
  

  

  

  

  

  

  

 یاسی استقالل سصلا راهبردهاي حفاظت از ینید   درونيواکاو
  دولت اسالمی در روابط خارجی

  عباس رسولی/  علی باقی نصرآبادی/سهراب مروتی
)١٥٥-١٣٣(  

  

  چکیده
.  به حفظ اسـتقالل سیاسـی وابـسته اسـت،حیات دولت اسالمی در روابط خارجی

سـتقالل سیاسـی دولـت نگاه راهبردی به حفاظت از اترین   عالینیزآیات و روایات 
 امـا اینـک و در دولـت اسـالمی ؛کنـد  مـی روابط خارجی را عرضهر حوزۀاسالمی د

 بیش از هر زمان دیگری به راهبردهـای قرآنـی و روایـی ،برآمده از انقالب اسالمی
 پـیش سـؤاالتی کـه در ایـن عرصـه از رو، ازاین. اقتضای زمان و مکان نیاز داریم به

ه راهبردهـایی را بـرای حفـظ های دینی چـ   آموزهاست که آن ،گیرد  میروی ما قرار
خوداتکـایی، اقتـدار، دیپلماسـی،  ؟دکنـ  مـیاستقالل سیاسی دولت اسالمی ارائـه

عـد ُنها بخشی از راهبردهای حفظ اسـتقالل سیاسـی در بگرایی، ت کارآمدی و صلح
 ان گفـت ایـن پـژوهش بـه دنبـال ارائـۀتـو  مـی بنـابراین.روابط خارجی خواهـد بـود

که روابط خارجی یک دولـت اسـالمی چـون جمهـوری کاربردی راهبردهایی است 

                                                       
  .نویسنده مسئول( استاد الهیات و معارف اسالمی دانشگاه ایالم (-   sohrab_morovati@yahoo.com  

  .استادیار پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادققم - baqi1341@gmail.com  
  .ایالمدانشگاه  و حدیث قرآن دکتری علوم دانشجوی-abbasrasuly@yahoo.com  

  ٢٤/٣/١٣٩٧ :تاریخ پذیرش    ٢١/١/١٣٩٧ :تاریخ دریافت



 ١٣٩٧بهار و تابستان / شمارۀ سیزدهم / سال ششم / های سیاست اسالمی        پژوهش١٣٤

ایـن  .دارد  مـینگـاه" نـه شـرقی و نـه غربـی"نظیـر هـایی  هچهارچوبـاسالمی را در 
 و روایـات قـرآنی اسـتنطاق آیـات برمبنـا تحلیلـی و -توصـیفیشـیوۀ  به ،پژوهش
گی و عـزم بـست  هـمنقـش بیـداری اسـالمی،سازی   درصدد برجسته،نامعصوم

مدارانـه و نظـایر آن در  آمیز و عزت  ّبا حفظ عزت و زندگی مسالمتگرایی   ملی، صلح
  .حفظ ماندگاری خارجی دولت اسالمی است

  واژگان کلیدي
  ولت اسالمی و پارادایم، دوابط خارجی، راستقالل سیاسی ،دینی درون

  مقدمه
 الل استق آن میاناز  و، استقالل در جمیع ابعادای  جامعههر رشد فرهنگی ۀبارزترین مشخص

به حفظ استقالل و کرامـت خـود در جمیـع ابعـاد آدمیان را  ی،فرهنگ اسالم. است سیاسی

ش بـودن، یعنی ضابط امر خـوی استقاللبر  های دینی و روایی ما،  در آموزه. دکن  میشسفار

  نفـوذِاعمـالبـدون ... و  اسـییدر امـور س...  کـشورکیـاری و آزادی کامـل یـاخت صاحب

کیدخارجیان  :  چونعباراتیبا کاربرد باره   دراین نیز کریم قرآنطور مشخص،  به. است شده تأ

ْجعلکم (» سرنوشتبودن بر مالك « ُ َ َ ملوکاَ
ً َالتتخـذوا بطانـ(» محـرم قـرار نـدادن غیـر «)ُ

ِ
ُ

ِ
َّ ، )ًهَ

ِّتتخذوا عدوال(» گیری دشمن عدم دوست« ُ َ ُ
ِ

َّ َتخـذ المؤمنـون یال(» ولی قرار ندادن کفار«، )یَ ُ
ِ

ْ ُ ْ
ِ ِ

َّ

الکا
ْ

ِفر ِولن یجعل الله للکافر(» ممنوعیت سلطۀ کفار بر مؤمنان«، و ...)َنیِ ِ
َ ْ ّ

ِ
ُ َ َ ْ َ َ بر کسب،  ...)َنیَ

  .حفظ و تداوم استقالل سیاسی اصرار ورزیده است

 ابعاد فرهنگی جامعـه، بیـانگر نـوع نگـرش افـراد آن عنوان از  بهسیاسی، فرهنگ درواقع

گیـری آن جامعـه از    بهـره  ۀه دیگـران و نحـوهـای خـود بـ  جامعه در تبـادل افکـار و اندیـشه

 اگـر ،منظـر ایـن از.دهای دیگران با حفـظ اصـل اسـتقالل و خوداتکـایی خواهـد بـو  اندیشه

 درواقعهای فرهنگی خود برای ارتباط با دیگران خوب استفاده کند،  ای نتواند از داشته جامعه

 مفهـوم ییف و بازشناسـایـتعربه  باتوجه. تدچار بحران فرهنگی در اهداف سیاسی شده اس

نیل بـه کمـال مطلـوب در بحـث برای  های فرهنگی،  لفهؤها و م   با شاخصهییفرهنگ و آشنا

سـند عنـوان   بـه بایـد راهبردهـایی را،روابط خارجی همراه با حفظ استقالل دولت اسـالمی

هـای   آمـوزهبـر عـالوه.  بـودجامعۀ دینینمودن آنها در  اجرا و درصدد  کردپژوهی ترسیم  آینده
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ملـل و روابـط ال   روابـط بـینانگـاری در عرصـۀ   سـازهتواند نظریۀ  میدینی، مبنای این سخن

کیـد بر ساخت اجتماعی واقعیت ،انگاری   سازه  در نظریۀ. خارجی باشد جهـان . شـود   مـیتأ

گردد که ساخته و ابداع شده است، نه چیزی که بتوان آن را طبیعی، مسلم  چیزی تلقی می
ّ

 یـا 

واسـطه بـه   منظر، امکان دسترسی مستقل و بـی  ازایندیگر، بیانی به. شده فرض کرد  داده قبلاز

کنشۀ هم. جهان وجود ندارد
ُ

د و معنـا پیـدا نـگیر  های انسانی در فضایی اجتماعی شکل می 

و عینیت پیداکردن است که کم و بـیش بـه واقعیـت جهـان، شـکل سازی  این معنا. کنند  می

انسانی آن های   گروههایی است که افراد و ، جهان اجتماعی، نوع نگرشدیگر یانیب به. دهد  می

الهـی، هـای   آرمـان بر،)آیات و روایات( دینیهای   در آموزه،که درصورتی ؛دهند  را شکل می

کید می. ..مخلوقیت هستی، رکنیت خدا در فهم جهان و  از ، تنهـا بخـشی رو ازایـن .شـود تأ

  .  این مقاله باشدهای  ی برای فهم دادهچهارچوبتواند   می سازه انگارینظریۀ

 اجتمـاعی، قلمـرو اجتمـاعی ای برسـاختهمثابۀ  الملل به  سیاست بین، انگاران  دید سازهاز

 از طریـق ارتباطـات و تعامـل میـان واحـدهای آن تعیـین درنهایت،ی آن ها ویژگیاست که 

 آن است که سـاختارهای فکـری و ،نگاریا   سازهۀشناسان   مهم هستی نخستین گزارۀ.شوند  می

معنا هستند که تعریف های با  نظام؛ زیراساختارهای مادی اهمیت دارنداندازۀ  بههنجاری نیز 

کنند کنش  می
ُ

هـا  ، هویـتگـزارۀ دوم. یط مـادی خـود را تفـسیر کننـدگرایان چگونه باید مح  

هستند که به منافع و کنش
ُ

فهم اینکه کن. دهند  ها شکل می  
ُ

گیرند، کلید   ها چگونه شکل می  ش

اند یا مـورد   گردند که درست درک نشده  المللی تلقی می  های بین  تبیین طیف وسیعی از پدیده

 سـوم، کـارگزاران و سـاختارها، متقـابالبراسـاس گـزارۀ. اند  غفلت قرار گرفته
ً

 بـه هـم شـکل 

کید نظریۀ. دهند  می هـای  ی و تـأثیر هویـتانگـاری بـر اهمیـت سـاختارهای فکـر  سـازهتأ

 رویـدادها بـه هـای بـاالیی  حـداقل در الیـه،پیرامـونیهـای  پدیـدهگیری  اجتماعی بر شکل

  .  شود  میدینی نزدیکهای  آموزه

 نظـامی مرکـب از کـنشچهارچوبانگاری، در   الملل در رویکرد سازه  روابط بین
ُ ّ

گرایـی   

 ذهنی شکل طور به و هنجارهایی که ی قواعدبرمبنااجتماعی که در تعامل با یکدیگر هستند، 

ی، ساختارهای فکری و هنجـاری و انگار   سازه  ، نظریۀبنابراین. گیرد  ، صورت می استگرفته
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. بخـشد  الملـل را سـامان مـی  ّ هویـت اسـت کـه روابـط خـارجی و سیاسـت بـین،سوییاز

برخاسته از  ،الملل دولت اسالمی   سیاست خارجی و اصول حاکم بر روابط بیناساس، براین

 و البتـه اسـتقالل اسـتهای اسالمی   ساختارهای فکری و هنجاری و هویت برآمده از آموزه

تـوان اصـول و   الملل نیز در این راستا قرار گرفته و بر این مبنا می   بینعرصۀ روابطسیاسی در 

