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رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در
سیاست خارجی (با تکیه بر آیه نفی سبیل)
اصغر آقا مهدوی ،1محمود اکبری

*2

1ـ استاديار دانشکده الهيات و معارف اسالمی دانشگاه امام صادق (عليهالسالم) ،تهران ،ايران
2ـ دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه امام صادق (عليهالسالم) ،تهران ،ايران
پذیرش1931/8/11 :

دریافت1931/7/15 :

چکیده
يکی از قواعد فقهی مهم که تحقق عينی آن در جامعه مسلمين ،سدی مقابل کفار است« ،قاعدة
نفی سبيل» میباشد؛ بر اساس قاعده مذکور ،خداوند متعال در عالم تشريع ،تکوين و در مقام
احتجاج ،طريقی و سبيلی عليه مؤمنين برای کفار قرار نداده است.
در بحث رابطه نفی سبيل با استراتژیهای مطرح در نظام بينالملل ،هر چند هر يک از اين
استراتژیها در بعضی شرايط با مفاد قاعده نفی سبيل نزديک میباشند اما نمیتوانند کامالً
منطبق بر قاعده نفی سبيل باشند؛ به لحاظ اينکه مفهوم نفی سبيل امری فراتر از اين استراتژیها
را میفهماند و آن «استقالل مسلمانان» و «نفی هرگونه سلطه کفار» است.

کلیدواژهها :نفی سبيل ،سبيل ،سلطه ،سياست خارجی ،کفار.

* نويسندة مسئول مقاله

E-mail: akbary64@gmail.com
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مقدمه
در عصر حاضر وسيعترين و فراگيرترين هجمههای سياسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،دينی،
اخالقی و نظامی به اسالم و مسلمين صورت میگيرد و همه جهان کفر در مقابل جهان
اسالم صفآرايی کردهاند؛ بديهی است که کوچکترين غفلت باعث آن خواهد شد که
دشمنان دين اسالم بر همه ابعاد وجودی مسلمين سيطره و تسلط يابند و مسلمانان را به
مذلت و اسارت خويش درآورند و اين در حالی است که در آئين جامع دين قويم اسالم،
احکام و قواعد متقن وجود دارد که به طرق مختلف جامعه اسالمی را به مقابله هوشمندانه
در مقابل کفار واجب میگرداند.
يکی از اين قواعد مهم و حياتی «قاعده نفی سبيل» است که تبيين عينی آن در جامعه
مسلمين ،سدی محکم و بنيانی مرصوص در مقابل سيل هجمه همهجانبه کفار معاند
میباشد؛ بر اساس اين قاعده ،خداوند متعال در قوانين و شريعت اسالم ،به هيچ روی ،راه
نفوذ و تسلّط کفّار بر مسلمانان را باز نگذارده است .بر اساس اين قاعده ،در جامعه اسالمی
نبايد در هيچ جنبهای ميدان به کفار داده شود و در هر عقد و پيمان و داد و ستدی ،بايد از
حکمی که موجب علو آنان میشود ،جلوگيری کرد( .عميد زنجانی ،1721 ،ج )805 :9در
صورت عملی شدن اين اصل و قاعده فقهی ،کفّار و بيگانگان کوچکترين راه نفوذ و
تسلّط سياسی ،نظامی و اقتصادی بر مسلمانان نخواهند داشت.
پرسش اصلی در اين مقاله اين است که منظور از نفی سبيل در قاعده نفی سبيل چه
میباشد و رابطه اين قاعده با استراتژیهای مطرح در سياست خارجی چيست؟
برای پاسخ به اين پرسش در اين مقاله ،بعد از تعريف قاعده نفی سبيل ،به بررسی
تفصيلی آيه نفی سبيل و مفاد آن پرداخته و ديدگاههای مختلف مورد کنکاش قرار گرفته
است و در ادامه ،استراتژی مطرح در سياست خارجی و رابطه قاعده نفی سبيل با اين
استراتژیها مورد تحليل واقع شده است.

تعریف قاعده نفی سبیل
منظور از قاعده نفی سبيل اين است که هر گونه سبيل و راهی که به هر طريق منجر به
تسلط کفار بر مسلمانان و مؤمنان شود ،ممنوع بوده و هرگاه چنين اختيار و اقتدار
سلطهآميزی از طرف غير مسلمان عليه مسلمانی اعمال شود ،موضوع قاعده نفی سبيل
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صدق میيابد و بر اساس اين قاعده ،در اسالم هر حکمی که مستلزم چنين سلطهای باشد،
الهی نبوده و به مقتضای اين قاعده نبايد به آن عمل گردد( .بجنوردی ،1953 ،ج.)154 :1
برای اثبات قاعده نفی سبيل ،به ادلّه اربعه (قرآن ،سنت ،اجماع و عقل) استدالل شده
()1

است؛ از آنجا که در اين مورد ،استدالل به قرآن (آيه نفی سبيل)

