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This research has dealt with the ability to implement the theory of 

protection responsibility based on the jurisprudential rule of "Uniting 

the Hearts". In answer to the main question, "What is the scope of 

application of the basis of the uniting the hearts in the theory of 

protection responsibility?" It was hypothesized that "the theory of the 

responsibility of protection, based on the jurisprudential rule of the 

uniting the hearts, can be a good legal basis for the implementation of 

the human rights standards of the Islamic Republic of Iran in foreign 

policy." The subject of the research was explained in three areas using 

descriptive-analytical method. First, it was possible to identify the 

principle of the theory of responsibility based on the uniting the hearts 

in the two axes of "the possibility of identifying the conceptual 

relationship with the uniting the hearts" and "the possibility of 

identifying the applicability of authorship in the absence". Then, with 

a reductionist and generalist approach, which considers the inclusion 

of the title of component of their hearts in relation to infidels and 

Muslims, individuals subject to the responsibility of protection based 

on the uniting the hearts and the territory of this responsibility were 

identified. In the third area of the research, the application of the rule 

of uniting the hearts in the doctrine of responsibility of protection and 

implementation of the theory was discussed and then, while applying 
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the levels of responsibility of protection - which includes 

responsibility of prevention, responsibility of reaction and 

responsibility of reconstruction - with jurisprudential rulings and 

titles. Numerous Shari'a proved the agreement of the two bases of the 

research subject in terms of hierarchical strategy. 
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در  «یتحما یتمسئول» نظریۀ یاجرا یتقابل یابیارز

 یبر مبنا یمبتن یرانا یاسالم یجمهور یخارج یاستس

 «قلوب یفتأل» یفقه
  

 92/4/0411 تاریخ تأیید:                      92/01/0922 تاریخ دریافت:

 * کشتگر یرام 

 ** یارحام یمحمد صدر

« تألیف قلوب»این پژوهش به قابلیت اجرای نظریه مسئولیت حمایت مبتنی بر قاعده فقهی 

قلمرو کاربست مبناای تاألیف قلاوب در    »است. در پاسخ به این پرسش اصلی که  پرداخته

نظریاه مسائولیت   »این فرضیه مطار  داد کاه    « میزان است؟نظریة مسئولیت حمایت چه 

تواند مبنای حقوقی مناسبی بارای جاماه   حمایت، مستنبط از قاعده فقهی تألیف قلوب، می

« عمل پوداندن به موازین حقوق بشری جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی باداد. 

تبیین گردید. نخست  موضوع پژوهش با استفاده از روش توصیفی ا تحلیلی در سه ساحت 

به امکان دناسایی اصل نظریه مسئولیت حمایت مبتنی بر مبنای تألیف قلوب در دو محاور   

امکان دناسایی قابلیت کاربست تألیف »و « امکان دناسایی نسبت مفهومی با تألیف قلوب»

گارا، کاه قا ال باه     گرا و تعمیمپرداخته دد. سپس با رویکرد تقلیل« قلوب در عصر غیبت

مولیت عنوان مؤلفه قلوبهم نسبت به کفار و مسلمانان اسات، افاراد مشاموس مسائولیت     د

حمایت مبتنی بر مبنای تألیف قلوب و قلمرو این مسئولیت مورد دناسایی قرار گرفتند. در 

ساحت سوم پژوهش کاربست قاعده تألیف قلوب در دکترین مسئولیت حمایت و مراتا   

و در ادامه، ضمن تطبیق مرات  مسائولیت حمایات ا    اجرای نظریه بحث و بررسی گردید 

دود ا با احکام و  که دامل مسئولیت پیشگیری، مسئولیت واکنش و مسئولیت بازسازی می
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عناوین فقهی و درعی متعدد، مطابقت دو مبنای موضاوع تحقیاق از حیاث راهبردنگااری     

 مراتبی به اثبات رسید.سلسله

 

حقوق بشر،  یندکتر ی،خارج یاستقلوب، س یفتأل یت،حما یتمسئول یهنظر :ها هکلیدواژ

 .یفقه یمبان

 مقدمه -1

گذاران این عرصه  چارچوب اعتقادی حاک، بر سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران سیاست

دهد و نیازهای خاصمی را  الملل سوق میرا به فه، متمایزی از واقعیات و مداسبات نظام بین

نماید. بخشی از این اهداف نظیر حفظ اسمتقال(،  می عدوان اهداف سیاست خارجی ترسی،به

تأمین امدیت، تحکی، و توسعه قدرت ملمی، مدمافح حیماتی و رمروریات اولیمه رمامن حفمظ        

)بهمزادی،   شمود تعبیر ممی « مدافح ملی»ها به  موجودیت سیاسی دولت اسالمی هستدد و از آن

ملمی نظمام سیاسمی اسمالم     های فرا؛ و بخش دیگری از این اهداف مسئولیت(092، ص. 0939

 .(93، ص. 0932)شجاعی،  گردد شمو( دین مبین اسالم را شامل میاست که جدبه جهان
در تشریح مبدای مسئولیت فراملی دولت جمهوری اسالمی ایران باید به جایگاه انسان 

  مؤلفمه تمرین  مهم،  ،و شمرافت ااتمی   انسمانی  بیدی اسالمی توجه داشت. کراممت در جهان
انسان کیفیتی ممتاز نسمبت بمه    به زیربدای محک، اخالق و حقوق ،شداسی اسالمیانسان

حکومت اسالمی موظف است  .(39، ص. 0922زاده، )کشتگر و مصطفی دده دیگر مخلوقات می
بما   ،راهبردهای خود را مبتدی بر احترام به کرامت ااتی انسان تعریف نماید تا از رهگذر آن

بما   .(33م   39صم..  0 .، ج0924)کعبمی،   یا ارزشی محقق شمود  کرامت اکتسابی، کماالتبروز
کراممت  »ممات مترتمب بمر مبدمای     اتموان دریافمت کمه از الز   تدقیق در مدابح شمرعی ممی  

)مائمده،   و اهتمام به گسترش عدالت اسمت  (902)بقره،  جلوگیری از ظل، ،(01)اسراء، «انسانی

دید شود، استدصار حق هر مظلوم و چه کرامت انسانی نقض و حقوق بدیادین او ته چدان ؛(3
دولمت   خصوصاو حمایت از مظلومان و مستضعفان وظیفه آحاد افراد  (40 ،شوری) ستمدیده
بدابراین حمایت از مستضعفان و مظلومان از احکام مسل، و قطعی  .(03 ،نساء) است اسالمی

 1.شود محسوب میاسالم و یکی از اصو( سیاست خارجی دولت اسالمی 

                                                 
ینظلیم سیاسلت رلاركب ک لور     »کل    قلانو  اساسلب بلا یحلبی  بل  ایلن       3اصل    76این موضوع در بند  .7
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که امروزه ادبیات سیاست خارجی کشورها با مقوله حقموق بشمر عجمین     به اینبا توجه 

تکوین و تکامل یک دکترین حقموقی جمامح رمرورتی     (993 .، ص0921)بماقرزاده،   است شده

کمردن مموازین اسمالمی حقموق بشمر در قلممرو سیاسمت خمارجی         انکارناپذیر در عملیاتی

سیاسمت خمارجی جمهموری     وهش؛ در ایمن پم   شودجمهوری اسالمی ایران محسوب می

 ۀعدموان نظریم  بمه  مم 1«مسئولیت حمایت» ۀدر چارچوب قابلیت اعما( نظری اسالمی ایران

در فقمه سیاسمی امامیمه    « قلوب تألیف»تطبیق با مبدای  و مالمللی بشرنوظهور حقوق بین

قلوب در نظریمه   تألیفقلمرو کاربست مبدای »که  پرسشدر جواب این  .است شدهبررسی 

مستدبط از مبدای فقهی » این فرریه مطرح گردید که« یت حمایت چه میزان است؟مسئول

تواند مبدای حقوقی مداسمبی بمرای جاممه    قلوب، نظریه مسئولیت حمایت می تألیفقاعده 

 «.عمل پوشاندن به موازین حقوق بشری جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی باشد

ای و بما اسمتفاده از روش کتابخانمه   کمه  پردازی است تحقیق حارر از نوع بدیادی و نظریه

نظریه مسمئولیت  ، به المللی بشر و فقه سیاسی امامیهتجزیه و تحلیل مستددات حقوق بین

شداسمایی مراتمب   »و « شداسایی افمراد مشممو(  »، «شداسایی اصل»ر در سه محو حمایت

 پردازد. می« اعما(

 قلوب تألیفت مبتنی بر مبنای نظریه مسئولیت حمای« امکان شناسایی اصل» -2 

عدوان هدجاری به ،دانان مسلمان، نظریه مسئولیت حمایت مبتدی بر دیدگاه برخی از حقوق

 تأکیمد های اسالمی بیگانه نیست و دین مبین اسالم با با آموزه ،المللخر در حقوق بینأمت

موروع  ،اخروی جامح برای هدایت و سعادت دنیوی و ای بر کرامت انسانی و تدارک برنامه

جاممه عممل    های خود قرار داده و راهکارهمای متعمدد  برنامه ۀحمایت از مظلوم را سرلوح

توان اساس می براین .(90، ص. 0923زاده، )حبیمب  است کردهتشریح  را پوشاندن به این راهبرد

                                                                                                                   
شناسایب « دریغ از مستضعفا  كها  بباساس معیارهاي اسالم، یعهد ببادران  نسبت ب  هم  مسلمانا  و حمایت بب

كمهوري اسالمب ایبا  سعادت انسلا  در  »ک   با اشاره ب  این 750گذار اساسب در اص   چنین قانو  است. هم شده
داند و اسلتالالل و آزادي و حووملت حل  و  لدل را حل  همل  ملبدم كهلا           ک  كامع  ب بي را آرما  رود مب

طلبانل    هاي دیگب، از مبلارزه حل    ب ملتشناسد. بنابباین در ین رودداري کام  از هبگون  درالت در امور دارل مب
سازي این موضوع ، با یأکید بی تبي ب  اساسب«کند مستضعفین درببابب مستوببین در هب نالط  از كها  حمایت مب