  .دادهای آن را که برگرفته از منابع دینی و هویت اسالمی است، مورد بررسی قرار   شاخصه

  یاسیت استقالل سی اهم-1
 دچـار ی در گرو حیات فرهنگی و استقالل آن است و اگر فرهنگ ملتی ملتهر  سیاسیحیات

 کـه یـک گـاه  آن.هـد  خود را از دست مـی فرهنگی و سیاسیّ آن ملت هویت،وابستگی شود

ی فکری و میراث فرهنگی خـویش را نادیـده گرفـت و چـشم بـه ها ارزشجامعه به هر دلیل 

ی بیگانه دوخـت، احـساس خواهـد کـرد کـه در حیـات و دوام خـویش، نیازمنـد ها رزشا

ی هـا ارزش تمدن غرب بر جهـان، رۀسیطدلیل   به،امروزه. استدستگیری و حمایت دیگران 

جا سایه افکنـده و حالـت ازخودبـاختگی در ملـل دیگـر ایجـاد کـرده   فرهنگی غرب بر همه

 اصولای زنده با   جهان، فلسفهدربارۀدگاه الهی مدون،  دیعنوان  بهاما فرهنگ اسالمی  ؛است

از . ای برای بـشر امـروز اسـت شده  ی فراموشها ارزشآور    که پیامداردمخصوص به خویش 

معنـای عـدم  بـه کـه  اسـتقالل و خوداتکـایی اسـت،دینـیۀ  اسالمی جامعـاصولین تر مهم

، انـسان را اسـالم. یگـران نیـست عدم تعامل و مراوده با دمعنای به ولی این ؛وابستگی است

، نهی کرده کند و از هرگونه عملی که عزت نفس انسان را تباه  است خدا و عزیز دانستهۀخلیف

َّلله العزَو« :فرماید  و میاست 
ِ
ْ

ِ
َّ
َولرسـوله و ةِ ُ َ

ِ ِ ِ
للَ

ْ
ّ عـزت، تنهـا بـرای خـدا و ؛)٨: منـافقون( مؤمنـانِ

ّبــه عــزت دعــوت کــرده و از هــر نــوع پیــروان خــود را  اســالم، ».رســولش و مؤمنــان اســت

کـردن از   ، بارهـا از پیـرویقـرآندر . فرمـوده اسـتخودباختگی و وابستگی به دیگران نهـی 

ال «هـای   منطق، با عبارت  های بی  فان و از افراط و تندرویِسرُستمگران، گنهکاران، کافران، م

ِتطع
ُ

دستور داده کـه سرپرسـتی و  به مسلمانان ،نهی شده است و در جای دیگر» ّالتتبع«و » 

محبت کفار را از سر بیرون کنند و هشدار داده
ّ  که هرکس والیت آنها را بپذیرد، از آنهـا  استّ
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ْو من «: شود   میشمرده َ َتولهم منکم فإنه منهم إن الله ال یَ َُّ َّ
ِ

ْ ْ ُْ ُْ ْ
ِ ِ

َّ
ِ
َ ُ َّ َ ِهدیَ

ِ القـوم الظـالمیْ
َّ َ ْ َ ْ

؛ )٥١ :مائـده( َنی

آری، خـدا گـروه سـتمگران را راه . رد، از آنان خواهـد بـودیبه دوستی گکس از شما آنها را هر

  ».دینما نمی

ُولـن یجعـل اللـه  «:اسـت»نفـی سـبیل«ۀ آی، یدینۀ  جامعاستقاللدرزمینۀ  هترین آی  بارز ّ َ َ ْ َ َ َ

ِللکافر ِ
َ ْ

ِن علی المؤمنان سبیِ
َ ْ َ َ الیَ

ً
 ان مؤمنـان بـرای کـافران راهیـ؛ و خداوند هرگـز برز)۱۴۱:ءنسا( 

 ؛دانـد  مـیا یـاعـم از تـسلط در دنرا  "لینفی سب"عالمه طباطبایی » .تسلطی قرار نداده است

 مؤمنـان بـه اذن خـدا دائـمشوند و نه در آخرت، و   میمؤمنانا مسلط بر یعنی کفار نه در دنی

ن یـگـر ایچنـان کـه در جـای د   هم؛مان خود باشندی البته مادام که ملتزم به لوازم ا.ندا غالب

حایا صروعده ر
ً

شـود کـه   یه اسـتفاده مـیـاز آ ،نیبنـابرا .)١١٧: ٥  ، ج١٣٧٤طباطبایی،(  داده است

 بـر افـراد  نیـز و فرهنگی و اقتـصادیاسیی نظامی و سازنظر بلکه ، منطقازنظر تنها نه ،کافران

های مختلف با چـشم   دانیروزی آنها را بر مسلمانان در می اگر پ و؛ره نخواهند شدی چمانیابا

مـان و یستند و راه و رسم ایان واقعی نمؤمناری از مسلمانان، ی بساز آن روستم، ینیب میخود 

 ، ج١٣٧٤مکارم شیرازی،( اند کلی فراموش کرده ش را بهیهای خو   و رسالتها مسئولیتف و یوظا

اسالمی باید از قـدرت و ۀ برای حفظ استقالل و تمامیت یک سرزمین، حاکم جامع .)١٧٦: ٤ 

 در مقابـل ،دشمنانۀ جانب   دفع حمالت همهبر عالوهیی برخوردار باشد تا بتواند شجاعت باال

دشمنان همیشه . آنان بزندۀ آنها نیز ایستادگی کند و دست رد بر سینۀ انکار بهای فری  وسوسه

با توکل به خـدای متعـال در مقابـل باید    میرو، ازاین. اند  درصدد غافلگیرکردن مسلمین بوده

   :فرماید  می کریم قرآن که گونه همان رد؛شیطانی آنان محکم و استوار ایستادگی کهای   نقشه

ْلن ترضیَو َ ْ َ
 عنك ال 

ْ َ ْ َّهود و ال النصارییَ َ َ ُ َّ حتی تتبع ملتهم قل إن  ُ
ِ

ْ ُ ْ ُ َ َّ ََّّ
ِ

َ
ِ

َ ُهـدی اللـه هـو الهـدیَ ْ َ ُ ُ
ِ

َّ َ
ِلـئن َ و  ِ

َ

اتبعت أهواءهم بعد الذ
َّ َ ْ َ ْْ ُ َْ َ َ َ  جاءك من الیَّ

ْ َ
ِ

َ ِعلم ما لك من الله من ولَ
َ ْ َ

ِ ِِ
َّ َْ َ

ِ    .)١٢٠:بقره( ٍریَال نصَ ویِ

 و شوی، آنها های خواسته میتسل کامل طور به تا شد، نخواهند راضی تو از نصارا و هودی هرگز

 هـوا از اگر و» .خداست تیهدا واقعی، تیهدا«: بگو. کنی روییپ آنان یافتۀ فیتحر  آئیناز

گاه که آن از بعد کنی، روییپ آنان های هوس و  سـوی از اورییـ و سرپرسـت چیهـ ای، شده آ

   .بود نخواهد تو برای خدا
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 دست از تـو برنخواهنـد داشـت تـا ،فرماید که دشمنان   گوشزد میشریفه به رسول خداۀ آی

ّ و آئـین تـو رد پـای های نفسانی خود بکشانند و در تـو   امیال و خواستهسوی بهسرانجام تو را 

 ،شـوند  یهرگز از تو راضـی نمـآنها . رنگ کنند  بگذارند و استقالل شما را کم وابستگی برجا

ده و ی و هوسـشان تراشـاروی از هوینی که خودشان به پی د؛یین آنان درآیمگر وقتی که تو به د

  .)٢٦٦: ١، ج ١٤١٧ ،طباطبایی( اند  خود درست کردهیآرابا 

ز بر حفـظ اسـتقالل ی نیعظم رهبر مقام مازجمله ینیدۀ  رهبران جامعیها  شهیدر اند

د شده و مبارزه با یکأ تیر اسالمی در تمام ابعاد آن به جوامع غی هرگونه وابستگی و نفیاسیس

  . استگردیدهان ی بجامعۀ اسالمی از اهداف ، آنیاستکبار در سطح جهان

 ، آن است کـه بـا فقـدانیدینۀ  جامعین لوازم بقایتر  اتیی از حیاسی استقالل س،نیبنابرا

ف ی درصـدد تـضعیدر عصر حاضر که جوامـع اسـتکبار. افتد  یز به خطر میها ن  ه مؤلفگرید

ه بـر یـ با تکیاسیاستقالل سۀ کنند  تی تقوی توجه به راهبردها، هستندجامعۀ اسالمیهویت 

 یاسی سی، اعتالیاسی استقالل سبر عالوه ،ن مهمیت ای که غااست ی ضرور،اتی و رواقرآن

  .بر خواهد داشت ز دری را نجامعۀ دینیرهنگی  و فیو اقتصاد

   ی در روابط خارجینی فرهنگ د-2
فرهنگ دینـی  عوامل تأثیر تحت شدت به الملل، بین روابطۀ های اخیر در عرص  تحوالت دهه

اخیر، زیاد مورد توجه قرار ۀ هراسی در چند ده   اسالمدیگر، ازسویگرایی و    اسالم.بوده است

 بـرای جوانـان غربـی١٣٩٣ فروردین ١ای که در   عظم انقالب نیز در نامه رهبر م.گرفته است

 ازجملـه ، بیانگر این واقعیت است کـه فرهنـگ دینـیکه به این مطلب اشاره نموده نگاشته،

  کـسببـرایدینی ۀ جامع ،رو ازاین .المللی واقع شده  کنونی محور روابط بینۀ اسالم، در دور

 دیپلماسـی مهـم اهداف پیشبردمنظور  عمومی و به افکار در وذنف و المللی بین اعتبار و وجهه

ۀ جامعـ فرهنگـی هـای ظرفیت و ها فرصت امکانات، جایگاه، موقعیت، تناسب به ، بایدخود

 را موضـوع اهمیـت آنچـه .هـای اساسـی خـود بپـردازد  تحلیل مبـانی و شاخـصه به ،بشری