به لحاظ قطعی السند

بودن (مجلسی ،1707 ،ج )991 :1از درجه نخست اهميت برخوردار است ،بهگونهای که
عنوان قاعده هم از آن گرفته شده است ،در اين نوشتار به بررسی تفصيلی آيه نفی سبيل
پرداخته میشود؛ ابتدا الزم است برای تبيين و فهم هر چه بهتر آيه ،معنی مفردات آن
روشن گردد:
لن:
از عبارت ابن هشام در مغنی اللبيب بر میآيد که زمخشری «لن» را برای تأکيد نفی
دانسته است( .زمخشری ،1704 ،ج )804 :1مشهور در بين نحويين همين است که «لن»
نفی ابد میکند.
مفسران شيعه بدون اختالف نظر« ،لن» را برای نفی ابد دانستهاند؛ شيخ طوسی در تفسير آيه
میگويد« :اين (لن ترانی) دليل بر آن است که خداوند متعال نه در دنيا و نه در آخرت ديده
نخواهد شد ،زيرا «لن» به صورت هميشگی نفی ابد میکند( ».شيخ طوسی ،بیتا ،ج)896 :7
طبرسی نيز در تفسير خود همين را میگويد :معنای «لن ترانی» اين است که هرگز مرا
نخواهی ديد ،زيرا «لن» برای نفی ابد است ،همانگونه که «وَ لَنْ يَتَمَنَوْهُ أَبَداً» (بقره )38/و
«لَنْ يَخْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ» (حج )49/نيز نفی ابد را میرساند (طبرسی ،بیتا ،ج9و.)491 :7
عالمه طباطبايی نيز «لن ترانی» را نفی ابدی رؤيت خداوند متعال تفسير کرده ،و «لن»
را ظاهر در نفی ابد دانسته است (طباطبايی ،1965 ،ج.)289 :5
با پذيرش معنای «نفی ابد» برای «لن» ،آيه نفی سبيل ،عدم تشريع هميشگی و ابدی
قوانين و مقرراتی را میرساند که موجب سلطه کافرين بر مسلمانان شود.
جعل:
واژه جعل و مشتقات آن ،از جمله واژه يجعل که در آيه شريفه به کار رفته ،در لغت
عرب کاربردهای متعددی دارد؛ از قبيل وضع کردن ،ساختن ،قرار دادن ،شروع به کاری
کردن و( ...ابن منظور ،1708 ،ج 900 :2و .)901
کاربرد «جعل» در معناهايی که برای آن ذکر شده است ،از ساختار کالم و سياق جمله
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بهدست میآيد و معنايی که با ساختار آيه مورد بحث تناسب دارد ،معنای «وضع کردن»
است؛ ابن منظور نخستين معنايی را که برای واژه «جعل» ذکر کرده ،همين معنا است:
«جعل الشیء يجعله و جعال ...وضعه»( .ابن منظور ،1708 ،ج)900 :2؛ بنابراين کلمه «لَنْ
يَجْعَلَ» در آيه به معنای آن خواهد بود که« :هرگز وضع نکرده و نخواهد کرد».
شايان ذکر است که منظور از جعل در آيه «جعل تکوينی يا تشريعی يا هر دو» در
بخش بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کافر:
کافر در لغت از ريشه «کُفر» (کَفَرَ ،يَکفُرُ ،کُفراً ،بر وزن فَعَلَ ،يَفعُلُ) به معنای جحد و
انکار يک چيز ،يا از ريشه «کَفر» (کَفَرَ ،يَکفِرُ ،کَفراً ،بر وزن فَعَلَ ،يَفعِلُ) به معنای پوشش
گذاشتن بر چيزی است( .طريحی ،1705 ،ج1845 :9؛ ابن منظور ،1708 ،ج )177 :8
کسانی که به خدا و پيامبر او ايمان نمیآورند ،به هر دو معنی ،کافر ناميده میشوند؛
چون آنان هم روی حقايق سر پوش مینهند و هم آنرا انکار میکنند؛ ولی در اصطالح
فقه ،کافر به کسی گفته میشود که دين اسالم يا يکی از ضروريات آن را نپذيرد .چنان که
محقق حلی میگويد« :کافر به کسى گفته مىشود که از دايره دين اسالم خارج شده باشد
و يا اين که داخل در اسالم باشد ،اما يکى از ضروريات آنرا انکار کند؛ مانند خوارج و
غُالت»( .محقق حلّی ،1705 ،ج .)72 :1
ساير فقيهان نيز مشابه همين تعريف را از کافر بيان نمودهاند؛ بهعنوان مثال سيد يزدی
در کتاب عروة الوثقی میگويد« :کافر کسى است که وجود خدا يا يگانگى او يا رسالت
پيامبر را انکارکند يا يکى از ضروريات دين را با توجه به ضرورى بودن آن انکار نمايد
بهگونهاى که مستلزم انکار رسالت شود»( .طباطبايی يزدی ،1703 ،ج )64 :1امام خمينی
(ره) هم در تعريف کافر میفرمايد« :کافر کسى است که آيينى غير از آيين اسالم را بپذيرد
و يا آيين اسالم را بپذيرد ،اما يکى از ضروريات آن را انکار نمايد ،به گونهاى که انکار
وى به انکار اصل ر سالت يا انکار پيامبر اسالم (ص) و يا کاستن از شريعت پاك او
بينجامد»( .خمينی ،1703 ،ج)106 :1
با توجه به جمع محلّی به «ال» بودن «الکافرين» ،عدم تخصيص آن و قرينة سياقيه،
(مراغی ،1715 ،ج )983 :2منظور از کافر در اين آيه ،عام است و همه اقسام نامبرده (ذمّی
و حربی و مرتد) را شامل میشود.
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مؤمن:
مراد از مؤمن در اينجا کسی است که با شهادت به توحيد و رسالت پيامبر اسالم
(صلیاهلل عليه و آله و سلم) ملتزم به احکام اسالم گرديده است؛ بدين معنا ،کليه فرق و
مذاهب اسالمی (بهجز آنهايی که محکوم به ارتدادند) مشمول حکم آيه شريفه میگردند.
(مکارم شيرازی ،1711 ،ج.)140 :1
به عبارت ديگر مقصود از مؤمنين در آيه نفی سبيل ،مسلمانان است نه معنای اخص از
مسلمانان؛ زيرا مقصود از ايمان ،آن چيزی است که موجب خروج از مرز کفر و منتسب
شدن به ايمان و اسالم شود و دليل آن را میتوان قرينه مقابله مؤمنين با کافرين در آيه نفی
سبيل دانست و عالوه بر آن روايت حمران بن اعين از امام (عليهالسالم) که در پايان عرض
میکند:
آيا برای مؤمن به نسبت مسلمان از لحاظ فضيلت و احکام برتری هست يا خير؟ امام
(عليهالسالم) در جواب میفرمايد« :خير ،احکام و فضائل نسبت به هر دو ،يکسان جاری
میشود( ».کلينی ،1704 ،ج)26 :2
بديهی است اين حديث به معنای نفی فرق ماهوی بين ايمان و اسالم نيست؛ زيرا در
ايمان ،بجز اعتقاد قلبی و اظهار به زبان ،التزام عملی تقيد به منهج و صراط عمل که همان
امامت است نيز منظور شده است چنانکه ايمان نيز به نوبه خود درجات متفاوتی دارد.
(لنکرانی  ،1716ج 282 :1و )289
سبیل:
کلمه سبيل در لغت به معنی راه و طريق است (ابن فارض ،1707 ،ج )190 :9و از
ماده «سبل» است که بر ارسال چيزی از باال به پايين و نيز امتداد چيزی داللت میکند و
اينکه راه را سبيل میگويند به خاطر اين است که دارای امتداد است( .ابن فارض،1707 ،
ج )190 :9ضمناً سبيل به معنی سبب ،علت ،انگيزه ،حجت و دليل نيز آمده است( .جرّ،
)1163 :1943
معنی اين واژه در قرآن کريم به سه صورت است:
1ـ معنای راه و طريق جغرافيايی :مثالً در آيه شريفه «فَاتَخَذَ سَبيلَهُ فِی الْبَحْرِ سَرَباً»
(کهف )61/در معنای راه و طريق جغرافيايی استعمال شده است و معنی آيه اين است که:
«پس آن ماهی راه خود را به صورت سرازير در دريا در پيش گرفت».
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2ـ راه معنوی :و در مورد بسياری در معنای راه معنوی به کار رفته است مانند جاهايی
که به صورت «سبيل اهلل» و مانند آن آمده است.
9ـ به معنای تسليط ،غلبه و حجت :در مواردی که با ترکيب «جعل له عليه» آمده؛
مانند آيه نفی سبيل( )2که سبيل در اين آيه ،به معنای غلبه و قهر و استيالء است همچنين به
جهت غلبه و استيالء لفظی و عقلی در معنای داللت و حجت میباشد.

