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مطرح در  یها یاستراتژبا  لیسب ینفرابطه قاعده 
 (لیسب ینف هیآبر  هیتکبا ) یخارج استیس

 

 *2یاکبرمحمود  ،1یمهدواصغر آقا 
 

 رانيا، تهران، (السالم هيعلدانشگاه امام صادق ) یاسالمو معارف  اتياله دانشکده ارياستادـ 1
 رانيا، تهران، (السالم هيعلام صادق )، دانشگاه امیاسالمحقوق  یمبانفقه و  یدکتر یدانشجوـ 2

 

 11/8/1931: رشیپذ  15/7/1931: افتیدر

 دهیچک
 ةقاعد»مقابل کفار است،  یسد، نيمسلمآن در جامعه  ینيعمهم که تحقق  یفقهاز قواعد  یکي

و در مقام  نيتکو، عيتشربر اساس قاعده مذکور، خداوند متعال در عالم  ؛باشد یم« نفی سبيل
 است. کفار قرار نداده یبرا نيمؤمن هيعل یليسبو  یقيطراحتجاج، 

 نيااز  کيهر چند هر ، الملل نيبمطرح در نظام  یها یاستراتژبا  ليسب ینفدر بحث رابطه 
کامالً  توانند ینم اما باشند یم کينزد ليسب ینفبا مفاد قاعده  طيشرا یبعضدر  ها یاستراتژ

 ها یاستراتژ نيافراتر از  یامر ليسب ینفمفهوم  نکهيابه لحاظ  ؛باشند ليسب ینفمنطبق بر قاعده 
 است.« نفی هرگونه سلطه کفار»و « استقالل مسلمانان»و آن  فهماند یمرا 

 ، کفار.یخارج استيس، سلطه، ليسب، ليسب ینف :ها دواژهیکل
 

                                                                                                                                        
 E-mail: akbary64@gmail.com نويسندة مسئول مقاله* 
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  مقدمه
، ینيد، یفرهنگ، یاقتصاد، یاسيس یها هجمه نيرتريفراگو  نيتر عيوسدر عصر حاضر 

و همه جهان کفر در مقابل جهان  رديگ یمصورت  نيمسلمبه اسالم و  ینظامو  یخالقا
غفلت باعث آن خواهد شد که  نيتر کوچکاست که  یهيبداند؛  کرده يیآرا صفاسالم 

و مسلمانان را به  ابنديو تسلط  طرهيس نيمسلم یوجوداسالم بر همه ابعاد  نيددشمنان 
، اسالم ميقو نيدجامع  نيئآاست که در  یحالدر  نيادرآورند و  شيخومذلت و اسارت 

را به مقابله هوشمندانه  یاسالماحکام و قواعد متقن وجود دارد که به طرق مختلف جامعه 
 .گرداند یمدر مقابل کفار واجب 

آن در جامعه  ینيع نييتباست که « قاعده نفی سبيل» یاتيحقواعد مهم و  نيااز  یکي
کفار معاند  جانبه همههجمه  ليسمرصوص در مقابل  ینايبنمحکم و  یسد، نيمسلم

راه  ،یرو چيهبه  ،اسالم عتيشرو  نيقوانقاعده، خداوند متعال در  نيابر اساس ؛ باشد یم
 یاسالمقاعده، در جامعه  نيابر اساس نفوذ و تسلّط کفّار بر مسلمانان را باز نگذارده است. 

از  ديبا، یستدو داد و  مانيپشود و در هر عقد و به کفار داده  دانيم یا جنبه چيهدر  دينبا
در  (805: 9، ج1721 ، یزنجان ديعمکرد. ) یريجلوگ، شود یمکه موجب علو آنان  یحکم

راه نفوذ و  نيتر کوچک گانگانيب، کفّار و یفقهاصل و قاعده  نياشدن  یعملصورت 
 ت.بر مسلمانان نخواهند داش یاقتصادو  ینظام، یاسيستسلّط 

چه  ليسب ینفدر قاعده  ليسب ینفه منظور از است ک نيامقاله  نيادر  یاصلپرسش 
 ؟ستيچ یخارج استيسمطرح در  یها یاستراتژقاعده با  نيارابطه و  باشد یم

 یبررس، به ليسب ینف قاعده فيتعرمقاله، بعد از  نيادر  پرسش نيابه پاسخ  یبرا
مختلف مورد کنکاش قرار گرفته  یها دگاهيدو مفاد آن پرداخته و  ليسب ینف هيآ یليتفص

 نيابا  ليسب ینفو رابطه قاعده  یخارج استيسمطرح در  یاستراتژاست و در ادامه، 
 واقع شده است. ليتحلمورد  ها یاستراتژ

 لیسب ینفقاعده  فیتعر
منجر به  قيطرکه به هر  یراهو  ليسباست که هر گونه  نيا ليسب ینفمنظور از قاعده 

و اقتدار  ارياخت نيچنمسلمانان و مؤمنان شود، ممنوع بوده و هرگاه تسلط کفار بر 
 ليسب ینفاعمال شود، موضوع قاعده  یمسلمان هيعلمسلمان  ريغاز طرف  یزيآم سلطه
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باشد،  یا سلطه نيچنکه مستلزم  یحکمقاعده، در اسالم هر  نياو بر اساس  ابدي یمصدق 
 (.154: 1ج ،1953، یبجنورده آن عمل گردد. )ب دينباقاعده  نيا یمقتضانبوده و به  یاله

استدالل شده  (، به ادلّه اربعه )قرآن، سنت، اجماع و عقلليسب ینفاثبات قاعده  یبرا
السند  یقطعبه لحاظ  (1)(ليسب ینف هيآ)قرآن به استدالل  ،مورد نياکه در  از آنجا ؛است

که  یا گونه به ،ر استبرخوردا تياهماز درجه نخست ( 991: 1ج، 1707، یمجلس)بودن 
 ليسب ینف هيآ یليتفص یبررس هبنوشتار  نيادر عنوان قاعده هم از آن گرفته شده است، 

 آن مفردات یمعن، هيآو فهم هر چه بهتر  نييتب یبرا است ؛ ابتدا الزمشود یم پرداخته
 گردد: روشن

 لن:
 ینف ديتأک یرابرا « لن» یزمخشرکه  ديآ یمبر  بياللب یمغناز عبارت ابن هشام در 

« لن»است که  نيهم نيينحو نيب( مشهور در 804: 1، ج1704، یزمخشردانسته است. )
 .کند یمابد  ینف

 هيآ ريتفسدر  یطوس خيشاند؛  ابد دانسته ینف یبرارا « لن»بدون اختالف نظر،  عهيشمفسران 
 دهيدنه در آخرت و  ايدنبر آن است که خداوند متعال نه در  ليدل( یتران)لن  نيا: »ديگو یم

 (896: 7ج تا،بی ،یطوس خيش) «کند. نفی ابد میبه صورت هميشگی « لن» رايزنخواهد شد، 
است که هرگز مرا  نيا« لن ترانی» یمعنا: ديگو یمرا  نيهمخود  ريتفسدر  زين یطبرس

( و 38)بقره/ «أَبَداً يَتَمَنَوْهُ لَنْ وَ»ابد است، همانگونه که  ینف یبرا« لن» رايز، ديد ینخواه
 .(491: 7و9ج تا،بی ،یطبرس) رساند یمابد را  ینف زين( 49)حج/« لَهُ اجْتَمَعُوا لَوِ وَ ذُباباً يَخْلُقُوا لَنْ»