 جهـانی سیاسـت بر آن تأثیر و جدید فکری مکاتب و ها نظریه برخی طرح کند، می مضاعف



  ١٣٩       دولت اسالمی در روابط خارجییاسی استقالل ساصل راهبردهای حفاظت از ینید   درونیواکاو

 بـه مدرنیـستی پـست نگـرش هـا و تمدن یوگو گفت ها، تمدن برخورد نظریۀ ازجمله ؛است

 کنشی چهارچوب ،خود معرفتی چهارچوببه  باتوجه نحوی به هریک که است فرهنگ مقولۀ

 از بهینــهۀ اســتفاد و اهمیــت کــشورها از بــسیاری حــال، بــااین. کنــد مــی توصــیه را خاصــی

 اینکـه یـا اند داده قرار غفلت مورد کلی طور به یا خود را خارجی سیاست  درای دینیراهبرده

صرفا
ً

  .است مانده باقی نظر، و اندیشه ساحت در 

 زیـرا اسـت؛ ناپـذیری اخیر، اثرگذاری فرهنگ دینی در روابـط خـارجی انکارها  سالدر

المللـی، نقـشی   ل بـینفرهنگ دینی توانسته است در تغییر یا تعیین رویکـرد افـراد بـه مـسائ

 غـرب، فرهنـگ در موجـود یهـا ارزش و عقاید  با استناد به این نکته که.اساسی داشته باشد

 غنـی تمدن و فرهنگ دارای جوامع ،رو ازاین است، شده رو روبه ناکامی با ای گسترده میزان به

 را دخـو جـای ناسیونالیسم، و سوسیالیسم. برآمدند خود فرهنگی تبار وجوی جست درصدد

ایـن اثرگـذاری بایـد رونـد بـه  باتوجـه .)١٠٢٩: ٢، ج ١٣٨٣اسـمیت،  و بیلـیس( گرایی داد اسالم به

دینـی، رو بـه رشـد قـرار گیـرد تـا بتوانـد  -فرهنگی الهـیعنوان   بهاحیاگری فرهنگ اسالمی

 در آغاز نیز همین بـوده اسالم که هدف از تشریع گونه همانشدن را بپیماید،   مرزهای جهانی

تبارك«: قرآنۀ ت و به فرموداس
َ َ َ

الذی 
َّ

نزل 
َ َّ َالفرقان َ ْ ُ ْ

ِعبده  َعلی  ِ
ْ َلیکون َ ُ

َللعالمین ِ َ ْ
نذیرا ِ

ً ؛ )١: فرقـان( َ

 فـرو اش بنـده بر را  قرآن باطل است و از حق کنندۀ جدا که ییخدا آن است داریپا و خجسته

 استقرار فرهنگ دینـی در یبرا از اقدامات اساسی .باشد انیجهان برای ُهشدارگری تا فرستاد،

اسـت کـه بایـد در روابـط خـارجی  دینـی نوین سازی  جهت تمدن در نهادن تمام عالم، گام

 یها تالش. ای برای آن قائل شوند   اهمیت ویژه،نمسئوالباشد و داشته  اولویت ،دینیۀ جامع

ی کـه ینـ آئدر جذب حداکثری افراد اجتماع با هـر کـیش و ،صادق امام ویژه  به بیت اهل

این کار در ۀ الزم. بشری داردۀ بودند، حکایت از اهمیت گسترش فرهنگ دینی در کل جامع

ناشـی از اخـتالف ۀ گی و شکـستن دیوارهـای ایجادشـدبـست  هماول، ایجاد وحدت وۀ وهل

 بایـد ،دینی است و پس از آنۀ وجودآمده در جامع  عقیدتی و تخریب خاکریزهای دشمنی به

 رو، بـه برخـی ازایـن. رش فرهنگ دینی در فراسوی مرزهای اسالمی نموداقدام به نشر و گست
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 مـد نظـردینـی ۀ  حفظ و تقویت استقالل سیاسی در جامعـکه برایهایی   ها و شاخصه  مؤلفه

  .شود   پرداخته میاست،آیات و روایات 

   در روابط خارجییاسیت استقالل سی تقو   راهبردهاي-3
 برای نیـل ی سازمان هر راهی است کهمعنای به و ،علم مدیریتهای کلیدی در   راهبرد از واژه

 اما در این پـژوهش، راهبـرد در .)٣٦٤: ١٣٨٣زاهدی و دیگران، (. گیرد  به اهداف خود در پیش می

،  بیش از دیگر اندیـشمندان اسـالمیمقام معظم رهبری.  استمد نظررویکرد دینی آن، 

 - های بنیادین عملیاتی طرح«معادل  گاه راهبرد راۀ ان کلمایش. اند  را به کار برده» راهبرد«ۀ واژ

 )٩٠: همـان(» خـط مـشی و دسـتورالعمل«معادل  گاه  و)٢٢٨: ١٣٨٤ای،   حسینی خامنـه( »اجرایی

ایشان راهبـرد . دانند  می» رهنمود«ۀ الله جوادی آملی نیز این واژه را معادل کلم  آیت. دانند  می

را » راهبـرد«دانسته و در هدایت عملی، همان معنای » مودرهن«را در هدایت علمی، معادل 

 و راهبرد عملی ،عقل نظریۀ رهنمود علمی بر عهد«: است فرمودهتر دانسته و چنین   مناسب

   .)٥٣: ٤ ب، ج ١٣٨٧؛ جوادی آملی، ٥٢:  ١٣٨٩جوادی آملی، ( »در اختیار عقل عملی است

ی تحقق هدفدینی، براۀ  کالن جامع عوامل اصلی ومعنای به» راهبرد «،در این پژوهش
ّ

 

یعنی استقالل سیاسی در دولت اسالمی، در روابط خارجی لحاظ گردیـده و در ایـن راسـتا، 

ایـن برخـی .  طراحی و به تبیین آنها پرداخته شـده اسـتبه هدف، دستیابی برایراهبردهایی 

ۀ سالمی در جامعراهبردها که در راستای تحقق حفاظت از پارادایم استقالل سیاسی دولت ا

 : ازاند عبارت، ر روابط خارجی مد نظرنددینی د

  ستیزی   با تکیه بر ظلمبیداری انسانی . ١-٣
 دسـتیابی بـه جایگـاه آرمـانی منظور بهکمال سمت  به حرکت ،ین اهداف هر جامعهتر مهماز 

واب ، بیـدارکردن افـراد از خـای  در چنـین جامعـهباید  بدیهی است که به این منظور،. است

گاهاعتنایی  بیۀ آشفت کردن آنان از اوضـاع کنـونی    به سرنوشت اجتماعی خویش و همچنین آ

 اقـدام  مقابله با ظالمـان به،ستیزی   ظلم و سپس با رویکردهای اصلی باشد از اولویتجهان 



  ١٤١       دولت اسالمی در روابط خارجییاسی استقالل ساصل راهبردهای حفاظت از ینید   درونیواکاو

د شد، نه با شعار و سخنرانی  عدم تحمل ظلم و ستم میسر خواهبا حفظ اقتدار جامعه .گردد

   . ...و 

 ناپـذیرانکار  یتـیواقععنوان   بهکه است یمیعظ یاجتماعۀ دیپد و جنبش ی،انسان یبیدار

 لیبـی و ازجملـهکـرده و در کـشورهای اسـالمی  ینیآفر  نقش اسالم جهان یاسیسۀ صحن در

برای مردم نوید داده و امیـد اسـت بـا مـدیریتی مدبرانـه  را روشن یا  ندهیآ ...تونس و مصر و

ین اهـداف ایـن تر مهم از ،حاضر حال در . شده باشند  ف بیداری حاصلدرصدد تحقق اهدا

که همانا تحقق انسانیت در تمام روابط افراد باشد  میبارزشدن هویت اصلی انسان  بیداری،

 یکتـاتورید با مبارزه و یزیاستبدادست اسالم نیز ی شعارهااززمینه،  این در.هاست و حکومت

 و ظلـم از دهیکـش  رنـج مـردم مـشتركۀ مطالبـ نیتـر  یاساس و نتری مهم عنوان  به سلطه، نظام

 .است انیعص

 خود نباید اهل ظلم و ستم باشد، بلکه باید هرگونه تمایل به ظلـم را نیـز در تنها نه ،انسان

ۀ اصـلی جامعـۀ عنـوان رویـ   بهستیزی   باید ظلم،خود و جامعه از بین ببرد و حتی فراتر از آن

.  و عدالت در جامعه نهادینـه گـرددشود از حقوق مظلومان کوتاه  تا دست ظالماندینی شود

کید با کریم قرآن   : فرماید   بر این نکته میتأ

و ال ترکنوا إلی الذ
َّ َ

ِ
ُ َ ْ َ ِن ظلموا فتمسکم النار و ما لکم من دون الله من أولیَ

ْ ََ ْ ْ َ
ِ ِِ

َّ َ
ِ

ُ ْ ُُ َُ ُ َّ َّ َ َُ َ َ
َّاء ثـم ال ی ُ َ

َتنصرون ُ َ ْ    .)١١٣:هود( ُ

رسـد، و در برابـر  د که آتش به شـما مـییل مشوی متما،اند که ستم کرده یو به کسان
  . د شدیاری نخواهیخدا برای شما دوستانی نخواهد بود، و سرانجام 

کننـده بـه ظلـم، و  کننـده بـه ظلـم، کمـك عمـل«: ند فرمود در تشریح این آیهامام صادق

وقتی توحیـد در جـان « .)٣٣٢: ١٣٦٤حر عاملی،( »ندا كیشر باهم  هر سه،شونده به ظلم راضی

 .رهانـد   از ظلم مـی و سپسکند  می، خواب غفلت را از او دورتثبیت شودای   انسان و جامعه

