
 

 

 ران یا یاسالم یجمهور یخارج استیدر س لیسب ینف هیآ ریتأث
 ی دگلیب  یار ی د   یمحمدتق
 ایران  ،قم  ،قم دانشگاه ،ثی استاد علوم قرآن و حد

 * یروح الله داور 
 ایران  ،قم ،قم دانشگاه ،یقیتطب ریتفس یدکتر 
یافت:  یخ در یخ پذیرش: ۳۰/۱۰/۱۳99)تار  (. ۲۰/۱۲/۱۳99؛ تار

 چکیده

ُ   نسرا    141  ه ی را در رابطه با آ   ی مختلف  ی ها دگاه ی تاکنون د  ن ی از قرون نخسرت   ن ی ق ی مفسرران رر  لِْلكاِفريَن َعَلى  ﴿َو َلْن ََيَْعَل اَّلله
 ﴾ً يال اسرا  و با رو     ن ی اند؛ برا را از آن اسرتنبا  نموده  ی رراوان   ی و اجتماع   ی اند و احکام ررد ( داشرته 141)نسرا     اْلُمْؤِمننَي سََ

  ی خارج  اسر: ی در سر  ی ر ی چه تأث   ل ی سرب   ی نف   ه ی اسر:  آ  ی سراا  اصرل   ن ی به ا   یی گو مقاله درصردد ااسر    ن ی ا   ی ل ی تحل  ی ف ی توصر 
  را ی اسر:؛ ز   ه ی م آ مفهوم عا  دگاه، ی د   ن ی بهتر  د ی اژوهش مشرخ  گرد   ی ها ارته ی داشرته اسر:ب براسرا     ران ی ا   ی اسرمم   ی جمهور 

عام اسر:   ی مفهوم  ی دارا   ه ی آ  ن، ی بنابرا  کند، ی عموم م  ده واژه »سربیل  که به اصرطما از قبیل »نکره در سریاف نفی  اسر: ارا 
 ن ی غلبه در حوزه احتجاج و برهان  باشرد  همنن   ی احکام و نف   ع ی ر و در حوزه تشر   ن ی سرلطه در تکو   ی شرامل »نف   تواند ی که م 

  ی که برگررته از اصرو  قانون اسراسر   ران ی ا  ی اسرمم   ی جمهور  ی خارج   اسر: ی سر  د ی شرخ  گرد اژوهش م  ی ها ارته ی براسرا   
  ه ی آ  ن ی برگررته از هم  ی خارج   اسر: ی از اصرو  سر  ی ار ی اسر: و بسر بنا شرده   ل ی سرب   ی نف   ه ی از موارد با توجه به آ  ی ار ی در بسر   : اسر 

  ی ر ی اذ و سرلطه  ی گر رابطه سرلطه  ی نف   با آن ارتبا  دارد، اصرل عت،، اصرل اسرتقم  و اصرل   ه ی آ   ن ی که ا  ی اسر:  از جمله اصرول 
   اس: 

  .رانیا یاسمم  یجمهور یخارج اس:یس ل،یسب ینسا ، نف 141 هیآواژگان کلیدی: 

 
* Email: rdavari68@gmail.com ) نویسنده مسئو( 

معارف قرآنی   پژوهشنامه  مقاله علمی ـ پژوهشی   
14۰۰ بهار، 44شماره ، 1۲سا    
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 مقدمه . ۱

با آیۀد ً﴾   اْلُمْؤِمننيَ   َعَلى   لِْلكاِفرينَ   اَّللهُ   ََيَْعلَ   َلنْ   ... وَ ﴿ نسا     141  ر رابطه  ( که  141 )نسا     َسيال
ی از مفسران و رقیهان شیعه  های مختلفی وجود دارد و برخدیدگاه  مشهور به آیه نفی سبیل اس:،

معتقدند آیه ناظر بر نفی جعل تشریعی اس: و بر این اسا ، آیه در مقام نفی تشریع هرگونه حکمی  
گروه اندکی ایرو این   سّن:جب تسلط کفار بر مسلمانان گردد، اّما از میان مفسران اهل  اس: که مو

شریفه  در روز قیام: هستند که بر این اسا  دالل: آیه   حّج:آنان ایرو نفی   دیدگاه هستند و اکثر
َنُكْم يََْوَم اْلِقالاَمِة ...﴿ را به قرینه بخش ایشین آن   ُ ََيُْكُم بََالَْ ( تنها ناظر بر إخبار از  141   )نسا    ...فَاَّلله

 دانند  نفی غلبه کفار بر مسلمانان در زمینه احتجاج و برهان می
ذکر مفسر  شایان  از اس:  بسیاری  آیه،  تشریعی  نفی جعل  دیدگاه  براسا   رقیهان شیعه  و  ان 

دوره  در  اسا   همین  بر  و  نموده  استنبا   را  اجتماعی  و  رردی  رتواهای  احکام  مختلف،  های 
 خمینی)ره(  امام  و   شیرازی   میرزای  توسط)  کاایتوالسیون  و اند مانند تحریم تنباکو  ساز دادهسرنوش:

اصلی  چنین از خارجی، که برآمده سیاس: در اسممی ایران جمهوری غربی نه  و شرقی نه اصل و
ایران  اساسی  قانون   اس:   به   سبیل  نفی  به   استناد  با  خود  متعدد  اصو    نیت در  جمهوری اسممی 

  دهی جه:  و  طراحی  را   ایران  دیپلماسی  دستگاه  سیاسی  ررتار  خارجی،   سیاس:   در  خصوص 
 .کندمی 

  ی نف  هی آساا  اصلی اس:   ااس  به این    شده، مقاله حاضر درصدد  با توجه به توضیحا، یاد
برای ااس  به این ارسش   داشته اس:ب  رانیا  یاسمم  یجمهور  یخارج   اس:یدر س  ی ریچه تأث  لیسب

های مختلف در رابطه با آیه را تحلیل کرده، آنگاه تأثیر  با استفاده از رو  توصیفی تحلیلی دیدگاه 
آیه در سیاس: خارجی   با    جمهوری اسممی ایران به ویژه این  اصل »استقم  ، اصل  ارتبا  آن 

 اس:  تحلیل قرار گررته مورد تبیین و اذیری  و اصل »عت، گری و سلطه»نفی رابطه سلطه



 9  داوری اهلل محمدتقی دیاری بیدگلی، روح  / ران ی ا   ي اسالم   ی جمهور   ي خارج   است ی در س   ل ی سب   ي نف   ه ی آ   ر ی تأث 

 

 پژوهش  پیشینۀ. ۱-۱

ها، باید به  اژوهش باید گف: آثاری به رشته تحریر درآمده اس:  از مهمترین آن درباره ایشینۀ
 اشاره کرد   این موارد 

»ماهّی:، حسین  حقوف  و   رقه  در  سلطه  نفی  قلمرو  و  مبانی  الف   از  احمدی؛   علی   ایران  
نویسنده در این مقاله به ارتبا  قاعده نفی سبیل با مباحثی همنون عدال:، تقیه، والی: و مصلح:  

 اردازد   نظام ارداخته سپس به کاربرد این قاعده در حقوف ایران می 
مجید رضایی   خمینی) (  از  امام  های اندیشه  به  رویکردی  با  سبیل  نفی  هعدقا  »بازخوانی  ب 

نفی سبیل و مستندا، آن با توجه به  قاعده مفاد و مفهوم  مقاله این ردو سید محمدعلی هاشمی؛  
مهم نوبسنده  به زعم  و  قرار گررته  تبیین  مورد  )ره(  امام خمینی  قاعده عقل  آرای  این  ترین مستند 

 اس:   
آ  این  قاعده نفی سبیل،  ثار، مستدر  از رروع رقهیندا،  در  برخی  قاعده نفی سبیل  و کاربرد 