« لن»کرده، و  ريتفسخداوند متعال  تيرؤ یابد ینفرا « لن ترانی» زين يیطباطباعالمه 
 (.289: 5، ج1965، يیطباطبا)ابد دانسته است  ینفرا ظاهر در 

 یابدو  یشگيهم عيتشر، عدم ليسب ینف هيآ، «لن» یبرا« نفی ابد» یمعنا رشيپذبا 
 بر مسلمانان شود. نيکافرکه موجب سلطه  رساند یمرا  یمقرراتو  نيقوان

 جعل:
 لغت رفته، در کار به فهيشر هيآ در که جعلي واژه جمله آن، از مشتقات و جعل واژه

 یکار به دادن، شروع کردن، ساختن، قرار وضع ليقب دارد؛ از یمتعدد یکاربردها عرب
 (.901و  900: 2، ج1708)ابن منظور،  ...و کردن

 جمله اقيس و کالم ساختار است، از شده ذکر آن یبرا که يیمعناها در «جعل» کاربرد
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 «کردن وضع» یمعنادارد،  تناسب بحث مورد هيآ ساختار با که يیمعنا و ديآ یم دست به
: است معنا نيهمکرده،  ذکر «جعل» واژه یبرا که را يیمعنا نينخست منظور است؛ ابن

 لَنْ» کلمه نيبنابرا(؛ 900: 2، ج1708ابن منظور، . )«وضعه... جعال و يجعله الشیء جعل»
 .«کرد نخواهد و نکرده وضع هرگز: »که بود خواهد آن یمعنا به هيآ در «يَجْعَلَ
 در« تشريعی يا هر دو يا تکوينی جعل» هيآ در جعل از ذکر است که منظور انيشا
 .قرار خواهد گرفت یبررسمورد  یبعدبخش 

 کافر:
جحد و  یمعنا( به فعُلُيَ، بر وزن فَعَلَ، کُفراً، کفُرُيَ، کَفَرَ« )کُفر» شهيردر لغت از  کافر

پوشش  ینامع( به فعِلُيَ، بر وزن فَعَلَ، کَفراً، کفِرُيَ، کَفَرَ« )کَفر» شهيراز  اي، زيچ کي انکار
 (177: 8، ج 1708؛ ابن منظور، 1845: 9، ج1705، یحيطراست. ) یزيچر گذاشتن ب
؛ شوند یم دهينام کافر، یمعن، به هر دو آورند ینم مانيااو  امبريپبه خدا و  که یکسان

در اصطالح  یول؛ کنند یم انکار را آنو هم  نهند یمسر پوش  قيحقا یروچون آنان هم 
 که. چنان ردينپذآن را  اتيضروراز  یکي اياسالم  نيد که شود یمفته گ یکسبه  کافرفقه، 

شود که از دايره دين اسالم خارج شده باشد  کافر به کسى گفته مى: »ديگو یم یحلمحقق 
را انکار کند؛ مانند خوارج و و يا اين که داخل در اسالم باشد، اما يکى از ضروريات آن

 (.72: 1 ج، 1705، یحلّ)محقق «. غُالت
 یزدي ديسمثال  عنوان بهاند؛  نموده انيب کافررا از  فيتعر نيهممشابه  زين هانيفق ريسا

کافر کسى است که وجود خدا يا يگانگى او يا رسالت : »ديگو یم یلوثقاعروة  کتابدر 
پيامبر را انکارکند يا يکى از ضروريات دين را با توجه به ضرورى بودن آن انکار نمايد 

 ینيخم( امام 64: 1، ج1703، یزدي يیطباطبا)«. که مستلزم انکار رسالت شود اى گونهبه
کافر کسى است که آيينى غير از آيين اسالم را بپذيرد : »ديفرما یم کافر فيتعر)ره( هم در 

اى که انکار  و يا آيين اسالم را بپذيرد، اما يکى از ضروريات آن را انکار نمايد، به گونه
سالت يا انکار پيامبر اسالم )ص( و يا کاستن از شريعت پاك او وى به انکار اصل ر

 (106: 1، ج1703 ، ینيخم«. )بينجامد
 ،هياقيس نةيقر آن و صيتخص عدم ،«الکافرين» بودن «ال» به یمحلّ جمع به توجه با

 یذمّنامبرده ) اقسام همه و است ، عامهيآ نيا در کافر از ( منظور983: 2، ج1715، یمراغ)
  .شود یم شامل را  و مرتد( یحربو 
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 مؤمن:
 اسالم امبريپ رسالت و ديتوح به شهادت با که است یکس نجايادر  مؤمن از مراد

 و فرق هيکل معنا، نيبد است؛ دهيگرد اسالم احکام به و سلم( ملتزم آله و هيعل اهلل یصل)
 .گردند یم هفيشر هيآ حکم مشمول (ارتدادند به محکوم که يیها آن جز به) یاسالم مذاهب
 (.140: 1، ج1711، یرازيش)مکارم 

 از اخص یمعنا نه است ، مسلمانانليسب ینف هيآ در نيمؤمن از مقصود گريدبه عبارت 
 منتسب و کفر مرز از خروج موجب که است یزيچ ، آنمانيا از مقصود رايز مسلمانان؛

 ینف هيآ در نيکافر با نينمؤم مقابله نهيقر توان یم را آن ليدل و شود اسالم و مانيا به شدن
 عرض انيپا در که( السالم هيعل)  امام از نياع بن حمران تيروا آن بر عالوه و دانست ليسب
 :کند یم

 امام ؟ريخ اي هست یبرتراحکام  و لتيفض از لحاظ مسلمان نسبت به مؤمن یبرا ايآ
جاری  و، يکساند به هر نسبت فضائل و خير، احکام» :ديفرما یم جواب در( السالم هيعل)

 (26: 2، ج1704، ینيکل) .«شود می
 در رايز؛ ستين و اسالم مانيا نيب یماهو فرق ینف یمعنا به ثيحد نيا است یهيبد

 همان که عمل صراط و منهج به ديتق یعمل زبان، التزام به و اظهار یقلب اعتقاد ، بجزمانيا
. دارد یمتفاوت درجات خود نوبه به زين مانيا که چنان است شده منظور زين است امامت

 (289و  282: 1، ج1716 یلنکران)
 :لیسب
( و از 190: 9، ج1707)ابن فارض، است  قيطرراه و  یمعندر لغت به  ليسبکلمه  
و  کند یمداللت  یزيچامتداد  زينو  نييپااز باال به  یزيچاست که بر ارسال « سبل»ماده 

، 1707)ابن فارض، امتداد است.  یداراست که ا نيابه خاطر  نديگو یم ليسبراه را  که نيا
)جرّ، آمده است.  زين ليدل، حجت و زهيانگسبب، علت،  یمعنبه  ليسب( ضمناً 190: 9ج

1943 :1163) 
 به سه صورت است: ميکرواژه در قرآن  نيا یمعن
« سَرَباً الْبَحْرِ فِی سَبيلَهُ فَاتَخَذَ» فهيشر هيآ: مثالً در يیايجغراف قيطرراه و  یمعناـ 1