 است. پبدارت 
1. Responsibility to protect 
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 اسالمیهای فقهی در شریعت ترین سامانهمثابه یکی از مه، به مقلوب را نیز   تألیفمبدای 

بخمش دکتمرین مسمئولیت حمایمت قلممداد کمرد. مقصمود از        در عداد مبانی مشمروعیت م 

زع،  به ..(ص.0932  )مدصورآبادی و ریاحی،است « دلیل اعتبار و مشروعیت» جا این در « مبانی»

. بمرای  استاعتبار و مشروعیت نظریه مسئولیت حمایت  ۀقلوب یکی از ادل تألیف ،نگارنده

قلوب دو محور پیشیدی )تحلیل نسبت  تألیفدعا، اصل نظریه مبتدی بر مبدای اثبات این م

قلموب   تمألیف قلوب( و پسیدی )تحلیل قابلیت کاربست  تألیفمفهومی مسئولیت حمایت و 

 بررسی خواهد شد.در عصر غیبت( 
 قلوب تألیفبا « نسبت مفهومی»امکان شناسایی ازمنظر ( 2-1

اسمت؛ ایمن مهم، در     آن دانمش، شمداخت وااگمان    همر ورود به گستره ۀ از مقدمات بایست

نظران، عمالم، فقمه و   ایدکه برخی صاحب ؛یابدری مییشتفقهی و حقوقی اهمیت ب مطالعات

حاکی از نقش کلیدی الفماظ و اصمطالحات در ایمن قلممرو      ،اندحقوق را عل، الفاظ خوانده

نوشمتار بما بررسمی تداسمب و تقمارن      . در ایمن بخمش از   (09، ص. 0932)مدصورآبادی،  است

مثابه دلیل اعتبار و مشروعیت مسئولیت حمایت، مبداانگاری یکمی   به مفهومی تألیف قلوب 

  برای دیگری نشان داده خواهد شد.

 «مسئولیت حمایت»تبیین مفهومی اصطالح  (2-1-1

رفت دانان قرار گ مورد توجه حقوق 90های قرن نظریه مسئولیت حمایت از اولین سا(
سمدت نظمام    ناشمی از  توجمه  وجهاین المللی به ابعاد مختلف آن توجه شد. و در اسداد بین

و اسمتقال(  خمود   حاکمیت مطلق بر اتباعها در  تحق انحصاری و جهانی دول در المللبین
مدح مداخله در اممور  »و « احترام به حاکمیت»ها در روابط خارجی و اصولی چون  عمل آن
بروز فجایح بشری متعدد از یک سو و خأل  .(00، ص. 0923مدش، )اسدزاده و ن دی  بود« داخلی

را بمرای مقابلمه    یثرؤمو واکدش مدطقی  یمش که بتواند خط ،وجودی سازوکاری مشخ.
مل در ارائمه جمایگزین   أنظران را به تهای بشری ترسی، کدد از دیگر سو، صاحببا بحران

)دعماگو و هاشممی،    واداشمت  0«داخالت بشردوسمتانه م»هدجارهای ناکارآمدی چون  بمداس

  .(39، ص. 0923

المللمی پیراممون نظریمه    همای بمین  اسمداد و گمزارش   مورد تأکید ترین محورهایمه،

بما  امدیت انسمانی از عداصمر ااتمی حاکمیمت هسمتدد و        -0 مسئولیت حمایت عبارتدد از:

                                                 
1. Humanitarian intervention 
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این مسئولیت  ،از شهروندان خود دربرابر جدایات به حمایت دولتنبودن یا عدم تمایل قادر

نم ادی، جدایمات    م  سازی قومی کشی و پاکنسل -9گردد. المللی مدتقل میبه جامعه بین

، 0924)فرزانه،  هستدد جرائ، موروع نظریه مسئولیت حمایت، جدگی و جدایت علیه بشریت

 0،لیت پیشمگیری مسمئو مسئولیت حمایت شامل سه نوع مسمئولیت مکممل    -9 .(910ص. 

تموان  مستفاد از تعریف اصمطالحی ممی   گردد.    می 9مسئولیت بازسازیو  9مسئولیت واکدش

اخالقی دانست که بما رویکمردی    ةهدجاری حقوقی با جوهر»نظریه مسئولیت حمایت  را 

های گسترده و سیسمتماتیک  حمایت از حقوق انسانی دربرابر نقض مدظور بهسلسله مراتبی 

 است. ل گرفتهشک« حقوق بشر

 «قلوب تألیف» ( تبیین مفهومی اصطالح2-1-2

« اِلْمف »از ریشه « تألیف»است. « قلوب»و « تألیف»مرکب از دو وااه « قلوب تألیف»

و  (30ق، ص. 0409)راغمب اصمفهانی،    معدای اجتماع یا پیوستن به جمح با حالمت دلجمویی   به

، 9. ، ج0930)انموری،   اسمت  استمالت و پیونددادن یا پیوندیافتن چدد چیز با یکدیگر چدین ه، 

عدوان کانون حاالت روحی، نیز جمح قلب، عضوی از بدن است که به« قلوب» .(0331ص. 

رو در معانی مختلفی چون روح، عل،، شود؛ ازاینگیری انسان شداخته میعواطف و تصمی،

 ، 0ق، ج. 0414)ابممن مدظممور،   فهمم، و عقممل  ،(13ق، ص. 0409)راغممب اصممفهانی،   شممجاعت

پیونمدیافتن   معدای به در لغت « قلوب تألیف»است. بدابر آنچه اکر شد  کار رفته به (130ص. 

ای با یکدیگر و برقمراری دوسمتی و پیونمد گروهمی از ممردم      حاالت روحی و عاطفی عده

 . (3390، ص. 4، ج. 0900)دهخدا،  است

قلموب در متمون فقهمی و تفسمیری ایمل بحم  زکمات         تألیفمعدای مصطلح شرعی 

انمد. شمیخ طوسمی    به تعریف و بیان احکام آن پرداختمه  رخأمتقدم و مت یاست و فقها آمده

 آنمان  تمایل زکات از سهمی با که کفارند از دسته آن قلوبه، مؤلفه» :است باره گفته دراین

 صمدف  مثابمه  به  قلوب تألیفتلقی  (942 ص. ،0ج. ق،0930 طوسی،) «.گرددمی جلب اسالم به

إِنتَّمَا الص ََّاقَات  لاصْفُقَرتاءتل ْاااا»سوره توبه است  11با استداد به آیه  زکات مستحقان از چهارم
يلِالصفتَّهْاوَلبْنِاوَلصُمَسَ كْينِاوَلصُعَ مْفْينتاعَفتيْهَ اوَلصُملؤتصتَّقتةِااَفَوبلهلمْاوَفْيالصءَِّات بِاوَلصُغت رِمْينتاوَفْياسَبِ

                                                 
1. Responsibility to prevent 

2. Responsibility to react 

3. Responsibility to rebuild 
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گانمه  عدوان یکی از اصداف هشتبه« لصُملؤتصتَّقتةِااَفَوبلهلمْ»خداوند از  ؛«ِلصفتَّهامْنتافتءِيضتةًلصسََّبِيلِا

صمدف   مثابمه  بمه  است. تعریف اصطالحی این مفهوم به کمارکرد آن   مصرف زکات نام برده

 است. یدهچهارم از مستحقان زکات محدود گرد

بمه  محمدود   توان نمی به استداد تصریح آیه زکات، را، مبدای مزبور که باید توجه داشت

 است:  یید این استدال( یکی از فقهای معاصر بیان داشتهأموارد مصرف زکات دانست؛ در ت

قلوب در اسالم یک قاعده عمومی است و محل پرداخت هزیده آن اختصاص به  تألیفاصل 

که مورد اتفاق عمموم فقهما و ممورخین     ،زکات ندارد. جریان تقسی، غدائ، جدگی غزوه حدین

توانمد  ... ممی  ،کدمد یید ممی أباشد و روایات عامه و ه، احادی  شیعه آن را تشیعه و سدی می

، 0933)عمیدزنجانی،  .های مالی تلقی گرددکمک لوب ازطریقق  تألیفدلیل بر تعمی، قانون 

  .(29، ص. 1 .ج

زکمات یما دیگمر مسمائل      پرداختن بهبدون  ،عالوه بر این در آیات دیگری این مفهوم

عمران خداوند متعا( بعد از امر به وحدت بر  سوره آ( 019؛ در آیه است شدهاستعما(  ،مالی

قلوب میان  تألیف ،«تت ْملولابِحَبْلِالصفتَّهْاجَمْيعً اوَصت اتتقتءتَّاَولوَلعْ»نهی از تفرقه  محور توحید و

فتأتصتَّفَابَايْنتااَفَاوبِمَمْااا»کدد مردم و ایجاد رابطه برادری را سبب رهایی از ظلمت معرفی می
سوره  19در آیه  .«فتأتنُرتذتكَمْامْنُهَ فتأتصْبَحْتَمْابِنْعْمَتْهْاإِخُوَلنً اوَكَنُتَمْاعَفتىاشتقت احلقُءتةٍامْنتالصنتَّ رِا

 انفا( نیز خداوند متعا( دوران عداوت میمان ممردم )دو قبیلمه اوس و خمزرج( را یمادآوری      

وَأتصتَّفَابَايْنتاا»برقرار گردید  آنانواسطه تشرف به اسالم، الفت و همدلی میان  هب کهکدد می
در دو «. بَيْنتهلمْاأتصتَّفَالصفتَّهَامْنتَّأتصتَّقُتَابَيْنتااَفَوبِهِمْاوَصتامَ ايعً جَمْالصُأترْضِافْيامَ اأتنُقترُتَاصتوْاَفَوبِهِمْا

خداوند بر مردم و پیمامبر   آن را مدتحقق ، تنع، الهی بهقلوب  با برشمردن تألیفآیه اخیر 

. مستدد به دو آیه مذکور، وحدت و برادری مطلوب و مقصود و تفرقه و پراکددگی خواند می

کمه حفمظ   جا آناسمتدال( کمرد از    تموان دفور خداوند متعا( است. بدابراین میمبغوض و م

است که  ای واجب شرعی نیز قلوب تألیف ،وحدت و پرهیز از تفرقه یک تکلیف الهی است

 باید بدان اهتمام ورزید. 