  141ها و اقوا  در رابطه با آیه ن شده اس:، اما اثری جامع مشتمل بر تمامی دیدگاه قانون مدنی تبیی
ن آیه نسا  از منظر مفسران و رقیهان رریقین، به همراه ترجیح قو  برتر و دالیل آن و همننین تأثیر ای

از   با برخی  آیه  این  رابطه  ایران و    اصو  سیاس: خارجی در سیاس: خارجی جمهوری اسممی 
اصو  به سلطه  ویژه  رابطه  »نفی  سلطه»استقم  ،  و  در  گری  تحریر  رشته  به  »عت،   و  اذیری  

 اس:؛ براین اسا  این مقاله از این لحاظ دارای نوآوری اس:  نیامده

یقین ن آیه نفی سبیل اهای مختلف پیرامودیدگاه . ۲  ز منظر مفسران فر
توان  های مختلفی دارند كه میگاهمفسران و فقیهان فریقی  در رابطه با آیه نفی سبیل دید

ها را در شش دسته کلی قرار داد  در ادامه به تفصیل این شش دیدگاه مورد تحلیل و بررسی قرار  آن 
 گیرد  می 
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یعی ۱-۲  .نفی جعل تشر

  عالم   در  که خداوند  بدین شرا   باشند؛  مي  جعل تشریعی  نفي  به  قائل  قهامفسران و ر  از  برخي
 اس:  نداده قرار باشد،  مامنان بر کفار سلطه  موجب برتری، استیم و که را  حکمي تشریع

 . دیدگاه مفسران شیعه ۱-۱-۲

  لِْلكاِفرينَ   اَّللهُ   ََيَْعلَ   َلنْ   وَ ﴿ شیعه مدلو  آیه نفی سبیل  براین اسا ، بسیاری از مفسران و رقیهان  
ً﴾   اْلُمْؤِمننيَ   َعَلى تشریع احکام رقهی دانسته و بر این باورند که  ( را مرتبط با حوزه  141)نسا    ﴾َسيال

گردد) مسلمانان  بر  کفار  تسلط  موجب  که  اس:  حکمی  هرگونه  تشریع  نفی  مقام  در  ر ک؛  آیه 
؛  43   1۰، ج14۰9؛ موسوی سبتواری،  44۰تا   ؛ مقد  اردبیلی، بی188   3، ج14۰7طوسی،  
لنکراني، 357-359   ۲ج  ،1۲15  مراغي،  براین اسا   ۲4۲-۲43   1416  ؛ راضل موحدی  ( و 

بر مسلمین گردد ) را که موجب سلطه کفار  ؛  ۲1۲   ۲، ج14۰5قطب راوندی،  ر ک؛  معاممتی 
چنین هرگونه ررتار، تعامل و روابط دول: اسممی و مسلمانان  ( و هم188   1، ج1419بحنوردی،  

ر ک؛  )  اننددینه استیم و برتری کفار را بر مسلمانان رراهم نماید، باطل و خمف شرع میکه زم
بی اردبیلی،  مکارم شیرازی،  44۰تا   مقد   آملی،  176   4، ج1371؛  جوادی     ۲1، ج1389؛ 

175  ) 
ای با جوامع دیگر، عّت، دول: اسممی را  اقتصادي، سیاسی و هرگونه رابطه  رابطه  بنابراین اگر

 ای صور، بگیرد  ه خطر بیندازد، نباید چنین رابطهب
حاکم بر احکام اّولیه اس:  هنگامی که زمینه نفوذ و سلطه کفار    شایان ذکر اس: حکم این آیه

کند؛ برای  جا حاکم خواهد بود و احکام اّولیه را لغو میبر مسلمانان تحقق یابد، این قاعده در آن 
اهّمی: با همه  عهد  به  ورای  یا    نمونه،  ررد مسلمان  بر  و سلطه غیر  نفوذ  اگر عهدی سبب  خود، 

هِ د ملغی میمسلمانان را رراهم کن یإ لا ی عا لا ُلو وا الا ُیعإ عإ ُم یا ما سإ ِ
 شود  مستند رقها آیه روف و حدیث »اْلإ
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بابویه،   )ابن  ِرُثونا   یا الا  وا  ُجُبونا  حإ یا الا  ی  تا وإ ما الإ ِة  ِتلا نإ ِبما اُر  ُکفَّ الإ )334   4، ج1413وا  اس:  ر ک؛ ( 
 ( 1۰4-1۰3  1385حقیق:، 

مف  از  بسیاری  گف:  باید  حا   هر  دالل: به  به  قائل  دیدگاه،  این  بر  بنا  رقیهان شیعه  و  سران 
اند، از جمله  ای از احکام رقهی را از آیه استفاده نمودهتشریعی آیه هستند که براسا  آن مجموعه

 تند از احکامی که از این آیه استنبا  شده اس: عبار
 ررو  برده مسلمان به کارر صحیح نیس: الف  

 کارر صحیح نیس:   به مسلمان عبد دادن عاریهب  
کارر صحیح نیس:  همننین وقف و هبه به کارر صحیح نیس:     وصّی: برده مسلمان به ررد ج   

و مستولی در مجموع هرگونه والی: کارر بر مسلمان، به نحوی که بتواند بر او حکمران باشد و یا بر ا
  (44  ۲، ج 1373راضل مقداد،  ر ک؛) و اختیاردار وی گردد باطل اس:

صغار مسلمین اس: که اگر ادر و یا جد ادری کودک،کارر باشد ولی    ومی: برمو قیوالی:    د 
 تواند قیم کودک نابالغ خود باشد  کودک نابالغ مسلمان باشد، ادر و یا جد ادری کارر نمی

 تواند کارر باشد   سلمان که متصدی آن نمیسفیه و دیوانه موالی: بر اشخاص  الف 
ندی که کارر اس: به تجهیت جنازه ادر خود که مسلمان اس:  رقها  به دلیل  والی: ررز  ب 

 اند قاعده والی:، تجهیت مّی: را به ررندان مسلمان وی اختصاص داده
ر ررزند را مشرو  به اجازه ادر والی: ادر نسب: به نذر ررزند خود که بنا بر رتوایی که نذ  ج 

چنین سلطه  را قائل اس:، ادری که کارر اس: از این ث )شکستن( نذرداند و برای ادر حق حنمی 
و اختیار و والیتی نسب: به ررزند مسلمان خود محروم اس: و این نوع والی: اختصاص به ادر 

 مسلمان دارد  
نمی  د  مربوکارر  باشد که  موقوراتی  متولی  برای  تواند  به مسلمین اس:، چه وقف خاص    

ها؛ زیرا تولی: نوعی والی:  درسه، بیمارستان و نظایر آنباشد و چه وقف عام مانند ممسلمانان  
 گردد    اس: و موجب استیمی کارر بر امور مسلمین می 
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ه  ای، بتواند همسر مرد کارر باشد نه به صور، ابتدایی و نه به طور استدامهزن مسلمان نمی  ه
گردد   کارر  رس  میاین معنا که هرگاه همسر کارری مسلمان شود، علقه نکاا بین او و شوهر  

 زیرا طبق قانون اسمم شوهران نوعی اختیار و استیم نسب: به همسران خود دارند  
تواند قاتل مسلمان را به عنوان قصاص به قتل برساند و حق  هرگاه ولی مقتو  کارر باشد نمی  و

یا    اشدمسلمان مقتو  اختصاص دارد و هرگاه مقتو  مسلمان وارث مسلمانی نداشته ب قصاص به  
گردد و یا اختیار آن موکو  به ولی امر مسلمین  گردد و منتقل به دیه میحق قصاص به کلی منتفی می

 (  ۲۰7-197  1، ج 1395بجنوردی،   ک؛خواهد بود )ر
ب استیمی آنان بر بمد مسلمین یا نفو  اگر روابط سیاسی دو  اسممی با بیگانگان موجز   