مفاد آیه نفی سبیل
بحثی که در مورد مفاد آيه نفی سبيل ،مطرح میشود اين است که امر نفی شده در آيه
چه چيزی میباشد؟ آيا فقط نفی حجت کفار بر مؤمنين در روز قيامت است يا عالوه بر آن
موارد ديگر از قبيل تشريع و تکوين هم نفی شده است؟ به طور کلی در اين مسأله سه
ديدگاه وجود دارد؛

1ـ نفی حجت در روز قیامت
عدهای از مفسرين و فقها مقصود از نفی سبيل را فقط نفی حجت در قيامت میدانند و
نفی تشريع و نفی تکوين را قبول نکردهاند و دليل ايشان برای مدعای خويش ،جمله قبل
از آيه است که خداوند میفرمايد« :فَاللَهُ يَحْکُمُ بَيْنَکُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ» (نساء )171/و نيز
روايتی از حضرت علی (عليهالسالم) که مقصود از نفی سبيل را قيامت و يوم الحکم تفسير
کرده است (فاضل هندی ،بیتا ،ج ،)93 :2اين معنا را تائيد میکند .پس تفسير آيه چنين
است :کافران در روز قيامت حجتی بر مؤمنان ندارند ،بلکه مؤمنان بر کافران حجت و
برهان خواهند داشت.
از مفسران ،ابوالفتوح رازی در تفسير روض الجنان و روح الجنان (ابوالفتوح رازی،
 ،1705ج )185 :6بر اين عقيده میباشد؛ همچنين مرحوم طبرسی در مجمع البيان ،پس از
ذکر اقوال مختلف ذيل اين آيه ،قول نفی حجت در روز قيامت را مورد تأييد خود قرار
میدهد( .طبرسی ،بیتا ،ج)134 :9
از ميان فقها ،شيخ انصاری در «مکاسب» (انصاری  ،1715ج )857 :9و آيتاهلل خويی در
«مصباح الفقاهة» (توحيدی ،1714 ،ج )58 :8بر اين باورند که مقتضای ظهور آيه و سياق
و صدور آن ،اين است که آيه اختصاص به آخرت دارد و شامل سبيل دنيوی نيست و
جمله قبلش «

» قرينه است بر اين که مراد ،نفی سبيل در آخرت
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است چون حکم خدا بين بندگان در روز قيامت خواهد بود و غير از خدا کسی حکم
نخواهد کرد و در آن روز است که کافر به هيچ وجه سبيلی بر مسلمانان نخواهد داشت.
به نظر میرسد اين نظر خالی از اشکال نباشد زيرا اوالً بنا به ادعای برخی محققين به
خاطرِ آمدن اين حديث در منابع اهل سنت ،مثل کنزالعمال ،اين روايت ضعيف است؛
(لنکرانی ،1716 ،ج296 :1؛ ابن عربی ،1721 ،ج)803 :1
ثانياً به مجرّد اينکه جمله قبلش «

» است ،داللت بر اختصاص

نمیکند زيرا مورد ،مخصّص نيست( .لنکرانی ،1716 ،ج)294 :1
به عبارت ديگر تفسير يکی از مصاديق آيه توسط حضرت علی (عليهالسالم) با عموم
مراد خداوند منافاتی ندارد؛ يعنی ظاهر آيه میفهماند که مراد خداوند نفی غلبه کافر بر
مؤمن است چه به وسيله حجت در قيامت و چه نسبت به احکام در مقام تشريع و
قانونگذاری؛ (بجنوردی ،1953 ،ج)130 :1
ثالثاً شايد مقصود حضرت از تفسير آيه به نفی حجت در قيامت ،دفع توهم نفی جعل
تکوينی است ،زيرا غلبه کفار بر مؤمنان در واقع خارجی اتفاق افتاده و خداوند در قرآن
جريان شکست مسلمانان در غزوه احد را بيان میکند( )9(.بجنوردی ،1953 ،ج)130 :1

2ـ نفی تشریعی
برخی از فقها قائل به نفی تشريع میباشند؛ بدينگونه که چون شارع مقدس در مقام
تشريع و بيان يک قاعدة کلی در جامعة اسالمی است ،هر حکم ،عقد و قراردادی که سبب
علوّ کافر و استيالی کافر بر مسلم شود ،در اين آيه نفی شده است .خداوند تبارك و تعالی
در عالم تشريع حکمی را که موجب سبيل و سلطه کفار بر مؤمنين باشد ،قرار نداده است
برای نمونه ،به چند مورد اشاره میکنيم:
مرحوم مقدس اردبيلی در اين باره مینويسد :با اين آيه میتوان استدالل کرد بر اينکه
کافر از هيچ راهی از قبيل تملک ،اجاره ،رهن و غير اينها تسلطی بر مسلمانان ندارد؛ چرا
که در اينجا نکره در سياق نفی است و آن مفيد عموم است پس هيچ سبيلی برای کافر
عليه مسلمان وجود ندارد (اردبيلی ،1945 ،ج.)884 :2
مير عبدالفتاح مراغی در «العناوين الفقهيه» مینويسد :خداوند متعال در اين آيه ،سبيل
کفار بر مؤمنين را به طور عموم نفی کرده است .پس هر چيزی که راه سلطه کافر بر
مسلمان باشد از جانب خدا جعل نشده است و چيزی که از جانب خدا جعل نشده باشد
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باطل است چون آنچه خداوند امضاء کرده باشد و به آن راضی باشد صحيح است وگرنه
باطل است( .مراغی ،1715 ،ج983 :2ـ.)984
مرحوم بجنوردی در «القواعد الفقيه» آيه نفی سبيل را مربوط به عالم تشريع میداند و
میگويد آنچه از معنای آيه ظاهر میشود اين است که خداوند تبارك و تعالی در عالم
تشريع ،حکمی را که موجب سبيل و سلطه کفار بر مؤمنين شود ،قرار نداده است و
نمیدهد (بجنوردی ،1953 ،ج.)154 :1
همچنين از فقهای معاصر آيت اهلل فاضل لنکرانی در «القواعد الفقهيه» ،آيه نفی سبيل را
مربوط به مقام تشريع میداند و مینويسد :آيه ظهور بر اين دارد که خداوند تبارك و
تعالی در عالم تشريع ،حکمی را که موجب سبيل و سلطه کفار بر مؤمنين باشد قرار نداده
است و نمیدهد( .لنکرانی ،1716 ،ج)296 :1