ُ خود را ملزم کننـد  جامعه، افرادتا مقید شده است ستیزی  ظلم نصرت الهی در گرو ،رو ازاین

جـوادی ( »فـراهم آورنـدی خـود را سربلند و موجبات کنندکه در برابر ظلم ظالمان ایستادگی 

کیـد مـورد ، در برخی روایات نیز صبر در برابر ظلم.)٥٦٢: ٢، ج الف١٣٨٧آملی،   قـرار گرفتـه تأ
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، مقاومـت در برابـر ظلـم اسـت نـه  منظور از صـبر بـر ظلـم «:ای دارد  است که معنای ویژه

  .)١٦١: ١، ج ١٣٨٢ه،یابن بابو(  »رییپذ ظلم

ۀ دهنـد   نـشان،پذیرش ظلـم و سـتمد که کن  بیان می مسئله، با تحلیل این شهید مطهری

 شـوند هم ظـالم و مظلـوم هـر دو تـوبیخ آن، سبب به دبای  و میاست گرایش به ظلم و ظالم 

سـتیز باشـد تـا بـا   ستمباید    میانسان آزاده ی،نیدهای    آموزهبراساس .)٤٨: ٢، ج ١٣٦٩مطهری، (

 و یـاران مظلـوم وی در که امام حسین  ؛ چنان خود، ستم و ستمگری را از میان برداردۀمبارز

های ظلم و ستم اموی را سـوزاندند    و ریشهنمودندکربال چنین کردند و علیه ظلم و ستم قیام 

 سرمـشق کـه ای گونه  به؛انسانی نهادینه کردندۀ اسالمی بلکه جامعۀ ستیزی را در جامع  و ستم

 ؛گذارد  می برجای و اجتماعی فردی زندگ دری آثار مخربظلم و ستم. مبارزات دیگران شدند

ان امـت و یـ و اخـتالف و تفرقـه را مکند میاد یبن  ی را سست و بی اجتماعیوندهای پ:ازجمله

؛ ٣٨ و ٣٧: میمـر؛ ١٩ :آل عمران؛ ٢١٣ :بقره( کند  ید می تهدشدت بهت را ی و امندهد میش یمردم افزا

 گیـری  اصـلی شـکل عوامـل خـواهی،  لعزت، عدالت و استقال تحقق .)٦٥ :زخرف؛ ١٤ :یشور

 نیـل بـه ایـن مقـصود موانـع را برایباید   ی مرو، ازاین. استامت اسالمی  انسانی در بیداری

دچار واگرایی در برابر دشـمنان باشـد، ظلـم و جامعه ، تا زمانی که درحقیقت. کردکن   ریشه

بیـدار، در حفـظ ۀ عـجام. ستم را تحمل خواهد کرد و استقالل خود را فراموش خواهد کـرد

 ازآنجاکـه. تابد  دیگران را برنمی بندکشیدن به و یگر سلطه مصمم خواهد بود و  خودِاستقالل

 خـواهی و  اسـتقالل جـویی،  حـق ازجملـه انـسانی پاک فطرت بر مبتنی دینی عقاید و اصول

گاهی ارتقای توان با  میاست،  ستیزی  ظلم  ایجـاد بـا و مـسلمان مردم بین گسترده بیداری و آ

 بـر مبتنـی سیاسـی، دگرگـونی قدرت دین را بـه جهانیـان ابـالغ کـرد و عظمت، خودباوری

 فراگیـر پیامیعنوان   بهخمینی امام پیام. پدید آوردالملل   در سطح بین را اسالمی ایدئولوژی

 و خودبـاوری و نفـس اعتمادبه روحیۀ ایجاد ضمن توانست ،اسالم جهان در بخش وحدت و

 تـوان  مـی کـه دهـد نـشان و بخـشد عـزت مـسلمانان به ظلم، برابر در قاومتم و ایستادگی

 روحیـۀ بـر تکیـه با و اسالمی جوامع در اعتقادی و ارزشی معنوی، مباحث جایگاهبه  باتوجه



  ١٤٣       دولت اسالمی در روابط خارجییاسی استقالل ساصل راهبردهای حفاظت از ینید   درونیواکاو

 یهـا ارزش گـسترش و غربی نه و شرقی نه ایدئولوژی بسط به اسالم امت میان مبارزه و ایثار

  . جامعه را رقم زدورزید و استقالل مبادرت اسالمی

   گی درونی و عزم ملی در مبارزه با استکباربست  همتقویت. ٢-٣
کیدحفظ انسجام درونی مسلمین بر دینی، ۀ  قدرتمندشدن جامعبرای اسالم  .کـرده اسـت تأ

الملل دارای قدرت جهانی گردند و متحمل بسیاری   چنانچه مسلمانان بخواهند در سطح بین

زه شاهد هایی که امرو و زورگویی....) ی اقتصادی و سیاسی و ها یمتحراعم از (ها  تحریماز 

اگر ایـن اتحـاد و انـسجام .  ایجاد و حفظ اتحاد درونی اقدام کنندآن هستیم نگردند، باید به

  حفظ اسـتقاللبرای  اساسی دیگری نیزراهکارهای اسالمی محقق شود، میان امتاسالمی 

هــم بــه دو روش  قطــع رابطــه، آن: ازجملــه؛ عملــی خواهــد شــد دینــیۀ جامعــۀ جانبــ  همــه

، و دشمن را به رفتار خود واگذار نمـودن، نمستکبرانکردن با   همکارینحو   یا بهزیآم مسالمت

چ و یسری خود بـردارد کـه هـ  رهی دست از ظلم و خ،ن راه به زانو در آمد و حاضر شدیاگر از ا

 خداوند ؛ زیراام مسلحانهیت از قرسد که عبارت اس ق سوم مییاگر حاضر نشد، نوبت به طر

 ،نندینـش دهد، و کسانی که در برابر ظلم او ساکت مـی ت نمییوجه به ظلم ظالم رضا چیه به

 مسلما تحقق این راهکارها.ك ظلم او هستندیشر
ً

 هموار ۀ دینیجامعۀ  با موقعیت قدرتمندان،

  .)١٦٤: ٤ ج ،١٣٧٤طباطبایی،(  نه با شعار و تبلیغات،خواهد شد

اسـالمی و همچنـین ایجـاد ارتبـاط ۀ  ترویج وحدت و همدلی در جامعبرایرسازی بست

  ،وحـدت. دینـی اسـتۀ های اساسی جامعـ   با محوریت وحدت، از برنامه با دیگرانکارآمد

 و  مـانیتنهـا در پرتـو ا. ردیـگ ی م  سرچشمه نی راست مانی و ا  از اعتقاد راسخ  که  است یا مقوله

توان در   د و مییآ ی وجود م  به یدل و هم  وحدت  که  است ی وح میدا و تعال خ  به نیاعتقاد راست

در وجـو  جـستبـا . های متجاوزان ایـستاد  خواهی  این وحدت و همدلی، در برابر زیادهۀ سای

کیدرا مورد     و آنکرده اشاره موضوعیابیم آیات زیادی به این    درمی،کریم قرآن . اند   قرار دادهتأ

  :رسد  نظر می   ضروری به،یجامعۀ اسالمه به این آیات، ضرورت اتحاد و وفاق با مراجع
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َو اعتصموا بحبل الله جم «-
ِ
َّ

ِ
ْ َ

ِ
ُ

ِ
َ ْ عا و ال تفرقوا یَ

ُ َّ َ َ َ ً
سمان خـدا یـو همگی به ر؛ )١٠٣:عمران  آل( ...

  ».دید و پراکنده نشویچنگ زن

و اعتصموا بالله هو موالکم فنعم ال «-
ْ َ ْْ

ِ
َ ُ ْ ََ َُ َ

ِ
َّ

ِ
ُ

ِ
ْمولیْ َّ و نعم النص َ َ ْ

ِ
. دیـو به پناه خدا رو؛ )٧٨:حج( ُریَ

  »  .اورییکو یی و چه نیکو موالیاو موالی شماست چه ن

قل  «-
ْ ُ

َا أهل الکتابی ْْ َ َ
 تعالوا ال 

َ َْ َ َ
َ کلمۀ سواء ب ی

ٍ َ َ َ َ
َننـا وبی َ َ نکمیـَ

ُ َ
ای اهـل :  بگـو؛)٦٤ : عمـران آل (

 ».میستی با،کسان استیا ان ما و شمید بر سر سخنی که مییایکتاب، ب

، سـتآیات فوق که همان اعتصام به ریـسمان الهـی و توکـل بـه اوۀ مشترک در همۀ نکت

 و  ی، اجتمـاع یخی تـار یهـا  ضـرورت نیتـر مهم از  ی اسالم ست که وحدتّموید این مدعا

  عوامل  نیتر مهم و از  ی، اسالم  امت تی و هو ییای و پو یستادگی ا  در جهت  مسلمانان یاسیس

، بـه خطـر افتـادن جـان مـردم و  ، و در مقابـل هاسـت  صـحنهۀ آنهـا در همـ یروزی و پ عزت

 و  ی و پراکنـدگ  جـز ذلـت ّ و تـشتت  تفرقـه.جامعۀ دینی دراثر تفرقه و نزاع اسـتخوداتکایی 

.   نخواهـد داشـت ی، ثمـر ی اسـالم  امـت ی انـسان یها هی و سرما ی فکر یروهای ن هدررفتن  به

  كیـ ، و تفرقـهاسـت   ی قرآنی و دستور  ضرورت کی ، ی اسالم  امت  اتحاد و انسجام ،نیابنابر

والتنـازعوا فتفـشلوا «: آیـد بـه شـمار مـی   و عقل نی دازنظربار  انی و مفسد و ز  ناصواب عمل
ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ

َوتذهب ر َ ْ َ ْحکمیَ ُ  ».ن بـرودیبد و مهابت شما از یُد که سست شوینزاع مکن باهم  و؛)٤٦ :انفال( ُ

دا یـاگر اخـتالف پ« :ازجمله ؛د شده استیکی بر حفظ وحدت و آثار آن تأنیدهای  در آموزه

