، و هم تی

ساخته و این  سرارش با خبر  شمنش را ان ا س  كه د ا

بدترین انحرا م اســ  كه ممكن اســ  به شــخ  مؤمن 

س  دهد. شمه ایمان د سرچ صول به  مکارم  ) بعد ان و

 (. 13/ 24: 1371 ،شیرانی

ـــ  را نمود ان آیه میدر نهای   توان این برداش

شمنان دین که باعث نفوذ و  ستی با د که هرگونه دو

تسلط آنها بر مسلمین شود مورد نهی قرار گر ته و 

عواقب دنیوی و اخروی آن گوشــزد شــده اســ  و هین 

ـــ . و در ادامه، نهای  این  هجتی باقی نمانده اس

 ِإنْ )کند کار را، تســلط و دشــمنی دشــمنان بیان می

داًء َو َیْبســــج جوا ِإَ ْیكجْم  عــْ
َ
َیْثَقفجوكجْم َیكجونجوا َ كجْم  

وءِ  سُّ ِسَنَتهجْم ِبا   ْ
َ
ْیِدَیهجْم َو  

َ
اریخ همان ور که در ت ( 

شده  شمن دران  سوی د ستی به  س  دو انقالب هر وق  د

ــتر باعث ذ   نه تنها گره ــده بلکه بیش ای بان نش

 جامعه اسالمی شده اس . 

ِذیَن »: 54ئده آیه . ســــوره ما1 – 2 یَُّها ا َّ
َ
یا  

ِتي اّللَّج بِ 
ْ
ْوَف َیأ ــَ َقْوٍم آَمنجوا َمْن َیْرَتدَّ ِمْنكجْم َعْن ِدیِنِه َ س

ِعزٍَّق عَ 
َ
ٍة َعَلم اْ مجْؤِمِنیَن   ِذ ــَّ

َ
هج   َلم یجحِبُّهجْم َو یجحِبُّونــَ

»... 

، همان دوستم "ارتداد" و برگشتن ان دین مراد ان

صارا ا صوص با یهود و ن س  و اگر خ اب را متوجه خ

مؤمنین كرد برا  این بود كــه خ ــاب قبلم نیز 

متوجه به مؤمنین بود و مقام آیه مقام بیان این 

ـــ  كه دین هق ان ایمان چنین مؤمنینم كه  نكته اس
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ایمانشــان مشــوب به دوســتم با دشــمنان خدا اســ  

نیان اس ، چون خدا  سبحان چنین ایمانم را كفر بم

 ( 5/630: 1374 ،طباطبایی) اس .و شرك خوانده 

در این آیه ر تار مســــلمانان نرمش در برابر 

مومنان و سرسختی در برابر دشمنان معر ی شده اما 

در برخی تفاســـیر آمده اســـ  که این ر تار م لق 

ـــ  )قرائتی در ( به عبارت دیگر 2/317: 1388 ،نیس

ـــا می ـــمنان ان باب برخی مواض توان در برابر دش

خشون  ر تار ننمود و با آنها سانش و مدارا نمود 

شمنان  س  که د ضعی ا ا بته این ر تار تنها در موا

ــند اما اگر  ــمنی خود ان هر طریقی نباش در پی دش

دشــــمنی در هال توطئه و جنگ اســــ  به هین وجه 

شــد هتی توان ان باب دوســتی و صــل  وارد عمل نمی

اگر ان  حا  امکانات جنگی و تجهیزات در محرومی  

ــرت  ــند بان هم به امر خدا و هم نین وعده نص باش

 خدا، باید با آن دشمن مقابله نمود.

یَُّها ا َِّذیَن : »118. سوره آل عمران آیه 1 – 3
َ
یا  

 جوَنكجْم َخباالً 
ْ
 آَمنجوا ال َتتَِّخذجوا ِب اَنًة ِمْن دجوِنكجْم ال َیأ

ْ واِهِهْم َو ما وَ 
َ
ـــاءج ِمْن   دُّوا ما َعِنتُّْم َقْد َبَدتِ اْ َبْغض

ْكَبرج 
َ
 1«... تجخِْفي صجدجورجهجْم  

 جوَنكجمْ " جمله
ْ
" ال یقصـــرون  یكم" " به معنا ال َیأ

شما  شر  به  ساندن هین  شمنان ان ر س . یعنم د ا

خبال" به معنا  شـــر و " كنند. و كلمهكوتاهم نمم

" یعنم َودُّوا ما َعِنتُّمْ " جمله ســــاد اســــ  و در 

شمایند. و جمله ضرر  شدت و گر تار  و  ستدار   دو

ْ واِهِهمْ "
َ
ضاءج ِمْن   ساند كه" ممَقْد َبَدتِ اْ َبْغ شمنم  ر د

توانند آنان نسب  به شما آن قدر نیاد اس  كه نمم

ـــان در  حن  پنهان بدارند. بلكه ـــمنم باطنیش دش

                                                                        

اید محرم اسرار  ان ریر خود ا  كسانم كه ایمان آورده .1

انتخاب نكنید، آنها ان هر گونه شــر و  ســاد  در باره 

شما در نهم  و شما كوتاهم نمم س  دارند  كنند، آنها دو

ها ( دشمنم ان دهان آنها آشكار اس  رنج باشید )نشانه

 و آن ه در دل پنهان دارند ان آن هم مهمتر اس ..
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ــ . پس ــته اس ــان اثر گذاش در هقیق  در این  كالمش

ا    یف بكار ر ته، و آن گاه بدون جمله كنایه

هان  چه چیز پن ها  خود  ند، در د  یان ك كه ب این

ْكَبرج " اند،  رموده:كرده
َ
دجورجهجْم   تا  "َو ما تجخِْفي صـــج

اشاره كرده باشد، به اینكه آن ه در سینه دارند، 

س  و  س ، چون هم متنوع و گوناگون ا صف نی قابل و

صف نممهم  س  كه در و گنجد، و همین آن قدر عظیم ا

صدورهم بزرگ و عظیم بودن را " مبهم آوردن" ما  م 

ید مم ند." تای نَّاك قا جوا آَم یعنم " َو ِإذا َ قجوكجْم 

گویند بینند مماهل كتاب منا قند، وقتم شما را مم

وا َعَلْیكجمج اْلَناِملَ ایمان آوردیم."  ـــُّ  َو ِإذا َخَلْوا عَض

روند، ســرانگشــ  خود " و چون به خلوت ممِمَن اْ َغْیظِ 

 . و كلمهگزنددت خشمم كه بر شما دارند ممرا ان ش

عض انامل بر یظ" به معنا  خشم و كینه اس . و "ر"

 الن چیز" مثلم اســ  كه در مورد تاســف و هســرت و 

شم و كینه نده مم شدت خ ساندن   ،طباطباییشود. )ر

1374 :3/600.)  

سلمانان  كفار سب  به م ساد ن شر و   ساندن  در ر

تاهم نمم ند كو مد .كن اگر  ت  و پیرون  و پیش آ

شــوند، و خوبم برا  شــما رخ دهد، آنها ناراه  مم

برا  شــما رخ دهد خوشــحال  چنان ه هادثه ناگوار 

ستفاده مم. شوندمم شود كه در امنی  ان ذیل آیه ا

وم دشــمنان ها  شــبودن مســلمانان در برابر نقشــه

مشروط به استقام  و هوشیار  و داشتن تقو  اس ، 

و تنها در این صــورت اســ  كه امنی  آنها تضــمین 

شدار  س .خداوند در این آیه به مؤمنان ه گردیده ا

ــان خویش  ــمنان خود را جزء خاص ــ ، تا دش داده اس

قرار ندهند و رانها  مسلمانان و نیس و بد ایشان 

شك سانند، این اعالم را، در برابر این گروه آ ار ن

خ ر به صورت كلم و عمومم اس  و باید در هر نمان 

 و در هر هال مسلمانان به این هشدار توجه كنند.

ستقام   شمنان ا در نهای  تنها راه مقابله با د

ــ .  ــده اس اگر در برابر »در برابر آنها معر ی ش

تونیها  آنها اســتقام  كنید، و پرهیزگار و  كینه



     147...     هامباني فقهي دي لماسي مقاومت در برابر تحريم

147 

 

ـــتندار با ـــید، آنان نممخویش ـــیله ش توانند بوس

شه شما   مهنق ا  وارد كنند، ها  خائنانه خود به 

 .«كنید كامال اهاطه دارده آن ه ممنیرا خداوند ب

 (. 3/66: 1371 ،)مکارم شیرانی

َعْنسَ  َو َ ْن َتْرضــم» :120. ســوره بقره آیه 1 - 4

ْل ِإنَّ هجَد  ِملََّتهجْم قج َهتَّم َتتَِّبَا  اْ َیهجودج َو ال ا نَّصـــار 

ْهواَءهجْم َبْعَد ا اّللَِّ هجَو اْ هجد 
َ
 َِّذي جاَءَك َو َ ِئنِ اتََّبْعَ   

 1«ِمَن اْ ِعْلِم ما َ سَ ِمَن اّللَِّ ِمْن َوِ يٍّ َو ال َنِصیرٍ 

در آیات قبل ان این آیه در مورد یهود خداوند 

صحب  نموده اما در این آیه روی خود صاری  را  و ن

 رماید: یهود و نصاری اس  و می نموده پیامبربه 

شوند مگر وقتم كه تو به دین هرگز ان تو راضم نمي

ــان به پیرو  ان هو  و  آنان درآیم، دینم كه خودش

س  كرده شیده و با آراء خود در شان ترا س  اند.هو

عالمه طباطبایی نیز در تفســــیر ا میزان به همین 

 (.  1/401: 1374 ،باطباییط) اند.نکته اشاره نموده

به  ند در واقا  یامبرخداو که در می پ ید  ما  ر

مقابل آنها مســــئو یتی نداری نیرا آنها  جوج و 

متعصــب بوده و در برابر شــما و دین شــما تســلیم 

ضای  یهود  رماید: شوند. و مینمی صرار بر جلب ر ا

آنها هرگز ان تو " و نصار  نداشته باش، چه اینكه

ضم نخواهن سلیم را شد مگر اینكه به طور كامل ت د 

سته شو " خوا شان  و چنان ه ها  آنها و پیرو آئین

شو   سها و ا كار كوتاه آنها  صبها و هو سلیم تع ت

عد  قایق برا  تو ب كه در پرتو وهم ا هم ه ان آن

روشــن شــده، هین ســرپرســ  و یاور  ان ناهیه خدا 

هد بود". ) کارم شــــیرانیبرا  تو نخوا : 1371 ،م

1/430 .)  