است که:  نيا هيآ یمعناستعمال شده است و  يیايجغراف قيطرراه و  یمعنا( در 61)کهف/
 «.پس آن ماهی راه خود را به صورت سرازير در دريا در پيش گرفت»
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 يیجاهابه کار رفته است مانند  یمعنوراه  یمعنادر  یاريبس: و در مورد یمعنوـ راه 2
 ند آن آمده است.و مان« سبيل اهلل»که به صورت 

آمده؛ « جعل له عليه» بيترککه با  یموارد، غلبه و حجت: در طيتسل یمعناـ به 9
به  نيهمچناست  الءياستغلبه و قهر و  یمعنا، به هيآ نيادر  ليسب که (2)ليسب ینف هيآمانند 

 .باشد یمداللت و حجت  یمعنادر  یعقلو  یلفظ الءياستجهت غلبه و 

 لیسب ینف هیآمفاد 
 هيآشده در  ینفاست که امر  نيا شود یم، مطرح ليسب ینف هيآکه در مورد مفاد  یثبح

عالوه بر آن  اياست  امتيقدر روز  نيمؤمنحجت کفار بر  ینففقط  ايآ؟ باشد یم یزيچچه 
مسأله سه  نيادر  یکلشده است؟ به طور  ینفهم  نيتکوو  عيتشر ليقباز  گريدموارد 

 وجود دارد؛ دگاهيد

 امتیقحجت در روز  ینفـ 1
و  دانند یم امتيقحجت در  ینفرا فقط  ليسب ینفو فقها مقصود از  نيمفسراز  یا عده

، جمله قبل شيخو یمدعا یبرا شانيا ليدلاند و  را قبول نکرده نيتکو ینفو  عيتشر ینف
 زينو ( 171)نساء/ «الْقِيامَةِ يَوْمَ بَيْنَکُمْ يَحْکُمُ فَاللَهُ»: ديفرما یماست که خداوند  هيآاز 
 ريتفسالحکم  وميو  امتيقرا  ليسب ینف( که مقصود از السالم هيعل) یعلاز حضرت  یتيروا

 نيچن هيآ ريتفس. پس کند یم ديتائمعنا را  نيا(، 93: 2ج تا،بی ،یهند)فاضل کرده است 
بر مؤمنان ندارند، بلکه مؤمنان بر کافران حجت و  یحجت امتيقاست: کافران در روز 

 رهان خواهند داشت.ب
، یراز )ابوالفتوح روض الجنان و روح الجنان ريتفس در یراز ابوالفتوحاز مفسران، 

، پس از انيالبدر مجمع  یطبرسمرحوم  نيهمچن؛ باشد یم دهيعق نيا( بر 185: 6ج ،1705
خود قرار  دييتأرا مورد  امتيقحجت در روز  ینف، قول هيآ نيا ليذذکر اقوال مختلف 

 (134: 9جتا، بی ،یطبرس) .دهد یم

در  يیخو اهلل تيآ( و 857: 9، ج1715 یانصار« )مکاسب»در  یانصار خيشفقها،  انيماز 
 اقيسو  هيآظهور  یمقتضاباورند که  نيا( بر 58: 8، ج1714، یديتوح)« مصباح الفقاهة»

و  ستين یويدن ليسبآخرت دارد و شامل  بهاختصاص  هيآاست که  نياو صدور آن، 
در آخرت  ليسب ینفکه مراد،  نيااست بر  نهيقر« »ه قبلش جمل
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حکم  یکساز خدا  ريغخواهد بود و  امتيقبندگان در روز  نيباست چون حکم خدا 
 بر مسلمانان نخواهد داشت. یليسبوجه  چيهنخواهد کرد و در آن روز است که کافر به 

به  نيمحقق یبرخ یادعااوالً بنا به  رايزاز اشکال نباشد  یخالنظر  نيا رسد یمبه نظر 
است؛  فيضع تيروا نيادر منابع اهل سنت، مثل کنزالعمال،  ثيحد نياخاطرِ آمدن 

 (803: 1، ج1721، یعرب؛ ابن 296: 1، ج1716، یلنکران)
است، داللت بر اختصاص « »جمله قبلش  نکهيابه مجرّد  اًيثان

 (294: 1، ج1716، یلنکران). ستينمورد، مخصّص  رايز کند ینم
( با عموم السالم هيعل) یعلتوسط حضرت  هيآ قيمصاداز  یکي ريتفس گريدبه عبارت 
ر غلبه کافر ب ینفکه مراد خداوند  فهماند یم هيآظاهر  یعنيندارد؛  یمنافاتمراد خداوند 

و  عيتشرو چه نسبت به احکام در مقام  امتيقحجت در  لهيوسمؤمن است چه به 
  (130: 1ج، 1953، یبجنورد)؛ یقانونگذار
جعل  ینف، دفع توهم امتيقحجت در  ینفبه  هيآ ريتفسمقصود حضرت از  ديشاثالثاً 

در قرآن اتفاق افتاده و خداوند  یخارجغلبه کفار بر مؤمنان در واقع  رايزاست،  ینيتکو
  (130: 1ج، 1953، یبجنورد) (9).کند یم انيبشکست مسلمانان در غزوه احد را  انيجر

 یعیتشر ینفـ 2

چون شارع مقدس در مقام  که گونه نيبد؛ باشند یم عيتشر ینفاز فقها قائل به  یبرخ
سبب  که یقرارداد، عقد و حکماست، هر  یاسالمدر جامعة  یکلقاعدة  کي انيبو  عيتشر
 یتعالشده است. خداوند تبارك و  ینف هيآ نيابر مسلم شود، در  کافر یالياستو  کافر علوّ

باشد، قرار نداده است  نيمؤمنو سلطه کفار بر  ليسبرا که موجب  یحکم عيتشردر عالم 
 :ميکن یمنمونه، به چند مورد اشاره  یبرا

 نکهيااستدالل کرد بر  توان یم هيآ نيا: با سدينو یمباره  نيادر  یلياردبمرحوم مقدس 
بر مسلمانان ندارد؛ چرا  یتسلط ها نيا ريغتملک، اجاره، رهن و  ليقباز  یراه چيهکافر از 
کافر  یبرا یليسب چيهعموم است پس  ديمفاست و آن  ینف اقيسنکره در  نجاياکه در 

 (.884: 2، ج1945، یلياردب)مسلمان وجود ندارد  هيعل

 ليسب، هيآ نيا: خداوند متعال در سدينو یم« ناوين الفقهيهالع»در  یمراغعبدالفتاح  ريم
که راه سلطه کافر بر  یزيچکرده است. پس هر  ینفرا به طور عموم  نيمؤمنکفار بر 

که از جانب خدا جعل نشده باشد  یزيچمسلمان باشد از جانب خدا جعل نشده است و 
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است وگرنه  حيصحباشد  یراضباطل است چون آنچه خداوند امضاء کرده باشد و به آن 
 (.984ـ983: 2، ج1715، یمراغ)باطل است. 