اخـتالف و  «.)٢٣٢: ١٠، ج ١٣٦٠طبرسـی، ( »دیـروزی بر زندگی شما نخواهـد وزیم پید، نسیکن

اتحاد و همدلی، تنها  «.)١٨٩: ٣ ، ج١٤٠٤سـیوطی، ( » نابودی و سقوط جوامع استۀتشتت، مقدم

اخـتالف و « .)٢١١ :٥ ، ج١٤١٥ ؛ آلوسـی،٣٩٣ :١٠، ج ١٤١٩اللـه،  فـضل(» ه مقابله بـا کفـار اسـترا

ها خواهد شـد و دود آن   موجب شکست برنامه،پراکندگی و ناهماهنگی در مسائل اجتماعی

 و   وحـدت ی بـرا ، کوشـشدرحقیقـت .)١٣١: ٧  ج ،١٣٧٤مکارم شیرازی، ( »رود  میۀدر چشم هم

  ّ سـنت اسالمی از گزند ورود سـتمگران و اقتـدا بـهۀ  اعتالی جامع  در جهت ، حرکت یبرادر

  .  است نی د یای و اولامبریپ



  ١٤٥       دولت اسالمی در روابط خارجییاسی استقالل ساصل راهبردهای حفاظت از ینید   درونیواکاو

 اتفــاق و اتحــاد، و براســاسل اجتمــاعی خــاص، ی بــه تــشک،قــرآنگــر از یاتی دیــ در آ

َإنمـا  «:فهیشـرۀ ی مانند آ؛ سفارش شده استای معنوی و مادی آنیآوردن منافع و مزا  دست  به َّ
ِ

َلمؤمنون إخوة، فأصلحوا با ُ ُ
ِ

ْ َ َ ٌْ َ
ِ

َ
ِ

ْ ُ ْ
َن أخوی َ َ کمیَ

ُ
 پـس . باهم برادرنـد مؤمنان،درحقیقت ؛)١٠:حجـرات( 

   خداوند بـه  که  است ی اله یا هی هد توان گفت که وحدت،  می. دیان برادرانتان را سازش دهیم

 از   کـهورزد   غفلـت  نکتـه نیـد از ایـ هرگـز نبا،اسـالمیۀ جامعـ. کند یایمانی عطا مۀ جامع

کردن مـسلمانان در برابـر سـتمگران،    در واکسینهامبر اکرمی پ یها  و برنامه ی اساس اقدامات

   :  است ن آنها به دستور الهی بوده میا  و اخوت  و الفت جاد وحدتیا

واذکروا نعمة الله علیکم إذ کنتم أعداء فألف بین قلوبکم فأ
َ ََ ُ َْ ْ ْ

ِ
ُ َ َّ ْ َْ َْ َّ ً َُ ْ ََ ُ ْ ْ ْ

ِ ِ
َ َ

ِ
صبحتم بنعمته إخواناَ

ً َ ْ
ِ ِ ِ

َ ْ
ِ ِ

ُ ْ َ ْ 

   )١٠٣ :عمران آل(

 انیـ پـس م.دیـگر بودیکـدیگـاه کـه دشـمنان   آن؛دیاد کنیو نعمت خدا را بر خود 
  دیی شما الفت انداخت، تا به لطف او برادران هم شدها دل

   را بـه  امـت  خود، همواره ی عملۀری با س گر و هم تی و هدا بخش   روشن  با کلمات  همامبریپ

 بـروز ۀ و هرگـز اجـاز  اسـت  نمـوده  دعـوت ی و پراکنـدگ  از تفرقه ی و دور یگبست  هماتحاد و

  یهـا امـت«: فرماید   میباره این درعلیامام .   است  را نداده  مسلمانان انی م  و تفرقه اختالف

   بودنـد، و بـه یی و شـکوفا شرفتیـ پ  داشتند، در حال اتحاد و وحدت باهم   که ی مادام نیشیپ

 آوردند و رهبـر و زمامـدار   دست  را به نی در زم  و وراثت افتند، خالفتی و اقتدار دست  عزت

 از  نی مــسلم  اتحــاد و عــزت ی علــ امــام دیــدگاه  از.)٥ ۀ  خطبــ،البالغــه نهــج( » شــدند جهــان

  ی اسـتقامت و جهـاد و  تـالش چی نبایـد از هـ  راه نی و در ااستدینی ۀ های مهم جامع اولویت

  . نکرد غیدر

واسـت همگـانی  محقق خواهد شد؛ یعنـی خ در گرو عزم ملی یک ملت،یجاد وحدتا

اسـالمی ۀ کفـار متوجـه جامعـۀ  موجود و احتمالی کـه از ناحیـهاییک ملت، در دفع خطر

ِهای شوم آنـان، خطـاب همیـشگی    ایستادگی در برابر دشمنان و مبارزه با نقشهزیراشود؛   می ِ
هرگونه سازشی که مصالح زمینه،  ایندر. دستورات بارز اسالم بوده است مسلمانان از  بهقرآن

ۀ ، نفی شده است و مبارزقرآنۀ  از منظر آیات شریفبه خطر اندازد،اسالمی را ۀ عمومی جامع



 ١٣٩٧بهار و تابستان / شمارۀ سیزدهم / سال ششم / های سیاست اسالمی        پژوهش١٤٦

کیـدی اسالمی در جامعـه مـورد ها  آرمانتحققبرای  دائم فـال تطـع «:  اسـتگرفتـه قـرار تأ
ِ ِ

ُ َ

ِالکافر
ْ

َن و ی جاهدهم به جهادا کبَ
َ ًْ

ِ ِ ِ
ْ ُ

رایِ
ً

 آن ۀلیوس هن از کافران اطاعت مکن، و بیبنابرا ؛)٥٢ :فرقان( 

معنـای جـد و جهـد و   بـه،جهادو همچنین مجاهده ۀ کلم» !با آنان جهاد بزرگی بنما]  قرآن[

جانبـه    پس بایـد همـه.)٣١٥ : ١٥، ج ١٣٧٤طباطبایی،( رو در دفع دشمن استیت نیبردن نهاکار به

د بـر حفـظ اتحـاد و وحـدت یـکأ ضمن تباره  دراینامام راحل. در مقابل استکبارگران ایستاد

 و فرمود  دائمی در برابر استکبار را گوشزد میۀ بر استقامت و مقابلهمواره  مسلمان،های  ملت

، ١٣٧٩ خمینـی، موسـوی (دانست  ی پوشالی استعمارگران میها  قدرتهراس ازۀ شکست را نتیج

  .)٦١-٥٩: ١٥  ج

جـای عـالم بـه   از دعـوت مـسلمانان در همـه  دارد که حکایـتزمینه دراینی  بیاناتایشان
َ

کپارچه بـشوند و ید ین بایمسلم«: های دشمنان دارد  وحدت و عزم ملی در خنثی کردن نقشه

م بـه یـما بنـا دار. تواند با آنها مقابله کند چ ابرقدرتی هم نمییها مقابله کنند، و ه با ابرقدرت

پیدا کـردن ،  درنتیجه.)٣٢٢: ١٢، ج همان(»میم که با ظلم مقابله کنیما مکلف. میف عمل کنیکلت

هـویتی کـه اصـالت آن از . مسلمانان بسیار ضروری اسـتۀ هویت اصلی اسالمی، از ناحی

کید و تأییدطرف خدای متعال مورد   قرار گرفتـه اسـت و بـا شـکوفایی آن، غلبـه بـر تمـام تأ

دشمنان، میسر و ش
ُ   . دنی استّ

   گرایی با حفظ عزت و اقتدار  صلح. ٣-٣
 ناهنجاری است کـه های مصداقی از بارزترین ریز خونسوز جنگ و   زشت و خانمانۀ پدید

خطـر انداختـه   ی مختلف بشر وجود داشته و امنیت جوامـع را بـهها  گروه اقوام ومیانپیوسته 

انسانی را بـه قدر  گرانهای    و سرمایهختهساها را ویران کرده و مردمان را آواره  است؛ سرزمین

ِجـاهلی پـیش از ۀ ای جامعـ  شوم را از مشخصهۀ  این پدیدعلیامام . نابودی کشانده است
ِأرسله علی ح«: فرماید   میزمینه دراین و داند میظهور 

َ ََ ُ َ ْ ِن فترۀ من الرسل و اعتزام مـن الفـتن یَ ِ
َ ْ

ِ
ْ َ َ

ِ ٍِ
َ
ِ
ْ َ ُ

ِ
ُّ َ َ

ُوتلظ من الحر ُ ْ ٍَّ
ِ

َ َ  او گذاشـت کـهۀ ؛ هنگامی خداوند رسالت را بر عهد)٨٩ ۀخطب، البالغه نهج( ِوبَ

بود و فتنه و فساد جهان را فرا گرفته بود و آتش جنگ   ن گذشتهیشیامبران پی از بعثت پها مدت



  ١٤٧       دولت اسالمی در روابط خارجییاسی استقالل ساصل راهبردهای حفاظت از ینید   درونیواکاو

ۀ دوری از ی را نـشانریـز خـونطلبـی و    در ایـن خطبـه، جنـگعلیامام » .دیکش زبانه می

رورفتن در گنـداب زنـدگی جـاهلی معرفـی کـرده اسـت کـه موجـب آوران و فـ  مهدایت پیا

حاکمیت ترس و ناامنی و کشتار و نابودی جمعـی اسـت و اکنـون در جوامـع بـشری بیـداد 

کـردن بـه هـدایت الهـی و عمـل کـردن    خردورزی و پـشتنبوداین همه، ناشی از . کند  می

گیـر  کـه در حاضـر گریبـانیی ها  جنگ.گرایی جاهالنه است   قواعد جاهلی و واپسبراساس