                                                                        

رگز یهود و نصار  ان تو راضم نخواهند شد تا )ب ور . ه1

ها  آنها شــو  و( ان آئین )تحریف كامل تســلیم خواســته

هدای  ا هم  هدای  تنها  نان پیرو  كنم بگو  ته( آ یا 

سها  آنها پیرو  كنم، بعد ان  س ، و اگر ان هو  و هو ا

ا  هین ســرپرســ  و یاور  ان ناهیه خدا آنكه آگاه شــده

 واهد بود.برا  تو نخ
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ــتفاده نموده که «  ن»خداوند در این آیه ان  اس

صاری هرگز و در  س  یعنی یهود و ن برای نفی ابد ا

هین شــرای ی ان شــما و دین شــما رضــای  نخواهند 

ــ  که تمام تالش خود را در جه   ــ  و طبیعی اس داش

ـــروف دارند.  ـــالم مص ـــعیف و ان بین بردن اس تض

شمنی که خدا با علم نامحدود  بنابراین در مقابل د

ها را هرگز م یا نمی که دائم در خود آن ند بل دا

شمنی  س میچ ور داند میهال د ستی دران  توان د دو

کرد؟ این دشــمن نه تنها تســلیم نخواهد شــد بلکه 

تمام تالش خود را در جه  به تسلیم در آوردن اسالم 

با انواع روش ظام اســــالمی  مال میو ن دارد ها اع

سالم نیز یا به طور علنی در همان ور که  صدر ا در 

کردند و یا به طور آرایی می صــــف پیامبرمقابل 

س  که یهود مخفیانه توطئه چینی می ض  ا کردند. وا

اند. و نصــــارای  علی نیز دنبا ه رو اجداد خویش

، تفسیر  (1/410: 1412طبری، )تفسیر جاما ا بیان 

سیمجما ا بیان ) سیر  (1/374: 1372 ،طبر نور و تف

یه همین  (1/193: 1388قرائتی، ) کاتی شــــب نیز ن

 اند.م ا ب را بیان نموده

َو ال َتْرَكنجوا ِإَ م » :113. ســــوره هود آیه 1 - 5

كجمج ا نَّارج َو ما َ كجْم ِمْن دجونِ اّللَِّ  ـــَّ  ا َِّذیَن َظَلمجوا َ َتَمس

ْوِ یاَء ثجمَّ ال تجْنَصرجونَ 
َ
 1« ِمْن  

ركون به معنا  اعتماد  گوید:ا منیر می مصـــباح

ـــ . نیز اذعان  جوهری (.2/237) یومی، بی تا:  اس

ــ ، بلكه کند: می ــرف اعتماد نیس ركون به معنا  ص

: 1410)جوهری،  اعتماد  اس  كه تو م با میل باشد

ستمكاران، یس  (. بنا بر این5/2126 سو   ركون به 

اشم ان میل و ررب  به آنان نوع اعتماد  اس  كه ن

ــد. عال ــ  باش مه نیز همین معنا را ان رکون برداش

كوتاه سخن، ركون به این » رماید: نموده اس  و می

                                                                        

شما را . و تكیه بر ظا مان نكنید كه موجب مم1 شود آتش 

ـــتم  ـــرپرس  رو گیرد و در آن هال جز خدا هین و م و س

 شوید.نخواهید داش  و یار  نمم
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س  كه در امر دین و یا هیات دینم طور  به  معنا ا

ــود كه نزدیكیش تو م با نوعم  ــتمكاران نزدیس ش س

اعتماد و اتكاء باشــــد، و دین و خدا و یا هیات 

ـــتقالل در تاثیر انداخته، و ان  آن دینم را ان اس

ــ  كه  ــاقط كند و معلوم اس ــلیش س پاكم و خلوص اص

ــ  كه راه هق ان طریق باطل  نتیجه این عمل این اس

شته و  شود، و یا هق با اهیا  باطل اهیاء گ سلوك 

 ،)طباطبایی .«باْلخره به خاطر اهیائش كشــته شــود

1374 :11 /67 - 68) 

ـــ  كه در درجه اول نباید در ظلمها و  بدیهم اس

شر شان  س  و ان آنها كمس گر  ، و ستمگریهای ك  ج

ــعف و  در درجه بعد اتكاء بر آنها در آن ه مایه ض

ناتوانم جامعه اســالمم و ان دســ  دادن اســتقالل و 

خودكفایم و تبدیل شـــدن به یس عضـــو وابســـته و 

گردد باید ان میان برود كه این گونه ناتوان مم

سالمم،  ضعف جواما ا س  و ناكامم و  شك ركونها جز 

: 1371 ،)مکارم شـــیرانیا  نخواهد داشـــ . نتیجه

9/261  .) 

ها   ی  آن عث تقو با مان  ظا  یه بر  نابراین تك ب

امنه ظلم و و تقوی  آنها باعث گســـترش د شـــودمی

ساد و تباهم جامعه س ،    در  رهنگ  كر   هم نینا

گذارد و نشتم ظلم و گناه را جامعه تدریجا اثر مم

م كردن و ســتمگر برد و مردم را به ســتان میان مم

اصــوال تكیه و اعتماد بر  و نماید.بودن تشــویق مم

ـــكار  ـــتگم آش ـــكل وابس گردد، میدیگران كه در ش

ــد به نتیجه ــ  تا چه رس ا  جز بدبختم نخواهد داش

 گاه ظا م و ستمگر باشد.اینكه این تكیه

یَُّها ا َّذیَن »: 51. ســــوره مائده آیه 1 - 6
َ
یا  

صار  آَمنجوا ال َتتَّخِذجوا ْوِ یا اْ َیهجوَد َو ا نَّ
َ
هجْم   ضج َء َبْع

ْوِ یاءج َبْعٍض َو َمْن َیَتَو َّهجْم ِمْنكجْم َ ِإنَّهج ِمْنهجْم ِإنَّ 
َ
 اّللََّ ال  

  1«َیْهِدي اْ َقْوَم ا ظَّاِ مینَ 

                                                                        

ــتم مگیرید، 1 ــار  را به دوس . ا  اهل ایمان، یهود و نص

ــما  ــم دیگرند، و هر كه ان ش ــتدار بعض ــم دوس آنان بعض
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ه والی  را مقید به خداوند در این آیه، مســــئل

هین یس ان خصــوصــیات و قیدها نكرده و ب ور م لق 

صارا را او یا  خود مگیرید، پس  رم وده: یهود و ن

ــ ،  ــریفه ان این جه  م لق اس اما ان آیات آیه ش

كه مراد ان والی  نوعم ان بعدی  همیده می شــــود 

نزدیكم و اتصــــال اســــ  كه با بهانه بیماردالن 

ــارا  ــ  كه یهود و نص ــد و آن این اس ــب باش متناس

سل ه شتهدو تم و  سلمانان بیماا  دا ر دل اند كه م

و اند در تح  ســل ه آنان منكوب شــوند، ترســیدهمم

هم نین ممكن اســـــ  ان خود یهود و نصـــــارا 

سیدهمم ستم ممتر اند كه ان كردهاند و با آنها دو

در این صورت والی  به معنا   .شرشان محفو  بمانند

ـــرت خواهد بود. عالمه طباطبایی مراد  محب  و معاش

)طباطبایی،  داند.ب  میان این والی  را والی  مح

1374 :5 /604 - 605) 

با توجه به شان نزول آیه و سایر قرائنم كه در 

سلمانان  س  كه م س ، منظور ان آیه این نی س  ا د

جار  نه راب ه ت با یهود و  هی گو ماعم  و اجت

مسیحیان نداشته باشند بلكه منظور این اس  كه با 

و  آنها هم پیمان نگردند و در برابر دشــــمنان ر

خداوند در آیات بعدی  دوســــتم آنها تكیه نكنند.

شمنان را بیماری  توجیه ا راد خواهان ارتباط با د

کند. شــــواهد دل، ترس و گر تاری آنها معر ی می

ــداق این آیه  ــته که مص نیادی در تاریخ وجود داش

سلمانان و  ضعف م س  که در همه آن موارد،  قرآن ا

ا بوده اس . دس  درانی به سم  دشمن عل  شکس  آنه

تفســیر نمونه در ذیل این آیه، اند س را مصــداقی 

داند که به خاطر تکیه بر بیگانگان، ان این آیه می

تمدن درخشــــان خود را ان دســــ  دادند. )مکارم 

 (414 - 410 /4: 1371 ،شیرانی

ا بته اطالق مذکور در آیه تمام دشمنان را شامل 

                                                                        

كند به هقیق  ان آنها خواهد  مؤمنان با آنها دوســـتم

 بود؛ همانا خدا ستمكاران را هدای  نخواهد نمود
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صاری مورد نظر نمیمی شد و شود و تنها یهود و ن با

ذکر یهود و نصاری ان باب نمونه اس  نیرا این دو 

ــلمین نبانزد  ــالم و مس ــمنی خود با اس قوم در دش

ــتند  ــ  كه والی  هین كا ر  را هس ــّكم نیس وگرنه ش

ــیر نور به همراه  نباید پذیر  . این م لب در تفس

ــ . قرائتی، ) نکات دیگر مورد توجه قرار گر ته اس

1388 :2/ 311 - 312) 

ـــوره انفال آیه  .1 – 7 ِعدُّوا َ هجْم َما » :60س
َ
َو  

َتَ ْعتجْم ِمْن قجوٍَّق َو ِمْن ِرباِط اْ خَْیِل تجْرِهبجوَن ِبِه عَ  ــْ دجوَّ اس

   1« اّللَِّ َو َعدجوَّكجْم ...

س ." تكلیف نیرا  و اعدوا ..."، تكلیف به همه ا

دشــمن منا ا یس جامعه اســالمم دشــمن منا ا تمامم 

ر همه ا راد اس  كه قیام نموده و ا راد اس ، و ب

دشــــمن را ان خود و ان منا ا خود د ا دهند، و 

باید برا  چنین رون  نیرو و اسلحه نیر سر داشته 

را ان خ ر دس  برد باشند، تا بتوانند منا ا خود 

  دشمن نگهدارند.

در ادامــه این آیــه، هــدف ان تجهیز هکومــ ، 

ترساندن دشمن و نهر چشم گر تن ان آنان بیان شده 

ــورت عدم منانعه بان هم  ــ  بنابراین هتی در ص اس

نات  کا به تجهیز نیرو و ام م  اســــالمی ملزم  هکو

ـــ   و این  (9/153: 1374 ،طباطبایی)د اعی خود اس

ــل هیاتم  یک ــ  اص ــر و نمان باید اس كه در هر عص

نان م ما جه مســــل ، و آن  زوم قرار گیردورد تو

مکارم )  آمادگم رنمم كا م در برابر دشمنان اس .

 (225 - 221 /7: 1371شیرانی، 

نکته دیگری که باید در ذیل این آیه مورد توجه 

قرار گیرد این اس  که مراد ان قوه هرگونه سالح و 

                                                                        

. و شما )ا  مؤمنان( در مقام مبارنه با آن كا ران خود 1

قه و  ید ان آذو كه بتوان هد  تا آن  ید و  یا كن را مه

ــوار  نین كرده برا   ــبان س ــلیحات و آالت جنگم و اس تس

دتان  راهم تهدید و تخویف دشـــمنان خدا و دشـــمنان خو

 سانید ...
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س  که می شمنان تجهیزاتی ا تواند در برابر نفوذ د

گر ته شـــود. تفســـیر نمونه مواردی ان این بکار 

(. در عصر هاضر 7/223همان: )قبیل نقل نموده اس  

با توجه به تعدد روشــــهای نفوذ و تخریب، ابزار 

های مقابله با آنها نیز متعدد و متفاوت خواهد 

ـــوم امرونی در  ـــهای مرس بود. ب ور مثال ان روش

ای، مقابله با ملتها، جنگ ســـایبری، جنگ رســـانه

های اقتصــادی و ســیاســی و اجمات  رهنگی، تحریمته

... اســــ . بنابراین با توجه به این آیه و امر 

موجود در آن، جامعه اســـالمی و تک تک مســـلمانان 

ـــند که با تمام  باید مجهز به تمام تجهیزاتی باش

 روشهای مبارناتی دشمن مقابله نمایند. 

ـــوع وارد  آیات دیگری نیز در راب ه با این موض

ــده  ــ  که به د یل اطا ه کالم به همین مقدار ش اس

توان به آیه شــود. ان این جمله آیات میبســنده می

 29سوره بقره، آیه  191سوره انفال، آیه  65و  61

ــوره  ت ، آیه  ــوره  35س ــوره  30آیه  و محمدس س

  صل  اشاره نمود.