ها حرام اس: که چنین موجب اسار، سیاسی مسلمین گردد، بر رؤسای دول:  والشان شود یاو ام
ایمان  و  باشند؛  داشته  مناسباتی  و  آنروابط  بر مسلمین واجب اس:  و  اس:   باطل  را  هایشان  ها 

موسوی خمینی،  ر ک؛  گونه روابط ملتم نمایند )ارشاد کنند و آنان را ولو با مقاوم: منفی، به ترك این
1385  551-55۲  ) 

 . دیدگاه مفسران اهل سنت۲-۱-۲

با    سّن:قائل به این دیدگاه هستند  برخی از مفسران اهل    سّن:گروه اندکی از مفسران اهل  
تنبا   اند، از جمله احکامی که اسای از احکام رقهی را استنبا  نمودهاستناد به ظاهر آیه، مجموعه

 اند، عبارتند از  نموده 
،  14۰5جصاص،  ر ک؛  ر صور، غیر مسلمان بودن زوج )حکم به انفصا  زوجی: دالف   

  ( 578  1، ج  1419؛ ابن عجیبه، ۲79  3ج 
  دهد،  انتقا ( الحرب  دار) کفر کشور به را  آن و کند ایدا  دسترسي مسلمان ما  به کارر اگرب  

    شودنمي  آن مالك
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  یابد،مي سبیل و شودمي مستولي او بر کار این با زیرا  بخرد،  را  مسلمان  بنده واندتنمي کاررج  
   اس: منتفي  مسلمان بر کارر سبیل که حالي در

 (  ۲48   11، ج14۲۰رخر رازی،   ک؛  )ر1شود نمي  قصاص   کش:،  را   ذّمي  کارر  اگر   مسلماند   
شریع نیس: و به کلی منکر مقام  بر این باورند که این آیه در مقام ت سّن:برخی از مفسران اهل 

که برخی از مفسران، دیدگاه  (، چنان۲87   4، ج14۲۰ابن عاشور،  ر ک؛  این آیه هستند )تشریع  
قائلین به مبنای انشائی را با ذکر برخی موارد احکام استنباطی نقل و تحسین نموده ولی استنبا  آن 

 (  ۲66  8، ج14۲1دروزه، ر ک؛ )  اندیل تکلف دانستهرا از آیه نفی سب

 نفی جعل تکوینی . ۲-۲

  نکرده  خلق  چیتی را چنین تکوین،  عالم خداوند در  که  اس: این تکویني  نفي جعل از منظور
   دارند برکفار سلطن: و  سلطه مامنان همیشه بلکه شوند،  مسلط مامنان بر  کارران  که اس:

 شیعه  . دیدگاه مفسران۱-۲-۲

امام خم رقیهان شیعه،  میان مفسران و  را نفی جعلاز  آیه  از مصادیق  تکوینی   ینی )ره( یکی 
 غیر   و  تفاسیر  اسا   بر   آیه،   ابتدای   از  نظرصرف داند  ایشان در مورد آیه نفی سبیل معتقد اس:  می 

الف   به  سبیل  زیرا   دارد؛  وجود  احتماالتی  تفاسیر   در  حّج:  ج   دنیا  در  حّج:  ب   نصر  معنای 
   اس: خارجی سلطه ه  اعتباری سلطه د  آخر، 

  اس:؛   ناتمام  ررته   کار  به  معانی   این   از  یکی  در  سبیل  اینکه  کند که ادعایایشان در ادامه بیان می 
   باشد  آن   مصداف  تواندمی   موارد   این  از  یک  هر  و  اس:  عام   معنای   نفی  آمده،   آیه  در  آننه  بلکه

  کارران  به  نرساند  یاری  موجب  که  تشریعی  یا  و  تکوینی  از  اعم  را   عملی  هرگونه  خداوند  بنابراین، 

 
 (  183  ۲1 ، ج1389ادی آملی، شود )نک  جوی م  تبدیل آن مانند و دیه به ییعن   1
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  آخر،  در  را   آنها  برهان  و  استدال   برتری  و  غلبه   یا  و  دنیا  در  را   آنان  ررهنگی  و  رکری  غلبه   یا  و  باشد
 .اس:کرده نفی باشد، داشته ای در را  آنان تکوینی و ریتیکی یا و  اعتباری حاکمی: و سلطه  یا و

که  اس:، چنانو نصر، کردهدر تکوین، خداوند، ایامبر و مامنان را در موارد متعددی تأیید    
ُتْم َأِذلهٌة...﴿   ررماید قرآن کریم می ُ بَِيْدٍر َو أَنَْ ..ُُيِْددُْكْم رَبُُّكْم ﴿ ،  (1۲3  )آ  عمران     َو َلَقْد َنَصرَُكُم اَّلله

ُ ِف َمو ﴿   (، 1۲5  )آ  عمران     وِ ِمنيَ ِبَْمَسِة آالٍف ِمَن اْلَمًِئَكِة ُمسَ    )توبه    اِطَن َكِثريٍَة...َلَقْد َنَصرَُكُم اَّلله
 (  723ر721  2، ج1421موسوی خمینی، ر ک؛ )( 1۲3

 . دیدگاه مفسران اهل سنت۲-۲-۲

از مفسران اهل   ایشان در    سّن: برخمف مفسران شیعه، بسیاری  این دیدگاه هستند   به  قائل 
 طه با این دیدگاه، دو گروه هستند  راب

ث، ناظر بر نفی جعل تکوینی مشرو  یه محّل بحمعتقدند آ  سّن:گروهی از مفسران اهل  الف   
اس:؛ بدین معنا که خداوند نفی سلطه و غلبه کفار را در امور دنیوی مشرو  به عمل به دستورهای  

تابع  دین نموده اس:؛   در واقع  و  باشند  منکر  از  ناهی  باشند و  به حق  اگر مسلمانان عامل  یعنی 
یابند اّما اگر هدای: کتاب الهی و اوامر دینی را ترک ها غلبه نمیمحض دین باشند، کارران بر آن

  - 185   5تا، ج  مراغی، بیر ک؛  )  کنندها را خوار و ذلیل می ها ایروز شده و آنکنند کارران بر آن
ابن  ر ک؛  )  داندکند و این قو  را ارزشمند میهای مختلفی را بیان می(  ابن عربی نیت قو  186

 (  51۰  1، ج14۰8عربی، 
نیت تمایل به همین قو  دارد  او دالل: آیه نفی سبیل را بر احتجاج و تشریع مردود    شورعا  ابن

دانسته و به خاطر متعدی شدن رعل   »لن یجعل  به واسطه علی، مفهوم نفی سبیل را منحصر در  
نفی شرور دنیوی کفار و در نتیجه آن را ناظر بر نفی جعل تکوینی مشرو  دانسته که در صور،  

بر کفار وجود دارد )ام: و  استق برتری  امکان     4، ج14۲۰ابن عاشور،  ر ک؛  اخمص مامنان، 
۲87 ) 
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اهل  ب    مفسران  از  دیگر  کامل   سّن:گروهی  تکوینی  جعل  نفی  بر  ناظر  را  سبیل  نفی  آیه 
دانند؛ بدین معنا که خداوند کفار را هرگت در دنیا مسلط بر نابودی کامل دول: مامنان قرار نداده  می 
که ابن کثیر و طنطاوی این دیدگاه را به عنوان احتما  (، چنان۲۲5   14۰8سعدی،  ؛  ر ک)  :اس

( و زحیلی نیت  355  3، ج1997؛ طنطاوی، 387ر 386  ۲، ج1419ابن کثیر، ر ک؛ اذیرند )می 
بند به شریع: الهی و دین باشند، خداوند معتقد اس: مادامی که مامنان اای در تأیید این دیدگاه  