  .هاست  این ملتمیانگرایی دینی   تدبیری و واپس   همه ناشی از بی،امت اسالمی شده

آمیـز بـر روابـط افـراد و  زیستی مـسالمت جویی و هم  دینی، روح مدارا و صلحۀ در جامع

که حفظ نظم و استقرار صلح و امنیت و رفـاه و آسـایش مـردم در  چنان . حاکم است،جوامع

ویی جـ  آرمـانی نیـز تـضاد و سـتیزهۀ  قرار داشـت، در جامعـهای پیامبر اسالم  ر برنامهصد

را  صـلح و سـازش  کند که اسالم، مسلمانان را ملزم می دعوت به. جایگاهی نخواهد داشت

 بایـد گفـت کـه اصـل صـلح و رو، ازایـن.  ارتباط با کفار در پیش گیرنددر خود و حتی میان

اسـالم،  دعـوت بـه. باشد  سزایی برخوردار میدر اسالم از اهمیت بآمیز  مسالمتزیستی  هم

آمیزی را با یکـدیگر و حتـی بـا کفـار در پـیش   زندگی مسالمت کند که مسلمانان را ملزم می

تـر و  چـه سـریعهـای دعـوت، هر  آن است که زمینـه،آمیز  مسالمت شرو ازاینهدف . گیرند

آمیـزی  الفـان مـانع از چنـین دعـوت مـسالمت ولی اگر معانـدان و مخ؛تر فراهم گردد آسان

ای کـه   بـارزترین آیـه.  موانع دعوت، جنگ با سـران کفـر دسـتور داده شـده  رفعبرایگردند، 

انفـال ۀ  سـور٦١ۀ مبحث صلح و سازش معقول و منطقی را مورد اهتمام قرار داده اسـت، آیـ

ُوإن جنح«: فرماید  است که می َ َ ْ
ِ

وا للسلم فاجنح لهَ
َ ْ َ ْ َ

ِ
ْ َّ

َّتوکل علی الله إنه هو الـسمَا وِ َ َُ ُ َّ
ِ ِ

َّ َ َ ْ َّ َ
َع العلـی ْ  ؛ُمیُ

ه کـن کـه او یـاز در صلح درآ، و بر خـدا تکو همچنین  ت،ل به صلح نشان دهندیاگر آنها تما

  ».شنوا و داناست

د اسـم یکه بااست ار کرده ین فطری اسالم، حکومتی را برای بشر اختیه، دیم عالی در تعال

فرد جامعه را محفـوظ و  حقوق فرد، حکومتی است که در آن.نی گذاشتآن را حکومت انسا

 حکومتش فـردی .ت کرده استی مساوی رعاطور بهر را یف و قوی، توانگر و فقیمصالح ضع
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صورت استبدادی بر دیگـر   بههای شخص حاکم باشد و ست تا قائم به خواستهیو استبدادی ن

   .)١١٦: ٩  ، ج١٣٧٤طباطبایی، (  حکمرانی کندجوامع

  :فرماید  باره می  این درعلیامام   

وال تدفعن صلحا دعاك إل
َ
ِ

َ َ َ ً ْ ُ َّ َ َ ْ َ َ ِه عدو ك لله فیَ
َ ُّ ُ َ

ِه رضی، فإن فیِ
َّ

ِ
ً

ِ  الصلح دعـۀ لجنـودك، یِ
َ

ِ
ُ ُ َ

ِ
َ

ِ
ْ ُّ

وراحۀ من همومك، وأمنا لـبالدك، ولکـن الحـذر کـل الحـذر مـن عـدوك بعـد
َ ُ ُْ َ

ِ ِ
ِّ َ ْ ََ َْ ْ

ِ ِ ِِ
َ ََ َْ ْ ََّ َ َ

ِ
َ

ِ
َ

ِ ِ
ً َ َ ُ ُ 

ِصلحه، فإن العدو ربما قارب ل
َ َ َُ ََ َّ ََّ ُ ْ َّ

ِ ِ ِ
ْ ِتغفل فخذ بالحزم، واتهم فیُ

ْ
ِ
َّ َ

ِ
ْ َ ْ

ِ
ْ ُ َ َ ََّ ِّ ذلك حـسن الظـن، یَ ََّ َْ ُ

ِ
َوإن عقدت ب َ ْ َ َ ْ

ِ
َنك وبیَ َ َ ِن عدو لك عقدة، أو ألبسته منك ذمۀ فحط عهـدك بالوفـاءیَ

َ ََ ْ ْ َ
ِ

َ َ َ ُْ َ ُ َْ ُ َّْ ْ ّ
ِ

َ َ
ِ

ُ َ ًْ َ َ َ ْ
ٍ

َ. 

  )٥٣ ۀ نامالبالغه، نهج(

 رد ،اسـت شود و رضای خـدا در آن   یشنهاد میجانب دشمن پهرگز صلحی را که از
ّ آرامش از هم و  رو و برای خودتید نیش و تجدیکه در صلح برای سپاهت آسا مکن،

از دشمنت پس از بـستن  سخت ! زنهار! اما زنهار. ت استیها و برای ملتت، امن غم
 .ر سـازدیشـود کـه غـافلگ  ی مـکیـد نز دشـمن گـاهزیـرا! مان صلح بر حذر باشیپ

 .نـی را کنـار بگـذاریب   روح خـوش،ن مواردیر و در ایکار گ هشی را بین، دوراندیبنابرا
 وفا را ۀاو دادی، جام   را به  تعهد پناه دادن یا بسته شد ن تو و دشمنت یمانی بیاگر پ

   !بشمار ، و تعهدات خود را محترم ش بپوشانیبر عهد خو
گنجد و مـدارا بـا تمـام اقـوام،   طلبی در قاموس اسالم نمی   جنگ،یش حضرت این فرمابنابر

آنجاکـه بـه هنگـام امـضای از. اسـتآور   اسالمی به خطر نیفتد، الزامۀ که کیان جامع جاییتا

مان صلح، غالبایپ
ً

دهـد در   دسـتور مـیامبری به پ،شوند ها می دها و دودلیی افراد گرفتار ترد

 آن منطقی و عاقالنـه و عادالنـه شرایطدی به خود راه مده و چنانچه یشنهاد صلح تردیقبول پ

شنود و هـم از  های شما را میوگو گفت خداوند هم ؛ زیرار و بر خدا توکل کنیباشد آن را بپذ

گاه استین دهد که ممکن اسـت در   و مسلمانان هشدار میامبری به پ،حال  نیباا. ات شما آ

ــپ ــرای ضــرب باشــد و صــلح را مقدمــه در کــار رنگــییشنهادهای صــلح، خدعــه و نی  ۀای ب

 امـا از ؛شتر باشـدیروی بیر جنگ برای فراهم کردن نیا هدفشان تأخیای قرار دهند  رانهیغافلگ



  ١٤٩       دولت اسالمی در روابط خارجییاسی استقالل ساصل راهبردهای حفاظت از ینید   درونیواکاو

 ،حـال کند و در همه ت کار تو را میی خداوند کفا زیرا؛ز نگرانی به خود راه مدهین موضوع نیا

ْو إن  «:بان تو استیپشت
ِ

ْدوا أن یِریَ َ ُ
خدی

َ ْ
ُعوك فإن حسبك الله َّ َ َ ْ َ َُّ

ِ
َ َ

  .)٢٣١: ٧  ، ج١٣٧٤شیرازی،   مکارم(» 

 ؛نفـسه اشـکال نـدارد  آید که صلح با دشمنان، فی  دست می  شده، به  مطالب بیانبه  باتوجه

نظـر   رو و دوراندیشی در ایجاد رابطه با دشمنان، ضروری به   پیشهایبینی تمام خطر  اما پیش

 ، واضح است کـه ایـن دوراندیـشی.خطر نیفتد  اسالمی بهۀ قالل جامعرسد تا کیان و است  می

َتند و ملزم به حفظ امنیت جامعهکار امور هساندر  ن بوده که دستمسئوالبیشتر متوجه  تـا اند  ُ

ّی را برای أمت اسالمی ایجاد کنندهایای، خطرا  آوردن رابطه  وجود  به مبادا با ُ.  

    مسلمانانیرز با غیآم  ارتباط مسالمت. ٤-٢
، صـلح و قرآنرسیم که راهبرد اساسی   ورد میآ  به این ره،قرآنۀ اندیشی در آیات شریف  با ژرف

 ایـن مطلـب را یـادآوری ،های مختلف   بشر است و به مناسبتمیانآمیز   همزیستی مسالمت

ا این است که آیا در روابط بـ، ی که ذهن کاوشگران را به خود مشغول کردهسؤال. نموده است

 پـذیر اسـالمی، تعمـیمۀ  جامع درموردآمیز داشت یا فقط  توان رفتار مسالمت  دشمنان نیز می

 در ایـن قـرآنهـای   رسیم که پاسـخ  ورد میا به این دست،قرآنّاست و ال غیر؟ با تدبر در آیات 

 گوناگون کفشرایطمورد، به 
ّ

ه  در ادامـرو، ازایـن. اسـالمی داردۀ  آنهـا بـا جامعـرفتارار و نوع 

شود تا بتـوان بـا تحلیـل آنهـا، برخـی    با مخالفان آورده میرفتارهای قرآنی در برخی راهکار

جهانی رقـم ۀ آمیزی را برای جامع  انسانی را کنار زد و زندگی مسالمتۀ اختالفات میان جامع

  .زد

  : فرماید   می٩٤نساء، آیه ۀ مبارکۀ  در سور

و ال تقولوا لمن ألقی
ْ َُ ْ َ

ِ
ُ َ  إل َ

َ
ُکمیِ

ُ
َ السالم لست مؤمنا تبتغون عرض الح ْ ََ َ َ َ ُ َ ْ َ ً

ِ
ْ ُ َ ْ ْ الـدنةایََّ ُّ

ا فعنـد ی
َ ْ

ِ
َ

الله مغانم کث
َ ُ

ِ
َ

ِ
َّ

رۀ کذلك کنتم من قبل فمن اللـه علـی
َ ََّ ُ َّ َْ َ َُ ْ

ِ
ْ ُ ْ ُ ََ

ِ
َکم فتبیَ َ َ ْ ُ

ِنـوا إن اللـه کـان بمـا ی
َ ََّ َّ

ِ
ُ

تعملون خب
َ َ ُ َ ْ َ

رای
ً

.   