و  داند یم عيتشررا مربوط به عالم  ليسب ینف هيآ« القواعد الفقيه»در  یبجنوردمرحوم 
در عالم  یتعالاست که خداوند تبارك و  نيا شود یمظاهر  هيآ یمعناآنچه از  ديگو یم

شود، قرار نداده است و  نيمؤمنبر  و سلطه کفار ليسبرا که موجب  یحکم، عيتشر
 (.154: 1ج ،1953، یبجنورد) دهد ینم

را  ليسب ینف هيآ، «القواعد الفقهيه»در  یلنکراناهلل فاضل  تيآمعاصر  یفقهااز  نيهمچن
دارد که خداوند تبارك و  نياظهور بر  هيآ: سدينو یمو  داند یم عيتشرمربوط به مقام 

باشد قرار نداده  نيمؤمنو سلطه کفار بر  ليسبکه موجب  را یحکم، عيتشردر عالم  یتعال
 (296: 1، ج1716، یلنکران). دهد ینماست و 

 ینیتکو ینفـ 3

 یزيچ نيچن، خداوند سبحان نيتکواست که در عالم  نيا ینيتکوحکم  ینفمنظور از 
تفوق و  ها مسلمان شهيهممسلط شوند، بلکه  نيمؤمناست که کافران بر  نکردهرا خلق 

 لطه و سلطنت برکفار دارند.س
حالت  نياو  باشد یم ینف اقيسنکره در « سبيل»، کلمه ليسب ینف هيآدر  نکهيا حيتوض
تناسب حکم با  طور نيهم؛ شود یم یليسبعموم است و شامل هر نوع  ديمف یادباز نظر 

جعل  نيمسلمخداوند بر سلطه کفار بر  یسواز  یراه گونه چيهکه  کند یم جابياموضوع 
 نگردد.
عدم  اي، مربوط به جعل کنند یم دايپسلطه  نيمسلمکه در عالم خارج کفار بر  نيااما 

اگر ملتزم به  ها آناست؛ چرا که  نيمسلمبلکه منشأ آن عملکرد خود  ستينجعل خداوند 
تفرقه  یجاو به  کردند یمعمل  ها نهيزمخود در همة  ینيد فيوظابودند و به  یواقع مانيا

با کفار  يیارويرو، در کردند یمو به عزت و استقالل خود فکر  شدند یمبا هم متحد 
را هم به همراه داشتند؛ اما بنا بر قول آن  یالهصورت نصرت  نياو در  گشتند ینممغلوب 

حداکثر مقام  ايرا مربوط به مقام احتجاج و  ليسب ینف هيآکه  یعلمائدسته از مفسران و 
گونه که با توجه به  نيبد؛ شود ینمبرداشت  ليسب ینف هيآاز  نيتکو ینف، دانند یم عيتشر

غلبه دارند و در طول  نيمسلمکه کفار بر  ميکن یمما در خارج بالوجدان مشاهده  نکهيا
و اله و سلم( و چه بعد از آن،  هيعل اهلل یصلاکرم ) امبريپ، چه در دوران قبل از خيتار



 
 
 

  (ليسبی نف هيآبر  هيتکی )با خارج استيسی مطرح در ها یاستراتژبا  ليسبی نفرابطه قاعده 
 

 

55 

 ليتحمکفار بر آنان  یسوکه از  اند دهکررا تحمل  یمشقّاتو  ها تياذ نيمؤمنهمواره 
بزرگ خداوند بدست  یاياولآنان و  کينزد ارانيو  امبرانيپخود  یحتو  است شده یم

 نيمؤمنکه در عالم خارج غلبه کفار بر  شود یماند. پس معلوم  کافران و ظالمان کشته شده
نوع غلبه و  نيا را شامل ليسب ینف هيآممکن بوده است و راه آن بسته نشده است و اگر 

السالم( در  هميعلاست که ائمه اطهار ) نيهم یبراو  ديآ یم، کذب الزم ميبدانسلطه 
 دايپکفار بر مسلمانان غلبه  دينبا ليسب ینف هيآبا وجود  اند کرده یم اليخکه  یکسانجواب 

از  ليسب ینف، هيآ: مراد از فرمودند یم، کردند یمکنند چون در خارج عکس آن را مشاهده 
 رايزآن است،  قيمصاداز موارد و  یکيبا  هيآ ريتفس، از باب نيامنظر حجت است )البته 

 (.294: 1، ج1716، یلنکران) (7)(ستينمورد مخصص 
 وجود دارد: نيتکو ینف دگاهيد نييتب یبرا انيبو  هيتوجدو نحوه  یکل طور به

که در آن روز  امتيقبه روز  ليسب ینف هيآ ليتأوپس از  زانيالم ريتفسعالمه در 
و آخرت  ايدنرا به  ليسب ینف: ممکن است ديفرما یممؤمنان بر کافران مسلط خواهند بود، 

که ملتزم و متعبد  یزمانمؤمنان به اذن خداوند و تا  زين ايدندر  رايز؛ ميده ميتعمهر دو  اي
 ال وَ تَهِنُوا ال وَ»خواهند شد و خداوند فرمود:  رهيچخود هستند، بر کفار  مانيابه لوازم 

 (116: 8، ج 1965، يیطباطبا)«. مُؤْمِنينَ کُنْتُمْ إِنْ الْأَعْلَوْنَ أَنْتُمُ وَ تَحْزَنُوا
 نکهياو شهدا با  اءياولالسالم( و  هميعلو ائمه ) امبرانيپاست که  نيااشکال نظر عالمه 

باطل و جائر و  یها حکومت، خيتارخود بودند اما در طول  مانياملتزم و متعبد به لوازم 
خود  یحتاند و  نموده ها رنجو  بيتعذکافر و ملحد بر سر کار آمده و آنان را دچار انواع 

 اند. بزرگ خداوند بدست کافران و ظالمان کشته شده یاياولآنان و  کينزد ارانيو  امبرانيپ
 لَهُال يَجْعَلَ لَنْ وَ»، مهيکر هيآاما )ره( معتقد است:  ینيخمخصوص امام  نيادر 

 ريتفاس ريغو  ريتفاس، بر اساس هيآ یابتدابا صرف نظر از  ،«سَبيالً الْمُؤْمِنينَ عَلَى لِلْکافِرينَ
سلطه ، حجت در آخرت، ايدنحجت در ، نصر یمعنابه  ليسب رايزوجود دارد؛  یاحتماالت

ته به کار رف یمعان نيااز  یکيدر  ليسب نکهيا یادعاو  باشد یم یخارجسلطه و  یاعتبار
 نيااز  کيعام است و هر  یمعنابه  ینفآمده،  هيآ، بلکه آنچه در باشد یماست ناتمام 

هستند  یمجاز گريد یمعانراه است و  یمعنبه  ليسب رايز ؛باشدمصداق آن  تواند یمموارد 
مراد است و در اغلب موارد،  ليسب یقيحق یمعناموارد همان  یبعضدر  ميکرو در قرآن 

، «سبيل المؤمنين»، «سبيل اهلل»اراده شده است مانند  يیادعا قتيحقور به ط یمجاز یمعنا
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در  ليسبو... که کلمه « سبيل الغی»و « سبيل الرشد»، «سبيل المفسدين»، «سبيل المجرمين»
 ليسب ینف هيآهستند. در  اتيحسمانند  اتيمعنوکه  نيا یادعاراه استعمال شده به  یمعن

 یليسبو  قيطراست که خداوند متعال،  نيا هيآ یمعنا است و ليسب ینفهم مراد، مطلق 
و  نيتکوو چه در عالم  عيتشرچه در عالم  دهد ینمقرار نداده و  نيمؤمنبر کافران عليه 

امام مراد باشد. ) یمعاناز  یکيکه فقط  ستين نياچه در مقام احتجاج؛ امر دائر مدار 
 (421: 2، ج1943، ینيخم