قلوب تدها یکی از مصادیق ایمن مفهموم    تألیفمعدای مصطلح شرعی  با این استدال(

ابتدما دارد.  م   کمه پیشمتر اشماره شمد    ن م و معدایی که باید اختیار شود بر وجه لغوی آ است

شمود. بما   ممی « مطلق ایجماد الفمت و همبسمتگی   » شامل قلوب تألیف ،مبتدی بر این معدا

تموان کارکردهما و   ممی ، تری از قاعمده مزبمور  خوانش عام ارائهرمن  ،پذیرش این مدلو(

های راهبردی دولت اسمالمی تعریمف   و مالی را در اولویتتر اقتصادی های گستردهگزیده
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دلیمل اعتبمار و مشمروعیت کلیمه      ،قاعمده عممومی   مثابه به  ،قلوب تألیفاساس  کرد. براین

حمایت و همبستگی با افراد انسمانی  »خواهد بود که مدادی  ای هدجارهای نوظهور حقوقی

 هستدد.« تحت ست،

توان نظریمه مسمئولیت حمایمت را فرصمت     می ،با توجه به مفاهی، اساسی این نوشتار 

های الهمی و انسمانی جمهموری    سازی نویدی جهت تعمیق و ترویج مبانی و ارزشگفتمان

 گممری و نفممی سمملطه»و « سممعادت انسممان در کممل جامعممه بشممری»اسممالمی مبتدممی بممر 

قلموب   تألیفقاعده فقهی  .(4، ص. 0924)عسگری،  الملل دانستدر نظام بین« پذیریسلطه

با نظریمه   رمن مقارنه مفهومی «حمایت از افراد تحت ست،»تواند مبتدی بر انگاره مینیز 

چارچوب اعما( و اجرای این نظریمه را در سیاسمت خمارجی جمهموری      مسئولیت حمایت،

 د. نمایبرطرف  آن رااسالمی ایران تعیین و موارح ابهام 

 قلوب در عصر غیبت  لیفتأ« قابلیت کاربست»امکان شناسایی از منظر  (2-2

همای  دیدگاه، قلوب در میان مذاهب مختلف اسالمی تألیفبا وجود تسال، مشروعیت اصل 

)مرادی  وجود داردمختلفی بر نسخ یا عدم نسخ این مجعو( شرعی بعد از رحلت پیامبر

پمذیرش هریمک از ایمن دو دیمدگاه در شداسمایی و       نظر به تمأثیر  .(14، ص. 0924و فروتن، 

  بماره بررسمی   اقموا( فقهما درایمن    ،ت نظریه مسئولیت حمایمت در سیاسمت خمارجی   کاربس

 .خواهد شد

 قلوب  تألیفموجب نظریه نسخ عدم امکان شناسایی به(2-2-1

اعم، از ایدکمه    ،پیامبرقلوب بعد از رحلت  تألیفتلقی نسخ حک، صرف زکات در  

تمرین  برخی از فقها است. مهم، مورد پذیرش  ،قلوبه، مسلمان یا غیرمسلمان باشدد مؤلفه

صظهورالإلسالماوا»اند عبارتدد از ای که این عده در مقام اثبات ادعای خود طرح نمودهادله
ق، 0409)حلّمی،   «ألنَّالص ح بةاصمايعطولاشيئ امناذصكابعقالصءسول»و « اوّةاشوكته

غلبه بحر الرائق ال در کتاب  ،از علمای حدفی ،نجی، مصری ابن ،برای نمونه .(949، ص. 3ج. 

قلوبه،  مؤلفهسه، « عمر»اجماع صحابه و عدم انکار آنان هدگامی که  ،و گسترش اسالم

 قلموب بعمد از حیمات حضمرت رسمو(       تمألیف را قطح کرد، دلیلمی بمر عمدم بقمای حکم،      

این تلقمی درمیمان فقهمای ممالکی ممذهب نیمز        .(30، ص. 1تما، ج.  نجی،، بی )ابن ستادانسته

ارشاد السالک الی اشرف المسمالک  الدین بغدادی در کتاب  که شهاب چدان، طرفدارانی دارد
م  رفالصزك ةالالصن فالصثم نيةالصتياذكءالهللاتع صياوااقاسرطان يبا»است  بیان داشته

 (90تا، ص. )بغدادی، بی «.لصموصقةاافوبهم
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س از بر فقهای عامه، در لسان برخی علمای امامیه نیز سقوط این حک، شرعی پ عالوه

 مؤلفهشیخ طوسی در تحلیل سقوط حک،  ،یت است. برای نمونهؤحیات پیامبر اکرم قابل ر

 اصداف خمس در شرایط غایمب یما ظماهر بمودن اممام معصموم       :قلوبه، معتقد است

قلموبه، را در شمرایط غیبمت مدتفمی      مؤلفمه ورعیت مشمابهی ندارنمد و مشخصماه سمه،     

نویسمد   ممی  من الیحضره الفقیهشیخ صدوق نیز در  .(033ق، ص. 0411)طوسی،  است دانسته

 0.(1، ص. 9ق، ج0409)صدوق،  «.قلوبه، بعد از پیامبر ساقط است مؤلفهسه، »

 قلوب تألیفموجب نظریه بقای امکان شناسایی به( 2-3

و  پیمامبر قلموب بما اسمتداد بمه سمیره       تألیفدرمقابل نظریه نخست، قائلین به بقای حک، 

مدتهمی  اند. ازجمله در کتماب  ابه به مخالفت با دیدگاه مزبور پرداختهاستشهاد به سیره صح
أعطىاأبوبمءاعقيّابناح تماثالثينابعياءلاا»و «  اقتداء بالدبیّ»با استداد به  المطلب

استدال( طرفداران نظریمه عمدم بقمای حکم،     « صمّ ااقماعفيهابثالثم ئةاجملامنالص قاة

 الفقها ةتذکردر  چدین ه، عالمه  .(949، ص. 3ج. ق، 0409)حلی،  است شدهقلوب نقض  تألیف

یمابی  گسمترش و قمدرت   موجمب  به قلوب تألیفبودن حک، شرعی  دلیل این عده بر مدتفی

قلوب بر قرآن کری، و سیره پیامبر ابتدا دارد  تألیفکه حک،  است کردهاسالم چدین ارزیابی 

 تمألیف روع نیز نسخ حکم،  دلیل نسخ جایز نیست و در این مو و ترک کتاب و سدت جز به

نیمازی مقطعمی مسملمانان از    معتقد است بی چدین ه،  شانای . است قلوب به اثبات نرسیده

بلکه نهایتاه مانح پرداخمت ایمن سمه، اسمت؛ فلمذا       ،همراهی کفار موجب رفح حک، نیست

تواند به انجام این حک، میدر هر زمان جامعه اسالمی نسبت به حمایت کفار احساس نیاز 

  .(931، ص .3تا، ج. )حلی، بی نماید رعی مبادرتش

در پاسخ به دیدگاه برخمی ممذاهب    فقه االمام الصادقدر کتاب فوق یید استدال( أدر ت

 یافتن اسمالم  قدرتبا قلوبه، و عدم بقای موروع آن  مؤلفهاسالمی مبدی بر سقوط سه، 

مخالف اسالمی بر زمین باقی غیرمسلمان و وجود که  قلوب مادامی تألیفحک، : »است آمده

مسبب ساقط شود و بما وجمود علمت، معلمو( مرتفمح       ،است؛ محا( است که با بقای سبب

 (39، ص. 9ق، ج. 0490)مغدیه،  «.گردد

چمون شمیخ طوسمی و     ه،  الزم به اکر است که در توجیه کالم برخی از فقهای امامیه

                                                 
 «.و سهم المؤلف  قلوبهم ساقط بعد رسول اهلل» .7
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 ،شمان از سمقوط ایمن سمه،    انمد کمه مدظمور ای   شیخ صدوق، ایمن احتمما( را وارد دانسمته   

الیمد نبمودن   نبودن شرایط اعما( حک، است که از نبمود مجمری حکم، یما مبسموط      فراه،

نه ایدکه اساساه اصل حک،  ،شودناشی می ،که صالحیت اجرای حک، را داشته باشدد کسانی

این یید أدر ت .(002، ص. 09ق، ج. 0413؛ بحرانی، 20، ص 0920، دایمیردادی )مبلغ نسخ شده باشد

أنايماوناا»کمه حضمرت بما شمرط      است شدهاستداد  رسخن نیز به روایتی از امام باق
ق، ج 0404)طبرسمی،   اند هاین حک، را ثابت دانست« هن كاإم ماع دلايتأصقهمابهاعفىاذصك

 الشمرایط شامل فقیه جمامح که « امام»توان گفت با توجه به معدای عام می لذا ؛(13، ص. 3.

بما  و براساس نظریه والیت فقیه در عصر غیبت، نواب عام  شود می اناداره امور مسلمان در

 تمألیف مشمروعیت اجمرای حکم،    ، و ائمه هدیراان تصدی مقام جانشیدی پیامب

 .(219، ص. 0920)پورموال و طاهری،  را نیز دارندقلوب در عصر غیبت 

شرعی  توان گفت با توجه به رعف استداللی طرفداران نظریه نسخ حک،درنهایت می

و در شرایط کدونی اجمرای  دارد نیز دوام وفات پیامبرحک، مزبور پس از ، قلوب تألیف

، شریفی و میرمحمدی) ها مدح شرعی ندارداین حک، با صالحدید امام، حاک، اسالمی و دولت

عدموان مبدمایی بمرای اعمما(     قلموب بمه   تألیفآنجا که  گفتتوان حتی می ؛(92، ص 0923

شمود، وجموب   مسئولیت فراملی دولت اسالمی درقبا( افراد تحت ست، در نظر گرفتمه ممی  

شداسمایی و کاربسمت نظریمه مسمئولیت حمایمت در       این استدال(، . باکددشرعی پیدا می

 قلوب بالمانح است. تألیفسیاست خارجی دولت اسالمی مبتدی بر مبدای فقهی 

 قلوب تألیفنظریه مسئولیت حمایت در پرتو مبنای « شناسایی افراد مشمول»( 3

عدموان روش حفمظ و حراسمت    سو بمه  دانستی، که نظریه مسئولیت حمایت از یک جا این تا 

)سمواری و حسمیدی بلموچی،     یافته علیه بشریتهیده از امدیت بشری درمقابل جدایات سازمانب

طور خماص  دلیل مطابقت با مبانی شریعت اسالمی و به و از سوی دیگر به (000، ص. 0921

گرانه جمهوری  قلوب، مبدای حقوقی مداسبی برای تبیین کدش حمایت تألیفقاعده فقهی 

 حمایت این راهبرد فراروی مه، . اما مسئلهاستالملل روابط بین اسالمی ایران در حقوق و

نظریه در سیاست خمارجی خمود در    این ابهام است که جمهوری اسالمی ایران با کاربست

شمامل  یا  هستددپی حمایت از چه کسانی است؟ آیا تدها مسلمانان مشمو( چدین حمایتی 

 د؟ گردغیرمسلمانان نیز می

شموندگان ایمل   تألیفتلف فقهای اسالمی پیرامون قلمرو شمو( با بررسی نظریات مخ

http://mag.rcipt.ir/?_action=article&au=652609&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C++%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C
http://mag.rcipt.ir/?_action=article&au=652610&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C
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را شداسمایی   و شمولیت افراداجرای مسئولیت حمایت  ةتوان محدودقلوب می تألیفبح  

بر  و مبتدی گرایانه، نظریه مطلوبهای تقلیلنمود. در ادامه از رهگذر نقد و بررسی دیدگاه

 رویکردی تعمیمی ارائه خواهد شد.