، ]کنـد گـذر تظـاهر بـه اسـالم مـیو از ایـن ره[کند  که به شما سالم می سیو به ک
، بـرای شـما نـزد ) مجنگیـدبـا آنهـا(به خاطر مال دنیـا ! یستیمؤمن ن: مگویید که
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ه بـرای مـال دنیـا ًشـما قـبال چنـین بودیـد کـ. های فـراوان اسـت خداوند غنیمنت
 . تحقیـق کنیـد، بنابراین. خداوند بر شما منت نهاد و هدایتتان کرد.جنگیدید می

   .کنید، آگاه است مل می به آنچه عخداوند
کننـد،  آغوش باز، آنهایی را که اظهار ایمـان مـی دهد که با  این آیه به مؤمنان چنین دستور می

بر ایـن آیـه، بایـد  بنـا. اظهار ایمان آنهـا کنـار بگذارنـددربارۀبپذیرند و هرگونه بدگمانی و را 

همچنین در . پاسخ گفتنخستین اظهار ایمان را از طرف دشمن پذیرفت و به ندای صلح او 

  :  همین سوره آورده است٩٠ۀ آی

ْفإن اعتزلوکم فلم  َْ َ َُ ُ َ َ ْ
ِ قاتلوکم و ألقوا إلیِ

َ ْ
ِ

ْ َ َُ َ ْ ُ
کم السلم فما جعل الله لکم علیِ

َ َّ ََ ْ َ ُُ َُ ُ َ َ َ َ َهم سبیَّ ْ
الیِ

ً
.   

دنـد و بـا شـما طـرح صـلح یری کردنـد و بـا شـما نجنگیـگ پس اگـر از شـما کنـاره
   .برای تجاوز بر آنان قرار نداده است رای شما راهیگر خدا بیافکندند، د

کید می کند که در صورت برکناری کف در انتهای آیه تأ
ّ

ار از معارضه با شما و رعایـت حالـت 

ن پیما  فوق، دو گروه همۀآی.  تعرض به آنها را ندارندۀش صلح، مسلمین اجازطرفی و پذیر بی

  .)٢٩: ٥ ، ج١٣٧٤ باطبایی،ط( داند  میاطرف را از شدت عمل، مستثن و بی

  برای نمونه،؛ اند   را مورد توجه قرار دادهموضوع برجسته این صورت  بهآیات دیگری نیز

  : کند  میآمیز دعوت  به صلح و زندگی مسالمتقرآن -

َیا ایها  ُّ ََ
لذین امنوا ٱ

ْ َُ َ َ
ِ

َّ
ِدخلوا فی ٱ

ْ ُ ُ ِلسلم کافۀ وال تتبعوا خطوات ٱْ
َ ُ ُ َّْ ُ

ِ
َّ َ َ َْ

ِ
ْ ْلشیٱِّ َّ ْ

ٌّطان انه لکم عدو  ُ َ ْ َ ُ َّ
ِ ِ

َ

ْمبین
ِ
   .)٢٠٨: بقره(ُ

 های شـیطانی پیـروی  همگی در صلح و آشتی درآیید؛ و از گام! ای ایمان آوردگان
   .نکنید؛ که او دشمن آشکار شماست

 ،باشـد و اسـالم   فطـری خواسـتار آن مـیطور به امری است که انسان ،سالمت و امنیت

ه و پیـروان مکتـب الهـی را بـه حفظ مبانی سلم و امن بنا نهادی برمبناسیاسی خود را راهبرد 

و الله یدعو إلی «:خواند  فرا می» السالمدار«
َ
ِ

ُ ْ َ ُ َّ ِدار السالم َ
َ    .)٢٥٠: یونس( »َّ

کافه«تعبیر 
ّ

ی در قانون صلح نیست و جنگ برخالف تعلیمات ی ناظر بر این است که استثنا»

توان گفت از دعـوت عمـومی  می. شود  صور نمیتحمیلی تشکل   به و جزاست قرآناسالم و 



  ١٥١       دولت اسالمی در روابط خارجییاسی استقالل ساصل راهبردهای حفاظت از ینید   درونیواکاو

ی و قشر اجتماعی، یای مؤمنان را بدون استثنا از هر زبان و نژاد و منطقه جغرافۀه، که همین آیا

ل حکومـت یمان به خدا، تـشکیشود که در پرتو ا کند، استفاده می به صلح و صفا دعوت می

اصـوال . ر اسـتیپذ مکان ا،جا آشکار گردد  آن همهیۀواحد جهانی که صلح در سا
ً

در مقابـل 

 قلوب بـشر الزم اسـت، و میان حلقه محکم اتصال کی...) زبان و نژاد و (عوامل پراکندگی 

 و مـان بـه خـدایا. ن اختالفـات اسـتیمان به خداست که ما فوق ای تنها ا،ن حلقه اتصالیا

 و ؛هاسـت م و ملـتت و رمز ارتباط اقوای وحدت جامعه انسانۀم در برابر فرمان او، نقطیتسل

هـای   ی با رنـگیها انسانتوان مشاهده کرد که چگونه   جالبی از آن را در مراسم حج میۀنمون

ی ناهماهنگ، همگـی یای جغرافۀقت و منطیمختلف، از نژادهای متفاوت و دارای زبان و قوم

 صلح ِتدرنهای و در آن مراسم بزرگ روحانی شرکت دارند، و گیرند میبرادروار کنار هم قرار 

مـان بـه خـدا یکه بـر کـشورهای فاقـد ابسنجیم  و اگر آن را با نظامی نگرند و صفا به هم می

باشـد، تفـاوت   جان و مال و عرض و ناموس، حاکم میازنظرحاکم است که چگونه ناامنی 

مکـارم ( شـود  سلم و صلح و سالم و آرامش، روشن مـیازنظرمان یا مان و بییاان جوامع بایم

 .)٨٣: ٢، ج ١٣٧٤شیرازی، 

َّوال تعتـدوا ان «: دکنـ  گونه تعدی، تجاوز و ستمگری را محکوم و از آن نهی می هرقرآن -
ِ

ُ َ ْ َ َ َ

ُّلله الیحب ٱ
ِ

ُ َ َ َّ
ْلمعتـدینٱ

ِ
َ ْ ُ ْ

پیـشگان و   خداونـد سـتم؛ زیـراتعـدی و تجـاوز نکنیـد ؛)١٩٠ :بقـره( 

 ».تجاوزگران را دوست ندارد

 هرچند از کفار باشـند، مـشروط ؛نوعان است همرفتاری با    نیک،قرآن رویکرد اساسی -

  : بند و متعهد باشند  آمیز پای  آنان نیز به اصول همزیستی مسالمت آنکه بر

ُال ینهاکم  َ ْ َ َ
ِلله عن ٱ

َ ِلذین لم یقاتلوکم فی ٱُ
ْ ُْ َ

ِ
ُ َ ََّ

ْلـدین و لـم یخرجـوکم مـن دیـارکم ان ٱِ َ
ِ

َ ُ
ِ

ْ
ِ

ْ ُْ
ِ

ْ َ َ ِّ

ْتبروهم و ُ ُّ َ ظَ
َ

ِ تقسطوا الیه
ْ َ

ِ
ْ ُ

ِ
ْ ُ

ُّم ان الله یحب 
ِ

ُ َ َّ
ِ ِلمقسطینٱْ ِ

ْ ُ ْ
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خدا شما را از نیکی کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در امر دین با شـما 
 خداونــد ؛ زیــراکنــد   نهــی نمــی،پیکــار نکردنــد و از خانــه و دیارتــان بیــرون نراندنــد

  .پیشگان را دوست دارد عدالت
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 و انگـارد مـیپذیرش دیـن و دعـوت اسـالمی را مـردود  هرگونه فشار و اجبار در قرآن -

ِال اکراه فی «: کند  صراحت اعالم می به
َ َ ِ

َ
َلدین قـد تبـین ٱ َّْ َ ْ َّ ْ

َلرشـد مـن ٱ
ِ

ُ ْ ُّ لغـیٱْ
َ ْ

هـیچ  ؛)٢٥٦ :بقـره (

 ».اجباری در دین نیست؛ زیرا هدایت و رشد، از گمراهی روشن شده است

 ۶۰ۀ مهـم در اسـالم اسـت و در آیـ اصول بـسیار از ، اصل تألیف قلوب و جذب کفار-

َإنما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیهـا و «: ۀ توبه مطرح شده استمبارکۀ سور َ ََ ْ َ َ َْ َ
ِ ِ

َ ْ ْ
ِ ِ

َ َ َِ َ ُ
ِ

ُ ََ َّ َّ
ِ

المؤلفه قلوبهم و فی الرقاب و الغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل فریض
َ
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ِ
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 ، ج١٣٧٥طریحـی،(» یعنی نزدیک کردن قلوب با مودت و احسان»تألیف قلوب «». ِ

دت و احسان مالی قلـوب ؤ مۀوسیل شود که به  می بر کسانی اطالق»مؤلفه قلوبهم«و  )۲۶ :۵

ی را کـه بـا تـشویق شریفه، مفهوم وسیعی دارد و تمـام کـسانۀ آی«. آنان به اسالم جلب گردد

؛ ٢٤١: ١تا، ج  ابن بابویه، بی(»گیرد   در بر می،شوند  نفع اسالم و مسلمین جذب محبت می مالی به

  .)۱۰ و۵: ۸ ، ج١٣٧٤؛ مکارم شیرازی،٣٠٣: ٢، ج ١٣٦٧ابن بابویه، 

نی یچ دی و هاردمخالفانش ند   نظر و گذشت نسبت به   ن وسعتیمسلمۀ انداز  هچ ملتی بیه