3ـ نفی تکوینی
منظور از نفی حکم تکوينی اين است که در عالم تکوين ،خداوند سبحان چنين چيزی
را خلق نکرده است که کافران بر مؤمنين مسلط شوند ،بلکه هميشه مسلمانها تفوق و
سلطه و سلطنت برکفار دارند.
توضيح اينکه در آيه نفی سبيل ،کلمه «سبيل» نکره در سياق نفی میباشد و اين حالت
از نظر ادبی مفيد عموم است و شامل هر نوع سبيلی میشود؛ همينطور تناسب حکم با
موضوع ايجاب میکند که هيچگونه راهی از سوی خداوند بر سلطه کفار بر مسلمين جعل
نگردد.
اما اين که در عالم خارج کفار بر مسلمين سلطه پيدا میکنند ،مربوط به جعل يا عدم
جعل خداوند نيست بلکه منشأ آن عملکرد خود مسلمين است؛ چرا که آنها اگر ملتزم به
ايمان واقعی بودند و به وظايف دينی خود در همة زمينهها عمل میکردند و به جای تفرقه
با هم متحد میشدند و به عزت و استقالل خود فکر میکردند ،در رويارويی با کفار
مغلوب نمیگشتند و در اين صورت نصرت الهی را هم به همراه داشتند؛ اما بنا بر قول آن
دسته از مفسران و علمائی که آيه نفی سبيل را مربوط به مقام احتجاج و يا حداکثر مقام
تشريع میدانند ،نفی تکوين از آيه نفی سبيل برداشت نمیشود؛ بدين گونه که با توجه به
اينکه ما در خارج بالوجدان مشاهده میکنيم که کفار بر مسلمين غلبه دارند و در طول
تاريخ ،چه در دوران قبل از پيامبر اکرم (صلیاهلل عليه و اله و سلم) و چه بعد از آن،
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همواره مؤمنين اذيتها و مشقّاتی را تحمل کردهاند که از سوی کفار بر آنان تحميل
میشده است و حتی خود پيامبران و ياران نزديک آنان و اوليای بزرگ خداوند بدست
کافران و ظالمان کشته شدهاند .پس معلوم میشود که در عالم خارج غلبه کفار بر مؤمنين
ممکن بوده است و راه آن بسته نشده است و اگر آيه نفی سبيل را شامل اين نوع غلبه و
سلطه بدانيم ،کذب الزم میآيد و برای همين است که ائمه اطهار (عليهم السالم) در
جواب کسانی که خيال میکردهاند با وجود آيه نفی سبيل نبايد کفار بر مسلمانان غلبه پيدا
کنند چون در خارج عکس آن را مشاهده میکردند ،میفرمودند :مراد از آيه ،نفی سبيل از
منظر حجت است (البته اين ،از باب تفسير آيه با يکی از موارد و مصاديق آن است ،زيرا
مورد مخصص نيست)(( )7لنکرانی ،1716 ،ج.)294 :1
بهطور کلی دو نحوه توجيه و بيان برای تبيين ديدگاه نفی تکوين وجود دارد:
عالمه در تفسير الميزان پس از تأويل آيه نفی سبيل به روز قيامت که در آن روز
مؤمنان بر کافران مسلط خواهند بود ،میفرمايد :ممکن است نفی سبيل را به دنيا و آخرت
يا هر دو تعميم دهيم؛ زيرا در دنيا نيز مؤمنان به اذن خداوند و تا زمانی که ملتزم و متعبد
به لوازم ايمان خود هستند ،بر کفار چيره خواهند شد و خداوند فرمود« :وَ ال تَهِنُوا وَ ال
تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنينَ»( .طباطبايی ،1965 ،ج )116 :8
اشکال نظر عالمه اين است که پيامبران و ائمه (عليهم السالم) و اولياء و شهدا با اينکه
ملتزم و متعبد به لوازم ايمان خود بودند اما در طول تاريخ ،حکومتهای باطل و جائر و
کافر و ملحد بر سر کار آمده و آنان را دچار انواع تعذيب و رنجها نمودهاند و حتی خود
پيامبران و ياران نزديک آنان و اوليای بزرگ خداوند بدست کافران و ظالمان کشته شدهاند.
در اين خصوص امام خمينی (ره) معتقد است :اما آيه کريمه« ،وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ
لِلْکافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيالً» ،با صرف نظر از ابتدای آيه ،بر اساس تفاسير و غير تفاسير
احتماالتی وجود دارد؛ زيرا سبيل به معنای نصر ،حجت در دنيا ،حجت در آخرت ،سلطه
اعتباری و سلطه خارجی میباشد و ادعای اينکه سبيل در يکی از اين معانی به کار رفته
است ناتمام میباشد ،بلکه آنچه در آيه آمده ،نفی به معنای عام است و هر يک از اين
موارد میتواند مصداق آن باشد؛ زيرا سبيل به معنی راه است و معانی ديگر مجازی هستند
و در قرآن کريم در بعضی موارد همان معنای حقيقی سبيل مراد است و در اغلب موارد،
معنای مجازی به طور حقيقت ادعايی اراده شده است مانند «سبيل اهلل»« ،سبيل المؤمنين»،
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«سبيل المجرمين»« ،سبيل المفسدين»« ،سبيل الرشد» و «سبيل الغی» و ...که کلمه سبيل در
معنی راه استعمال شده به ادعای اين که معنويات مانند حسيات هستند .در آيه نفی سبيل
هم مراد ،مطلق نفی سبيل است و معنای آيه اين است که خداوند متعال ،طريق و سبيلی
بر کافران عليه مؤمنين قرار نداده و نمیدهد چه در عالم تشريع و چه در عالم تکوين و
چه در مقام احتجاج؛ امر دائر مدار اين نيست که فقط يکی از معانی مراد باشد( .امام
خمينی ،1943 ،ج)421 :2
حکم به نفی تکوين نيز به اين خاطر است که خداوند متعال ،رسولش (صلی اهلل عليه و
آله) و مؤمنين را با تأييدات مادی و معنوی و همچنين با امدادهای غيبی و با دادن وعده
پيروزی کمک میکند؛ همانطور که در قرآن میفرمايد« :