را  کارر آنان  نمیبر  مسّلط  می ها  ایروز  اوقا،  گاهی  کارران  اگر  و  موّق:  کند  ایروزی  این  شوند، 
(  ایشان  322  5، ج1411زحیلی،  ر ک؛ اس:؛ زیرا ایروز نهایی در دنیا و آخر، مامنان هستند )

از    کند که قولی که رجحان دارد این اس: که خداوندهای گوناگون بیان میدر ادامه اس از نقل قو  
ها  ی آن، دول: مامنان محو شود و آثار آندهد که به وسیلهیق کارران راهی را بر مامنان قرار نمیطر

 ( 325  5، ج1411زحیلی،  برود )ر ک؛از بین 
بند به ایمان خود هستند  گوید  تا زمانی که مامنان اایصاحب تفسیر المنار در همین رابطه می

»سبیل  در این آیه    کنند  واژۀای بر آنان ایدا نمین سلطهکاررا   کنند، و هدای: الهی را ایروی می
اند اشتباه  قرار داده حّج:کند و کسانی که آن را به معنای نکره در سیاف نفی اس: و اراده عموم می

کند که خداوند به صور، مطلق، راهی را برای غلبه کفار بر مامنان اند  در واقع این آیه بیان میکرده
شوند  ها، سیاس: و بعضی از موارد دیگر بر مسلمانان ایروز می س: و اگر کارران در جنگادادهقرار ن

آن آگاهی  خاطر  به  به  نسب:  آنسّن:ها  براسا   حکم  و  الهی  آنهای  از  و  اس:  که ها  جایی 
را ترک کردند، شکس: خوردند )مسلمانان اای این موارد  نبودند و  ، 1414رشیدرضا،  ر ک؛  بند 

  (467-466  5ج
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 نفی حجت در روز قیامت. ۳-۲

برخی از مفسران شیعه و اهل سن: با توجه به سیاف آیه معتقدند مقصود آیه نفی حج: در روز 
قیام: اس:؛ بدین معنا که مامنان در مقام حج: و احتجاج در روز قیام: بر کارران ایروز خواهند 

 شد    

 . دیدگاه مفسران شیعه ۱-۳-۲

َنُكْم يََْوَم اْلِقالاَمِة ﴿ الهام از وحد، سیاف حاکم بر آیه  با    شیعه   برخی از مفسران ُ ََيُْكُم بََالَْ ... فَاَّلله
ً﴾   اْلُمْؤِمننيَ   َعَلى  لِْلكاِفرينَ   اَّللهُ   ََيَْعلَ   َلنْ   وَ  ( به ایوند میان دو بخش از آیه قائل شده و  141   )نسا     َسيال

شده باعث  امر  آنهمین  تا  را  اس:  آیه  مفاد  )ا  و  ّج:حها  بدانند  قیام:  روز  در  ر ک؛  حتجاج 
(، 473-47۲   ۲، ج1375؛ قرشی،  1۲8   1، ج141۰؛ شّبر،  158   6، ج14۰8ابوالفتوا رازی،  

و احتجاج اس: و معنای آیه    حّج:معتقد اس: این آیه مربو  به حوزه    طباطبائی  عّممهکه  چنان
د نیت چنین خواهد بود و هرگت  تا ابس: و این اس: که حکم از امروز به نفع مامنین و علیه کارران ا

و  باشند و  شود و این خود اعممی اس: به منارقین که از رسیدن به هدف خود مأی به عکس نمی
،  طباطبائی ها رتح و ایروزی از آن مامنین و علیه کارران خواهد بود )دوره   به حکم این آیه در همۀ

ائی به روایتی از امام رضا )ع( استناد  حث رودر ب (  ایشان برای تأیید دیدگاه خود116  5، ج139۰
 کند که این روای: بدین شرا اس: می 

»در کتاب عیون به سند خود از ابی الصل: هروی از حضر، رضا )ع( روای: کرده که در  
کاِرِرینا » تفسیر کمم خدای جل جمله ُه ِللإ لا اللَّ عا جإ نإ یا ِبیما   وا لا ِمِنینا سا ُماإ ی الإ لا این  نظور ود  مررمعا

نمی غالب  دارند  که  بحثی  بر سر  مسلمان  بر  را  کارر  تعالی هرگت  خدای  که  این  اس:  اس  کند، 
خواهد بفرماید  مسلمانان  شریفه نمی شود و آیۀها نمیل انواع مظلومی:شکس: که نفی شده شام

نین  مام تنها  که نه بینیم تواند شامل باشد با اینکه ما خود می شوند و چگونه می زیر دس: کفار نمی
شوند،  شوند آن هم به حدی که به دس: کفار کشته می( زیر دس: کفار واقع می بلکه حتی انبیا  )ع
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می  نیت  اس  به دس: کفار  انبیا  با کشته شدن  که  معنایی اس:  نداشتن سبیل  از  منظور  رهمیم که 
 (  1۲۰  5ج، 139۰، طباطبائیسازد و آن عبار، اس: از شکس: نخوردن در احتجاج  )می 

کند که از ظاهر سیاف و ارتبا  و ایوند این دو  بندی دیدگاه خود بیان می سپس در جمع  عّممه
نظر شود و خود اس: و اگر از سیاف صرف   آید که مراد از نفی سبیل، در آخر، بخش از آیه بر می

 (  1۲1  5، ج1369، ر ک؛ طباطبائی) شوددر دنیا و آخر، می حّج:جمله معیار قرار گیرد 
مکارم شیرازی،  ر ک؛ )  اس:در ضمن دالل: عام آیه اذیررته شده حّج:در تفسیر نمونه نفی 

 (  175  4، ج1371

 . دیدگاه مفسران اهل سنت۲-۳-۲

از مفسران در   بسیاری  قیام: و  در عرصه  تنها  به نفی غلبه کفار  را مربو   آیه  نیت  اهل سن: 
استدال  منحصر کرده و  احتجاج  ابی حاتم،  ۲13   5، ج141۲طبری،  ر ک؛  اند )موضوع  ابن  ؛ 

(  ابن عطیه این دیدگاه ۲35   ۲، ج14۰4؛ سیوطی،  714   1، ج14۲۰؛ بغوی،  1۰95   4، ج1419
 (  1۰5، ص4، ج14۲۰د )ابوحیان، شماررا رأی تمامی اهل تأویل می

 نفی حجت در دنیا . ۴-۲

بر مامنان، نفی حج: در    گروه اندکی از مفسران رریقین معتقدند که مقصود از نفی غلبه کفار
 شود ن به طور جداگانه تبیین میدنیا اس:  در ادامه دیدگاه مفسران رریقی

 . دیدگاه مفسران شیعه ۱-۴-۲

کند و خود نیت موضوع حج:، در دنیا را به عنوان »قیل  ذکر می راضل جواد نفی غلبه کفار در  
( اس:  حج:  آیه  مقصود  اس:  جواد،  ر ک؛  معتقد  ج1365راضل  همننین  53   3،   عّممه(  
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بر این باور اس: اگر از سیاف صررنظر شود و خود جمله معیار قرار گیرد حج: در دنیا   طباطبائی
 (  1۲1  5ج، 1369، ر ک؛ طباطبائی شود )و آخر، می

 . دیدگاه مفسران اهل سنت۲-۴-۲

برای نفی سبیل    هاو  گوید یکی از قکند و میقرطبی اقوا  مختلفی را در رابطه با این آیه بیان می
ر ک؛ یار: )  عبار، اس: از نفی حج: و برهان عقلی که بتوان با آن بر مسلمانان غلبه و سلطه

از م  ( 420-419   5، ج1364قرطبی،   مراد از نفی    فسران اهل سن: معتقدند اگر برخی دیگر 
گر مراد از نفی  سبیل نفی غلبه و ایروزی باشد، در این صور، مراد آن روز قیام: خواهد بود و ا