 نتيجه آيات

ـــوع،  تمام آیات مذکور و ریر مذکور در این موض

مقابله با دشــمن متخاصــم در تمام  خواســتار  زوم

هایی اســـ  که دشـــمن ان آن در جه  نفوذ و نمینه

ستفاده می سالمی ا نماید. در این سی ره بر جامعه ا

آیات اصــل او ی د اع و مقابله م رح شــده و جایی 

برای صل  طلبی باقی نمانده اس  و اگر در مواردی 

 ان اصل صل  استاده شود به عنوان اصل ثانوی اس .

ی  می ها ف  در ن بان خوبی توان گ یداری مردم نگه ب

س  چه  سالمی ا ستاوردهای انقالب ا صیان  ان د برای 

سبب تهاجم بیگانگان خواهد بود  اینکه خفتگی آنان 

مرهون مقدار هشــــیاری  یتممیزان بیداری هر ا و

ــ  و به قد ــیاری خودآنان اس ــتیز با ر هوش ، در س

ـــد دین مو ق خواهند بود.    هللا جوادی آیمهاجمان ض



     153...     هامباني فقهي دي لماسي مقاومت در برابر تحريم

153 

 

سیم  سط آملی تر شمنان دین خدا، تو ستیز د ضریب 

س نمایند: را این چنین بیان میقرآن  ها و صهیونی

ــوم تانه طرح  ــه ش ــفتان همواره نقش ــرائیلی ص اس

ند.می نه منهم» کن خائ ئده« التزال ت لا علی  ما ( 

سی  .( 13/ سیا سائل  انگیزه خیان  آنان تنها در م

ــادی ــه نمیو ...  و نظامی و اقتص ــود بلکه خالص ش

کوشــد که اســالم ندایی کنند و مســلمانان را ان می

...«   والیزا ون یقاتلونکم هتی» اسالم خارج سانند.

شاهبان مکاتب گوناگون ا حاد  .(217/  ) بقره هدف 

سلمانان  ساختن م سبی،  قط خارج  شرک یا کفر ن یا 

ان هونه اسالم نیس  بلکه داخل ساختن مسلمانان در 

قلمرو مکتب ضــالل خود و تابا ســاختن و نایل کردن 

ضی »اند. آنان را هدف نهایی خود قرار داده و ن تر

برای .و (120/  )بقره...«  عنک ا یهود و ا نصاری

ــان و نفوذیان بهره  ــوس نیل به این اهداف ان جاس

)جوادی  (47/  )توبه« و  یکم سماعون  کم»گیرد.می

  (. 320: 1389، آملی

 روایات .2

در راب ه با ایستادگی و مقاوم  در برابر دشمن 

شــده اســ   روایات نیادی وارد ،گرمتخاصــم و هیله

طا ه کالم یل ا به د  ما  پاره انا به ذکر  ها   ، تن

ــنده می ــود.این روایات بس ــمون برخی ان این  ش مض

روایات در مورد استواری و ایستادگی، نه تنها در 

مقابل دشمنان، بلکه هتی در مقابل دوستان را نیز 

شــود و این امر شــاید به خاطر تاکید بر شــامل می

نیرو و توان خود ا راد و در ابعاد بزرگتر، تکیه 

ی باشد. اکنون به بر نیرو و توان خود جامعه اسالم

 شود.برخی ان این روایات اشاره می

َر : روایتی ان علی .2 – 1 ــَ عَن علیَفَقاَل: َیا َمعش

ِبَرنَّ َعَلم ِقَتاِل َعدجّوكجْم، او َ یجســلَِّ نَّ   اهِل ا كجوَ ِة َ تجصــْ
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ِبا َحقِّ ِمنهجم مًا انتجم او ی  )نوری، . 1اّلل َعَلیكجم َقو

 ( 12442ح  11/66: 1408

صبر  ستواری و  ضرت مردم را بر ا در این روای  ه

بر جنگیدن با دشــــمنان بر می انگیزاند و نتیجه 

شمنان بر آنها  سلط  د ستواری و مقاوم  را ت عدم ا

شمن و اقوام  سلط د صور، ت می داند. هرچند در آن ع

دیگر بر جامعه اسالمی تنها بصورت تسلط نظامی بود 

ــلط با تغییر نوع آن در عاما این ت ــرس ــر هاض ، ص

هم نان مصــداق روای  مذکور اســ . نیرا روای  ان 

شامل تما شته و  سلط و این نظر اطالق دا صور ت می 

سی،  رهنگی و نفوذ اعم ان نظامی سیا صادی،  ، اقت

 شود. هتی اطالعاتی و سایبری نیز می

ی  دیگری ان علی .2 – 2 َبًة : روا َكهج َرْر َ َمْن َتَر

هج اّللَّج ثَ  ـــَ ْ َبس
َ
ِمَلهج اْ َبالَ َعْنهج   ـــَ ءج َو دجیَِّث ْوَب ا ذُّلِّ َو ش

َهابِ  ِرَب َعَلم َقْلِبِه ِبالِْســـْ َغاِر َواْ َقَماَءِق َو ضـــج ِبا صـــَّ

ِدیلَ 
ج
 مجِنَا اْ َحقُّ ِمْنهج ِبَتْضیِیِا اْ جَِهاِد َو ِسیَم اْ َخْسَف وَ َو 

 (27خا بالره،  )نهج. 2ا نََّصفَ 

ــرت در این روای  جهاد را ذ   و ، نتیجه ترک هض

ـــ . جهاد در این روای  به  خواری معر ی نموده اس

هادی را  نه ج یل اطالق آن هر گو در راه  که د 

سلمین سالم و م شد را سربلندی ا . گیرددر بر می با

های دشــمنان دین و نظام همان ور که ذکر شــد هربه

شکال جدیدی  سالمی به ا بنابراین اند، نمود یا تها

سب با آنها باید آنها نیز متهای مقابله با راه نا

                                                                        

گونه  ران منبر كو ه، مردم را این بر مؤمنان. امیر 1

ا  جماع  كو یان! باید بر جنگیدن با »كرد: تشـــویق مم

دشــمنانتان اســتوار و پابرجا باشــید، وگرنه، خداوند، 

سلط مم شما م شما ان آنان به هق قومم را بر  گرداند كه 

 «سزاوارترید!
سم. امام علی2 سته و ترك  : ك شایند دان كه جهاد را ناخو

پوشـــاند، و دچار كند، خدا  باس ذّ   و خوار  بر او مم

ــیب  مم ــود و كوچس و ذ یل ممبال و مص گردد. دل او در ش

گرداند، به جه  ی گمراهم مانده و هق ان او رو  ممپرده

  ترك جهاد، به خوار  محكوم و ان عدا   محروم اس .
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شکل دهد س  تغییر  صیف. بدیهی ا منظور  ،با این تو

ــام جهاد اعم ان نظامی، علمی، ان جهاد ، تمام اقس

عقیدتی و  رهنگی اســـ . موید این م لب، اوضـــاع 

کشورهایی هم ون عربستان اس  که با تکیه بر نظام 

به یک تابا م لق  -و نه توان  علمی  خود  -سل ه 

ه هتی در ک اندشــــدهنظام بین ا ملل تبدیل در 

ــی  خود ــیاس ــتند.اظهارنظرهای س اما  ، مختار نیس

ستادگی  سالمی و ای شوری هم ون ایران با انقالب ا ک

ـــل ه ، موجودی  خود را در نظام  در برابر نظام س

ـــرایط  بین ا ملل تثبی  نمود به گونه ای که در ش

ـــلی نظام بین ا ملل  ـــر یکی ان بانیگران اص  هاض

ــ  که می ــد و این همان عزتی اس این  در امامباش

 نماید.روای  و روایات مشابه به آن اشاره می

که علی .2 – 3 ی  دیگری  یامبر روا قل  ان پ ن

وَل اّللَّ عَْن عَِليٍّ   رماید:می سج نَّ َر
َ
  ، َشدَّ َما

َ
:  َو كجْن  

ْل ِ، َ ِإنَّ اَتكجونج ِ َعدجوَِّك َهَذرًا ِعْنَد َما َیْدعجوَك ِإَ م  ـــُّ  ص

َعًة ا خ َخِدی َما َیكجونج َمْكرًا َو  ِ سَ رجبَّ : 1408نوری، .)1َذ

 (12388ح  11/45

سفارش خود به علی در پیامبر ، او را ان ضمن 

مکر و هیله دشــمن در هنگام پیشــنهاد صــل  برهذر 

دهد که پیشنهاد صل  ان سوی دارد و این نشان میمی

سلیم شمن  زوما به معنای ت س  بلکه ممکن  د او نی

س  راهی برای نفوذ ص   ا ضربه ندن و یا خرید  ر و 

شد صادیق نیادی ان با سالم در موارد و م شمنان ا . د

. در انداین ناهیه به اســالم و مســلمین ضــربه نده

هاضــــر نیز صــــ مان  با رژیم جعلی ن ل  اعراب 

های نفوذ این رژیم را در ، نمینهصــــهیونیســــتی

اســــالمی عربی را  راهم های اتحادیه عرب و نظام

مان ذ   و بی جه آن ه یاری این آورده و نتی اخت

س  نیرا شورها ا صلحی   ک شورها مجبورند در  این ک

                                                                        

سیار گاه ك. و آن1 صل ،  راخواند ب ه تو را برا  انعقاد 

 مواظب دشمن باش؛ نیرا چه بسا مكر و  ریبم در آن باشد
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ند و  ذا قبول نمودهکه  پذیر فاد آن را ب ند م ا

بنابراین اگر قدرت مقابله با نقض آن را ندارند. 

شمن مکر و هیله شود که د صل  ضمن اطمینان ها ای در 

ود ندارد پذیرش آن ان ســوی هاکم پیشــنهاد صــل  خ

ــ .  ــندیده اس ــالمی پس : 1428 ،جمعی ان محققان)اس

2/323 .) 

ْنهج علم .2 - 4 َعدجوُّ  َو َع َقاَل: ِإْن َنهََف اْ  هج  نَّ
َ
 

ْبَوابِ اْ خََناِدِق، َ َلْیسَ هجَناَك ِإالَّ 
َ
فُّوا َعَلم   ـــج  ِإَ ْیكجْم َ ص

یجوفج، َو  جزجومج اْلَْرِض َبْعدَ  فجو ا ســـُّ فِ، َو ال ِإْهَكاِم ا صـــُّ

نوری، ... )1،َتْنظجرجوا ِ ي وجججوِهِهْم َو ال َیهجوَ نَّكجْم َعَددجهجمْ 

 (12478ح  83/ 11 :1408

ــ  که بدین  دو نکته مهمدر این روای   نهفته اس

 شرح اس :

ضرورت 2 – 4 - 1 شمن و  ستن راهها  نفوذ  د . ب

ستادگم شآن: ای شما   سو   شمن به  شم گاه كه د كر ك

كرد راهها  نفوذ و ورود دشــــمن را ببندید و در 

ا  جز جنگیدن نیســــ ، باید اســــتوار آنجا چاره

ـــفوف خود را تقوی  نموده و در مقابل  بمانید و ص

ستادگم كنید. شمن ای ستن راههای نفوذ د ، هرچند ب

شکل هفر خندق و یا  صورت نظامی و در  شته ب در گذ

س  اما روای   های آب بودهدیوار آتش و یا کانال ا

وم اس  اطالق نسب  به تمام راههایی که امرونه مرس

ــوعی  ندارد و دارد به عبارت دیگر ، هفر خندق موض

س   تنها ان باب مثال و امر  رایج آن نمان بوده ا

شمن شهای نفوذ د ، راههای مقابله اما با تغییر رو

بنابراین روای  ان  با آن نیز باید متناسب باشد.