 و هيعلاهلل  یصلش )رسولين خاطر است که خداوند متعال، نيز به ا نيتکو ینفحکم به 
و با دادن وعده  یبيغ یامدادهابا  نيهمچنو  یمعنو و یماد داتييتأا برا  نيمؤمن و (آله

 «:»: ديفرما یمکه در قرآن  طور همان؛ کند یمکمک  یروزيپ
 دشمن بر غلبه و کرد يارى بدر جنگ در را شما خداوند حقيقت به و( »129/آل عمران)

 «.بوديد ضعيف دشمن مقابل در جهت هر از شما آنکه با داد
هر آينه خداوند شما را در ( »28ه/توب) «:»: فرمود و

 «.جاهای بسيار ياری کرد
 (128 /آل عمران) «:» :فرمود و

 سپاه مخصوص نشان که پرچمى با را فرشته هزار پنج شما نصرت و حفظ براى خداوند»
 «.فرستد مى شما مدد به است، اسالم
 خدا ناحيه از فتح و نصرت زمانی که» (1/نصر) «:الْفَتْحُ وَ اللَهِ نَصْرُ جاءَ إِذا»: فرمود و
 «.برسد
 شود یم یروزيپه ب نيمؤمنکردن  دايپ نانياطمباعث  نفوس و تيتقووجب م اتيآ نيا
کافران گشوده  هيعلمؤمنان  یبرارا  یاريبس یها راه، خداوند متعال در عالم خارج نيبنابرا

وقت  چيهرا که مؤمنان قرار نداده و نخواهد داد؛ چ هيعلکافران  یبرا یراهاست و هرگز 
 و غلبه آنان گردد. یرومنديننکرده که موجب  تيحما یمعنو اي یظاهرآنان را به صورت 

همه طوائف بشر مشترك  نيباست که در  یامورمؤمنان افزون بر  یبرا دهاييتأ گونه نيا
گفت که خداوند  توان یم نيبنابراو قدرت؛  روينعقل،  یاعطااست که عبارت است از 

مؤمنان بر کافران  یبرا، بلکه ديگشا ینم نيتکودر عالم  یبرترعليه مؤمنان راه  کافران یبرا
 (429: 2، ج1943، ینيخمامام. )ديگشا یمراه بلکه راهنما 
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رساندن  یاريکه موجب  یعيتشر اي ینيتکورا اعم از  یعمل، خداوند هرگونه نيبنابرا
در  ها آناستدالل و برهان  یبرترغلبه و  ،ايدنآنان در  یفرهنگو  یفکرغلبه ، به کافران

 .کرده است ینفآنان باشد،  ینيتکوو  یکيزيف، یاعتبار تيحاکمسلطه و  ايآخرت 
: ديفرما یمو  کند یماشاره  فيظرنکته  کي، به یگريد حاتيتوضامام )ره( بعد از 

ممکن است در اينجا يک وَجه سياسی در ميان باشد و آن اينکه نظر مسلمانان معطوف »
بر اينکه خروج از سلطه کفار به هر وسيله ممکن الزم است؛ چرا که تسلط کفار بر  شود

ای برای  های آنان از سوی خداوند متعال نيست زيرا خداوند سلطه مسلمانان و سرزمين
کافران بر مؤمنان قرار نداده است تا نگويند که رد اين تسلط به خاطر تقدير و قضای الهی 

به ذلّ و ظلم  ميتسلزيرا اين مسئله « م و رضايت به آن نيستای جز تسلي است و چاره
است  نيمؤمن؛ چون عزت مخصوص خدا و رسول و پسندد ینماست و خداوند آن را 

 (.428و  421: 2، ج1943، ینيخمامام)
، به آورد یمقاعده را  نيا قيتطبموارد  لهيالوس ريتحردر کتاب  شانيااساس،  نيهمبر 

ساخته  یجارآن را  ريغو  اتيوالمثل معامالت و نکاح،  یفقهواب که در اکثر اب یطور
 :ميکن یماشاره  یکلطور  موارد به نيااز  یا نمونهبه  نجايااست. در 

، به رنديبگقرار  یاقتصادو  یاسيس یالياستاز طرف کفار در خطر  نيمسلمـ اگر 1
به وهن اسالم و  یمنته ايآنان گردد و  یاقتصادو  یاسيسمنجر به اسارت  که یطور

مشابه و  ليوسابا  ديباو  گردد یمواجب  طيشراواجد  نيمسلمباشد، دفاع بر همه  نيمسلم
از روابط و رفت  یخوددارآنان و  یکاالهاو مصرف نکردن  دنينخر ليقباز  یمنفمقاومت 

(8).ندينماخطر مبارزه  نيادر جهت دفع  ها آنو آمد و هر نوع معامله با 
 

بر  یفرهنگ اي یاقتصاد اي یاسيس یالياستبا کفار موجب نفوذ و  یارتجـ اگر روابط 2
واجب است  نيمسلماستعمار بر آنان را فراهم آورد، بر همه  نهيزم تاًينهاگردد و  نيمسلم

 اجتناب ورزند. يیقراردادهاروابط و  نيچنکه از 

 یاسيس یالياستبا کفار اگر موجب  ینظام یقراردادهاو  ها مراودهو  یاسيسـ روابط 9
باشد،  گردد یم نيمسلمکه منجر به استعمار و اسارت  یريپاگو تعهدات دست و  ینظامو 

است و بر همه مسلمانان واجب  یقانونقراردادها باطل و فاقد اعتبار  نيا هيکلحرام و 
بکوشند و با مقاومت  اند داده يیقرادادها نيچنکه تن به  نيمسلم یرؤسااست در ارشاد 

 و مبارزه کنند. ستنديباابر آن در بر یمنف
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 لیسب ینف هیآمفاد  یبندجمع 

هستند. در  یمجاز گريد یمعانو راه است و  قيطر یمعندر لغت به « سبيل» یمعن

است که  نيا هيآ یمعناو  باشد یمسلطه  یبرا یراه یمعنبه « سبيل»، ليسب ینفقاعده 

)چه در  دهد ینمقرار نداده و  نيمؤمن هيعلکافران  یبرا یليسبو  یقيطرخداوند متعال، 

به  ینفآمده،  هيآآنچه در و چه در مقام احتجاج( و  نيتکوو چه در عالم  عيتشرعالم 

که  ستين نياو امر دائر مدار  باشد یمموارد مصداق آن  نيااز  کيعام است و هر  یمعنا

 یعيتشر اي ینيوتکرا اعم از  یعمل، خداوند هرگونه نيبنابرامراد باشد.  یمعاناز  یکيفقط 

 یبرترغلبه و ، ايدنآنان در  یفرهنگو  یفکرغلبه  ،رساندن به کافران یاريکه موجب 

آنان  ینيتکوو  یکيزيف، یاعتبار تيحاکمسلطه و  ايدر آخرت  ها آناستدالل و برهان 

 نيابر  یاله یعيتشرو  ینيتکواست که اراده  نيا هيآپس مستفاد از . کرده است ینفباشد، 

اعم از  یمصداقگرفته است که راه نفوذ و سلطه کافران بر مسلمانان، در هر شکل و تحقق 

 مسدود شود. یاعتبارو  یفرهنگ ،یمعنو ،ینيتکو ،یخارج

 یخارج استیسمطرح در  یها یاستراتژبا  لیسب ینفرابطه قاعده 
مشخص  یريگ جهتعبارت است از نقشه کالن و  یخارج استيسدر  یاستراتژمفهوم 