   14۲4صدیق حسن خان،  ر ک؛  )  سبیل، نفی حج: باشد، در این صور، مراد دنیا خواهد بود
۲18 ) 

 نفی نصر در دنیا . ۲-5

گروه اندکی از مفسران رریقین قائل به چنین قولی هستند و معتقدند نفی سبیل در این آیه مربو  
 به نفی نصر در دنیا اس:  

 ه . دیدگاه مفسران شیع۱-5-۲

کرده جستجو  مقاله  این  نویسندگان  که  آنجایی  از  تا  برخی  رقط  شیعه  مفسران  میان  در  اند، 
 (  196  3، ج137۲طبرسی، ر ک؛ ) اندهمفسران این قو  را در ذیل آیه مطرا کرد 
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 . دیدگاه مفسران اهل سنت۲-5-۲

ر این دنیا برخی از مفسران اهل سن: با اذیر  این دیدگاه معتقدند اگرچه ممکن اس: کفار د
وزی نهایی به یاری خداوند از  بر مامنان ایروز شوند ولی این از باب آزمایش و امتحان اس: و ایر

 ( ۲66-۲65  8، ج14۲1دروزه، ر ک؛ ) به شر  اخمص و ایمان واقعی آن مامنان اس:، البته

 مفهوم عام آیه )قول مختار(. ۶-۲

در حوزه تشریع احکام و نفی غلبه در حوزه   مفهوم عام آیه، به معنای »نفی سلطه در تکوین و
 گیرد  اج و برهان  اس:  در ادامه دیدگاه مفسران شیعه و اهل سن: مورد تبیین قرار می احتج

 . دیدگاه مفسران شیعه ۱-۶-۲

آیه دارای مفهوم عامی اس: ک  این  تواند شامل »نفی ه میبرخی از مفسران بر این باورند که 
شد  این گروه از مفسران با  م و نفی غلبه در حوزه احتجاج و برهان  با سلطه در حوزه تشریع احکا

کند چنین اس: و اراده عموم می   نکره در سیاف نفی» سبیل  که به اصطما از قبیل »توجه به کلمه
  - 175   4، ج1371رازی،  مکارم شی ؛  ۲46ر۲45   4، ج1369طیب،  اند )ر ک؛  قولی را اذیررته

176 ) 
مایل دارد  ایشان اس از تفسیر آیه به نفی غلبه در حوزه  ت به این دیدگاه تشاه عبدالعظیمی نی

که  کند که آیه شریفه دلیل اس: بر آناردازد و بیان میاحتجاج در قیام:، به نفی جعل تشریعی می
نصاری و مجو  و غیره از سایر ملل و نحل،  جایت نیس: در شریع: اسمم، کفار را اعم از یهود و  

جایت نخواهد بود، و حق تعالی ارگتار امور مسلمانان گردند، زیرا این سلطه اس: و  متصدی و ک 
 (  615  ۲، ج1363شاه عبدالعظیمی، ر ک؛ ) اس:کفار را بر مامنین سلطه قرار نداده
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امکان  طباطبائی  عّممه را  جمع  می احتما   بیان  اذیر  و  که می داند  دارد  هم  احتما   که  کند 
اشد یعنی منظور این باشد که کفار نه در دنیا مسلط بر مامنین  ط در دنیا باعم از تسل   سبیلنفی»

شوند و نه در آخر،، و مامنین به اذن خدا دائماا غالبند، البته مادامی که ملتتم به لوازم ایمان  می 
ُتُم اْْلَْعَلْوَن ِإْن  َو ال ََتُِنوا َو ال ََتَْزنُوا َو أَنَْ ﴿   ررمایدخود باشند، چنان که قرآن کریم در همین رابطه می

ُتْم ُمْؤمِ  بندی  سپس در جمع  عّممه(،  116   5، ج1369،  ر ک؛ طباطبائی( )139  )آ  عمران     ِننيَ ُكنَْ
د از آید که مرا کند که از ظاهر سیاف و ارتبا  و ایوند این دو بخش از آیه بر می دیدگاه خود بیان می 

شود و خود جمله معیار قرار گیرد حج: در دنیا    اس: و اگر از سیاف صررنظر  نفی سبیل، در آخر، 
 (  1۲1  5ج، 1369، طباطبائیشود )ر، میو آخ

  تفاسیر اسا  بر آیه،  ابتدای از نظر صرف امام خمینی )ره( در مورد آیه نفی سبیل معتقد اس: 
  حج: ج   دنیا  در  حج:ب   نصر  الف    معنای  به  سبیل  زیرا   دارد؛  وجود  احتماالتی  تفاسیر  غیر  و

 اس:   خارجی سلطه ه   اعتباری سلطه د  آخر،  در
بیان می    ادامه  در  ادعایایشان    ناتمام  ررته  کار  به  معانی  این  از  یکی  در  سبیل  اینکه  کند که 
  باشد  آن  مصداف  تواندمی  موارد   این  از  یک  هر  و  اس:  عام   معنای  نفی  آمده،   آیه  در  آننه  بلکه  اس:، 

  کارران  به  رساندن  یاری  موجب  که  تشریعی  یا  و  تکوینی  زا  اعم  را   عملی  هرگونه  خداوند  بنابراین، 
  آخر،  در  را   آنها  برهان  و  استدال   برتری  و  غلبه   یا  و  دنیا  در  را   آنان  ررهنگی  و  رکری  غلبه   یا  و  باشد

 اس:  کرده نفی باشد، داشته ای در را  آنان تکوینی و ریتیکی یا و  اعتباری حاکمی: و سلطه  یا و
 حکوم:  اینکه  یعنی  کندمی  دالل:  اعتباری  سلطه  بر  وجود دارد که  یروایات  و  آیا،در تشریع  

  جامع   نایبان   ویژه   غیب:،   عصر  در  و (  ع)  ائمه   ، ( ص)  اللهرسو    خدا،   ویژه   مسلمانان،  بر  والی:  و
تواند  نی را میسبیل در این آیه معنای عامی دارد که همه این معااس:  بنابراین  (  رقیه  ولی)  شرایط

 ( 723ر721  2، ج1421موسوی خمینی، ک؛ در بر بگیرد )ر 
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 . دیدگاه مفسران اهل سنت۲-۶-۲

   1، ج1419ابن عجیبه،  ر ک؛  از میان مفسران اهل سن: گروه اندکی قائل به جمع هستند )
که تمایل به این دیدگاه دارد، سید قطب اس:  ایشان معتقد اس:    یکی دیگر از مفسرانی ( 578

د که این آیه هم مربو  به روز قیام: اس: و هم  دنیا   مقصود ن باش گر ایتواند بیان اطمف ن  می
ها را  اس: که بتوانند آن از این امر در دنیا این اس: که خداوند کارران را بر مسلمانان مسّلط نکرده

ببرن بین  اگر گاهی دیده می از  برابر کارران شکس: مید و  در  به خاطر  شود که مسلمانان  خورند 
ها اس:  بنابراین مادامی که مسلمانان ملتتم به لوازم ایمان خود باشند، بر کارران ضعف ایمان آن 

می  رخنهایروز  هرگاه  و  آن شوند  ایمان  در  خوردهای  شکس:  داشته  وجود  )ها  قطب، ر ک؛  اند 
 ( 783ر78۲  ۲، ج14۲5

 . دالیل ترجیح مفهوم عام آیه بر دیگر اقوال ۳-۶-۲ 

یعنی »نفی سل آیه،  تشریع مفهوم عام  در حوزه  و  تکوین  در  در حوزه    طه  غلبه  نفی  و  احکام 
 احتجاج و برهان  به دالیل ذیل بهترین قو  اس:  

آیه،  نکره در سیاف نفی اس: و اراده عموم میالف      قرینه   به  برخی  البتهکند   واژه سبیل در 
ِة    »     عبار، ِقیاما ما الإ وإ ُکمإ یا نا یإ ُکُم با حإ ُه یا اللَّ   اس:؛   قیام:   روز  در  حج:  سبیل،  از  مراد  گویند  میرا