 مدعااس . این نظرموید 

                                                                        

شما كرد و به  رمود مؤمنانامیر  . 1 شمن، آهنگ  : اگر د

هایم كه ها  ورود ، گودالســـویتان پیش آمد، جلو  راه

جا ناگزیر كرگاه، كنده شــده صــف بكشــید. در آنگرد  شــ

ها را محكم و اســتوار شــمشــیر ند و صــفباید دســ  به 

ها  دشــمن كه هســتید بمانید، به چهرهبدارید و در ها م

 آنها شما را نترساندی هخیره نشوید، و  زونم شمار
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شش مناطق نفوذ  .2 - 4 – 2 سایم و پو شنا ضرورت 

ــمن: ــیوه دش ــته، هفر خندق در در ش ها  نظامم گذش

ها  جلوگیر  ان نفوذ  ها یكم ان راه اطراف شــــهر

ضا كم عرض بوده  شمن بوده و خندقها در برخم موا د

ــرت مم ــد. هض ــهر ممكن باش تا ورود و خروج به ش

كه ندق  قاط كم عرض خ ید: در ن ما نا ذ ورود    ر م

دشــمن اســ  مســتقر شــوید و صــف آرایم كنید. این 

ضرت این نكته را مم ساند كه باید برا   رمایش ه ر

ــمن، راهها  نفوذ  د اع ان خویش در مقابل هجوم دش

ــایم كرده و آن مناطق را  ــناس ــمن راش اهتما م دش

  (. 2/406: 1428 ،جمعی ان محققان) پوشش داد.

موضــوع وجود دارد  روایات بســیار دیگری در این

شدکه در این مقا ه مجا ی برای آنها نمی ان آن .با

ــاره نمود  27توان به خ به جمله می نهج ا بالره اش

ضرت ترک جهاد و مبارنه را باعث ذ  ، که در آن ، ه

عدا   می ی  ان  ند. و هم نین خواری و محروم دا

ضرت خ اب  132نهج ا بالره بند  53نامه  که در آن ه

شتر، ان نزدیک شدن به دشمن پس ان آشتی به ما ک ا

نذار می را لگیری ان کردن ا یل آن را  دارد و د 

 داند. سوی دشمن می

 نتيجه روايات

یات  با توجه به مضــــمون روایات مذکور و روا

توان دیگری که در این نمینه وارد شـــده اســـ  می

شمن اینگونه نتیجه گر   که در تمام مو ضعی که د ا

ــدد جنگ و تها ــکنی و نفوذ در نظام جمدر ص ، کارش

شارع مقدس امر به جهاد و مقاوم  در  شد  سالمی با ا

برابر دشمن داده و هین اذنی در سانش و یا تسلیم 

س  شمنشدن نداده ا ، هین . و اما در مواردی که د

ـــمانه ـــالمی ندارد اقدام خص ای در مقابل نظام اس

ــا م می ــتی مس ــل  و همزیس آمیز با توان ان باب ص

 ..اب ه دوستانه برقرار نمودآنان ر
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 عقل .3

هکام اســ  ب وری عقل یکی ان منابا اصــلی ما در ا

ــوعی ــن  د یلی وجود که اگر در موض ، ان کتاب و س

سئله می شای م شد عقل راهگ شته با شد. ندا تواند با

ــتند  قط مخت  جواما  ــو ی که مبتنی بر عقل هس اص

ــتند بلکه  ــالمی نیس ــالمی و ریر اس تمامی جواما اس

سالمی صول عقلی را ا شر ته و ... ا ، ابتدایی و پی

صولمورد  د اع در  ،قبول خود دارند. یکی ان این ا

ـــ  ـــ ه برابر تهاجم دیگران اس ـــان به واس . انس

ــانی  و هری  خود نمی خواهد مورد تهاجم دیگری انس

ــده تا  قرار بگیرد و این هق برای او قرار داده ش

هاجم نباشد ان خود د اع کند و مسئول خسارات به م

ـــروع را  همان ور که قوانین کیفری دنیا، د اع مش

 اند. جرم انگاری نکرده

. یکی ان اشکال تهاجم تنها به صورت نظامی نیس 

سل ه به جواما سالمی تهاجم نظام  سالمی و ریر ا ، ا

تهاجم اقتصــادی اســ  که به شــکل تحریم اقتصــادی 

 رهنگی اســ  که . شــکل دیگر آن تهاجم کندبرون می

ــادب ــکل ترویج  س ــ  و هم نین ه ش های اجتماعی اس

ــ  که اد ه  ــن اس ــکال دیگر. با این مقدمه روش اش

کند که نوع تهاجم چگونه اند و  رقی نمید اع م لق

نابراین واکنش د اع در برابر این  ــــد. ب باش

ـــان و مل  آنادههاتهاجم ای ، واکنش طبیعی هر انس

ه ، بنیان به د یل ندارد. تمامی  قها اســــ  که

های جائر در نمان خودشــــان هکم مبارنه با هکوم 

اند و تنها در برخی موارد بســیار نادر اســ  داده

که به دالیلی سکوت کرده تا خود یا مسلمین را هفظ 

 ا د اع »  رماید:نمایند. هســــینعلی منتظری می

(. 59: 1380منتظری، ) ...«واجب بضــــرورق ا عقل 

ـــانی می ـــر  یض کاش ، بالد ریب  رماید اگر در عص

ــمنان قرار گیرد و  ــلمین مورد تعرض و هجوم دش مس

سلمانان جایز  سالمی به خ ر ا تد د اع بر م نظام ا

 (.108) یض کاشانی، بی تا:  باشد.و النم می 

 رماید:  میدر کتاب تنبیه االمه میرنای نایینی 
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شریع  و دینم ا تزام » صال به  هتم طوائفم هم كه ا

ش ساع م رب اعلم درجه را دارند ما ندارند و در اّت

ــان به جنگیدن با  ــتنقاذ هّرّیتش هذا كّله؛ برا  اس

صائب ما گر تار  شّد ان م صبین آن دچار، و به ا را

ــعاف ما بذل نفوس و اموال نمودند  بودند، و به اض

 «.هیات مّلم نائل شــــدند یهتا به این ســــرمای

توان گف  هتی بنابراین می (. 99: 1424 ،نایینی)

سن  هم د یلی بر مقابله در موارد ی که ان کتاب و 

با دشمن وجود نداشته باشد دال   اد ه عقلی بر آن 

نماید و اد ه نقلی در این موارد تنها کفای  می

 باشند. تاکید اوامر عقلی می

 قاعده فقهی نفی سبيل .4

سوره نساء اس  که  141این قاعده برگر ته ان آیه 

ِمِنیَن اّللَّج ِ ْلكاِ ِریَن عََلم اْ مجؤْ َو َ ْن َیْجَعَل » رماید: می

ِبیالً  ــَ ــب  به مومنان راه  «س خداوند هرگز برا  كا ران نس

س . سیاری ان  قها تسل م قرار نداده ا ، به اعتقاد ب

این آیه ب ور عام هرگونه سبیل و سل ه بر مومنین 

کند نیرا ظاهر آن در مقام تشریا اس  و را نفی می

. یعنی رده نه جعل تکوینیشــــریعی را نفی کجعل ت

ــال  ــود اص ــلمین ش ــل ه کفار بر مس هکمی که موجب س

تشریا نشده اس . صاهب عناوین بعد ان آنکه انواع 

و ان آنجا که »گوید: کند میها را ذکر میســــل ه

ــل ه ــ  انواع س ــبیل عام اس هایی را که در کلمه س

هســـینی « )شـــودبیان قاعده ذکر کردیم شـــامل می

  (.  296: 1417، مراری

االســــالم یعلو و ال »هدیث نبوی ، ان بین روایات

بر این قاعده ( 4/334: 1404)صــدوق،  «1یعلی علیه

این هدیث در بین  قها شــــهرت دارد  دارد. دال  

شهرت عملیه  س ه همین  سند آن به وا ضعف  بنابراین 

ای نزد  قها شــــود. این هدیث به اندانهجبران می

                                                                        

 یابد.یابد و چیزی بر آن برتری نمی. اسالم برتری می1
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خی آن را شبیه قواعد الضرر و ال اهمی  یا ته که بر

عده قا تههرج و هم ون  ند. میر ای  قهی دانســــ ا

قو ه، االسالم یعلو و ال » :دگویعبدا فتاح مراری می

یه مجری  جار مات ا  نه من ا کل یه  ا یعلی عل

)هسینی مراری، «  قاعده کال ضرر و ال ضرار و نحوها

یل  (294: 1417 له را د  مه همین مســــئ و در ادا

ــندی روای  می برطرف ــکال س ــدن اش  داند. )همان:ش

295) 

ـــن  می توان ادعا نمود که در  ارغ ان کتاب و س

ـــالم اجماع مورد این قاعده  وجود در بین علمای اس

ــرع مقدس هکمی که موجب  دارد مبنی  بر اینکه در ش

و هین  سل ه کا ر بر مسلمان شود تشریا نشده اس 

س  صاهب عناو ردی منکر این اجماع نی ین در این . 

ای که به عالوه بر اجماعات منقو ه» گوید:بار ه می

ضه و هتی ب ستفا صل ه تهد ا سیده اجماع مح واتر ر

صحاب در موارد مختلف به  ق عی که ان تتبا کلمات ا

آید نیز بر این مسئله وجود دارد چه اینکه دس  می

ـــا م کرده و آن را جزء  ـــئله تس آنان بر این مس

سته سلمات دان ین بیان (. بنابرا294 همان:) .اندم

، بر قدرت و اســــتحکام اجماع در کنار اد ه دیگر

 باشد.اد ه ا زوده و موید آنها می

سالم ایجاب در نهای  می شرا   و عزت ا توان گف  

جب می کند که در اهکام و مقررات خود هکمی که مو

شــــود قرار ندهد. خواری در برابر کفار می ذ   و

ــادق جل  ان هللا عز و » رماید: می آن نانکه امام ص

 (4/335: 1404)صــدوق، «  م یردنا باالســالم اال عزا

کمی که ه: خداوند گف توان ان باب تنقی  مناط می

ــریا  ــود تش ــلمان و عزت کا ر منتهی ش به ذ   مس

س .نمی ضی نی سلمانان را سل ه کفار بر م  کند و به 

برخی این د یل را بهترین د یل برای نفی ســــبیل 

ر بر مســلمان برشــمرده و آن را موجب اطمینان کا 

نفس و ســــکون خــاطر برای اثبــات این قــاعــده 

ـــته محقق هلی (. 1/162: 1389، بجنوردی) اند.دانس

عده بر  قا م  این  به هکو تب خویش  جای ک جای  در 
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ــلمانان با کفار تاکید می کند برای مثال روابط مس

ـــلمان با کا ر  در مورد عدم ـــح  اندواج نن مس ص

عدم قبول (964: 1403ق هلی، )محق عه ریر ،  شــــف

، (259 :1378مســلمان بر ملک مســلمان )محقق هلی، 

ــلمان )همان، عدم قبول وکا   ک  :1403ا ر علیه مس

ــهید ثانی نیز برخی ان . ... ( و موارد دیگر432 ش

سلمان را بر می سل ه کا ر بر م شمرد و در موارد 

ــهید نهای  این قاعده را اجماعی می ثانی، داند )ش

1413 :7/166.)  