طبق آن عمل کرده و از آن عدول نکند و  یخارج استيسدر صحنه  ديبادولت  که هر

نقشه کالن از  نيا؛ رديگدر جهت تحقق آن صورت  ها یزير برنامهو  ها تيفعال یتمام

؛ در کشاند یممشرف بر اقدام  تاًينهاو  یانيمرا به سطوح  ها آنشروع شده و  یعالمقاصد 

ساختار و  ريتأثتحت  زينو  يیايجغراف تيموقع، یداخل یازهاينبه تبع  ها دولتحال  نيع

و  ها هدف نيتأممنظور  را به یخاص یها یاستراتژو  ها یريگ جهت، یالملل نيبعملکرد نظام 

 (.178: 1940)مقتدر،  ننديگز یبرم شيخومنابع 

 ريز یاستراتژاز سه  یکيخود به  یخارج استيسکشورها ممکن است در  یکل طور به

  عمل کنند:

 ؛یطلبانزوا  استيسالف( 

 ؛یطرف یبعدم تعهد و  استيسب( 

 (.178: 1940)مقتدر،  .ائتالف و اتحاد استيسج( 
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، الزم است یخارج استيسمطرح در  یها یاستراتژبا  ليسب ینفرابطه  انيبقبل از 
 فوق داده شود. یها یاستراتژاز  کيدر مورد هر  یمختصر حيتوض

 یطلبانزوا  استیس
، تعداد اندك سهم یريدرگانزوا عبارتست از سطح کم  استيس یها شاخص ها و نشانه
. ها یخارجبه  ینظام یروهاينبه تعهد نمودن  ليتماو عدم  یبازرگانو  کيپلماتيدمراودات 

نباشد و  یقطبدو  یالملل نيب ستميساست که  ريپذ امکان یوقتانزوا  استيساز  یرويپ
 یها آرمانو  ها هدفمنافع و  نيتأم یقطبدو  ستميسدر  رايزقدرت و نفوذ پراکنده باشد؛ 

 یواحدها، معموالً یداخل یازهاين؛ از نظر ستين ريپذ امکانانزوا  استيساز  یرويپبا  یمل
به خود  یاجتماعو  یاقتصاد یازهايناز نظر  کنند یم ارياختانزوا را  یريگ سِمَتکه  یاسيس

 (178: 1940)مقتدر، هستند.  یمتک
با  ینظامو  یفرهنگ، یاقتصاد، کيپلماتيدمراودات  کهبرآنست  یزواطلبان یاستراتژ

دور از  يیايجغرافاز لحاظ  که یدولتدهد.  کاهشرا به حداقل  یاسيس یواحدها ريسا
است و از  یالملل نيب یفشارهاتحت  کمترواقع شده و  یالملل نيب یها بحرانمناقشات و 

به آن کشور  یالملل نيبضاع و احوال نظام برخوردار است. چنانچه او زين یبسندگخود 
: 1950، قواممند شود ) بهره یاستراتژ نيااز  زيآم تيموفق یا گونهبه  تواند یماجازه دهد، 

184.) 
بلند دامنه حفظ وضع موجود طرح و  یاستراتژمعموالً در قالب  یانزواطلب یاستراتژ

 یمبتن زين یخارجبر عوامل  یداخلعالوه بر عوامل  یاستراتژ نيا رشيپذ. شود یماجرا 
و از لحاظ  يیايجغرافبه لحاظ  کهمتعهد شود  یاستراتژ نيابه  تواند یم یدولتاست. 
 (244: 1958زاده،  فيس)باشد.  یالملل نيب یها بحراندور از مناقشات و  یکارکرد

 باشد یم نيا، کنند یمرا انتخاب  یطلبانزوا  استيسکه  يیکشورها گريداز مشخصات 
آن کشور اصوالً موافق حفظ وضع موجود است و حوزه اطالق منافع آن محدود است که 

 (.147: 1950)قوام، 

 و عدم تعهد یطرف یب استیس
 یول رديگ یمبزرگ صورت  یکشورها نيتضمدر نتيجه قرارداد و با  یطرف یب استيس

توجه به آن، با  یاسيسکشور براساس ابتکار رهبران  کي نيتضمعدم تعهد، بدون  استيس
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 .رديگ یمآن کشور صورت  یاسيسو  یاجتماع -یاقتصاد یازهاينو سرشت  تيماه

متعهد کردن نيروهای نظامی کشور و »عدم تعهد عبارت است از:  استيس یها نشانه

ها به اين کشورها که های نظامی و رهبران بلوكخودداری از واگذاری پايگاه نظامی بلوك

باشند که  ب و گاه طرفدار شرق باشند... بعضی قائل میگاهی از نظر سياسی طرفدار غر

« های سياست عدم تعهد است آميز نيز جزء شاخص همزيستی مسالمتاعالم اصول سياست 

 (.174: 1940)مقتدر، 

 ینظام یپروازبلند  گونه چيه کهاست  یگرانيباز، خاص آن دسته از یطرف یب یاستراتژ

 هيعل یول؛ شود یم جاديا یدفاع یها جنبه نيتأمبه منظور  یاندک ینظام یروينندارند. 

خود را از حق  طرف یب گريباز یاستراتژ نيا. با اعالم رديگ ینممورد استفاده قرار  گرانيد

و  یارض تيتمام که ديام؛ بدان کند یممحروم  یاصل گرانيبازبا  یمانيپاتحاد و هم 

 ینظام یها هياتحادبه  دينبا طرف یبحفظ شود. دولت  اش یخارجو  یداخلاستقالل 

 قرار دهد. گرانيد ارياختدر  ینظام یها گاهيپا دينبا زينو  وندديبپ

و  طرف یب گريبازبه منافع  تيعنادر واقع با  یطرف یب یاستراتژ، یاسيساز لحاظ 

تجانس و  نيا. به لحاظ شود یم ميتنظ یالملل نيببزرگ  گرانيباز هيکلمصالح  نيهمچن

 یطرف یب یاستراتژبه مفاد  که شوند یمبزرگ معموالً متعهد  یاه قدرتمنافع،  یهمگون

، در طرف یبدولت  که شود یمتوافق دو جانبه موجب  نيا، احترام گذارند. طرف یب کشور

 (245: 1958زاده،  فيس). کند فايا یانفعال ینقش یالملل نيبمبادالت 

 اتحاد و ائتالف استیس
تا از قبول  دارد یمرا بر آن وا  ها دولت یزواطلبانو  یطرف یبعدم تعهد،  یها یاستراتژ

؛ در نکنندبزرگ متعهد  یها قدرتخود را به  ینظاماز لحاظ  ژهيوتعهدات سرباز زنند و به 

به  -یشمال کرهدر مقابلِ  - یجنوب کرهچون  یمتوسط گرانيباز، یريگ جهتاز  یگريدنوع 

دولت احساس  نياآوردند.  یروبا غرب و شرق  کياستراتژتعهد و اتحاد  یاستراتژ

، قادر به مقابله با ینظامتعهدات  ژهيواز تعهدات، به  یبرخبدون قبول  که کند یم

خود نخواهد  یخارج استيسو تحقق اهداف  یملدفاع از منافع  ايو  یخارج داتيتهد

 تواند ینم يیتنهامعتقد است که به  یکشورکه  گردد یماتخاذ  یوقت، استيس نيابود. 
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خطر  کياز  یناش زينکند و  ليتحصدر خارج  ايو منافع خود را خواه در داخل  ها هدف