  را  روایتی  معنا،   این  تأیید  در   ندارد   وجود  قیام:  روز  در  مامنان بر  کارران  برای  دلیلی  و حج:  یعنی
،  14۰4؛ سیوطی،  158   6، ج 14۰8ابوالفتوا رازی،  )ر ک؛   اند کرده  نقل   علی)ع( نیت  حضر،  از
 مربو   تشریع  و  احکام   به  و  ندارد   رقهی  دهقاع  بر  داللتی  هیچ  آیه  صور،،   این  در  ( ۲35   ۲ج

 .بود نخواهد

  معنای  با   مصادیق متفاهم عرری مناراتی  از  برخی  به  امام )ه(،   تفسیر  توان گف:در ااس  می 
  حمل   معنای  به  حج:،   معنای  به  روای:  یک  در  سبیل  تفسیر   نیس:  مخص   مورد   و  ندارد   آیه  عام 

  به   را   آیه  این  توانمی   ندارد   سبیل  برای  دیگر  معانی  ودوج  با  مناراتی  و   اس:  معانی  از  یکی  بر  لفظ
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  دالل:   نتیجه  در  و  کرد   استفاده  را  دیگر  معانی  هم  و   گرر:   قیام:  روز   در  کفار  از  حج:   نفی  معنای
 ( 189  1، ج1419بجنوردی، ر ک؛ دانس: ) معتبر رقهی،  قاعده یک بر را  آن

م: و دنیا هم باشد  در مقام احتجاج  تواند به معنای حج: و احتجاج در قیااین آیه می  ب 
در دنیا، مسلمانان از غنای کامل برخوردارند؛ زیرا کتاب آسمانی مسلمانان هیچ باطلی در آن راه  

( و در قیام: نیت احتجاج و برهان  4۲  )رصل:     ْن َبنْيِ َيَدْيِه َو ال ِمْن َخْلِفِه...ال َيَْتالِه اْلياِطُل مِ ﴿ ندارد  
 ( 7۲3  ۲، ج14۲1موسوی خمینی، ر ک؛  ) لبه دارد مسلمانان بر کفار غ

که  س:، چناندر تکوین، خداوند، ایامبر و مامنان را در موارد متعددی تأیید و نصر، کرده ا  ج 
ُتْم َأِذلهٌة...﴿ ررماید  قرآن کریم می ُ بَِيْدٍر َو أَنَْ ْم  ...ُُيِْددُْكْم رَبُّكُ ﴿ ،  (1۲3  )آ  عمران     َو َلَقْد َنَصرَُكُم اَّلله
اْلَمًِئَكِة ُمَسوِ ِمنَي«ِبَْمَسِة آالٍف مِ  ُ ِف َمواِطَن َكِثريٍَة...  (، 1۲5)آ  عمران     َن   )توبه     »َلَقْد َنَصرَُكُم اَّلله

ای که ممکن اس: در اینجا ایجاد  (  شبهه7۲3-7۲۲   ۲، ج14۲1نی،  موسوی خمیر ک؛  ( )1۲3
  که   حالی   در  نداده،   غلبه  مسلمانان  بر  را  انررکا  تکوین،  عالم   در  خداوند   چگونهشود این اس: که  

درداده  رخ  مسلمانان  بر  کفار  غلبه  مسّلم،   طور  به  موارد   ایااره   در   که   مواردی  در  واقع،   اس:ب 
تنبلی، عدم التتام به لوازم    کاری، کم  در  باید  را   عّل:  خورند، می  شکس:  کفار  برابر  در  مسلمانان

  ثاب:   الهی،   سن:  زیرا   دانس:؛  اسممی  هایدول:  و  انانمسلم  سوی  از  وظایف  انجام   عدم   ایمان و
شد  در همین    نخواهند  کفار  مغلوب   گاههیچ  نمایند،   عمل  به وظایف خود  مسلمانان  اگر  و  اس:
مامنان به اذن خدا دائماا غالبند، البته مادامی که ملتتم به لوازم  معتقداس:    طباطبائی  مهعّم رابطه  

َو ال َتَُِنوا َو ال ََتَْزنُوا َو أَنَُْتُم اْْلَْعَلْوَن ﴿   ررمایدن کریم در همین رابطه میایمان خود باشند، چنان که قرآ
ُتْم ُمْؤِمِننيَ   ( 116  5ج، 1369، طباطبائیر ک؛ ( )139  )آ  عمران   ِإْن ُكنَْ
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 رابطه آیه نفی سبیل با اصول قانون اساسی . ۳

ن و نقش آن در تنظیم سیاس: خارجی  با توجه به اهّمی: قانون اساسی جمهوری اسممی ایرا 
اند و مرتبط با سیاس: خارجی جمهوری اسممی  ا  آیه نفی سبیل تدوین گردیدهبه اصولی که براس

 شود  ایران هستند، اشاره می
اس: که از مصادیق  اذیری تصریح شدهنفی هرگونه سلطهبند ج  در این اصل به    ۲اصل     1-3

اذیری  گری و سلطهنفی رابطه سلطهت اشاره خواهد شد که اصل  نفی سبیل اس: و در این اژوهش نی
 یکی از اصو  سیاس: خارجی اس: 

ری از نفوذ اجانب تصریح   در این قسم: طرد کامل استعمار و جلوگی5بند    3اصل    3-2
 اس: که این بخش برگررته از آیه نفی سبیل اس:  شده

  کشور   ارضي  تمامی:  و   وحد،  و  م تقاس  و  آزادي  ایران  اسممي  جمهوري    »در9اصل    3-3
 مقامي  یا گروه یا  ررد  هیچ  اس:  مل: آحاد و دول: وظیفه آنها حفظ و نااذیرند تفکیك یکدیگر از

  ارضي   تمامی:   و  نظامي  و  اقتصادي   ررهنگي،   سیاسي،   استقم   به   آزادي  از  استفاده  نام   به  ندارد   حق
 ارضي  تمامی:  و  استقم    حفظ   نام   به   ندارند  حق  مقامي  هیچ  و   کند  وارد   اي خدشه  کمترین  ایران

کند   در این اصل به حفظ   سلب  مقررا،،   و  قوانین  وضع  با  چند  هر  را،   مشروع  هايآزادي  کشور
 استقم  کشور ارداخته شده که این نیت برگررته از آیه نفی سبیل اس:   

  طرف  ز ا  خارجی  و  داخلی  عوض   بدون  هایکمک  یا  و  وام   دادن  و    »گررتن80اصل    3-4
که گررتن وام و یا  رسد عّل: ایننظر میه  باشد   ب  اسممی  شورای  مجلس  تصویب  با  باید  دول:
های بدون عوض خارجی از طرف دول: باید به تصویب مجلس شورای اسممی برسد این کمک

اس: که چه بسا اگر این کار خودسرانه انجام گیرد و مبلغ زیادی وام از کشورهای خارجی گررته 
باعث سلطه بیگانگان بر کشور شود ولی اگر این امر با تصویب مجلس و نظار، صور، گیرد    شود

 شود بیگانگان بر کشور ممانع: میاز استیم  
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  و   تجارتی  امور  در  ماسسا،  و  هاشرک:  تشکیل  امتیاز    »دادناس:آمده  81در اصل    3-5
اس:   تدوین این اصل براسا    ممنوع مطلقاا  خارجیان به خدما، و معادن و وکشاورزی صنعتی

 آیه نفی سبیل اس:  
 استفاده  عنوان  به  چند  هر  کشور  در  خارجی  نظامی  اایگاه  هرگونه  استقرار  »146اصل    6-3