ــل مقداد ــ،  اض ــن همجواری را در ض من اینکه هس

پذیرد اما هرگز هاضر سیاس  خارجی هکوم  اسالمی می

به ترک عزت اســالمی نبوده و بر اصــل نفی ســبیل و 

عدم ســـل ه کفار و بیگانگان بر جامعه اســـالمی و 

ـــلمانان تاکید می ـــان هتی د یل ارث مس کند. ایش

 داند.ان را همین قاعده مینبردن کا ر ان مســــلم

سیوری هلی،  ضا نعم  هللا جزایری (4/132: 1404) ، مو

ام  در قبال نظام جور را بر اصــــل تحریم و نفی 

. ایشــــان بر خالف داندهمکاری م لق اســــتوار می

شارک   شیعی که تنها همکاری و م سیاری ان علمای  ب

اند بر نفی م لق مســتقیم در ظلم را هرام دانســته

های ســــتمگر نظر داده کوم هو همکاری با ارتباط 

ـــ . ای  در تبیین هو در ن( 90: 1316)جزایری،  اس

یک  مال  ظام جور ان اع بال ن خط مشــــی مردم در ق

)همان،  آورد.تحریم همه جانبه ســــخن به میان می

1378 :3/49.) 

باره می مام خمینی در این  ید: ا ما اگر ترس » ر

 اع واجب دان تســلط دشــمن بر بالد مســلمین باشــد 

. اگر ترس ان تسلط سیاسی یا اقتصادی کفار بر اس 

س   شد د اع و مقاوم  منفی واجب ا سلمین با بالد م

سلط کفار  ستیالء و ت اگر در روابط تجاری ترس بر ا

ــد دوری ان  ــالمی باش ــرنمین اس ــلمانان یا س بر مس

ـــ  و بر  ایجاد آن روابط بر  رمانروایان واجب اس

س  که آنان را ار سلمین ا شاد یا ا زام به ترک م

 (1/485: 1401)امــام خمینی،  این روابط کننــد.
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ما با هین کدام »  رماید:ایشـــان در جای دیگر می

ان ابرقدرتها ســـر ســـانش نداریم نه تح  ســـل ه 

، ما مسلمانیم رویم و نه نیر بار شورویآمریکا می

و  (15/209: 1368)همان، « خواهیم نندگی کنیمو می

ـــلط آمریکا بر ما ریر ان »د:  رمایبان می مگر تس

سل ه  س  که منابعی که ما داریم ... اینها  این ا

  (. 2/289)همان:  «پیدا کنند و ببرند.

ــال ــتقالل دو   اس ــل عزت و اس می ان بنابراین اص

ـــ  می ـــودهمین قاعده برداش . یعنی در هرجا که ش

سالم  سالم به هر نحوی بخواهند بر مملک  ا شمنان ا د

صادی، چه  رهنگی –سل ه بیابند  سل ه اقت ، چه چه 

بر تمامی مســلمانان واجب اســ  تا  ... اجتماعی و

ـــتفاده نمایند و نیر بار این  به هر روش ممکن اس

ســــل ه وارد نشــــوند هرچند در جهان کنونی این 

ستند اما دو    صمیم گیرنده ه ستند که ت دو تها ه

ها نیســـتند و اگر بدانند خواســـ  چیزی  رای مل 

ما ه  عزت و آنادل  م مت ند در ج ــــ  موظف گی اس

. بنابراین دو   های آنها گام بردارندخواســــته

اســالمی موظف اســ  که در برقراری راب ه با ســایر 

به و نیز  جان ند  یا چ هدات دو  عا قاد م دول و انع

ای عمل عضــوی  در ســانمانهای بین ا مللی به گونه

ستیالی دو تهای  سالم و ا س  قدرت ا شک کند که موجب 

نه بر مســلمانان نگردد. و این اصــل که همان بیگا

شریف س  ان آیه  سالمی ا ستقالل دو   ا و »ه عزت و ا

االسالم »( و هدیث نبوی 141)نساء/ ....« ن یجعل هللا 

ــ . )« وال یعلی علیهیعلوا  ــده اس  مریجی،گر ته ش

1391 :180.)  

 جريانهای تاريخی .5

سالم دشمنی با اسالم ان همان رونهای نخستین ظهور ا

ــد. ــرک با پیامبر  آران ش ــران جریان ش مخا ف  س

شد که اعتنایی شروع میمراهل مختلفی داش  . ان بی

سول خدا و ا زایش تعداد  ستقام  ر شاری و ا با پا 
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شدت می سلمانان  شام) یا  .م  206 /1، بی تا:ابن ه

خدا و  (208 - به اســــتهزای رســــول  ب   عد نو ب

سید سلمانان ر شده که در قرآن هم بدا نوم شاره  ن ا

( ســپس ســران قریش وقتی رشــد 95 - 94هجر/) اســ .

شـــه را به اجرا قدیدند همزمان دو ناســـالم را می

گذاشتند: اول طرح جدا کردن ابوطا ب ان رسول خدا 

ـــ ،  ـــارها بر پیامبر )ابن واض و دوم ا زایش  ش

قریش در نقشه اول به نتیجه نرسید  .(1/380: 1384

بر پیامبر و نومسلمانان  بنابراین بر  شارهای خود

های ، شــکنجهمن ق و نامعقولهای بی. پرســشا زودند

ــمی و روهی ــحر و جنون و هربهجس هایی ان ، تهم  س

شرکان بود. شیوه مبارناتی م س   شام،  این د )ابن ه

ــه هم در نتیجه  (245 - 235 /1همان:  هجرت به هبش

. )ابن واضــ ، همین ا زایش  شــارها صــورت پذیر  

 (. 1/385همان: 

 هجرت به حبشه .5 – 1

ـــهاب ابن ان ـــ  روای  نهر  ش  هجرت ان پس كه اس

 مانده باقم مسلمانان بر كفار هبشه، به مسلمانان

 توان و تاب ان بیش كه ب ور  گر تند ســخ  بیشــتر

سلمانان شان گر تار  و بود م  قریش و شد سخ  ای

 را پیامبر آشكارا كه گر تند تصمیم و آمدند گرد

  همید، را ایشــــان نی  طا ب ابو چون ند،بكشــــ

ستور و آورد گرد را ا م لب عبد  رنندان  كه داد د

 ان را او و كنند نگهدار  خود محله در را پیامبر

 هفاظ  و پاسدار  نماید اراده را قتلش كه كسم هر

ـــلمان كه آنها چه ا م لب عبد  رنندان و كنند  مس

 هماهنگ كار این به كا ر، كه آنها چه و بودند

 بنم و هاشم بنم كه شدند متوجه قریش چون شدند، و

ــتن ان مانا ا م لب عبد ــتند پیامبر كش  در و هس

 تصمیم و آمدند گرد متفقند، ایشان همه لهمسئ این

كه ند.  ها با گر ت ید و همنشــــینم آن   روش و خر

 مگر ننمایند آمد و ر   آنها ها خانه به و نكنند
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ــلیم را پیامبر اینكه ــان تس  بقتل تا نمایند ایش

 و نوشتند هم ا نامه عهد مورد این در و. برسانند

شم بنم با هرگز كه شدند پیمان هم آن در  صل  ها

 اینكه تا نورنند شفق  و مهر ایشان بر و ننمایند

ــلیم را پیامبر  - 311/ 2: 1405بیهقی، ). كنند تس

ــا این 223 - 222 /1: 1413، ( )ذهبی312 (. ب

ای نوشتند که ان بنی هاشم نن پیمان نامهارنیابی 

ها  به آن ند و چیزی  نده نان نن  به آ ند و  نگیر

ـــند و چیزی ان آنها نخرند. : 1417)بالذری،  نفروش

1/ 234) 

شاهده می سول خدا نیز تمام م شود که در نمان ر

ها برای جلوگیری او ان نشــــر اســــالم مورد هربه

ــ ــتفاده قرار گر ته اس هی به ها گا. این هربه اس

شان را تهدید به قتل  س  که ای شکل تهدید نظامی ا

نمودند. و گاهی هم به شــــکل تحریم. تحریم خود 

صادی که مانا خرید  شکا ی دارد مانند تحریم اقت ا

ــدندمی پیامبرو  روش با  . و یا تحریم اجتماعی ش

شینی و ر   و آمد او می ...  شدند وکه مانا هم ن

، در راه هاا و تحریمتمام این تهدیده با پیامبر

که می در ها یراســــتین خود اســــتقام  نمودند 

ــل  طلبی موجبات  ــامحه و ص ــتند با کمی مس توانس

ـــلمانان را  راهم نمایند. اما  عا ی  خود و نومس

و نتیجه آن اســـتقام  و تحمل ایســـتادگی نمودند 

 ها، عزت و سربلندی امرونین اسالم اس . سختی

  های منافقان نسبت به پيامبرفشارها و دسيسه  .5 – 2

ای که به دشــمنان اســالم تنها در ظاهر نبودند عده

اسالم بودند  نظاهر مسلمان بودند اما در باطن دشم

شرکین بودند. آنها در  به مراتب بدتر ان کفار و م

شد ای که برای ضربه ندن به اسالم چیده میهر دسیسه

یدن به شرک  داشتند و به روشهای مختلفی درصدد رس

ند. نگ و  یکی ان هدف خود بود ها نیر این روشــــ

. آنها ا راد ساده  وح را با سخنان  ریبکاری بود
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دادند و جامعه را ان درون به انحراف دروغ  ریب می

ـــاندند. خداوند با نزول آیات پیامبر را ان می کش

 (15 - 8بقره / ) .نمودها آگاه میاین نیرنگ

پیــامبر و  ر و تمســــخرروش دیگر آنهــا تحقی

. آنها با راه اندانی جنگ روانی مســــلمانان بود

کردند اهساسات و عواطف عمومی علیه پیامبر تالش می

در نهای  ایشان را  را علیه ایشان برانگیزانند و

. مثال مســــلمانانی را که صــــدقه تحقیر نمایند

ــخره میمی کردند و برآنها تهم  ناروا دادند را مس

 .بستندمی

ــه ا کنی  ــه در راس تفرق روش دیگری بود ک

مه نا ــــ بر قان قرار داش نا  با های م قان  نا  . م

شمنی سلمانان آتش د شیدن بذر  تنه در دل م ای هپا

ـــعله ـــعی کردند. آور میقدیمی را ش نها همواره س

کردند با بزرگنمایی مشکالت جامعه در صف مسلمین می

سیله  س  ایجاد نمایند تا بدین و س سالمی هگ اکمی  ا

در نهای  روش آخر منا قان  .نمایندرا تضــــعیف 

خیان  آشکار بود. جایی که باید ضربه نهایی وارد 

های سری به جاسوسی  و نها با تشکیل انجمنشد. آمی

با پخش جما ته و  بار برای دشــــمن پرداخ آوری اخ

اســـرار جنگی میان دشـــمن بزرگترین   مات را به 

ــالم وارد می ــپاه اس ــاختند.س ، 13ر.ک. مائده/) س

 ( 83، نساء/47به/تو

ستفاده هر چند تمام این هربه هایی که منا قین ا

کردند با هشـــیاری پیامبر و اتحاد مســـلمانان می

شها شد اما تاریخ گواهی میخنثی می دهد که این رو

سالمی  شورهای ا شده و منا قان در ک هنون هم کهنه ن

ــود می ــها س . ا بته برندامرونی نیز ان همین روش

ی منا قان ان یک سو به د یل تفرقه هاثمردهی نقشه

عا ی  طلبی دو تهای مسلمانان اس  و ان سوی دیگر 

  ن شدت بخشیده اس . اسالمی به آ

 حادثه کربال .5 - 3

به آن م  و کربال و هوادث مربوط  قاو ماد م ، ن
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ستادگی  س . در ای شمن ظا م و متجاون ا در برابر د