 گرا در تعیین افراد مشمول حمایترد تقلیلرویک (3-1 

ای از های مرتبط با این رویکرد در ایل دو نظریه قابل بررسی است: نخسمت عمده  دیدگاه

شود؛ دوم نمی کفار شامل قلوب محدود به مسلمانان است و تألیففقها که معتقدند قلمرو 

سمه، بمه    اختصماص  ،بمه غیرمسملمانان  قلموب   با انحصار تألیفگروهی دیگر از فقها که 

همای طرفمداران   استدال( به بررسی . در ادامهداندد میجایز ن را مسلمانان تحت این عدوان

  پردازی،. می هر دو دیدگاه

 گرا نظریه نخست از رویکرد تقلیل( 3-1-1

، آوردن مولفۀ قلوبه، افرادی هستدد که با وجود اسالم قائلین به نظریه نخست معتقدند

سمهمی از زکمات بمه    با دادن شود حاک، خروج ایشان از دین باع  میترس از مفارقت و 

هما مرتفمح    عواممل تردیمدزا از آن   ،امر دین استوار بماندد و با تمایمل بمه اسمالم   در ایشان 

رممن   لصحقلئقالصن ضءةعالمه شیخ یوسف بحرانی در کتاب  .(92ق، ص. 0409)مفیمد،   شود

ارطراب در آرا  ندلیل دانست بیبا  قلوب از حی  افراد، تألیفااعان به آرای متشتت قلمرو 

تواند دلیل خوبی برای کشف این حقیقت باشد می بیت معتقد است اخبار مروی از اهل

  .(003، ص. 09ق، ج. 0413)بحرانی،  که غیرمسلمانان خارج از قلمرو مولفۀ قلوبه، هستدد

 نقمل  بماقر  اممام  در آن از که است زراره صحیحه شدهاستداد روایی دالیل ازجمله

  :است شده

در مورد قو( خداوند متعا( در مورد مولفۀ قلوبه، از ایشان سؤا( شمد کمه ایشمان فرمودنمد:     

آنان جماعتی بودند که معتقد به یگانگی خداوند متعا( بودند و عبادت غیمر از خمدا را تمرک    

فرستاده خداوند  مدکرده و شهادت دادند که جز خدای یگانه معبودی نیست و ایدکه مح

آورده بود تردید داشتدد؛ پمس خداونمد   است و با این وجود در برخی از مواردی که پیامبر

ها را به اسالم الفت دهد برای ایدکه در دین  متعا( به پیامبرش امر فرمود تا با ما( و عطا آن

  تحقیق، رسمو( خمدا   اند ثابت قدم بماندد و بهاند و بدان اقرار کردهخود که بدان گرویده

رؤسای عرب از قریش و سایر قبایل مضر را در جدگ حدین تألیف قلوب کرد؛ ازجملمه آنمان   

، 9 .ق، ج0931)عیاشم،،   بن حصین فزاری و ماندد ایدها بودنمد.  عيينةابوسفیان بن حرب و 

 ( 904 .، ص4 .ق، ج0411؛ فیض کاشان،، 400 .، ص9 .ق، ج0410؛ کلید،، 20 .ص



 

 

711 

ارز
ی
یاب

 
قابل

ت
ی

 
جرا

ا
 ی

ظر
ن

» یۀ
ئول

مس
ت

ی
 

ما
ح

ت
ی

»...
 

کمه فرمودنمد:    اسمت  شدهنقل  از امام باقر مستدد به این نظریه و مشابهدر روایتی 

داندمد و دسمت از عبمادت غیمر او     ۀ قلوبه، افرادی هستدد که خداوند را یگانمه ممی  فمول»

و پیمامبر   استها رسوخ نکرده  اما معرفت واقعی و ایمان راستین در قلوب آن ،اندبرداشته

)قممی مشمهدی،    .«دهد تا آگاه شوند و بیاموزنمد معرفت مییابد و ها الفت می با آناکرم

 .(439، ص. 3، ج. 0913

 گرانظریه دوم از رویکرد تقلیل( 3-1-2

 قلموب صمرفاه بمه کفمار تعلمق       تألیففقها معتقدند سه، برخی نقطه مقابل این نظریه، 

ندد؛ طبق این گیرد تا به اسالم تمایل یابدد یا در جهاد علیه کفار به مسلمانان کمک رسامی

بماره شمیخ طوسمی در     نصمیب هسمتدد. درایمن   قلوب بمی  تألیفمسلمانان از حمایت  ،قو(

لفۀ قلوبه، گروهی از کفمار هسمتدد کمه بما     ؤنزد ما )فقهای امامیه( م»نویسد: میالمبسوط 

شود گردد و با آنان انس و دوستی گرفته میسهمی از زکات تمایل آنان به اسالم جلب می

عدوان افمرادی   ها کمک بگیرند و اصحاب ما مسلمانان را به علیه مشرکین از آنتا در قتا( 

بسیاری از  ،به تبعیت از دیدگاه مزبور (942، ص. 0ق، ج. 0930)طوسی،  «.شداسددنمی مؤلفهاز 

، 4ق، ج. 0419)اردبیلم،،  قلوب به کفار هستدد تألیففقهای شیعه نیز قائل به اختصاص سه، 

 وخمالف  که در برخی آثار فقهمی چمون    ؛ تا جایی(039، ص. 0ق، ج. 0401؛ عمیمدی،  033ص. 
 . (099، ص.  ق0400زهره،  )ابن است شدهبر این قو(  ادعای اجماع یا عدم خالف الغدیه

 گرا در تعیین افراد مشمول حمایترویکرد تعمیم (3-2

؛ قرار داردگرا، دیدگاه اکثریت فقهای امامیه و عامه نظریات مطرح در دیدگاه تقلیل برابردر

قلوبه، هسمتدد و ایمن عدموان     مؤلفهعموم مسلمانان و کفار مشمو(  نگرش،براساس این 

 انصرافی به یکی از اقسام مذکور ندارد. پیش از تشریح ایمن مورمح شایسمته اسمت ابتمدا     

که بر رویکرد  ،دیدگاه مختار ،آنگرا طرح شود تا از رهگذر نظریات تقلیل ی وارده برنقدها

 برجسته گردد. ،تعمیمی استوار است

ترین دلیل قائلین این باید اشاره کرد که مه، گرادر نقد نظریه نخست از رویکرد تقلیل

ایمن   ؛دهدمد قلوبه، را بمه مسملمانان اختصماص ممی     مؤلفهدیدگاه احادیثی است که سه، 

داللت ادعای  ییدأالسدد بودن قاصر از ترض تامروایات یا مرفوعه و مرسله هستدد و یا در ف

اند و این قلوب آورده تألیفعدوان یکی از افراد صورت که مسلمین را به دینب ،مزبور هستدد

صحیحه زراره باید گفمت کمه    بارهدر ،امر با شمو( غیرمسلمانان مدافاتی ندارد؛ برای مثا(

اعتراض به بذ( ما( به ابوسفیان و  نیز ن نزو( آیهأر ندارد و شصروایت مزبور داللتی بر ح
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 .، صم.. 94ق، ج0403)خمویی،   زنمد که باقی افراد را تخصمی. نممی  است  بودهدیگر مدافقان 

 . (239، ص. 0920؛ پورموال و طاهری، 01م 13

 « اجمماع »گرا نیمز خمالی از اشمکا( نیسمت؛ چراکمه دلیمل       دیدگاه دوم از نظریه تقلیل

بما وجمود اقموا(     ،قلوبه، به کفمار  مؤلفهترین مستدد نظریه اختصاص سه، عدوان عمدهبه

ترین طرفمدار  عدوان اصلیبه، رسد شیخ طوسینظر می است؛ حتی به مدعقد نگردیده ،متعدد

بمه   ،جممل و  نهایمه در کتمب   شاز دیدگاه با عدو( ،مبسوطو  خالفدر کتب  ،این نظریه

 .    (90، ص. 9ق، ج.0411)مدتظری،  است دهقلوبه، به کفار نظر دا مؤلفهاختصاص سه، 

قلوبه،  مؤلفهتوان به نظریه شمولیت عدوان از رهگذر بررسی و نقد دو نظریه فوق می

 مؤلفمه »اطمالق تعبیمر    انطبماق نسبت به کفار و مسلمانان رهدمون شد؛ این نظریه رمن 

)خزایمی و دیگمران،    کدمد  می یید آن  استدادأاحادی  متعددی در ت، به در قرآن کری،« قلوبه،

 .است امامیه این نظر مورد پذیرش قرار گرفته یدر لسان بسیاری از فقها .(20، ص. 0923

قلوب را جلب و جذب افراد به اسالم ازطریق  تألیفکارکرد  ،گونهبرخی با بیان اطالق 

سمبت بمه   قلموبه، ن  مؤلفهشمولیت سه،  ،این اطالق باو  اند ها دانسته رساندن به آن کمک

 قلموب نظمر    تمألیف بمودن   برخی نیز با صراحت بر عمام  .شودکفار و مسلمانان استظهار می

 ، 9ق، ج. 0411)مدتظمری،   انمد قلموب دانسمته   تمألیف اند و مسلمانان و کفمار را مشممو(   داده

که ه، شامل کفاری  ایگونهقلوب از حی  افراد عام است؛ به تألیف. بدابراین قلمرو (00ص. 