»:

(آل عمران« )129/و به حقيقت خداوند شما را در جنگ بدر يارى کرد و غلبه بر دشمن
داد با آنکه شما از هر جهت در مقابل دشمن ضعيف بوديد».
و فرمود« :

»( :توبه« )28/هر آينه خداوند شما را در

جاهای بسيار ياری کرد».
و فرمود« :

»( :آل عمران)128 /

«خداوند براى حفظ و نصرت شما پنج هزار فرشته را با پرچمى که نشان مخصوص سپاه
اسالم است ،به مدد شما مىفرستد».
و فرمود« :إِذا جاءَ نَصْرُ اللَهِ وَ الْفَتْحُ»( :نصر« )1/زمانی که نصرت و فتح از ناحيه خدا
برسد».
اين آيات موجب تقويت نفوس و باعث اطمينان پيدا کردن مؤمنين به پيروزی میشود
بنابراين ،خداوند متعال در عالم خارج راههای بسياری را برای مؤمنان عليه کافران گشوده
است و هرگز راهی برای کافران عليه مؤمنان قرار نداده و نخواهد داد؛ چرا که هيچ وقت
آنان را به صورت ظاهری يا معنوی حمايت نکرده که موجب نيرومندی و غلبه آنان گردد.
اينگونه تأييدها برای مؤمنان افزون بر اموری است که در بين همه طوائف بشر مشترك
است که عبارت است از اعطای عقل ،نيرو و قدرت؛ بنابراين میتوان گفت که خداوند
برای کافران عليه مؤمنان راه برتری در عالم تکوين نمیگشايد ،بلکه برای مؤمنان بر کافران
راه بلکه راهنما میگشايد( .امامخمينی ،1943 ،ج)429 :2
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بنابراين ،خداوند هرگونه عملی را اعم از تکوينی يا تشريعی که موجب ياری رساندن
به کافران ،غلبه فکری و فرهنگی آنان در دنيا ،غلبه و برتری استدالل و برهان آنها در
آخرت يا سلطه و حاکميت اعتباری ،فيزيکی و تکوينی آنان باشد ،نفی کرده است.
امام (ره) بعد از توضيحات ديگری ،به يک نکته ظريف اشاره میکند و میفرمايد:
« ممکن است در اينجا يک وَجه سياسی در ميان باشد و آن اينکه نظر مسلمانان معطوف
شود بر اينکه خروج از سلطه کفار به هر وسيله ممکن الزم است؛ چرا که تسلط کفار بر
مسلمانان و سرزمينهای آنان از سوی خداوند متعال نيست زيرا خداوند سلطهای برای
کافران بر مؤمنان قرار نداده است تا نگويند که رد اين تسلط به خاطر تقدير و قضای الهی
است و چارهای جز تسليم و رضايت به آن نيست» زيرا اين مسئله تسليم به ذلّ و ظلم
است و خداوند آن را نمیپسندد؛ چون عزت مخصوص خدا و رسول و مؤمنين است
(امامخمينی ،1943 ،ج 421 :2و .)428
بر همين اساس ،ايشان در کتاب تحرير الوسيله موارد تطبيق اين قاعده را میآورد ،به
طوری که در اکثر ابواب فقهی مثل معامالت و نکاح ،واليات و غير آن را جاری ساخته
است .در اينجا به نمونهای از اين موارد بهطور کلی اشاره میکنيم:
1ـ اگر مسلمين از طرف کفار در خطر استيالی سياسی و اقتصادی قرار بگيرند ،به
طوری که منجر به اسارت سياسی و اقتصادی آنان گردد و يا منتهی به وهن اسالم و
مسلمين باشد ،دفاع بر همه مسلمين واجد شرايط واجب میگردد و بايد با وسايل مشابه و
مقاومت منفی از قبيل نخريدن و مصرف نکردن کاالهای آنان و خودداری از روابط و رفت
()8

و آمد و هر نوع معامله با آنها در جهت دفع اين خطر مبارزه نمايند.

2ـ اگر روابط تجاری با کفار موجب نفوذ و استيالی سياسی يا اقتصادی يا فرهنگی بر
مسلمين گردد و نهايتاً زمينه استعمار بر آنان را فراهم آورد ،بر همه مسلمين واجب است
که از چنين روابط و قراردادهايی اجتناب ورزند.
9ـ روابط سياسی و مراودهها و قراردادهای نظامی با کفار اگر موجب استيالی سياسی
و نظامی و تعهدات دست و پاگيری که منجر به استعمار و اسارت مسلمين میگردد باشد،
حرام و کليه اين قراردادها باطل و فاقد اعتبار قانونی است و بر همه مسلمانان واجب
است در ارشاد رؤسای مسلمين که تن به چنين قرادادهايی دادهاند بکوشند و با مقاومت
منفی در برابر آن بايستند و مبارزه کنند.

فصلناهم ربرسياهي حقوق عم

ومي  /سال اول ،شماره  - 1پاييز 1931

58

جمع بندی مفاد آیه نفی سبیل
معنی «سبيل» در لغت به معنی طريق و راه است و معانی ديگر مجازی هستند .در
قاعده نفی سبيل« ،سبيل» به معنی راهی برای سلطه میباشد و معنای آيه اين است که
خداوند متعال ،طريقی و سبيلی برای کافران عليه مؤمنين قرار نداده و نمیدهد (چه در
عالم تشريع و چه در عالم تکوين و چه در مقام احتجاج) و آنچه در آيه آمده ،نفی به
معنای عام است و هر يک از اين موارد مصداق آن میباشد و امر دائر مدار اين نيست که
فقط يکی از معانی مراد باشد .بنابراين ،خداوند هرگونه عملی را اعم از تکوينی يا تشريعی
که موجب ياری رساندن به کافران ،غلبه فکری و فرهنگی آنان در دنيا ،غلبه و برتری
استدالل و برهان آنها در آخرت يا سلطه و حاکميت اعتباری ،فيزيکی و تکوينی آنان
باشد ،نفی کرده است .پس مستفاد از آيه اين است که اراده تکوينی و تشريعی الهی بر اين
تحقق گرفته است که راه نفوذ و سلطه کافران بر مسلمانان ،در هر شکل و مصداقی اعم از
خارجی ،تکوينی ،معنوی ،فرهنگی و اعتباری مسدود شود.

رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در سیاست خارجی
مفهوم استراتژی در سياست خارجی عبارت است از نقشه کالن و جهتگيری مشخص
که هر دولت بايد در صحنه سياست خارجی طبق آن عمل کرده و از آن عدول نکند و
تمامی فعاليتها و برنامهريزیها در جهت تحقق آن صورت گيرد؛ اين نقشه کالن از
مقاصد عالی شروع شده و آنها را به سطوح ميانی و نهايتاً مشرف بر اقدام میکشاند؛ در
عين حال دولتها به تبع نيازهای داخلی ،موقعيت جغرافيايی و نيز تحت تأثير ساختار و
عملکرد نظام بينالمللی ،جهتگيریها و استراتژیهای خاصی را بهمنظور تأمين هدفها و
منابع خويش برمیگزينند (مقتدر.)178 :1940 ،
بهطور کلی کشورها ممکن است در سياست خارجی خود به يکی از سه استراتژی زير
عمل کنند:
الف) سياست انزوا طلبی؛
ب) سياست عدم تعهد و بیطرفی؛
ج) سياست ائتالف و اتحاد( .مقتدر.)178 :1940 ،
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قبل از بيان رابطه نفی سبيل با استراتژیهای مطرح در سياست خارجی ،الزم است
توضيح مختصری در مورد هر يک از استراتژیهای فوق داده شود.

سیاست انزوا طلبی
نشانهها و شاخصهای سياست انزوا عبارتست از سطح کم درگيری ،تعداد اندك سهم
مراودات ديپلماتيک و بازرگانی و عدم تمايل به تعهد نمودن نيروهای نظامی به خارجیها.
پيروی از سياست انزوا وقتی امکانپذير است که سيستم بينالمللی دو قطبی نباشد و
قدرت و نفوذ پراکنده باشد؛ زيرا در سيستم دو قطبی تأمين منافع و هدفها و آرمانهای
ملی با پيروی از سياست انزوا امکانپذير نيست؛ از نظر نيازهای داخلی ،معموالً واحدهای
سياسی که سِمَتگيری انزوا را اختيار میکنند از نظر نيازهای اقتصادی و اجتماعی به خود
متکی هستند( .مقتدر)178 :1940 ،
استراتژی انزواطلبی برآنست که مراودات ديپلماتيک ،اقتصادی ،فرهنگی و نظامی با
ساير واحدهای سياسی را به حداقل کاهش دهد .دولتی که از لحاظ جغرافيايی دور از
مناقشات و بحرانهای بينالمللی واقع شده و کمتر تحت فشارهای بينالمللی است و از
خود بسندگی نيز برخوردار است .چنانچه اوضاع و احوال نظام بينالمللی به آن کشور
اجازه دهد ،میتواند به گونهای موفقيت آميز از اين استراتژی بهرهمند شود (قوام:1950 ،
.)184
استراتژی انزواطلبی معموالً در قالب استراتژی بلند دامنه حفظ وضع موجود طرح و
اجرا میشود .پذيرش اين استراتژی عالوه بر عوامل داخلی بر عوامل خارجی نيز مبتنی
است .دولتی میتواند به اين استراتژی متعهد شود که به لحاظ جغرافيايی و از لحاظ
کارکردی دور از مناقشات و بحرانهای بينالمللی باشد( .سيف زاده)244 :1958 ،
از مشخصات ديگر کشورهايی که سياست انزوا طلبی را انتخاب میکنند ،اين میباشد
که آن کشور اصوالً موافق حفظ وضع موجود است و حوزه اطالق منافع آن محدود است
(قوام.)147 :1950 ،

سیاست بیطرفی و عدم تعهد
سياست بیطرفی در نتيجه قرارداد و با تضمين کشورهای بزرگ صورت میگيرد ولی
سياست عدم تعهد ،بدون تضمين يک کشور براساس ابتکار رهبران سياسی آن ،با توجه به
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ماهيت و سرشت نيازهای اقتصادی -اجتماعی و سياسی آن کشور صورت میگيرد.
نشانههای سياست عدم تعهد عبارت است از« :متعهد کردن نيروهای نظامی کشور و
خودداری از واگذاری پايگاه نظامی بلوكهای نظامی و رهبران بلوكها به اين کشورها که
گاهی از نظر سياسی طرفدار غرب و گاه طرفدار شرق باشند ...بعضی قائل میباشند که
اعالم اصول سياست همزيستی مسالمتآميز نيز جزء شاخصهای سياست عدم تعهد است»
(مقتدر.)174 :1940 ،
استراتژی بیطرفی ،خاص آن دسته از بازيگرانی است که هيچگونه بلند پروازی نظامی
ندارند .نيروی نظامی اندکی به منظور تأمين جنبههای دفاعی ايجاد میشود؛ ولی عليه
ديگران مورد استفاده قرار نمیگيرد .با اعالم اين استراتژی بازيگر بیطرف خود را از حق
اتحاد و هم پيمانی با بازيگران اصلی محروم میکند؛ بدان اميد که تماميت ارضی و
استقالل داخلی و خارجیاش حفظ شود .دولت بیطرف نبايد به اتحاديههای نظامی
بپيوندد و نيز نبايد پايگاههای نظامی در اختيار ديگران قرار دهد.
از لحاظ سياسی ،استراتژی بیطرفی در واقع با عنايت به منافع بازيگر بیطرف و
همچنين مصالح کليه بازيگران بزرگ بينالمللی تنظيم میشود .به لحاظ اين تجانس و
همگونی منافع ،قدرتهای بزرگ معموالً متعهد میشوند که به مفاد استراتژی بیطرفی
کشور بیطرف ،احترام گذارند .اين توافق دو جانبه موجب میشود که دولت بیطرف ،در
مبادالت بينالمللی نقشی انفعالی ايفا کند( .سيف زاده)245 :1958 ،