شنهاد اماماین هادثه، به  سانش دا پی ده صل  و 

ــرایط نابرابر در برابر  ــد اما امام با وجود ش ش

انبوه دشــــمنان دین مبارنه و مقاوم  نمودند و 

ما پیرونی  ند ا ظاهری را رقم نزد ند پیرونی  هرچ

س . این ماجرا  شورائیان بوده و ه واقعی ان آن عا

س  که  سهای مهمی به ملتهای آناده جهان داده ا در

ـــ  یا تهدر پرتو آن به پیرونی اند. اینک هایی دس

 شود: به برخی ان این عبرتها پرداخته می

: سنت الهی بر اين است که با نيروی . باطل ستيزی5 - 3 – 1

ند. نابود ک طل را  با طل » حق  با بالحق علی ال قذف  بل ن

 (18انبيا/) «فيدمغه فاذا هو زاهق

من رای »ن در منزل بیضه در ن ق مهم خود امام هسی

کالم  (3/280: 1408، اثیر)ابن ...«  سل انا جائرا

سول خدا را بانگو می کالمی که تکلیف مقابله  .کندر

سل ه پیمان ا هی که های جائر و آنان و مبارنه با 

ــن  پیامبر مخا ف  می ــته و با س ــکس کنند و را ش

یان  ند را ب نه دار نه و ظا ما ر تارهای تبهکارا

کند چرا که کند ســــپس آن را بر یزید ت بیق میمی

شی شدهپیرو  اند امام این تکلیف  ان و مبارن خدا 

کند و باطل ستیزی را بصورت کلی و همیشگی روشن می

های باطل نباید کند که در برابر قدرتتصــــری  می

بنابراین وقتی برون باطل در  ســکوت و ســانش کرد.

سصحنه سیهای  شد آنجا هم یا ، اجتماعی و  رهنگی با

 گردد.باید با باطل مبارنه کرد تا هق هاکم 

س  : .  جهاد5 - 3 – 2 سلمین ا جهاد عامل عزت م

و باالترین مرهله جهاد آن اس  که خا صانه با همه 

به نب تا آخرین نفس  خدا توان  نان  با دشــــم رد 

ـــالح ، با نثار خون و ایثار برخیزد با نبان، با س

شهادت سین چنین کردند - جان و   آن نان که امام ه

ــمنان دین - ی همه و در همه ، براوجوب جهاد با دش

 دوران با همه دشمنان اس .

گر،  مصداق انقالب اسالمی در مقابل دو تهای سل ه
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بارن هق در برابر باطل اســ   که نشــات گر ته ان 

انقالب »  رماید: رهنگ عاشورا اس . امام خمینی می

اسالمی ایران پرتوی ان عاشورا و انقالب عظیم ا هی 

دامنه این  (1368:18/12)امام خمینی،  «آن اســــ 

سیار  س  ب سالم ا ضامن تعا ی ام  ا جهاد مکتبی که 

سایه جهاد به عزت  سلمانان جز دن  س  و م سترده ا گ

ــند. نمی ــالم»  رماید:می علیرس  «ا جهاد عزا  الس

 (244 )نهج ا بالره، ح

تاریخالگو دهی:  .5 - 3 – 3 یان هوادث  ، در م

شهدای کربال شورا و  صی برخوردارند  عا ان ویژگی خا

صی  شخ صحنهو تک تک  سانها و  های های آن ا گوی ان

 هسینهق طلب و ظلم ستیز بوده و خواهد بود امام 

ک  را ا گو می خود ند و مینیز این هر ید:دا ما    ر

سوه» سین...«   لکم  ی ا سوعه کلمات امام ه ، )مو

ــهدای کربال آنها را 361 :1374 ( ما هم در نیارت ش

انتم »کنیم اســــوه و خود را پیرو آنها معر ی می

صار سی«  نا  رط و نحن  کم تبا و ان ، بی تا، )طو

6/76.)  

های مظلوم دیگر  که ملت ل  ایران بل ها م نه تن

تواننــد ان این ا گو ســــود ببرنــد هتی نیز می

ستقالل طلبانه هند به رهبری گاندی ثمره  مبارنات ا

ــــ . او می پذیری بوده اس ید:این ا گو  من » گو

ـــالم را  ـــهید بزرگ اس ـــین آن ش نندگانی امام هس

ــفحات کربال نمودهخوانده ام و ام و توجه کا ی به ص

ستان بخواهد یک ب س  که اگر هندو شده ا شن  ر من رو

بایســتی ان امام هســین ســرمشــق کشــور بزرگ گردد 

به نقل ان ) «، ان امام هســــین پیروی کند.بگیرد

 (279 :1374محدثی، 

به عقیده من تمام » گوید:ن نیز میرهبر پاکســتا

ــهیدی که خود در  ــق این ش ــرمش ــلمین باید ان س مس

ـــرنمین عراق قربان کرد پیروی نمایند.  )همان: «س

امام خمینی نیز دن جای جای بیانات خود به . (279

کیفی  »  رماید:. ایشــان میکنداین نکته اذعان می
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 با، کیفی  اینکه مبارنه بین یک جمعی  کم مبارنه

، کیفی  اینکه یک جمعی  نیاد باید چ ور باشــــد

جا را در قیام در مقابل یک هکوم  قلدری که همه

شد اینها  س  دارد بایک عده معدود باید چ ور با د

ــهدا به مل  ما  ــید ا ش ــرت س ــ  که هض چیزهایی اس

 (. 1368:17/60)امام خمینی،  آموخته اس .

توان به  شــــارهای نیادی که ان موارد دیگر می

ـــی در نمان امامان دیگر خ لفای دیگر اموی و عباس

ــاره نمودبر آنها وارد می ــارها و نمودند اش .  ش

صادی جه  کم کرتحریم دن قدرت ما ی امامان های اقت

ـــوم ـــارهایمعص اجتماعی برای کاهش محبوبی   ،  ش

تباطی برای عدم جذب مردم به های ار، تحریمآنها

ــ، که ان آن موارد میآنها ــیاس ــار   توان به س  ش

صادق صادی در نمان امام  ض  اقت : 1384، )ابن وا

سخ  (3/125 های متوکل در مورد گیریو یا جنایات و 

)خ یب بغدادی، بی  در نمان امام هادیشــــیعیان 

شاره نمود. و موارد دیگر که نیانی  (13/289تا:  ا

 باشد. به طرح آنها نمی

 تبيين مواردی از صلح در تاريخ اسالم .6

 صلح حديبيه . 6 - 1

وقتی مشرکان متوجه قصد پیامبر برای آمدن به مکه 

شدند تصمیم به مقابله گر تند پیامبر به نماینده 

ـــد جنگ ما برای عمره آمده»نها  رمود: آ ایم و قص

طبری، بی )(، 2/311)ابن هشـــام، همان: « نداریم

ـــت (2/620تا:  ـــا پیامبر ان اس حکام و من ق موض

با هر » شان بان  رمودند:. ایباالیی برخوردار بود

«  ین کار بان دارد خواهیم جنگیدکس که ما را ان ا

قدی،  نه  با این (2/539: 1409)وا عا قاط روش 

صمیم گر   با پیامبر مذاکره کند، قریش پیامبر . ت

شان  ضا ای ش مو : یکی برخورد من قی و دو ویژگی دا

  عال و مستحکم و دیگری مدارا و قاطعی  ایشان.

صل  ترک جنگ به مدت  .1: این قبیل بود ان مواد 
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 .3تامین امنی  جانی و ما ی مسلمانان  .2ده سال 

. 4آنادی قبایل در بســــتن پیمان با قبایل دیگر 

انجام مناســک ســال بعد و ... )ابن هشــام، همان: 

ـــعد، 2/611واقدی، همان: )( 2/317 : 1410( )ابن س

ــل  به پیامبرنیز در مو (2/74 ارد متعدد ان این ص

ان اینکه پیامبر  یاد نمودند.«  ت  بزرگ»وان عن

بان دارد  رمود کار  ما را ان این  که  : هر کس 

اوال آنها  :توان نتیجه گر   کهمی« یم جنگیدخواه

ــده  ــر ش ــیدن به هدف خود برای جنگیدن هاض در رس

که صــــل  را قبول کرد  ند و این قریش بود  بود

ا ثانی بنابراین د یلی برای جنگیدن باقی نماند.

پیامبر با داشتن علم  دنی ان باطن امور و مصا   

ــان ب ــ  و ایش ــد مترتب بر آنها آگاه اس ا و مفاس

، مصــلح  را در صــل  دیدند و به توجه به علم خود

ند. یاد نمود اما  همین خاطر ان آن به  ت  بزرگ 

مردم عادی باید طبق همان قاعده او یه مبارنه و 

ـــمن عمل نمایند. ثا ثا تمام  مقاوم  در برابر دش

سلم صل  نامه به نفا م س  بدون ریختن مفاد  انان ا

نهیک ق ره خون به گو به نودی .  که خود قریش  ای 

س  ان  شروع به درخوا شده و  س  خود را متوجه  شک

شتند که بان  پیامبر برای هذف برخی ان مواد را دا

رابعا این  هذف آنها هم به نفا مســــلمانان بود.

ی مســلمانان بود و ندصــل  نامه موجب عزت و ســربل

صل ، آنادانه به تبلی  دین ، تجارت و آنا در مدت 

س  ... می پرداختند و این نوعی پیرونی بدون جنگ ا

 پیرونی با جنگ و تلفات برتری دارد. نسب  بهکه 

ــل  همان ور که  نوعی   رمودند پیامبرپس این ص

در نهای  باید گف  اصــل او ی پیرونی بزرگ اســ . 

ــمنانی که کمر هم  به مبارنه با دین در مقابل  دش

سته شمن در ب س  اما اگر د اند مقاوم  و مبارنه ا

هال مبارنه و یا توطئه چینی نباشد صل  مقدم اس  

 دار ننماید.و این صل  باید عزت مسلمین را خدشه
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 )حکميت( صلح امام علی با معاويه. 6 - 2

 نوشتن صل  نامه مسئول علیدر جریان صل  هدیبیه 

بســــم هللا »وقتی پیامبر  رمودند که بنویس  .بودند

. ســــهیل بن عمرو نماینده قریش «ا رهمن ا رهیم

نه  به گو که آن را  پذیر    یامبر  اعتراض نمود پ

ـــد واما ای علی اگر »به علی  رمود:  دیگری بنویس

ـــ  آنها  چه امرون ان محو کردن نام من به درخواس

ـــم به آن که مرا ب ه هق به امتناع ورنیدی اما قس

ـــ  تو به اجبار، درر ـــا   برگزیده اس ـــ  س خواس

ها را در چنین امری خواهی ندان آن «  پذیر  .  رن

  (. 1/121: 1413، )شیخ مفید (508: 1382منقری ، )

س  پذیرش هکمی  مراد پیامبر ان این کالم ، درخوا

در صفین  .ی ان سوی معاویه در جنگ صفین اس تحمیل

ـــتر نیز علی در هال جنگ بود تا ج ایی که ما ک اش

ـــ اند اما هیله تا نزدیکی خیمه معاویه خود را رس

برخی ان ســپاهیان علی باعث  عمروعاص وســاده  وهی

س  ان جنگ  شد تا علی را در تنگنا قرار داده و د

سرنیزه برداردبا قرآن . در این مورد نیز چند های 

 نکته قابل توجه وجود دارد.