شود و ه، مسلمانانی ها پرداخت می که برای جلب و جذب به اسالم سهمی به آن شودمی

  .(940، ص. 9ق، ج. 0499)نجفی،  گیرد که اعتقادشان رعیف استرا در برمی

 قلوب تألیفنظریه مسئولیت حمایت در پرتو مبنای « تباشناسایی مر»( 4

ر به ارائه خوانشی از ایمن قاعمده   مدج ،اقتضائات زمانه براساس  ،قلوب تألیفبازبیدی مبدای 

عدموان یمک   بح  اصداف زکات، بلکه بمه  شود که جایگاه آن نه برگرفته از فرع فقهیمی

سرفصل مستقل در مباح  سیاست خارجی دولت اسالمی قابل بررسی است؛ چراکه اصل 

هما  المللی دولت اسالمی، جلب قلوب و فتح اهدیتدهد که در سیاست بینمزبور نشان می

تمر و پایمدارتر   مراتمب عمیمق   بمه  آندر اولویت قمرار دارد و دسمتاوردهای قابمل اکتسماب     

 دسمت  ممالی بمه  های افرادی با کمکد( اساس چه بسا  براین .(31، ص. 0923)عشریه،  است

داشته باشمد و   یثیر بیشترأالمللی تکه در دیگر افراد احترامات اجتماعی و بین درحالی ،آید

، 0921)ربمانی،   مدفمی برجمای گمذارد   اثمر  بلکه  تأثیر، بیتدها  در گروهی دیگر کمک مالی نه
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 توانمد طیفمی از   یمک قاعمده فقهمی ممی     مثابمه  بمه  قلوب  تألیف. بدابراین (004 م009ص.. 

)شمریعتی،   دگمرد  های سیاسی، نظامی و اقتصادی را شمامل های بشردوستانه، حمایتکمک

هما را  تواند هریک از حمایتاقتضای شرایط می و دولت اسالمی به (903م 904 ، ص..0930

ها مبتدی بر مراتب نظریه مسمئولیت حمایمت   اقسام این حمایت به در پیش گیرد. در ادامه

 شود.اشاره می

 قلوب تألیفدر پرتو مبنای « مسئولیت پیشگیری»شناسایی ( 4-1

اگرچمه   .(993، ص. 0924)فرزانه،  است« پیشگیریمسئولیت »سدگ بدای مسئولیت حمایت 

مقایسه با دیگر مراتب، چه ازحی  ممالی و چمه ازمدظمر     این مرتبه از مسئولیت حمایت در

حا( مستلزم اقدامات  ، اما درعیناست تر و در اولویتهزیدهها ک،حفظ جان و زندگی انسان

امدیتمی،   مف سیاسمی   همای مختلم  گسترده اجرایی و ایجماد سماختارهای خماص در حموزه    

 .(029، ص. 0921)سواری و حسیدی بلوچی،  اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است

همای داخلمی در شداسمایی    ها و گمروه با توجه به ایدکه همکاری و تعامل سازنده دولت
برقراری صملح و جلموگیری از وقموع     یهاحل ثرترین راهؤهای بروز بحران و اتخاا مزمیده

تموان قاعمده   ممی  ،(01، ص. 0923)فرزانمه،   ما( مسئولیت پیشگیری اسمت اِع ،فجایح انسانی
امدیت انسمانی و پیشمگیری از بمروز     تأمینعدوان مبدای برقراری صلح و قلوب را به تألیف

قاعده مزبمور در یمک   مطالعه اقدامات ردحقوق بشری مورد توجه قرار داد. توریح ایدکه 
با مسائل نظمام  و تطبیق آن  المللیسازش سیاسی در روابط بین معدای به مقیاس جهانی و 

آمیمز،  زیستی مسمالمت  ای چون ه،شدهبا اصو( پذیرفتهی ررورتاه ارتباط مدظم، المللبین
هما پیمدا خواهمد    ها و گمروه جمعی، حقوق بشر و سازش سیاسی دولت صلح و امدیت دسته

باره چدین  نظران  فقه سیاسی دراینز صاحبیکی ا .(439، ص .9، ج. 0932زنجانی،  )عمید کرد
 است:  نوشته

عدموان اصمل اولمی و زیربدمای زنمدگی جمعمی در سمطح         المللی، صلح را بهاسالم در روابط بین

آمیمز و صملح جهمانی دعموت     زیسمتی مسمالمت   جهانی پذیرفته و ملل جهمان را بمه اصمل هم،    

دوسمتی را بمرای   زیستی و انسان ن ه،است؛ آیات متعددی در قرآن دورنمایی از چگونگی ای کرده

و در ایمن رهگمذر از وسمایل معدموی و      (21؛ نسماء،  913 ؛ بقمره، 10 )انفا(، است ما ترسی، کرده

همایی چمون   است، تا آنجاکمه از انگیمزه   عوامل مادی درجهت تحکی، پیوندهای انسانی سود برده

اسمت و عدموان    استفاده کمرده احسان و نیکی برای جلب عواطف دوستان بالقوه و دشمدان بالقوه 

 (439، ص. 9، ج. 0931ید زنجانی، مع) در قرآن حاکی از این واقعیت است.« مؤلفه قلوبه،»
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قلوب در این سمطح، مبمادرت بمه اقمدامات دیتلماتیمک و       تألیفرویکرد اصلی مبدای 

آمیمز  های ایجاد تفاه، اساسی میان طرفین خص، است تا روابمط صملح  حل دستیابی به راه

طیفمی از ابزارهمای سیاسمی و حقموقی     مدظمور   بمدین  شود.  تأمینقرار و امدیت انسانی بر

 در عمداد  « ممذاکره سیاسمی  »و « همای سیاسمی  انعقماد پیممان  »، «اصل دعوت»چون  ه،

 همای حقموقی حمل    نیمز ازجملمه روش  « حکمیمت »و  گیرنمد  ممی های سیاسی قمرار  روش

)سملیمی،   شمود محسوب ممی  یالملل اسالمالمللی در حقوق بینآمیز اختالفات بینتممسال

 در ادامه به توریح برخی از این موارد خواهی، پرداخت. ؛(033م034، ص.. 0921

 لح(صگری و انعقاد پیمان سیاسی و دیپلماتیک )اصل دعوت، میانجی ( روش4-1-1

 ۀگیرانم  از ابزارهمای پمیش  « همای هشمداردهدده  ورعیت اعالم خطر در»به ایدکه  نظر

تمرین  متداسمب  ،(21، ص. 0923)دعماگو و هاشممی،    شمود نظریه مسئولیت حمایت قلمداد ممی 

اسمت.  « اصل دعوت» ،الملل اسالم در مطابقت با این روشگیرانه حقوق بین راهبرد پیش

و تضممین   تعمدال  ،ترین راهبرد اسالم در برقمرارای امدیمت  توان ابتداییاصل مزبور را می

 )نحمل،  به آیات متعدد قرآن کری، استداد اب آورد. این مبدا رمنحس به بشرحقوق بدیادین 

در رونمد تکماملی حیمات اجتمماعی بشمر و      زیربدای دیتلماسی پیامبر (093 ؛ یوسف،093

عدصر ثابت و روح « دعوت»توان گفت که می ایگونه؛ بهاست ها تضمین واقعی حقوق آن

ها به ها و پیامارسا( نامه چدین ه، سفرا و مذاکرات، اعزام  رهای دیتلماتیک پیامبر دفعالیت

، 0932)عمیمدزنجانی،   است  داران کشورهای مختلف بوده رهبران و زمام ،های انسانیجمیعت

 . (90ص. 

همای خمونین   قومی، ن ادی، ممذهبی و درگیمری   یهابا توجه به ایدکه بسیاری از نزاع
 عمدالتی، فقمر فرهدگمی و    نماروا، بمی   همای  ناشی از ناررایتی عممومی ریشمه در تبعمیض   

دولمت   ،(001، ص. 0921)عسمگری،   همای اجتمماعی، سیاسمی و اقتصمادی دارد    ماندگیعقب
های مختلف آمیز گروهتواند با استفاده از راهبرد دعوت، الزامات زندگی مسالمتاسالمی می

اری عمدالت و  های درگیر با مدازعات داخلی نماید تا رمن برقمر انسانی را متوجه حکومت
همای مرگبمار   حداقل نیازهای عممومی ممردم، از بمروز فجمایح انسمانی و درگیمری       تأمین

های اساسی امدیت انسانی دربرابر تهدیمدات علیمه آزادی،   مؤلفهد. دعوت به نمایجلوگیری 
تواند با دو صفت تبشیر یا تدذیر همراه باشد و اتخماا  ها میکرامت، حیات و سالمت انسان

، 0932)عمیمدزنجانی،   گیردها صورت میاین دو طریق با توجه به موارد و موقعیت هرکدام از

 .(929ص. 
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آمیمز اختالفمات   های سیاسی و دیتلماتیک اسالم جهت حل مسالتبررسی روشبرای 

الململ جمز ازطریمق اقمدام     باید توجه داشت که حل بیشتر معضالت موجود در نظمام بمین  

هما  پذیر نیست و این همکاری نیز از تفاه، میمان ملمت  امکانالمللی مشترک و تعاون بین

)عظیممی   ،اصمل عقالیمی   عدوان ، بهبر اصل تعاون تأکید؛ قرآن کری، رمن آید دست می به

، قلمرو وسیعی را برای مشارکت فعما( دولمت اسمالمی در    (010م011، ص.. 0931شوشتری، 

 های سیاسی ازجمله اقمدامات پیمان است. انعقاد ها فراه، آوردهصلح و امدیت انسان تأمین