سیاست اتحاد و ائتالف
استراتژیهای عدم تعهد ،بیطرفی و انزواطلبی دولتها را بر آن وا میدارد تا از قبول
تعهدات سرباز زنند و به ويژه از لحاظ نظامی خود را به قدرتهای بزرگ متعهد نکنند؛ در
نوع ديگری از جهتگيری ،بازيگران متوسطی چون کرهجنوبی  -در مقابلِ کرهشمالی -به
استراتژی تعهد و اتحاد استراتژيک با غرب و شرق روی آوردند .اين دولت احساس
میکند که بدون قبول برخی از تعهدات ،به ويژه تعهدات نظامی ،قادر به مقابله با
تهديدات خارجی و يا دفاع از منافع ملی و تحقق اهداف سياست خارجی خود نخواهد
بود .اين سياست ،وقتی اتخاذ میگردد که کشوری معتقد است که به تنهايی نمیتواند
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هدفها و منافع خود را خواه در داخل يا در خارج تحصيل کند و نيز ناشی از يک خطر
مشترك است که به اتکاء منافع ملی قابل دفع نيست.
« هدف از تشکيل اتحادها از يک سو افزايش نفوذ ديپلماتيک و از سوی ديگر ايجاد
بازدارندگی در برابر خطر متصوره است» (مقتدر.)180 :1940 ،
وجود منافع اقتصادی ،ايدئولوژيک و امنيتی مشترك ،دولتها را بر آن میدارد تا در
چهارچوب همکاریهای درون گروهی (بلوکی) ،اتحادها و ائتالفهايی بهوجود آورند
(بازار مشترك اروپا و ناتو) يا در خارج از گروه (همکاریهای نظامی و تکنولوژيکی ميان
آمريکا و چين) تعهداتی را بپذيرند؛ بهطور کلی علت عمده متعهد شدن واحدهای سياسی
به يکديگر ،افزايش نفوذ ديپلماتيک ،ايجاد بازدارندگی ،حفظ امنيت و تحقق هدفها و
منافع ملی از طريق ترکيب توانايیها ،بهويژه توانايیهايی اقتصادی و نظامی ،میباشد.
معموالً منظور اصلی دولتهايی که به اتحادهای رسمی میپيوندند ،کسب منافع بيشتر
است؛ منافعی که کسب آنها قبل از پيوستن به ائتالفهای مزبور به سادگی امکان پذير
نبوده يا تأمين آنها بهکلی غير ممکن بوده است .در فرايند قبول تعهدات ،بايد شرايطی را
که باعث متعهد ساختن واحدهای سياسی میشوند و نيز عواملی را که به عملی ساختن
تعهدات مشترك منجر میگردند ،در نظر گرفت؛ همچنين بايد کم و کيف تعهداتی را که
دولتها تقبل میکنند و نيز حوزه عمل تعهدات را از لحاظ جغرافيايی بررسی کرد (قوام،
.)167 :1950