 .ستينقابل دفع  یملمشترك است که به اتکاء منافع 

هدف از تشکيل اتحادها از يک سو افزايش نفوذ ديپلماتيک و از سوی ديگر ايجاد »

 (.180: 1940)مقتدر، « بازدارندگی در برابر خطر متصوره است

تا در  دارد یمرا بر آن  ها دولت، مشترك یتيامنو  کيدئولوژيا، یاقتصادع وجود مناف

آورند  وجود به يیها ائتالف(، اتحادها و یبلوک) یگروهدرون  یها یهمکارچهارچوب 

 انيم یکيتکنولوژو  ینظام یها یهمکاردر خارج از گروه ) اياروپا و ناتو(  مشترك)بازار 

 یاسيس یواحدهاعلت عمده متعهد شدن  یکل طور به؛ ندريبپذرا  یتعهدات( نيچو  کايآمر

و  ها هدفو تحقق  تيامن، حفظ یبازدارندگ جاديا، کيپلماتيدنفوذ  شيافزا، گريکديبه 

. باشد یم، ینظامو  یاقتصاد يیها يیتوانا ژهيو به، ها يیتوانا بيترک قيطراز  یملمنافع 

 شتريبمنافع  کسب، وندنديپ یم یرسم یاتحادهابه  که يیها دولت یاصلمعموالً منظور 

 ريپذ امکان یسادگ  بهمزبور  یها ائتالفبه  وستنيپقبل از  ها آن کسب که یمنافعاست؛ 

را  یطيشرا ديباقبول تعهدات،  نديفرابوده است. در  ممکن ريغ یکل به ها آن نيتأم اينبوده 

ساختن  یعملبه  کهرا  یعوامل زينو  شوند یم یاسيس یواحدهاباعث متعهد ساختن  که

 کهرا  یتعهدات فيکو  کم ديبا نيهمچن، در نظر گرفت؛ گردند یممنجر  مشتركتعهدات 

)قوام،  کرد یبررس يیايجغرافحوزه عمل تعهدات را از لحاظ  زينو  کنند یمتقبل  ها دولت

1950 :167.) 

 لیسب ینفبا قاعده  ها یاستراتژ قیتطب
 نکهيا لحاظ بهدارند  یميمستقارتباط  یخارج استيس یها یاستراتژبا  ليسب ینفقاعده 

هم حرکت  ليسب ینفو قاعده  دهند یمنظام را نشان  کي یکل یها یريگ جهت، ها یاستراتژ

 ليسب ینف؛ چرا که مفهوم قاعده دهد یمرا نشان  یاسالمنظام  یکل یريگ سمتو  یکل

که استقالل و  دينماو حرکت  یگذار استيس یطور ديبا یاسالمکه دولت  دارد یماعالم 

 نهيزم، چه در ها نهيزمنرود و در تمام  یا سلطه چيهبار  ريزعزت خود را حفظ نموده و 

ضمن مراوده و ارتباط با جهان خارج موجبات  ديبا، رهيغو  یفرهنگو  یاسيس اي یاقتصاد

 .ديننمارا فراهم  شيخو یريپذ سلطهو  فيتضع
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، ها آنمختصر  حيتوضو  یخارج استيس یاه یاستراتژ نيتر مهماز  یمواردبعد از ذکر 

 مزبور منطبق است. یها یاستراتژاز  کيبا کدام  ليسب ینفمشخص شود که قاعده  ديبا

 یاستراتژکه دربارة  یحاتيتوض: با توجه به یطلبانزوا  استيسو  ليسب ینفـ قاعده 

 ليسب ینفا قاعده بتواند منطبق ب یاستراتژ نياقبول کرد که  توان ینمداده شد،  یطلبانزوا 

، در باشد یمحفظ وضع موجود  یطلبانزوا  یاستراتژ تيخصوص نيتر مهمباشد؛ زيرا 

 انيمو عوامل کفر و نفاق در  الملل نيبنظام  یاستکبار تيماهکه با توجه به  یحال

هر  ینفآن بر  ديتأکو  ليسب ینفقاعده  یزيستاستکبار  تيماه نيهمچنمسلمان،  یها ملت

به سمت  شتريببا حفظ وضع موجود مخالف است و  ليسب ینففار، قاعده گونه سلطه ک

سلطه  دينبامسلمانان  نکهيابر  ديتأکضمن  ليسب ینف، چرا که قاعده رود یم یطلبتحول 

تا در جهات  ندينمااز نظر عِدّه و عُدّه تالش  ديبامسلمانان  کند یم، اعالم رنديبپذکفار را 

 حاصل کنند. قيتوفمورد نظر 

داشته  یذاتتعارض  یطلبانزوا  استيسبا  ليسب ینفکه قاعده  ستينگونه  نيالبته ا

را  یانزواطلب استيسکه  کند یم جابيا ليسب ینفموارد، خودِ قاعده  یبرخباشد، بلکه در 

سبب سلطه کفار بر  یطلبانزوا  استيساست که عدم اتخاذ  یهنگامدر پيش گيريم و آن 

 .ميآور یمرو  استيس نياسلطه به  ینفبه خاطر  زمان نيامسلمانان شود؛ در 

 ها نهيزمنکات و  یبعضهم گر چه در  یاستراتژ نيا: یطرف یبعدم تعهد و  یاستراتژـ 

باشد؛ از  یاسالم استيسمنطبق با  تواند ینمدر کل  یول باشد یم ليسب ینفموافق با قاعده 

کشور به خارج و  ینظام یوهارينعدم تعهد  یبرا یا نهيزمعدم تعهد  استيسکه  ثيح نيا

 نيالذا شايد بتوان گفت در  باشد یمبه شرق و غرب  ینظام یها گاهيپا یواگذارعدم 

، استقالل ليسب ینفديگر مفهوم قاعده  عبارت بهموافق باشد؛  ليسب ینفموارد با قاعده 

در  ديبا گران باشند لذا تحت سلطه کفار و سلطه دينبانظر  چيهمسلمانان از  یعني باشد یم

 مستقل باشند. ها نهيزم یتمام

گفت  ديبااتحاد و ائتالف: در مورد ارتباط اين قاعده با قاعده نفی سبيل  یاستراتژـ 

 نهيزمندارد و گاه در  یسازگاربا کفار  یاتحادبا هيچ نوع  ليسب ینفکه اصوالً قاعده 

 .نديب ینم یمنعمحارب  ريغو  یاسالم یکشورهااتحاد با 
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 یگیرجهینت
 ینفبا مفاد قاعده  طيشرامواضع و  یبعضمذکور در  یها یاستراتژاز  کيگر چه هر 

کامالً منطبق بر  تواند ینم الملل نيبمطرح در نظام  یها یاستراتژ؛ اما باشد یم کينزد ليسب

و موضوع  فهماند یمرا « استقالل» ليسب ینفمفهوم  نکهياباشند؛ به لحاظ  ليسب ینفقاعده 