جهمت گسمترش صملح و جلموگیری از بمروز      به جامعه و دولت اسالمی اسالم  شدة توصیه

که عقد قراردادهای صلح تکلیمف و از   تا جایی (21 ،24 ؛ نساء،10 )انفا(، است روابط خصمانه

  .(313، ص. 9، ج. 0900)عمیدزنجانی،  شود میدولت اسالمی شمرده  الزامی وظایف

گری دولت اسالمی صورت میانجی هاین وظیفه گاهی ب 0سوره حجرات 2به تصریح آیه 

اما  اشاره دارد، شورشیان بهرسد. اگرچه آیه مذکور های درگیر نزاع به انجام میمیان گروه

 ،همکاری جهت استقرار عدالت و امدیتا تشویق به است؛ زیرا بمه، المللی آن معدای بین

نماید و معرفی می ای عدوان وسیله بازدارندهسازش میان طرفین خص، را بهگری و میانجی

کارگیری رمانت اجراهایی را علیه طرف متجاوز در کمک به طرف سمتمدیده  درنهایت به

الململ معاصمر بمه    از ایمن مبدما در حقموق بمین     .(032، ص. 0929)محقق داماد،  داردمقرر می

 کمه در اخمتالف موجمود     ،قمدرت ثمالثی  و شمود  میتعبیر « مساعی جمیله»یا « پایمردی»

کوشمد بما ارائمه    ممی ، زمیده تفاه، میمان دوطمرف اخمتالف   نمودن  با فراه، ،نفح نباشدای

 ، 0929)رمیایی بیگمدلی،    فمراه، کدمد  را هما   خود زمیده صملح پایمدار میمان آن    هایپیشدهاد

 .(430ص. 

 روش حقوقی )حکمیت و داوری(( 4-1-2

ای است که دوستانهشیوه انسان« حکمیت»برای مصالحه ازطریق ایجاد صلح و تالش 

ییممد أحممل اختالفممات و مدازعممات تدر آمیممز جممای رفتارهممای خشممونت هاسممالم آن را بمم

فصمل خصمومت    را بمه  حل قضمایی  این راه .(043، ص. 9، ج. 0900)عمیمدزنجانی،   است نموده

کاربرد نهماد داوری و   .(033، ص. 0921)سلیمی،  اند هازطریق ارجاع به مقام ثال  تعریف کرد

                                                 
تتَّىاتتبْغْياحَالصتَّتْيافترت تْفَولوَإِنُاطت ئْقتتت نِامْنتالصُملؤُمْنْينتالاُتتتتفَولافتأتصْفْحلولابَيْنتهلمَ افتإِنُابَغتتْاإِحْقَلهلمَ اعَفتىالصُأَخُءتىا( » 7

 «.يلحْبلَّالصُملرُسْطْينتالصفتَّهَاإِنتَّفتأتصْفْحلولابَيْنتهلمَ ابِ صُعَقْلِاوَأتاُسْطَولاافت  َ ْافتإِنُاالصفتَّهْاأتمْءِاإِصتىاتتقْي َ
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 مثابمه  بمه  ، بلکمه  (93 )نسماء، تدها در حوزه حقوق خصوصی و اختالفات خانوادگی حکمیت نه

شممریعت مقممدس اسممالمی   تأکیممدالمللممی مممورد تمموافقی بممرای حممل اختالفممات بممین  

فتن حَکم، قرارگر، قابل استداد یهای تاریخازجمله نمونه .(939، ص. 0932)عمیدزنجانی،  است

نصمب  اخمتالف  در  ،انمدکی پمیش از ظهمور اسمالم     ،سای قبایل مکهؤتوسط رپیامبر

عممالوه بعممد از ظهممور اسممالم و اخممتالف ب؛ (033، ص. 0929)محقممق داممماد، حجراالسممود بممود

طممرفین حکمیممت سممعد بممن معمماا را  ،قریظممه نقممض عهممد یهودیممان بدممیدر پیممامبر

هما و  هما و ملمت  همدلی و همراهی دولمت . بدابراین جلب (90، ص. 0990)بالاری،  پذیرفتدد

 قلموب قلممداد    تمألیف آمیز مداقشات از مصمادیق بمارز اصمل    ها به حل مسالمت دعوت آن

کمه از بمروز فجمایح بشمری و ارتکماب رفتارهمای سمبعانه         (30، ص. 0923)عشریه،  شودمی

 . نمایدیت انسانی فراه، میدجلوگیری و زمیده را برای تضمین حقوق بدیادین و ام

 قلوب تألیفدر پرتو مبنای « مسئولیت واکنش»شناسایی  (4-2

ها تالشه، ها و جرائ، سبعاندرگیریۀ یافتبا شکست اقدامات پیشگیرانه و گسترش سازمان
در این مرتبه  .(991، ص. 0924)فرزانه،  ها باشد توقف آن یا و هاباید معطوف بر کاهش آسیب

و  یاجبار تاقدامات کمتر قهرآمیز پیش از اعما( اقدامااز مسئولیت حمایت نیز اصل اولیه 
توان مجموعمه  اساس می براین .(010، ص. 0923)دعاگو و هاشممی،   دارد مداخله بیشتر اولویت

« اقمدامات نظمامی  »و « اقدامات غیرنظمامی »ایل دو عدوان را مسئولیت واکدش  اقدامات
یرنظامی بمدین صمورت اسمت کمه     قلوب در اقدامات غ تألیفبررسی نمود. کارکرد مبدای 

کدد گرایی طرفین نزاع را فراه، می هایی زمیده تعامل و ه،دولت اسالمی با اتخاا سیاست
عمل آید؛ و درصورت های ایجادشده مهار و از گسترش تلفات بیشتر جلوگیری بهتا بحران

 از  گرانمه بمه حمایمت   مداخلمه  همای  فعالیمت عدم کفایت این اقدامات، دولمت اسمالمی بما    
ورزد. در اداممه تعمدادی از   یافته مبمادرت ممی  های مظلوم و قربانیان جدایات ارتکابانسان

 بددی مورد بررسی قرار خواهی، داد.  این تقسی، براساس احکام شرعی فقه امامیه را 
 طلبانهاقدامات غیرنظامی و صلح( 4-2-1

 ،ازطمرق دیتلماتیمک   سمازی در تشریح رویکرد نخست باید اشاره کرد که فرآیدد صملح 

گری تواند با استفاده از ابزار میانجیمحدود به مرحله پیشگیری نیست و دولت اسالمی می

کدتر( بحران انسمانی و تعمدیل آن گمام بمردارد.      دیتلماتیک حتی بعد از بروز مدازعات در

بما پرداخمت   م   ازجمله معاهدات مبتدی بر ترک مخاصمه و برقراری صلح موقت« مهادنه»

الململ اسمالمی   که در حقوق بین (31، ص. 9ق، ج. 0930)طوسمی،   است م  ض یا بدون آنعو
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 الجملممه بممه جممواز آن حکمم،  و فقهممای امامیممه و اهممل سممدت فممی  بممودمممورد پممذیرش 

 . (144، ص. 9، ج. 0932)عمیدزنجانی،  اندداده

د و شامل گیراع، است که دربرابر حرمت قرار می معدای به  جا این در « جواز»مقصود از 
الجمله نیز برای بیان این نکته است که این جواز مشروط شود؛ قید فیواجب و مکروه می

 ، 0901ای، )خامدمه  هما هدنمه حمرام خواهمد بمود      به شروطی است که بما فمراه، نیاممدن آن   

بر استداد به اجماع محصل  صاحب جواهر برای اثبات مشروعیت پیمان هدنه عالوه .(1ص. 
ق، ج. 0414؛ نجفمی،  10 انفما(،   ؛0)توبه، است به آیاتی از قرآن کری، نیز استداد نموده ،و مدقو(

تدهما   . نکته قابل توجه درخصوص پیمان ترک مخاصمه این است که نه(929مم 920، ص. 90
تموان  ررورت یا مصلحت می بهبلکه  ،عدم دریافت ما( جهت انعقاد این پیمان جایز است

 ، 0929)محقمق دامماد،    نممود ل را برای انعقاد این معاهده ترغیمب  با پرداخت مالی طرف مقاب

همای  توانمد بما اعمالم برخمی مشموق     این بدان معدا است که دولت اسالمی می .(914ص. 
انگیزه الزم بمرای انعقماد پیممان تمرک مخاصممه بمه فرآیدمد         و ایجاد سیاسی و اقتصادی

 د. نمایبرقراری صلح و جلوگیری از تشدید بحران انسانی کمک 
 مداخالت نظامی و اقدامات قهری (4-2-2

 مبتدی بر دکترین مسئولیت حمایت، مسئولیت واکمدش بما اقمدام نظمامی تدهما زممانی       
همای دیتلماتیمک بمرای جلموگیری از     تواند موجه باشد که مسئولیت پیشگیری و روشمی

برقمراری سمازش   ثر باشد و مساعی جمیلمه بمرای   ؤآمیز کاماله غیرمبحران یا حل مسالمت
در نظام حقوقی اسالم نیز مداخله نظامی و اتخاا  .(029م020، ص. 0921)عسگری،  ناکام بماند

و  (03، ص. 0932)اسمماعیلی و غممامی،    نیاز دارد دلیل خاص و بهسیاست خصمانه انحصاری 
زاده، )موسمی  اصل و ورح اولی بر عدم مداخله و اقدام قهری اسمت  ،دلیل خاصنبود  مادام

 . (010، ص. 0923

مقابله بما   ،کدددالیل خاصی که مداخله نظامی و اقدام قهری را موجه میترین  مه، از

های مظلوم و مستضعف عیاری است که علیه انسانهای تمامثر در بروز خشونتؤعوامل م

« قتا( فی سبیل المستضمعفین ». ازجمله مفاهی، ناظر به این وظیفه شرعی شود انجام می

تمرین مسمتددات   . مهم، اسمت  شدهتبیین « جهاد»است که احکام شرعی آن در باب فقهی 

کمه در آن خداونمد متعما( بما تحریمک       0سوره نسما اسمت   03آیه  ،قرآنی در این خصوص