دیبیه در اوال ان پیشــــگویی پیامبر در واقعه ه

د که ماجرای هکمی  و صــــل  در آیمورد علی بر می

سصفین س  نه خوا ضرت، تحمیلی ا  علیثانیا  .ته ه

ید  در با که  یدی در این نگ بود و هین ترد هال ج

های دشــمن و ســادگی بجنگد نداشــته اســ  اما هیله

سر جنگ  بود. به عبارت دیگر  سپاه علی مانعی بر 

د موجود بود و مقتضــــی که همان جنگ و مبارنه بو

ـــر راه آن به وجود آمد نه اینکه   قط مانعی بر س

شد. شده با شته  ضای جنگ بردا ضرت با  اقت ثا ثا ه

ــ  بنیان که در  ــس ــپاهی این چنین نود باور و س س

من هاضرم ده تای شما را با » مورد آنها  رمودند:

ی چاره ... «  یکی ان سپاهیان معاویه معاوضه کنم

ـــتند تا جایی که دیگری جز پذیرش این  هکمی  نداش

بنابراین در این  ا تاد.جان ایشــــان در خ ر می

ــک  توانمورد نیز نمی ــل  علی با معاویه تمس به ص
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وم  و . مشخ  اس  که قاعده او یه هم نان مقانمود

ــمن در هال جنگ ــمن مبارنه با دش ــل  با دش ، و ص

 خ ر اس .بی

  صلح امام حسن. 6 - 3

تدای خال مان اب مام در ه یه ا که مردم را عل    

شتند که هر  سپاهی ناهماهنگ د سیج کردند  معاویه ب

یک ان سپاهیان اهداف خاصی ان جنگ داشتند و  اقد 

انســجام و یکپارچگی بودند. ان یک ســو معاویه در 

ــیار مهارت  ــوی  ریب دادن کو یان بس ــ . ان س داش

ای اصـــرار داشـــتند که ، عدهدیگر در جریان بیع 

ـــن  پیامبر و جنگ بیع  می کنند بر ک تاب خدا و س

ند: مام  رمود ما ا یه. ا عاو   با منحر ان یعنی م

کند با هر ها در کتاب و سن  اس  بیع  میهمه شرط»

کس که جنگید بجنگد و با هر کس که با مســــا م  

ند م  برخورد ک ــــا  با مس ، )طبری«. برخورد کرد 

  (.3/29( )بالذری، همان: 5/158همان: 

شا ای امام را برای جنگ با دهدهد که عمی ناین ن

خواســتند تا هج  شــرعی بیابند نه برای معاویه می

ط اصــرار بر جنگ با . آنها  قم  جامعه اســالمیاما

شتند شرایط امام که معاویه دا ستی . در این  س ان 

بدانید وهدت بهتر ان »آنها آگاه بود  رمودند: 

س   شماها ان جنگ خودداری تفرقه ا شتر  ینم که بی

. ندارم چیزی را بر شــما تحمیل کنم دوســ  کنیدمی

ای ان ســـپاهیان که خوارجی بودند بر ایشـــان عده

)دینوری، « ه کرده و او را مجروح ســــاختند.همل

1379 :217 .)  

معاویه مرا به امری »در ادامه امام  رمودند: 

ـــ  ر . اگر برای ا خوانده که هین عزتی در آن نیس

م و اگر ننده اید من در کنار شــما هســتجنگ آماده

 «ماندن را دوس  دارید بگویید تا صل  را بپذیرم.

: 1417 ،)ابن جونی (13/268: 1415، ســــاکرابن ع)

صل بن(. 179 ، امام ا بر نقل تاریخ بعد ان پذیرش 

ـــخ گروهی ان یارانش  ـــل  ناراه  در پاس که ان ص
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ند  رمود:  کار مومنین را عزیز  من»بود با این 

اکنون » و بان  رمود: (220: 1379)دینوری،  «کردم

جنگیدم اینان مرا گر ته و به اگر با معاویه می

 (. 2/10: 1416طبرسی، .« )دادندمیمعاویه تحویل 

ه این صــل  خواســته او یه دهد کتاریخ گواهی می

اما دنیاپرستی و خیان  سپاهیان  نبوده هسنامام 

کار مجبو به این  مام را  یان، ا ر کرده و اطرا 

سلیمان س . وقتی  صل  را به امام  ا صرد خبر  بن 

 این ســوگند خدا به»ایشــان  رمودند:  داد هســین

 وقتم. پســـندیمنمم را آن ما كه بود بیعتم بیع ،

یه كه عاو  نظر و بود خواهیم شــــما و ما، مرد م

 (.190: 1380ابن قتیبه، ) .«داد خواهیم

، با وجود این شـــرایط، تن دادن امام به صـــل 

ق عا نوعی مصـــلح  را در پی دارد که ممکن اســـ  

ــد. یکی ان این  ــیده باش جوانب آن بر دیگران پوش

جوانب به  رموده خود امام جلوگیری ان خونریزی و 

ــ  ــده اس ــلمین بیان ش ــا   مس ــان رعای  مص . ایش

.... من دیدم جلوگیری ان خون ریزی »  رمایند:می

س  و ان این کار  شما چیزیبهتر ا صالح  اراده  جز 

صباغ (2/194بی تا: ، )اربلی« نکردم : 1422، )ابن 

2/722 .)  

 نکات قابل برداشت 

سن نیز خاص بوده و با توجه به  صل  امام ه شرایط 

. به ای جز صــل  نداشــتهاد ه و قرائن موجود چاره

شده  عبارت دیگر امام برای مبارنه و مقاوم  مهیا 

بود نه برای برای صــل . اما مجبور به صــل  شــد. 

 این اد ه و قرائن عبارتند ان اینکه: 

ــپاهیان ان جنگیدن  اوال امام ان اهداف و نیات س

دانســتند که هتی اگر تن آنها آگاهی داشــتند و می

سط سپاهیان بدهد آنها او را و سته  میدان  به خوا

رها خواهند کرد و شــــکســــ  در میدان به منز ه 

به صــــل  ما تن دادن  مل بود ا کا برخی  ،نابودی 
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ــای ماهی  واقعی معاویه را مهیا  اهداف هم ون ا ش

ـــخن امام که  رمودند معاویه  نمود.می ثانیا ان س

امری را ان من خواســته که هین عزتی در آن نیســ  

ب صــــل  توان  همید که ایشــــان ابتدائا طا می

ــرایط را بدون نبوده ــل  تحمیلی در این ش اند و ص

سته اگر » ثا ثا اینکه امام  رمودند: اند.عزت دان

ــتم واگر برای جنگ آماده ــما هس اید من در کنار ش

«  ا دوســ  دارید بگویید تا صــل  کنمننده ماندن ر

معلوم اســ  که امام قائل به جنگ اســ  نه صــل  و 

شرایط  صل  در این  س  دیگر اینکه  تنها نوعی به د

ــ  و  ــتر برای نندگی ذ   بار اس ــ  بیش آوردن  رص

ـــن ایده دیگری ندارد. امام  ای مردم خ به در هس

ما  ند ا ند یه  راخوا عاو بل م قا هاد در م به ج را 

بار را بر  ف   ندگی خ ها ن با عزت ترجی  آن مرگ 

)ابن  ســر دادند.« ا بقیه ا بقیه»دادند و شــعار 

ــاکر، همان :  (181جونی، همان:  (. 13/268)ابن عس

صل  ان نظر امام با توجه به علم  دنی  رابعا این 

، نوعی عزت را برای مســلمین در پی داشــته ایشــان

اســ  که بر عیب جویان پوشــیده اســ . هرچند برای 

، ذ   و هیان دنیاطلب و خود  روخته ایشـــانســـپا

خواری را در پی داشته اس . در روایتی که ان شیخ 

داند شده امام کار خود را دارای سری می صدوق نقل

که دیگران ان آن اطالع ندارند و به همین خاطر به 

 (1/211: 1385، شـــیخ صـــدوق) کنند.آن اعتراض می

ــل  ه ــل  امام بنابراین هم ان ص دیبیه و هم ان ص

آید که هفظ عزت مسلمین و جامعه اسالمی می بر هسن

 معیار اصلی در برخورد با دشمنان اس . 

سی موارد  وق می توان به نتایج نیر نائل با برر

 شد:

مام موارد  .1 یامبر،  وقدر ت مام پ  و علی ا

ــنامام  ــرایط به  برای هس جنگ مهیا بودند اما ش

ــل  نمودند. هال پیامبر با گونه ای رقم خورد که ص

ـــل  نمودند اما امام علیانت و امام  خاب خویش ص
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ــن ــل  هس ابراین قاعده . بنتحمیلی را پذیر تند ص

این اس  که اگر دشمن در جنگ باشد باید مقاوم  و 

ـــل  امام  ـــفین و ص مبارنه نمود هم ون ماجرای ص

سن صل  به ش   شمنی بردا س  ان د شمن د ر . و اگر د

 .جنگ مقدم اس  هم ون صل  هدیبیه

وارد  وق عزت مســـلمین هفظ شـــده در تمام م .2

س  صل  هدیبیه که ا س . در  شخ  ا ضوح م . ودر به و

صل  امام  صفین و  ضیه  سنق امام آنها را  نیز ه

ــه دیگران ان آن دارای نوعی عزت می ــد ک دان

بات ذ   بی که موج جایی  نابراین در  ند. ب اطالع

«  صل  طلبی»مسلمین و جامعه اسالمی را  راهم آورد 

 موضوعا خارج اس . 

در تمامی موارد  وق با وجود انعقاد پیمان  .3

ــاهد ــهادت ش ــمار ان بینامه و ش ــمن ش ، بان هم دش

س . هتی در صل  هدیبیه پیمان خود را نقض نموده ا

آن به  ت  بزرگ یاد نمودند دشمنان  ان پیامبرکه 

صفین  سر بان ندند. در جریان  بعد ان مدتی ان آن 

ـــن که ان ابتدا به مفاد پیمان  ـــل  امام هس و ص

ها عمل نشــــد. و معاویه خود بدان اعتراف نامه

س   شدگف :نموده ا سوگند به » او وقتی وارد کو ه 

خدا با شــما جنگیدم تا بر شــما خال   کنم بدانید 

همه آن شروط صل  نامه را نیر پا گذاشته و به آن 

مل خواهم کرد. ید« ع مان: )شــــیخ مف . (2/14، ه

توان به پایبندی دشمن به پیمان بنابراین اصال نمی

 ها اعتماد نمود.  نامه

 نهايی نتيجه

ـــی دارند اما آیات قر ـــان نزول خاص آن هر چند ش

ها و  ی  و اطالق آن کام عموم هم نین کلی بودن اه

قرآن، موجب شــده تا اهکام آن در عصــر هاضــر نیز 

شد و تمام آیات مذکور، ناظر بر  شته با صداق دا م

در مقابل دشمنان اس  هرچند « مقابله و جهاد»اصل 

 روشهای دشمنان در صدر اسالم بیشتر به شکل نظامی
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ـــمنی به  ـــعه در مفهوم جنگ و دش بود اما با توس