  نظامی   اایگاه  هرگونه   استقرار   در این اصل اشاره به ممنوعی:  اس:  ممنوع   باشد  آمیت  صلح  های 
اایگا  در  خارجی استقرار  مسّلماا  اس:   شده  این  در  خارجی  نظامی  هکشور  بر  عموه  که  کشور 

باعث سلطه کشورها اس:  امنّی: کشور  علیه  نیت می تهدیدی  بر کشور  بیگانه  دشمنان  ی  و  شود 
توانند به اهداف شوم خود دس: یابند  مساوالن سیاس:  جمهوری اسممی ایران از این طریق می 

ای گوناگون مّدنظر قرار دهند  به  خارجی کشور بایستی این اصل را در در روابط خود با کشوره 
گردد این ایران و کشورهای دیگر منعقد میعنوان نمونه در قراردادهایی که مابین جمهوری اسممی  

 امر باید لحاظ شود  
  جوئی سلطه  هرگونه  نفی  اسا   بر   ایران  اسممی  جمهوری  خارجی  سیاس:  »15۲اصل    7-3

 و  مسلمانان  همه  حقوف   از  دراع  کشور،   ارضی   ی:امتم  و  جانبه  همه  استقم   حفظ  اذیری، سلطه  و
    اس:  استوار  محارب  غیر  دو   با  متقابل  آمیت  صلح  روابط  و  گرسلطه  هایقدر،   برابر  در  تعهد  عدم 

ترین اصولی اس: که در قانون اساسی در رابطه با سیاس: خارجی جمهوری  این اصل یکی از مهم
ایران بحث کرده ایاسممی  مفاد  بیشتر  اصل »اس:     اذیری،سلطه  و  جوئیسلطه  گونه  هر  نفین 

  در   تعهد  عدم   و  مسلمانان  همه  حقوف  از  دراع  کشور،   ارضی  تمامی:  و   جانبه  همه  استقم   حفظ
  برگررته از آیه نفی سبیل اس:  برخی معتقدند این اصل از قانون اساسی گرسلطه  هایقدر،   برابر

 ( 7۲7  7، ج1384، عمید زنجانیر ک؛ ) تفسیر قاعده نفی سبیل اس:
»153اصل    8-3   اقتصادی،  و  طبیعی  منابع  بر   بیگانه  سلطه  موجب  که  قرارداد  گونه   هر  
    اس: ممنوع گردد کشور  شئون دیگر و ارتش ررهنگی، 
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مس ویژه  به  ایران  اسممی  جمهوری  در  ئومساوالن  را  اصل  این  باید  خارجی  سیاس:  الن 
کنند مّدنظر قرار دهند؛ زیرا عدم رعای: این اصل که  قراردادهایی که با کشورهای دیگر منعقد می

برگررته از آیه نفی سبیل اس: عموه بر ضررهای اقتصادی، ررهنگی، سیاسی و نظامی موجب سلطه  
 گردد  بیگانگان بر کشور می

  گونه   هر  از  کامل  خودداری  عین  سیاس: جمهوری اسممی ایران     در  »154اصل    9-3
  هر   در  مستکبرین  برابر  در  مستضعفین  طلبانه  حق  مبارزه   از  دیگر  هایمل: داخلی  امور  در  دخال:

    کندمی حمای: جهان از نقطه
ایران   اسممی  جمهوری  حمای:  اصل  این    برابر   در  مستضعفین  طلبانه  حق   مبارزه   ازدر 

های جمهوری اسممی ایران دانسته شده اس: که  جهان، یکی از سیاس:  از  نقطه  هر  در  مستکبرین
 باشد   تواند اشاره به آیه نفی سبیل داشتهاصل نیت می این

گف: سیاس: خارجی جمهوری اسممی ایران که برگررته از اصو    توانچه بیان شد میاز آن   
قانون اساسی اس: در بسیاری از موارد با توجه به آیه نفی سبیل بنا شده اس: و بسیاری از اصو   

آیه اس البته آیا، دیگری هم در شکلسیاس: خارجی برگررته از همین  گیری اصو  سیاس:  :  
مهم اّما  دارند؛  نقش  آخارجی  در سیاس:  ترین  آیه  این  تأثیر  به  ادامه  در  که  اس:  مذکور  آیه  یه، 

 اردازیم  خارجی می 

 . ارتباط آیه نفی سبیل با سیاست خارجی جمهوری اسالمی ایران ۴

عمل نکردن به آیا، قرآن و   ممی شدهماندگی کشورهای اس هایی که باعث عقبیکی از عّل:
( و همین امر باعث شده استکبار  1369 1 10ی،  احسینی خامنهر ک؛  )  ویژه آیه نفی سبیل اس:به

 جهانی در کشورهای اسممی نفوذ کند و به اهداف خود دس: یابد   
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مم ناب،  که اسمم ناب را در مقابل اسمم امریکایی مطرا کردند در واقع اس )ره(امام خمینی 
ن از چنین اسممی  سبیل اس: و دشمنا اسمِم توحید و وحد، بین اّم: اسممی و عمل به آیه نفی

  (1382 2 29ای، حسینی خامنهر ک؛ )ترسند می 
بیگانگان    با  مسلمانان  ررهنگی  و  سیاسی  اقتصادی،   احکامی را در مورد روابط  امام خمینی )ره(

ر تأثیرگذار جی جمهوری اسممی ایران با دیگر کشورها بسیاکند که در روابط سیاس: خاربیان می 
 آیه نفی سبیل اس:، عبارتند از  رگررته از  باین احکام که بوده اس:  
اگر بر قلمرو اسمم از استیمی سیاسی و اقتصادی که منجر به اسار، سیاسی و اقتصادی  الف   

های  شود، تر  باشد، با وسیلهها میمسلمین و موهون شدن اسمم و مسلمین و ضعیف شدن آن 
دن کاالهای آنان و ترك استفاده از آن، های منفی، دراع واجب اس:؛ مانند نخریمشابه و مقاوم:

 و ترك رابطه و معامله با آنان به طور مطلق  
باشد که بیگانگان   اگر در روابط اقتصادی و غیر آن بر قلمرو اسمم و بمد مسلمین، تر  آن  ب 

و لو از جها،    -  سیاسی یا غیر سیاسی که موجب استعمار آنان یا استعمار بمدشان  بر آن تسّلط
گونه روابط  ایدا کنند، بر همه مسلمین واجب اس: که از چنین روابطی اجتناب کنند و این  -  معنوی

 ( 55۲-551، ص 1، ج1385موسوی خمینی، ر ک؛ ) باشدحرام می
  خارجی   روابط  در  و  کند  األثر  مسلوب   را   نابرابری   ایمان  و  میثاف  نوع  هر  تواندمی   این آیه  در واقع

 دیپلماسی  بر  حاکم  ارکان  و  اصو    از  یکی  سبیل  نفی  ترتیب  بدین   داراس:  را   وتو  حق  کمح   اسمم 
  محسوب   اقتصادی  ررهنگی،   سیاسی،   نظامی،   گوناگون  هایزمینه  در  اسممی  المللبین  روابط  و

 ( 367  1367 شکوری، ر ک؛ ) شودمی 
سیاسی، ررهنگی و اقتصادی با    روابط  برقراری  برای  مانعی  هرگت   ر اس: آیه مذکورن ذکشایا

کشورهای   با  رقط  اسمم  دستورا،  براسا   ایران  اسممی  جمهوری  بلکه  نیس:؛  کشورها  همه 
به همننین  و  آمریکاس:  متحده  ایاال،  آن  رأ   در  که    و   غیرحقوقی  ماهی:  دلیل  مستکبر 
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ارتباطی ندارد   رژیم  این  با  رلسطین  سرزمین  به  آن  تعدی  و  تجاوز  و  صهیونیستی  رژیم  غیرمشروع
 کند  ولی با بقیه کشورها به تناسب شرایط، در موارد مختلفی ارتبا  برقرار می 