                                                 
 «.وَمَ اصتمَمْاصت اتَرت تْفَونتافْياسَبِيلِالصفتَّهْاوَلصُملسْتتضُعَقْينتامْنتالصءَِّجَ لِاوَلصنَّْسَ  ْاوَلصُوِصُقَلنِ( »7
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انمد متوجمه   ستمگران گرفتار شدهعواطف انسانی، حمایت و نجات کسانی را که در چدگا( 

  .(041، ص. 0931)عظیمی شوشتری،  داند میجامعه و دولت اسالمی 

ها ازجمله حمایت قلوب طیفی از حمایت تألیفچدانکه مبدای  البته باید توجه داشت ه،

نیز ابزارها و  کدد هرکدام از اقسام حمایتشود، این عمومیت اقتضا مینظامی را شامل می

ها بستگی دارد. داشته باشد و اتخاا هریک به شرایط اعما( این حمایت یمختلفمصادیق 

تواند بدابراین مداخله نظامی تدها مدحصر به مقوله قتا( و جهاد نیست و دولت اسالمی می

همای  ازطریمق کممک   ،درصورت مهیانبودن شرایط الزم بمرای مداخلمه مسمتقی، نظمامی    

 ه افراد مظلوم و مستضعف یاری رساند. تسلیحاتی یا اعزام مستشاران نظامی ب

 قلوب تألیفدر پرتو مبنای « مسئولیت بازسازی»شناسایی ( 4-3

 یما مرحلمه    0واپسین مرحله دکترین مسمئولیت حمایمت، مرحلمه تعهمدات بعمد از مداخلمه      

. (22، ص. 0923)دعاگو و هاشمی، شوداست که از آن به مرحله بازسازی تعبیر می 9سازیصلح

رو است که بعد از بحمران، بما توجمه بمه ازکارافتمادگی       آنتوجه به این مسئولیت ازاهمیت 

گیمری آن در ایفمای مسمئولیت حمایمت از     هما و اقتمدار دولمت مربوطمه یما کدماره      ظرفیت

باید تعهدی واقعی برای کمک به ایجاد یک صلح بمادوام، حکمرانمی خموب و     ،شهروندان

للی وجود داشته باشد تا با همکاری مقاممات محلمی   المتوسعه پایدار ازسوی کارگزاران بین

  .(029، ص. 0921)عسگری،  امدیت و نظ، عمومی برقرار شود

توانمد بمه   مدبع  از شریعت مقدس، دولت اسالمی با تمسک به ابزارهای متعددی ممی 

دیده اهتمام ورزد و با ایشان جهت بازسازی شمرایط مداسمب زنمدگی    مساعدت افراد آسیب

 تمرین  همای بشردوسمتانه از مهم،   تماعی خود همکماری کدمد. ارسما( کممک    سیاسی و اج

بر کاهش آالم  شود که عالوهقلوب در جهان معاصر قلمداد می تألیفهای همدلی و فرصت

دیده و تقویت احترام بمه دیمن اسمالم و    نظر افراد آسیب تواند به جلبمی ،قربانیان حوادث

  .(43، ص.0923یرمحمدی و شریفی، )م بیدجامددادن ابعاد انسانی آن  نشان

 ،. یکمی از ایمن مموارد   داشمته باشمد  تواند اشکا( دیگری ها میوعه این مساعدتممج

های اقتصادی جهمت جلموگیری از زیمان    های اقتصادی و مشارکت در طرحاعطای کمک

دولمت اسمالمی و یما     گمذاری است؛ توریح ایدکمه سمرمایه  حداکثری بیشتر یا جلب مدافح 

                                                 
1. Post-intervention obligations. 

2. Pease Building. 
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دیمده از بحمران، رممن ایجماد     های مالی بالعوض در جامعه انسانی آسمیب اعطای کمک

چدین اقداماتی را در ردیف اهداف توان  میگردد و همدلی موجب تقویت و عزت اسالم می

قلوب  تألیف. اگرچه محوریت اعما( (43م43)همان، ص..  حساب آورد و مقاصد عالیه دین به

عمومیمت  به اقتضمای  اما  ،پذیردزارهای اقتصادی صورت میدر مرحله بازسازی ازطریق اب

 اقمدام  گونههر، در نصوص شرعی« اغاثه ملهوف»و « استدقاا»، «استدصار»عداویدی چون 

شمرایط  تضممین  زده و همای بحمران  رفح مصائب انسمان  در سیاسی، امدیتی، فرهدگی و ...

 را در برگیرد.  ها برای آن حیاتی الزم

 نتیجه

 ای اخالقمی در قلممرو حقموق    هدجماری حقموقی بما جموهره    « مسئولیت حمایمت »نظریه 

ماتیک حقوق بشر تکموین و  تی مقابله با نقض گسترده و سیسبراالمللی بشر است که بین

و  انگرانه جمهوری اسالمی درقبا( مستضمعف  است. با توجه به رویکرد حمایت تکامل یافته

)حمایمت از   9اصمل   01چمون بدمد    هم،  ی ستمدیدگان که در اصو( متعمدد قمانون اساسم   

ن و ان دربرابمر مسمتکبر  ا)حمایت از مستضمعف  034ن( و اصل ان دربرابر مستکبرامستضعف

سمازی و  نظریه مزبور فرصت مداسبی جهت گفتممان ، سعادت انسان در کل جامعه بشری(

 . استن اسازی مسئولیت فراملی جمهوری اسالمی درقبا( مستضعفعملیاتی

قلموب،   تألیفمستدبط از قاعده فقهی »ق در فرآیدد اثبات این فرریه که در این تحقی

تواند مبدای حقوق بشری مداسبی برای جامه عمل پوشاندن به نظریه مسئولیت حمایت می

سه ساحت اساسی « موازین حقوق بشری جمهوری اسالمی ایران در سیاست خارجی باشد

ن شداسمایی اصمل نظریمه مسمئولیت     امکما بمه  ، در ساحت نخستمورد توجه قرار گرفت. 

امکان شداسایی ازمدظر نسبت مفهومی »قلوب در دو محورِ  تألیفحمایت مبتدی بر مبدای 

« قلوب در عصر غیبمت  تألیفامکان شداسایی ازمدظر قابلیت کاربست »و « قلوب تألیفبا 

تموان  میگرایانه شد که با قرائتی تعمی، تأکید. در محور نخست بر این مورح پرداخته شد

حساب آورد  این مبدای فقهی را سامانه جامعی جهت کاربست دکترین مسئولیت حمایت به

و مبتدی بر این خوانش به تداسب و تقارن مفهومی این دو مبدا ااعان کرد. در محمور دوم  

قلموب بعمد از    تمألیف نیز رمن تبیین رعف استداللی طرفداران نظریه نسخ حک، شرعی 

 ایشمان این مورح تقویت گردید که حک، مزبور بمه زممان حیمات    ، وفات پیامبر اکرم

اجمرای ایمن حکم، بما      ،و در شرایط کدمونی  رددا استمرارنیز  آناختصاص ندارد و پس از 
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 قلموب   تمألیف توان معتقمد بمود   حاک، اسالمی مدح شرعی ندارد؛ حتی می و صالحدید امام

 ،می درقبما( افمراد تحمت سمت،    عدوان مبدایی برای اعما( مسئولیت فراملی دولت اسمال به

شداسمایی و کاربسمت نظریمه مسمئولیت      ،این استدال( مطابقکدد. وجوب شرعی پیدا می

 قلوب بالمانح است.  تألیفحمایت در سیاست خارجی دولت اسالمی مبتدی بر مبدای فقهی 

 تمألیف ساحت دوم نوشتار به بررسی افراد مشمو( مسئولیت حمایت مبتدی بمر مبدمای   

گمرا کمه قائمل بمه     تعممی،  و گرا؛ در این قسمت نیز دو رویکرد تقلیلتصاص یافتاخقلوب 

قلمرو مسمئولیت حمایمت   و قلوبه، نسبت به کفار و مسلمانان است  مؤلفهشمولیت عدوان 

. در ساحت سوم و پایمانی نیمز   بررسی گردیدقلوب از حی  افراد و اصداف  تألیفمبتدی بر 

ولیت حمایت ازحی  مراتب اجرای نظریه مورد توجه قلوب در دکترین مسئ تألیفکاربست 

مسمئولیت پیشمگیری، مسمئولیت    م شامل   مراتب مسئولیت حمایت با تطبیق قرار گرفت و

مطابقت دو مبدای  ،ین فقهی و شرعی متعدداوبا احکام و عدم واکدش و مسئولیت بازسازی 

 د.مراتبی نیز به اثبات رسیموروع تحقیق ازحی  راهبردنگاری سلسله
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 منابع

 قرآن کریم.

ا.دلرص در :بيءو .الصعءبصس نق(.ا4141لبنامنظور،ام.ا)

ا.لم ماص دقاۀمؤسس.اام:ااغنيةالصنزوعاإصىاعفميالألصولاوالصقءوعق(.ا4141لبنازهءه،اح.ا)

 ن .ج :ابي(.ابي6.ا)جلصقا ئق كنز شءح في لصءلئق لصبحءت (.البنانجيمام ءي،از.ا)بي

(.اام:ادفتاءالنتاا رل ااا1.ا)جامجمعالصق ئقةاوالصبءه نافياشءحاإرش دالألذه نق(.ا4141لردبيفى،ال.ا)

السالمى.

مط صعهافرهياحروايالصولاسي ستاخ رجيادوصاتالساالميااا(.ا4131لسم عيفي،ام.؛اغم مي،ام.م.ا)

 .66-5ا،اصص.1،احمومتالسالمي.ابءرسياتطبيريادراجمهوريالسالمياليءلن

 (.اتهءلن:النتا رل اسخن.1.ا)جفءهنگاسخنابزرگ(.ا4134لنوري،اح.ا)

.اج يگ هادف عالزاحروقاباءادراسي ستاخ رجياجمهوريالساالميالياءلناا(.ا4114)ام.ر.ا،ب اءزلده

ا.616-661(،اصص.ا66)3ا،مط صع  النرالبالسالمي

تأصيفاافوبادرافرهالم مياهاواگگاونگيالجاءليادنادراع اءااااا(.ا4111وال،ام.ه.؛اط هءي،ر.ا)پورم

 .111-111،اصص.ا1،اه يافرهيپژوهش.اغيبت

(.ااام:ادفتاءالنتاا رل اااا46)جا.الصحقلئقالصن ضءةافياأحم مالصعتاءةالصطا هءةاا(.ااق4145بحءلنى،اي.ا)

السالمى.