موضوع  نياکه  یزمانو هر  باشد یمکفار بر مسلمانان  ليسبونه سلطه و آن وجود هر گ

مالك ما در  گريد؛ به عبارت ديآ یمبوجود « نفی هرگونه سلطه»، حکم قاعده ابديتحقق 

 ینفموارد،  یبرخصورت که در  نيبد؛ باشد یم ليسب ینفمذکور  یها یاستراتژاتخاذ 

 استيسمواقع  یبعضروآورده شود و در  یانزواطلب استيسکه به  کند یم جابيا ليسب

، ليسب ینفامکان دارد به خاطر  نيهمچن ميکنراه خود  شهيپرا  یطرف یبعدم تعهد و 

محارب را در جهت تحقق اهداف  ريغو  یاسالم یکشورهاائتالف و اتحاد با  استيس

 کنيم. یعمل یاسالم
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 ها ادداشتی
 لِلْکافِرينَ کانَ إِنْ وَ مَعَکُمْ نَکُنْ لَمْ أَ قالُوا اللَهِ مِنَ فَتْحٌ لَکُمْ کانَ فَإِنْ بِکُمْ يَتَرَبَصُونَ الَذينَ»ـ 1

 يَجْعَلَ لَنْ وَ الْقِيامَةِ يَوْمَ بَيْنَکُمْ يَحْکُمُ فَاللَهُ الْمُؤْمِنينَ مِنَ نَمْنَعْکُمْ وَ عَلَيْکُمْ نَسْتَحْوِذْ لَمْ أَ قالُوا نَصيبٌ
 (.171)نساء/ «سَبيالً الْمُؤْمِنينَ عَلَى لِلْکافِرينَ اللَهُ

 (.171)نساء/ «سَبيالً الْمُؤْمِنينَ عَلَى لِلْکافِرينَ اللَهُ يَجْعَلَ لَنْ وَ»ـ 2
 (.170)آل عمران/« مِثْلُه قَرْحٌ الْقَوْمَ مَسَ فَقَدْ قَرْحٌ يَمْسَسْکُمْ إِنْ»ـ 3

مورد  کي نيهمفقط منحصر به  حکم که ستين نيابر  ليدلدر مورد خاص  حکم کي انيبـ 4
به شمار  یکل حکمنمونه از آن  کياست و مورد خاص فقط به عنوان  یکل حکم بلکهاست، 

 .ديآ یم

اقتباس  754-758، ص 1، ج لهيرالوسيتحر)ره(، ینيخم، از امام 9مورد تا مورد شماره  نياـ 5
 شده است.

 



 
 
 

  (ليسبی نف هيآبر  هيتکی )با خارج استيسی مطرح در ها یاستراتژبا  ليسبی نفرابطه قاعده 
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 و مآخذ منابع

 .میکرقرآن 

 .3، جیاسالم غاتیتبل، قم: دفتر اللغه سييمقامعجم ق(، 4141مد )ابن فارض، ابوالحسن اح

 .7و 1و2، ج، قم: نشر ادب الحوزهلسان العربق(، 4141ابن منظور، محمد بن مکرم )

، رالقرآنيتفسی فروض الجنان و روح الجنان ق(، 4141ی )علبن  نیحس ،یراز ابوالفتوح
 .6جی، رضوی آستان قدس اسالمی ها پژوهش ادیبنمشهد: 

شرح أخبار  یفالعقول  مرآ(، ق4141)  دوم( یمجلس) یتق، محمد باقر بن محمد یاصفهان
 .4ج هیاإلسالم الکتب، تهران: دار الرسولآل 

، یالهاد، قم: مؤسسه کتاب المکاسب(، 4141اعظم( ) خیش) نیامبن محمد  یمرتض، یانصار
 .3جچاپ اول، 

(، قم: مؤسسه ییخو اهلل تیآدرس  راتیتقر) مصباح الفقاههق(، 4147) یمحمدعل، یدیتوح
 .1، جانیانصار

 .ریرکبیام، تهران: انتشارات ثيالحد یالعربالمعجم ش(، 4371) لیخلجرّ، 

مسائل الحالل  یفشرائع اإلسالم ق(، 4141( ) یحلّجعفر بن حسن )محقق  نیالد، نجم یحلّ
 .2ج، انیلیاسماع، قم: مؤسسه و الحرام

 الکتاب: دار روتیب، ليالتنزعن حقائق غوامض  الکشاف(، ق4147، محمود )یزمخشر
 .4، جیالعرب

 .زانیم، تهران: نشر الملل نيباصول روابط (، 4311) نیحسزاده،  فیس

: روتیب، یالبلوتعم به  مايف یالوثق العروق(، 4141 ) کاظممحمد  دیس، یزدی ییطباطبا
 .4ج  للمطبوعات، یاألعلممؤسسة 

، یاسالم، قم: انتشارات القرآن ريتفس یف زانيالمش(، 4361) نیدحسمحم، عالمه ییطباطبا
 . 1و  1، 2، 4ج

، یمرعش اهلل تیآ، قم: مکتبه القرآن ريتفس یف انيالبمجمع (، تا یب، فضل بن حسن )یطبرس
 .1و  3، 4ج
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 .3ج ،یاسالمتهران: دفتر نشر فرهنگ  ،نيالبحرمجمع ق(، 4141) نیالد، فخر یحیطر

 .1، جیالعرب اءیاح: دار روتیب، القرآن ريتفس یف انيالتب (،تا یبحسن ) ، محمد بنیطوس

  .3، جریکب ریام، تهران: انتشارات یاسيسفقه ق(، 4124) یعباسعل، یزنجان دیعم

 . 4ج ،، قم: چاپ مهرهيالفقهالقواعد ق(، 4146، محمد )یلنکرانفاضل موحد 

، تهران: سازمان مطالعه و الملل نيب استيسو  یخارج استيساصول (، 4314) یعبدالعلقوام، 
 ها )سمت(. دانشگاه یانسانعلوم  کتب نیتدو

 .2، جهیاإلسالم الکتبدار  :تهران ،یالکاف(، ق4147) عقوبیمحمد بن ابو جعفر، ، ینیکل

 ،سنن االقوال و االفعال یفکنز العمال (، ق4121، )یهند، فاضل نیالدبن حسام  یعل، یمتق
 .هیعلمالدار الکتب  :روتیب

وابسته به  یاسالم، قم: دفتر انتشارات هيالفقه نيالعناوق(، 4141عبدالفتاح ) ریم دیس، یمراغ
 . 2، جنیمدرسجامعه 

، تهران: یخارج استيسالملل و  نيب استيس رامونيپ یمباحث(، 4311مقتدر، هوشنگ )
 .یاجتماعو  یاسیسانتشارات دانشکده علوم 

، قم: احکام القرآن نيبراه یف انيالب زبدش(، 4371، احمد بن محمد )یلیاردبمقدس 
 .2، جنیمؤمنانتشارات 

(، السالم هیعل) نیالمؤمنریام، قم: مدرسه امام هيالفقهالقواعد (، ق4144 ، ناصر )یرازیش مکارم
 .4ج

و نشر آثار امام  میتنظ، تهران: مؤسسه عيالبکتاب ش(، 4371اهلل ) روح دیس، ینیالخم یموسو
 . 2، جینیخم

 . 2ج  مؤسسه مطبوعات دار العلم، ، قم:لهيرالوسيتحر(، ق4141اهلل ) روح دیس، ینیالخم یموسو

 .4، جانیلیاسماع، قم: هيالفقهالقواعد ق(، 4311حسن ) دیس، یبجنورد یموسو