، قرآن. اصطالح تساهل مذهبی ندارد  هآزاری و مدارا و ب  بی،گریان دیروان ادی اسالم با پقدر  به

 کـه ی کفـارۀ نمودن دربار  کردن و عدالت  کییخداوند شما را از ن«: گوید  میصراحت تمام هب

   .)٨: ممتحنه(»کند  ی نهی نم،اند تان اخراجتان ننموده مقاتله با شما نکرده و از خانه

کید باتوجه ،هدرنتیج  ،آفـرین بـا بیگانگـان  های دینی مبنی بـر ارتبـاط عـزت  ات آموزهبه تأ

ۀ منزلـ بـه کـشورها تمام برای انزواقرارگرفتن در یا انزواگرایی کنونی، است که در زمانگفتنی 

 المللـی  بینۀ عرص در قدرتمند کشورهای که است اساس برهمین و است خودکشی و نابودی

 و دولـت برای. کنند  می استفاده دیگران کشاندن  انقیاد به برای ای  وسیله و ربهح عنوان  به آن از

بیگانگان برپایـۀ اصـل  با روابط داشتن بلکه نیست، پذیرفتنی انزواگرایی تنها نه ،دینیۀ جامع

 ضـرورت. رود  مـی شماره ب ضروری امری الملل، ۀ بینصحن در عزت، حکمت و مصلحت

 تمـام بـه اسـالم پیـام رساندن ،اسالمیۀ اندیش براساس ؛ زیرااست مختلف ابعاد از امر این

گاه و ها انسان  و ملـت وظایف از سعادت، به رسیدن جهت در اسالم، حقایق از آنان نمودن  آ

 ّجـو بـودن  حـاکم و آمیز  صلحۀ رابط وجود با که است روشن. رود  می شمار به اسالمی دولت



  ١٥٣       دولت اسالمی در روابط خارجییاسی استقالل ساصل راهبردهای حفاظت از ینید   درونیواکاو

. رســید خواهــد جهانیــان گــوش بــه بهتــر ،اســالم زســا  انــسان و بخــش  آزادی پیــام تفــاهم،

 هـای  زمینـه در زیـادی هـای پیوسـتگی یالمللـ ۀ بـینصحن در کنونی زمان در دیگر، ازطرف

 تـأمین کـه اسـت ای  گونـه  بـه ها پیوستگی این و دارد وجود ها دولت و کشورها میان مختلف

. هـستیم ارتباطـات گسترش هدشا ،دلیل همین به و سازد  می مشکل را آنانۀ مستقالن نیازهای

 ارتباطـات، ایـن داشـتن ضـمن کـه آیـد  بـر خـود وظـایف انجامۀ عهد از تواند  می ای  جامعه

  . کند حفظ نیز را خود استقالل

  گیري  نتیجه
ین اصـول بقـای تر مهمتوان نتیجه گرفت که اصل استقالل از    می،شده  مطالب بیانبه  باتوجه 

 ضـوابط و چهـارچوب، بایـد در هـا دولـت با دیگـر دولتتعامل یک .  اسالمی استدولت

 تعیـین راهبرهـایی باید رو، ازاین. خطر نیفتد بهمعیارهایی باشد که کیان جامعه و استقالل آن 

ّعزت مسلمانان در گرو . رار گیرند قُ سنجش در بعد رفتارهای اجتماعیمعیارعنوان   بهگردد تا

ۀ جانبـ  و اسـتقامت در برابـر تهاجمـات همـهسیاسـی و صـبر  - فرهنگـیراهبردهایعمل به 

 جامعۀ دینیهای شوم آنان، کیان   اندکی درنگ در مقابل نقشه با  است ودینیۀ جامعدشمنان  

خطر خواهد افتاد و با اسـتعانت از خـدای متعـال و ثبـات قـدم در ایـن    به و دولت اسالمی

 محقـق خواهـد شـد،تن اسـامستضعفان بر مستکبرنصرت الهی که پیروزی ۀ مسیر، وعد
ّ

 .

ّ نبی مکرم اسالمهای  و همچنین فرمایشکریم قرآنیوای بیانات ش ّ پیشوایان معـصوم و و 

های رهبر معظم انقالب  توصیه
ّ

ها، بسیار راهگشا و اثرگـذار بـوده  ، در تبیین این شاخص

اسـی تحقق اصل حفاظـت از پـارادایم اسـتقالل سیتوان نتیجه گرفت که    می،بنابراین. است

الملل با تکیه بـر حفـظ هویـت ملـی و دینـی و تقویـت    بینعرصۀ روابطدولت اسالمی در 

  : ازاند عبارتپذیر است که    امکان،راهبردهای درون دینی ذیل

  ؛کسب استقالل و خوداتکایی دولت اسالمی در روابط خارجی .١

  ؛حفظ اقتدار فرهنگی دولت اسالمی در نفی تحمل ظلم و ستم .٢

  ؛ی دولت اسالمی در روابط با دیگرانگر سلطهری و پذی  نفی سلطه .٣



 ١٣٩٧بهار و تابستان / شمارۀ سیزدهم / سال ششم / های سیاست اسالمی        پژوهش١٥٤

حفظ استقالل و تمامیت ارضی یک سرزمین با برخـورداری از قـدرت و ۀ الزم .٤

  ؛شجاعت باال

  ؛تقویت هویت دینی دولت اسالمی .٥

  ؛برخورداری دولت اسالمی از دیپلماسی فرهنگی قوی .٦

  ؛جهانی شدن فرهنگ دینی در روابط خارجی .٧

   و اسالمی و خودباوری مسلمانان؛نیتکیه بر بیداری انسا .٨

  ؛ایجاد ارتباط کارآمد دولت اسالمی در ارتباط با دیگران با محوریت دعوت .٩

  .آمیز مسلمانان با همدیگر و غیر مسلمانان  در پیش گرفتن زندگی مسالمت .١٠

 قادر خواهد بود در ارتباط با دیگران، ،یاد شدههای  دولت اسالمی در پرتو اتخاذ سیاست

  .ه باشدجی موفقی داشتسیاست خار

  کتابنامه
  .کریم قرآن
  .البالغه نهج

اکبـر غفـاری و دیگـران،  ، ترجمـۀ علـی مـن ال یحـضره الفقیـه ). ١٣٦٧(ابن بابویه، محمد بن علی
  .، صدوق تهران

  . تهران، نسیم کوثر ، ترجمۀ یعقوب جعفری،الخصال   ).١٣٨٢(ــــــــــــــــــ 
، ترجمـۀ محمـدتقی آقـانجفی اصـفهانی، عیون أخبار الرضا). تا بی( ابن بابویه، محمد بن علی 

  .تهران، انتشارات علمیه اسالمیه 
، تحقیـق علـی عبـدالباری  روح المعانی فی تفسیر القـرآن العظـیم).  ١٤١٥(آلوسی، سیدمحمود 

 .دارالکتب العلمیه روت، عطیة، بی
، الملل در عـصر نـوین- بینروابط: جهانی شدن سیاست). ۱۳۸۳(اسمیت استیو بیلیس، جان و 

 .ترجمۀ ابوالقاسم راه چمنی و دیگران، تهران، مؤسسۀ فرهنگی ابرار معاصر
  .، قم، اسراءکریم تفسیر موضوعی قرآن). الف١٣٨٧(ـــــــــــــــــــــــ 
 .، قم، اسراءتفسیر انسان به انسان). الف١٣٨٩(ـــــــــــــــــــــــ 
  .، قم، اسراءسروش هدایت). ب١٣٨٧(ــــــــــــــــــــــ 



  ١٥٥       دولت اسالمی در روابط خارجییاسی استقالل ساصل راهبردهای حفاظت از ینید   درونیواکاو

ــه ــسینی خامن ــیدعلی   ح ــت). ١٣٨٤(ای، س ــدیث والی ــم  «ح ــام معظ ــای مق ــه رهنموده مجموع
 .، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی»رهبری

 .، اول فروردیننامه به جوانان غربی). ١٣٩٣(ــــــــــــــــــــــ 
، تهـران، دانـشگاه عالمـه تفرهنـگ جـامع مـدیری). ١٣٨٣(الـسادات و دیگـران  زاهدی، شـمس

  .طباطبایی
  .الله مرعشی نجفی ، کتابخانه آیت ،قمتفسیر الدرالمنثور). ١٤٠٤(الدین  سیوطی، جالل

 . ترجمۀ صحت، تهران، ناس وسائل الشیعة،).١٣٦٤(حر عاملی، محمد بن حسن 
 ، ترجمـۀ محمـدباقر موسـویالمیزان فی تفـسیر القـرآن). ١٣٧٤(طباطبایی، سیدمحمدحسین 

  .همدانی، قم، اسالمی جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم
، دفتـر انتـشارات اسـالمی  قـمالمیزان فی تفـسیر القـرآن،). ١٤١٧(طباطبایی سیدمحمدحسین 

  . مدرسین حوزه علمیه قم جامعۀ
مترجمـان، تهـران،   ترجمـۀ مجمع البیان فی تفـسیر القـرآن،). ١٣٦٠(طبرسی، فضل بن حسن 

  .فراهانی
، تحقیق سیداحمد حـسینی، تهـران،، کتابفروشـی البحرین مجمع). ١٣٧٥(ین طریحی، فخرالد

  .مرتضوی
 بیـروت، دار المـالك للطباعـۀ و ، تفسیر مـن وحـی القـرآن).   ١٤١٩(الله، سیدمحمدحسین  فضل

  .النشر
  .، تهران، صدرامجموعه آثار). ١٣٦٩(مطهری، مرتضی 

 .الکتب اإلسالمیةارد، تهران، تفسیر نمونه). ١٣٧٤(مکارم شیرازی، ناصر 
  .، تهران، عروجامام  ۀصحیف). ١٣٧٩(الله  موسوی خمینی، روح

  