 ن .ج :ابيبيام صك.الإلم مافرهافيالصمس صكاأشءفاإصيالصس صكاإرش دات (.ع.ا)بيبغقلدي،ا

اتهءلن:اناءانرءه.اافتوحالصبفقلن.(.ا4111بالذري،ال.ا)

 .اتهءلن:اكت بقءوشيادهخقل.لصمفلاواسي ستاخ رجيلصولاوارولبطابين(.ا4156بهزلدي،اح.ا)

ا،لساالميااعماوميااحراوقاا.«حم يتامسئوصيت»امقهومابهالسالمادراجه د(.ا4115.ا) ا،زلدهحبيب

 .16-61(،اصص.ا4)4

 .ا(.اماهق:امجمعالصبحوثالإلسالمية3.ا)جامنتهىالصمطفبافياتحريقالصمذهبا(.4146حفي،اح.ا)

ليالصاقه ن:امءكازاتحريرا  ارلي ناهااااابس.اءلردلداتءكامخ صمهاوادتش(.ا4116لي،اس.ع.ا)خ منه

 ا ئميهالصقه ن.ا

(.الصلاتأصيفاافوب؛امب نيافرهاياوانراشادنادراااقر اااا4115خزليي،ام.؛اسيقي،اع.؛اصي صي،ام.ع.ا)

ا.444-31(،اصص.ا1)ا64ا،حمومتالسالمينءماجمهوريالسالمياليءلن.ا

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=132801
http://ensani.ir/fa/article/author/34768
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 لحي  ادث رالالم مالصخويي.اة(.اام:اموسوع61.ا)جموسوعهالالم ماخوييق(.ا4143خويي،اس.ل.ا)

ماقلرادرادكتاءينامسائوصيتاااا(.اج يگ هاحروقاشهءونقياكءلمت4113ح.؛اه شمي،اس.م.ا)دع گو،ا

 .446-31،اصص.ا1،اه يالخالايپژوهشلصمفل.احم يتادراپءتواحروقابين

 لنتا رل اواگ پادلناگ هاتهءلن.اۀموسس(.اتهءلن:ا1)جان مه.صغت(.ا4111دهخقل،اع.ل.ا)

 .ابيءو :ادلرلصعفمالصقلرالصا مية.بالصرءدنلصمقءدل افياغءيق(.ا4146رلغبالصقه ني،اح.ا)

 .فرهيالئمهالطه راسۀموسام:اافرهاواج معه.(.ا4116رب ني،ام.ب.ا)

ا.اام:اناءالصم طقي.لصمفلالسالميحروقابين(.ا4114سفيمي،اع.ا)

پاژوهشاامسئوصيتاحم يات:الزاحاءفاتا اعمال.ااااااۀنظری(.ا4114سولري،اح.؛احسينيابفوگي،ام.ا)

 .641-411(،اصص.ا16)41،احروق

،ا451امعءفت،ليءلن.االسالمياجمهورياخ رجياسي ستارلهبءده ياوا(.الهقلف4131شج عي،اه.ا)

 .14-61صص.ا

 ام:اپژوهاگ هافءهنگاوالنقياهالسالمي.ااولعقافرهاسي سي.(.ا4131شءيعتي،ار.ا)

 (.اام:ادفتءالنتا رل السالمي.6.ا)جمناالايحضءهالصقريهق(.ا4141صقوق،ام.ا)

اگنجادلنش.ا.اتهءلن:لصمفلاعموميحروقابين(.ا4111ضي ييابيگقصي،ام.ر.ا)

 (.اتهءلن:النتا رل ان صءخسءو.ا5)جامجمعالصبي نافياتقسيءالصرءدن.ق(.ا4141طبءسي،اف.ا)

الصعءبي.الصمت بادلرابيءو :الصقت وى.اوالصقرهامجءدافيالصنه ية(.ا4144طوسي،ام.ا)

(تهءلن:الصممتبةالصمءتضويةاإلحي  الآلثا راا6وا4)جالالم ميه.لصمبسوطافيافرهاق(.ا4131طوسي،ام.ا)

 .الصجعقءية

اپ ساقلريااحم يت.اامسئوصيتالخالايامب نياوالسالميالنرالباگقتم نا(.امر رنه4111عسگءي،اي.ا)

 .14-4،اصص.ا44،السالميالنرالبافءهنگي

ا.(يحراوقابااءاااها يادراپءتواجنابشااتي)تحولاح كماتيحم اتيمسئوصا(.4116ي.ا)ا،يعسگء

 .زلنيناءاما:تهءلن

(.امب نيااءدنيارلبطهالمنيتاواديپفم سيادرافرهاسي سياب ارويمءدابهاا عقهالم ن،ا4113عاءيه،ار.ا)

 .63-16(،اصص.ا1)61،احمومتالسالميتأصيفاافوباوالصزلم.ا

اتهءلن:اناءادلدگستء.الصمفلالسالم.حروقابين(.ا4136عظيمياشوشتءي،اع.ع.ا)

 لنتا رل الميءكبيء.اۀموسستهءلن:ااا(.1ا-6)جفرهاسي سي.اا(.4111ع.ع.ا)زنج ني،ااعميق
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 لنتا رل الميءكبيء.اۀموسس(.اتهءلن:ا6.ا)جفرهاسي سي(.ا4135عميقزنج ني،اع.ع.ا)

 (.اتهءلن:ادلناگ هاتهءلن.6)جادلنان مهافرهاسي سي.(.ا4131عميقزنج ني،اع.ع.ا)

 (.اام:ادفتءالنتا رل السالمى.4.ا)ج الصرولعقكنزالصقولئقافياحلامامالق(.ا4146عميقى،اس.ع.ا)

 (.اتهءلن:الصمطبعةالصعفمية.6.ا)جاتقسيءالصعيّ شي(.ااق4134عي شى،ام.ا)

.اتهءلن:انااءاالصمفلاب اتأكيقابءانظءيهامسئوصيتاحم يتلنس نياشقناحروقابين(.ا4111فءزلنه،اي.ا)

 ميزلن.

 تهءلن:اناءاميزلن.الصمفلاوالسالم.بينامسئوصيتاحم يتادرادوانظ ماحرواي(.ا4115فءزلنه،اي.ا)

 .ا(.الصقه ن:اكت بخ نهالم ماأميءلصمؤمنيناعفى1)جا.الصولفيق(.ا4146فيضاك ش نى،ام.م.ا)

(.اتهاءلن:اسا زم ناگا پاواااا5)جاتقسيءاكنازالصاقا ئقاوابحاءالصغءلئاب.اااا(.ا4163امياماهقي،ام.ا)

 لنتا رل اوزلر افءهنگاوالرش دالسالمى.

ابا اامولجههادراكءيمااءدنا«شن ختيالنس ن»ارويمءدا(.اولك وي4111زلده،اف.ا)م طقياكاتگء،الم.؛

،اصاص.اا41،اها ياحراوقاعماوميااالنقياهلس سي.ااا نونا41الصلادرامنقرجان رولاتبعيضاعولمل

11-33. 

ا(.اتهءلن:ادلرالصمتبالإلسالمية.6)جالإلسالمية(.ا-لصم في)اطق(.ا4141)ااكفينى،ام.

(.ا4.ا)جب نيانظ ماجمهوريالسالمياليءلنامبتنيابءالصولاا نونالس سيتحفيلام(.ا4111كعبي،اح.ا)

 تهءلن:اپژوهامقهاشورليانگهب ن.

 ا.446-31(،اصص.ا1)1،معءفتاسي سيسي ست.ااواافوبا(.اتأصيف4114،ام.ل.ا)مبفغادليميءدلديا

ا.اام:امءكزاناءاعفومالسالمي.لصمفل:ارهي فتيالسالميحروقابين(.ا4111محرقادلم د،ام.ا)

 .فرهيالئمهالطه راۀموسس.اام:ان مهافرهاسي سيولژه(.ا4111مءلدي،اع.ل.؛افءوتن،ال.ا)

 لن  ري ن،.اۀموسسام:اا(.6)جالص  دق)ع(.الإلم مافرهق(.اا4164م.ج.ا)امغنيه،

 مقيق.اشيخاهزلرهاجه نىاكنگءهاام:الإلسالم.اأهلافءلئضاع مّةافيالإلشءلفق(.ا4141)ام.امقيق،

 .مءكزالصناءاممتبالالعالمالالسالميا:ام(.ا1)جاكت بالصزك ه.ق(.ا4146منتظءي،اح.ع.ا)

اهاا ياحرااواي.ادراپااژوهش«امباا ني»شن ساايا(.امقهااوم4131ج.ا)اارياا حي،ع.؛ااامن ااوردب دي،

 .66اه ياحرواي،پژوهش

ا.اتهءلن:اناءادلدگستء.لصمفلادرالسالمحروقابين(.ا4115زلده،ال.ا)موسي

تأصيفاافوب؛امقهوم،اافمءواواك ربساتادنادراوضاعيتااا(.ا4115ميءمحمقي،اس.م.؛اشءيقي،ام.ح.ا)

http://ensani.ir/fa/article/author/150729
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/35601/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-1391-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-7-
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ا.56-61صص.ا،ا11،احمومتالسالمي.امع صء

 .لصقرهالالسالمياةدلئءاۀموسسا:م(.اا1.ا)جمعجمافرهالصجولهءق(.ا4166نجقي،ام.ح.ا)

 .ا(.ابيءو :ادلراإحي  الصتءلثالصعءبي64)جاجولهءالصمالم..ااق(4141نجقى،ام.ح.ا)

،ا1،اپژوهشامفالا(.اظهوراطءحيانو:ادكتءينامسئوصيتاحم يت.ا4115منش،اه.ا)لسقزلده،ام.؛انژدي

 .65-41صص.ا

ه ادراسي ستاواحروقاعمومي،امتاءجمين:الردشايءالميءلرجمناق،اااااولژها(،اكفيق4131هيوود،النقروا)

 زلده،اتهءلن،الميءكبيء.اب سمامولصي
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