های اقتصـــادی، انواع و اقســـام آن شـــامل تحریم

توان این سیاسی،  رهنگی، اجتماعی، نفوذ و ... می

هکم را به تمام این موارد ســــرای  داد. روایات 

صدور خاص دارند اما همه در مقام  شان  نیز هرچند 

ب له  قاب یان و تشــــریا هکم کلی در موارد م ا ب

س .  صور ا شامل تمام ع س  که کلی  آن  شمنان ا د

عده  قهی  یل»قا عد  قهی دیگر «نفی ســــب ، و قوا

هرم  رکون بر »، «عدم والی  بر ریر»هم ون قواعد 

و ...  همگی دال   بر آن دارد که « اعتالء»، «ظا م

شمنان دین که موجب  هرگونه کوتاهی در مقابله با د

س س  یا ذ   و یا نفوذ در بین م شود جایز شک لمین 

صم به  شمنی در هال خ نخواهد بود. بنابراین اگر د

صل  شکال آن نبود ا ستی « صل »تمام ا صل همزی و ا

سا م  شمن در هال م س  اما اگر د صل او ی ا آمیز ا

مقابله و »دشمنی به تمام اقسام آن بود اصل او ی 

 اس .« جهاد

جریانهای تاریخی صـــدر اســـالم نیز گویای همین 

س  که صم چیزی جز ذ   و  م لب ا شمن متخا صل  با د

شته و  سالمی در پی ندا خواری برای جامعه و نظام ا

ــا حی که خود  تنها در برخی موارد آن هم بخاطر مص

اند بدان اقدام امامان معصــــوم ان آن م لا بوده

 اند. نموده

عد  با بررســــی آیات، روایات ، قوا ی   ها در ن

امامان معصــوم  و پیامبر قهی، هکم عقل و ســیره 

توان گف  که تنها راه مقابله با کشــــورهایی می

ــورهایی ان  ــه و کش هم ون آمریکا، انگلیس،  رانس

ـــ  که دائما در هال توطئه چینی، تهدید و  این دس

سالم،  ستند باید طبق موانین ا ضا انواع تحریم ه و

در صـــورت امکان، مقابله به مثل شـــود و یا اگر 

شود نیرا آنها به مقابله ممکن نبود مقاوم  ه اکم 

هین صلحی پایبند نبوده و نیستند و اما در مقابل 

کشورهایی مثل چین و روسیه وکشورهایی شبیه آنها، 

ــالمی و توطئه چینی  ــربه به نظام اس ــدد ض که در ص
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ــتند می ــا م نیس ــتی مس آمیز توان مراب ه و همزیس

 داش .  

 منابع

 قرآن کریم  [1]

 نهج البالغه [2]

 اسالمي ایرانقانون اساسي جمهوری  [3]

 ق 1408، دار احیائ التراث العربی، بی جا، الکام  ني التاریخابل اثیر، عز الدیل ابولحمل، [4]

 ق 1418، انتشارات شریف رضی، قم، تذکر  الخوا ابل جو ی، [5]

، تحقی  محمد عبدالقادر عطا، دارالکتب الع میه، بیروت، پاا طبقات الکبریابل ستتتعد، محمد، [6]

 ق 1410اول، 

صبا[7] صول المهمه ني معرنه االئمهغ، ع ی بل محمد مالکی مکی، ابل  سامی الغریری، الف ، تحقی  

 ق 1422دارالحدیث، قم، 

 ق  1415، انتشارات دارالفکر، بیروت، تاریخ مدینه دمشغابل عمانر، ابولقاسم ع ی بل الحمیل، [8]

هران ات ققنو ، تانتشتتار طباطبایى، ناصتتر ستتید ترجمه ، السيياسية و اإلمامةدینوری،  قتیبة ابل[9]

 ش 1380

 ق 1408، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ، پاا اول، لسان العربابل منظور،  [10]

 ق 1384، منشورات المکتبه الحیدریه، نجف، تاریخ یعقوبابل واضح،  [11]

شام، عبد [12] شام بل الم ک ابل ه سيرة المعافرى، الحمیرى ه صطفى تحقی  ،النبویة ال مقاا م  و ل

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

 ، انتشارات داراالضواء، بیروت، بی تاکشف الغمه ني معرنه االئمهارب ی، ع ی بل عیمی،  [13]

 ق 1389، مطبعه اآلداب، نجف، القواعد الفقهيهبجنوردی، سید حمل،  [14]

 ق 1417اول، ، دارالفکر، بیروت، پاا انساب االشراف ،بالذری، احمد بل یحیی بل جابر [15]

 ، دار الکتبدالئ  النبو  و معرنه احوال صيياحب الشييریعهبیهقی، ابوبکر احمد بل حمتتیل،  [16]

 ق 1405الع میه، بیروت، پاا اول، 

 ق 1378، مطبعه شرنت پاا، تبریز، انوار نعمانيهجزایری، سید نعمت اهلل،  [17]
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 ق 1316، نشر شیخ احمد شیرا ی، تهران، نور االنوارجزایری، سید نعمت اهلل،  [18]

، نتابخانه گنج دانش، تهران، پاا مبسييود در ترمينولو ی حقو جعفری لنگرودی، جعفر،  [19]

 ش1378اول، 

، دو ج د، انتشارات جهاد در آینه روایاتجمعى ا  محققان در پژوهشگاه تحقیقات اسالمى،  [20]

 ق ه 1428 مزم هدایت، قم، پاا اول، 

سراء، قم، پاا دهم، عدالتوالیت نقيه والیت نقاهت و جوادی آم ی، عبدهلل،  [21] شارات ا ، انت

 ش1389

، دار الع م ل مالییل، تاج اللغة و صييحاح العربي -الصييحاح جوهرى، استتماعیل بل حماد،  [22]

 ق 1410بیروت، پاا اول، 

 ق 1417، جامعه مدرسیل، قم، پاا اول، العناوینحمینی مراغی، میر عبدالفتا ،  [23]

 کتب العربی ، بیروت ، بی تا ، انتشارات دارالتاریخ بغدادخطیب بغدادی ،  [24]

یب ، ع یرضا طنظریه های متعارض در روابط بين المل دوئرتی، جیمز، و رابرت فالتز گراف،  [25]

 ش 1376و وحید بزرگی، انتشارات قومس، تهران، پاا دوم، 

 ش 1379، مکتبه حیدریه، بی جا، پاا دوم، االخبار الطوالدینوری، احمد بل داود،  [26]

شمس الدیل محم [27] شاهير و العالمد بل احمد، ذهبی،  سالم و ونيات الم ، دار الکتب تاریخ اال

 ق 1413العربیه، پاا دوم، 

 ق 1416، انتشارات دارالق م، دمش ، مفردات الفاظ القرآنراغب اصفهانی، حمیل،  [28]

 م 1997، دار الع م ل مالییل، بیروت، جهاد االمهشمس الدیل، محمد مهدی،  [29]

صدوق،  [30] شرایعشیخ  صادق بحرالع وم، المکتبه الحیدریه، نجف،  ، تحقی عل  ال سید محمد 

 ق1385

میل، [31] سير الميزان طباطبایى، محمدح سالمى حو ه ع میه قم، قم، پاا  ،تف شارات ا دفتر انت

 ش 1374پنجم، 

، تحقی  ابراهیم بهادری، نشتتر استتوه، االحتجاج علي اه  اللجاجطبرستتی، احمد بل ع ی،  [32]

 ق 1416تهران، 

مل،  [33] ضل بل ح سى، ف سير القرآنطبر مرو مجمع البيان ني تف صر خ س -، نا وم تهران، پاا 
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 ش. 1372

مد بل جری،  [34] یث،  تاریخ االمم و الملوکطبری، مح حد قامو  ال تاریخ طبری(، دار ال (

 بیروت، بی تا

 1412دار المعرفه، بیروت، پاا اول،  ،جامع البيان نى تفسير القرآنطبرى، محمد بل جریر،  [35]

 ق

 ق 1403، دار احیاء التراث العربی، بیروت، پاا دوم، مجمع البحرینریحی، فخرالدیل، ط [36]

 ، دارالتعارف ل مطبوعات، بیروت، بی تاتهذیب االحکامطوسی، ابوجعفر محمد بل حمل،  [37]

شهید ثانی(،  [38] سالا االنهامعام ی،  یل الدیل بل نور الدیل ) سالمیه، م مه المعارف اال س ، مو

 ق 1413قم، 

سیوری ح ی، جمال الدیل مقداد،  [39] ضل  شرایعفا صر ال اهلل  ، نتابخانه آیتالتنقيا الرائع لمخت

 ق 1404مرعشی، قم، 

شانی،  [40] شرعيهفیض نا ضيه ني احکام ال شی ،النخبه الفي سنگی، نتابخانه آیت اهلل مرع ، پاا 

 61664شماره 

ات دار ، منشورللرانعيالمصباح المنير ني غریب الشرح الکبير فیومى، احمد بل محمد مقرى،  [41]

 الرضی، قم پاا اول، بی تا

 ش  1388، مرنز فرهنگى درسهایى ا  قرآن، تهران، پاا اول،  تفسير نورقرائتى، محمل،  [42]

صدوق(،  [43] شیخ  ضر  الفقيهقمی، محمد بل ع ی بل بابویه، ) سیل، قم، من الیح ، جامعه مدر

 ق 1404پاا دوم، 

 ش 1374قم، ، نشر معروف، نرهنگ عاشورامحدثی، جواد،  [44]

 ق 1378، و ارت اوقاف مصر، قاهره، مختصرالنانعمحق  ح ی، جعفربل ابی الحمل،  [45]

 ق 1403، دارالهدی، قم، پاا سوم، شرایع االسالممحق  ح ی، جعفربل ابی الحمل،  [46]

شمس اهلل،  [47] سي اجتماعي در امریجی،  سيا شارات تپش، تهران، پاا اول، سالمحقو   ، انت

 ش 1391

صبا  یزدی، محمد  [48] شی جنگ و جهاد در قرآنتقی، م شی و پژوه مه آمو  س شارات مو ، انت
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 ش1387امام خمینی، قم، پاا سوم، 

 ش 1362، انتشارات امیر نبیر، تهران، پاا پنجم، نرهنگ نارسي معينمعیل، محمد،  [49]

 ه.ق. 1424، دار الکتاب اإلسالمی، قم، پاا اول، التفسير الکاشف، مغنیه، محمدجواد [50]

شاد ني معرنه حجج اه علي العباد، ن عکبری بغدادیمفید، محمد بل نعما [51] مه آلاالر س  ، مو

 ق 1413البیت، پاا اول، 

 ه ش1371، دار الکتب اإلسالمیة، تهران، پاا دهم، تفسير نمونهمکارم شیرا ى، ناصر،  [52]

 ش 1380نشر سرایی، قم، پاا اول،  نظام الحکم ني االسالم،منتظری، حمیل ع ی،  [53]

 1382، نشر الموسمه العربیه الحدیثه، مصر، پاا دوم، وقعه صفينمنقری، نصر بل مزاحم،  [54]

 ق

 ش 1374، نشر دار المعروف، قم، موسوعه کلمات امام حسين [55]

، سا مان مدارك فرهنگی انقالب اسالمی، تهران، صحيفه نورموسوی خمینی، سید رو  اهلل،  [56]

 ش 1368

، دارالتعارف ل مطبوعات، بیروت، پاا سوم، هوسيلتحریر الموسوی خمینی، سید رو  اهلل،  [57]

 ق  1401

میل غروى،  [58] سالمتنبيه األمة و تنزیه الم نائینى، میر ا محمد ح شارات دفتر تب یغات ا ى، ، انت

  1424قم، پاا اول، 

میل بل محمد تقی،  [59] سائ نوری، ح ستنبط الم سای  و م ستدرک الو مه آل البیت، قمم س ، ، مو

 ق 1408

 ، تحقی  مارستتدن جونس، انتشتتارات اع می، بیروت، پااالمغا؛یعمر،  واقدی، محمد بل [60]
 ق 1409سوم، 

 