تطبیق استراتژیها با قاعده نفی سبیل
قاعده نفی سبيل با استراتژیهای سياست خارجی ارتباط مستقيمی دارند بهلحاظ اينکه
استراتژیها ،جهتگيریهای کلی يک نظام را نشان میدهند و قاعده نفی سبيل هم حرکت
کلی و سمتگيری کلی نظام اسالمی را نشان میدهد؛ چرا که مفهوم قاعده نفی سبيل
اعالم میدارد که دولت اسالمی بايد طوری سياستگذاری و حرکت نمايد که استقالل و
عزت خود را حفظ نموده و زير بار هيچ سلطهای نرود و در تمام زمينهها ،چه در زمينه
اقتصادی يا سياسی و فرهنگی و غيره ،بايد ضمن مراوده و ارتباط با جهان خارج موجبات
تضعيف و سلطهپذيری خويش را فراهم ننمايد.
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بعد از ذکر مواردی از مهمترين استراتژیهای سياست خارجی و توضيح مختصر آنها،
بايد مشخص شود که قاعده نفی سبيل با کدام يک از استراتژیهای مزبور منطبق است.
ـ قاعده نفی سبيل و سياست انزوا طلبی :با توجه به توضيحاتی که دربارة استراتژی
انزوا طلبی داده شد ،نمیتوان قبول کرد که اين استراتژی بتواند منطبق با قاعده نفی سبيل
باشد؛ زيرا مهمترين خصوصيت استراتژی انزوا طلبی حفظ وضع موجود میباشد ،در
حالی که با توجه به ماهيت استکباری نظام بينالملل و عوامل کفر و نفاق در ميان
ملتهای مسلمان ،همچنين ماهيت استکبار ستيزی قاعده نفی سبيل و تأکيد آن بر نفی هر
گونه سلطه کفار ،قاعده نفی سبيل با حفظ وضع موجود مخالف است و بيشتر به سمت
تحول طلبی میرود ،چرا که قاعده نفی سبيل ضمن تأکيد بر اينکه مسلمانان نبايد سلطه
کفار را بپذيرند ،اعالم میکند مسلمانان بايد از نظر عِدّه و عُدّه تالش نمايند تا در جهات
مورد نظر توفيق حاصل کنند.
البته اين گونه نيست که قاعده نفی سبيل با سياست انزوا طلبی تعارض ذاتی داشته
باشد ،بلکه در برخی موارد ،خودِ قاعده نفی سبيل ايجاب میکند که سياست انزواطلبی را
در پيش گيريم و آن هنگامی است که عدم اتخاذ سياست انزوا طلبی سبب سلطه کفار بر
مسلمانان شود؛ در اين زمان به خاطر نفی سلطه به اين سياست رو میآوريم.
ـ استراتژی عدم تعهد و بیطرفی :اين استراتژی هم گر چه در بعضی نکات و زمينهها
موافق با قاعده نفی سبيل میباشد ولی در کل نمیتواند منطبق با سياست اسالمی باشد؛ از
اين حيث که سياست عدم تعهد زمينهای برای عدم تعهد نيروهای نظامی کشور به خارج و
عدم واگذاری پايگاههای نظامی به شرق و غرب میباشد لذا شايد بتوان گفت در اين
موارد با قاعده نفی سبيل موافق باشد؛ بهعبارت ديگر مفهوم قاعده نفی سبيل ،استقالل
میباشد يعنی مسلمانان از هيچ نظر نبايد تحت سلطه کفار و سلطهگران باشند لذا بايد در
تمامی زمينهها مستقل باشند.
ـ استراتژی اتحاد و ائتالف :در مورد ارتباط اين قاعده با قاعده نفی سبيل بايد گفت
که اصوالً قاعده نفی سبيل با هيچ نوع اتحادی با کفار سازگاری ندارد و گاه در زمينه
اتحاد با کشورهای اسالمی و غير محارب منعی نمیبيند.
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نتیجهگیری
گر چه هر يک از استراتژیهای مذکور در بعضی مواضع و شرايط با مفاد قاعده نفی
سبيل نزديک میباشد؛ اما استراتژیهای مطرح در نظام بينالملل نمیتواند کامالً منطبق بر
قاعده نفی سبيل باشند؛ به لحاظ اينکه مفهوم نفی سبيل «استقالل» را میفهماند و موضوع
آن وجود هر گونه سلطه و سبيل کفار بر مسلمانان میباشد و هر زمانی که اين موضوع
تحقق يابد ،حکم قاعده «نفی هرگونه سلطه» بوجود میآيد؛ به عبارت ديگر مالك ما در
اتخاذ استراتژیهای مذکور نفی سبيل میباشد؛ بدين صورت که در برخی موارد ،نفی
سبيل ايجاب میکند که به سياست انزواطلبی روآورده شود و در بعضی مواقع سياست
عدم تعهد و بیطرفی را پيشه راه خود کنيم همچنين امکان دارد به خاطر نفی سبيل،
سياست ائتالف و اتحاد با کشورهای اسالمی و غير محارب را در جهت تحقق اهداف
اسالمی عملی کنيم.
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یادداشتها
1ـ «الَذينَ يَتَرَبَصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَهِ قالُوا أَ لَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وَ إِنْ کانَ لِلْکافِرينَ
نَصيبٌ قالُوا أَ لَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْکُمْ وَ نَمْنَعْکُمْ مِنَ الْمُؤْمِنينَ فَاللَهُ يَحْکُمُ بَيْنَکُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ لَنْ يَجْعَلَ
اللَهُ لِلْکافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيالً» (نساء.)171/
2ـ «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَهُ لِلْکافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيالً» (نساء.)171/
3ـ «إِنْ يَمْسَسْکُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُه» (آل عمران.)170/
4ـ بيان يک حکم در مورد خاص دليل بر اين نيست که حکم فقط منحصر به همين يک مورد
است ،بلکه حکم کلی است و مورد خاص فقط به عنوان يک نمونه از آن حکم کلی به شمار
میآيد.
5ـ اين مورد تا مورد شماره  ،9از امام خمينی(ره) ،تحريرالوسيله ،ج  ،1ص  754-758اقتباس
شده است.
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اصفهانی ،محمد باقر بن محمد تقی (مجلسی دوم) ( 4141ق) ،مرآ العقول فی شرح أخبار
آل الرسول ،تهران :دار الکتب اإلسالمیه ج.4
انصاری ،مرتضی بن محمد امین (شیخ اعظم) ( ،)4141کتاب المکاسب ،قم :مؤسسه الهادی،
چاپ اول ،ج.3
توحیدی ،محمدعلی (4147ق) ،مصباح الفقاهه (تقریرات درس آیتاهلل خویی) ،قم :مؤسسه
انصاریان ،ج.1
جرّ ،خلیل (4371ش) ،المعجم العربی الحديث ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
حلّی ،نجم الدین جعفر بن حسن (محقق حلّی) ( 4141ق) ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل
و الحرام ،قم :مؤسسه اسماعیلیان ،ج.2
زمخشری ،محمود (4147ق) ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،بیروت :دار الکتاب
العربی ،ج.4
سیف زاده ،حسین ( ،)4311اصول روابط بين الملل ،تهران :نشر میزان.
طباطبایی یزدی ،سید محمد کاظم (4141ق) ،العرو الوثقی فيما تعم به البلوی ،بیروت:
مؤسسة األعلمی للمطبوعات ،ج.4
طباطبایی ،عالمه محمدحسین (4361ش) ،الميزان فی تفسير القرآن ،قم :انتشارات اسالمی،
ج  1 ،2 ،4و . 1
طبرسی ،فضل بن حسن (بیتا) ،مجمع البيان فی تفسير القرآن ،قم :مکتبه آیتاهلل مرعشی،
ج 3 ،4و .1
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طریحی ،فخر الدین (4141ق) ،مجمع البحرين ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،ج.3
طوسی ،محمد بن حسن (بیتا) ،التبيان فی تفسير القرآن ،بیروت :دار احیاء العربی ،ج.1
عمید زنجانی ،عباسعلی (4124ق) ،فقه سياسی ،تهران :انتشارات امیر کبیر ،ج.3
فاضل موحد لنکرانی ،محمد (4146ق) ،القواعد الفقهيه ،قم :چاپ مهر ،ج.4
قوام ،عبدالعلی ( ،)4314اصول سياست خارجی و سياست بينالملل ،تهران :سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
کلینی ،ابو جعفر ،محمد بن یعقوب (4147ق) ،الکافی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیه ،ج.2
متقی ،علی بن حسام الدین ،فاضل هندی4121( ،ق) ،کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال،
بیروت :دار الکتب العلمیه.
مراغی ،سید میر عبدالفتاح (4141ق) ،العناوين الفقهيه ،قم :دفتر انتشارات اسالمی وابسته به
جامعه مدرسین ،ج.2
مقتدر ،هوشنگ ( ،)4311مباحثی پيرامون سياست بينالملل و سياست خارجی ،تهران:
انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی.
مقدس اردبیلی ،احمد بن محمد (4371ش) ،زبد البيان فی براهين احکام القرآن ،قم:
انتشارات مؤمنین ،ج.2
مکارم شیرازی ،ناصر (4144ق) ،القواعد الفقهيه ،قم :مدرسه امام امیرالمؤمنین (علیهالسالم)،
ج .4
موسوی الخمینی ،سید روحاهلل (4371ش) ،کتاب البيع ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی ،ج.2
موسوی الخمینی ،سید روحاهلل (4141ق) ،تحريرالوسيله ،قم :مؤسسه مطبوعات دار العلم ،ج.2
موسوی بجنوردی ،سید حسن (4311ق) ،القواعد الفقهيه ،قم :اسماعیلیان ،ج.4