 اردازیم  در ادامه به رابطه این آیه با برخی از اصو  سیاس: خارجی جمهوری اسممی ایران می

 ل . رابطه آیه نفی سبیل و اصل استقال۱-۴

حاک  بودن  جدا  معنای  به  سیاسی  برداش:  در  سلطهاستقم   نوع  هر  از  کشور  یک  ی  می: 
ی امور داخلی  ی مّلی برای اداره ( و آزادی اراده 154   1376راد،  آقابخشی و ارشاریر ک؛  خارجی )

بابایی و آقائی،  علیر ک؛  شود، اس: )و خارجی خود که از خم  سازمان سیاسی دول: ادیدار می
  الملل را معاد  استقم  بط بینحاکمی: کشور در عرصه روا (  برخی نیت  61و  45   ۲، ج1365
 ( 39۲   138۲هاشمی، ر ک؛ ) انددانسته

دیگر  اس:؛ زیرا کشوری که تعامم، و روابط خود با  آیه نفی سبیل با اصل استقم  گره خورده
نماید   تنظیم  برتری کفار برکشورها را طوری  زمینه استیم و  های مختلف  مسلمانان در زمینه   که 

هنگی، نظامی و     رراهم نشود، این امر موجب حفظ و ثبا، استقم  آن  تصادی، سیاسی، رراق
 شود  های مختلف میکشور در زمینه 

بنابر تعالیم اسممی دراع از استقم  برای یك مّل: قطعاا امری مشروع اس:  در صورتی که  
بدهد و این  ها را تح: قیموم: خودشان قرار  گری را بگیرد و آنیك قوم بخواهد استقم  قوم دی

بلک  دراع کند، کاری مشروع و  از استقم  خود   انجام  مّل: بخواهد  قابل تحسین  ه ممدوا و 
)داده ج137۲مطهری،  ر ک؛  اس:؛  قانون  ۲41   ۲۰،  در  که  اصولی  از  یکی  اسا   همین  بر   )

قر  ایران  اسممي  جمهورياساسی   اهّمی:  قانون    9استقم  اس:  در اصل  ار گررته، اصل  مورد 
 اس:  آمده اساسی

  ارضي   تمامی:  و  وحد،  و  استقم   و  آزادي   ایران  اسممي  جمهوري  »در
   اس:  مل:  آحاد  و  دول:  وظیفه  آنها  حفظ  و   نااذیرندتفکیك  یکدیگر  از  کشور
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  سیاسي،  استقم   به  آزادي  از  استفاده  نام   به  ندارد   حق  مقامي  یا  گروه  یا  ررد   هیچ
  و   کند  وارد   اي خدشه  کمترین   ایران  ارضي  تمامی:  و  نظامي  و  اقتصادي   ررهنگي، 

  هاي   آزادي  کشور  ارضي  تمامی:  و  استقم   حفظ   نام   به  ندارند  حق  مقامي  هیچ
 کند     سلب مقررا،،  و قوانین وضع با چند هر  را،  مشروع

  در رابطه با سیاس:  صوا  ترینقانون اساسی نیت که یکی از مهم  15۲، اصل  9عموه بر اصل  
اس:،   اصو  سیاس:   ارضی  تمامی:  و   جانبه  همه  استقم   حفظخارجی  از  را   خارجی  کشور 

  داند ایران می اسممی جمهوری
 جوئیسلطه   گونه  هر  نفی  اسا   بر  ایران  اسممی  جمهوری  خارجی  سیاس: »

  وف حق  از  دراع  کشور،   ارضی  تمامی:  و  جانبه  همه  استقم   حفظ  اذیری، سلطه  و
  متقابل  آمیت  صلح  روابط  و  گرسلطه  هایقدر،   برابر   در  تعهد  عدم   و   مسلمانان  همه

    اس: استوار محارب  غیر دو  با
 استقم   نیس:؛  دنیا  همه  با  کردن  بداخمقی  معنای  استقم  بهاز منظر جمهوری اسممی ایران  

)  مداخله  خواهدمی  که  اس:  قدرتی  آن  با  مقابله  معنای  به خامنه سحر ک؛  کند     19ای،  ینی 
)ره(  (139۲ 11 خمینی  امام  اسا   بر همین  آزادی ،  استقم ،  حفظ  را  اسممی  دول:  سیاس: 

(  ایشان در  411   4،  1389موسوی خمینی،  ر ک؛  )  داندمل:، دول:، کشور و احترام متقابل می
د بر  ما بایخارجی  کند  »اصلی که غیرقابل تغییر اس:، این اس: که سیاس:  این رابطه تصریح می

مبنای حفظ آزادی و استقم  کشور و نیت حفظ مصالح و منارع مل: ایران باشد  )موسوی خمینی، 
 (  414  4، ج1389

قوانین اسمم تصریح دارند در رابطه با این اصل معتقد اس:  گذار جمهوری اسممی ایران  بنیان
اا اصل استقم  مّلی  و اساس ندارد  چ شخصی حق مداخله در امور کشور ما را  یکه هیچ ملتی و ه

 ( ۲43  4، ج1389موسوی خمینی، ر ک؛ ) یکی از بنیادهای اسمم اس:
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 پذیری گری و سلطه . رابطه آیه نفی سبیل و اصل نفی رابطه سلطه ۲-۴

آیه نفی سبیل    بر هرگونه ررتار، تعامل و روابط دول: اسممی و  اسا  مبنای دالل: إنشائی 
و برتری کفار را بر مسلمانان رراهم نماید، باطل و خمف شرع اس:  بر  مسلمانان که زمینه استیم  

دشمن بر مسلمانان گردد اجتناب کرد  بر همین  ای که باعث سلطۀاز هرگونه رابطه ن اسا  بایدای
گری و  رابطه سلطه  اصل »نفی  ایران،   اسممی  وریجمه  خارجی سیاس:  مهم  اصو    از  یکیاسا   
قانون اساسی جمهوری اسممی ایران در همین رابطه   152اصل  2اس:  اذیری  دانسته شده سلطه

 گوید  می 
سلطه هرگونه  نفی  براسا   ایران  اسممی  جمهوری  و »سیاس:  جویی 

ز حقوف  اذیری، حفظ استقم  همه جانبه و تمامّی: ارضی کشور، دراع اسلطه
 همه مسلمانان      استوار اس:    
  روابط  و  مناسبا،  از  ا خارجی   سیاس:  در  ایران باید  براسا  این اصل، جمهوری اسممی

جمهوری اسممی ایران در این   گذارکه بنیانچنان کند،  اجتناب گری سلطه و  اذیری سلطه  بر مبتنی
 رابطه معتقد اس:  

ها بر اسا  اصل احترام متقابل خواهد بود  در این »روابط ما با تمام خارجی
و نه به کسی ظلم خواهیم کرد و در زمینه تمام    شویمرابطه نه به ظلمی تسلیم می

ررهن  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی،  مصالح  اسا   بر  ما  مل: قراردادها  گی 
 (  ۲48  4، ج1389)موسوی خمینی،  دمان عمل خواهیم کرد خو

رر:  »ما روابط خاص اسممی داریم که اسمم نه ظالم بود و نه زیر بار ظلم می   ارتاید ایشان می 
ما ه  )موسوی خمینی،  م میو  برویم   بار ظلم  زیر  نه  کنیم،  نه ظلم  باشیم که  این طور  خواهیم 
 (  94  19، ج1389

 
مونا   شایان ذکر اس: این اصل دالیل دیگری نیت همنون آیه 2 ظِلمونا و الُتظلا  دارد   (۲79 )بقره  »التا
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جمهوری اسممی ایران عّل: مبارزه با نظام سلطه، عموه بر آیا، قرآن کریم،  در اندیشه سیاسی  
آن کریم در  اذیر اس:  قرسلطه و  گرسلطه به جهان  کشورهای  ستم و استیمی نظام سلطه و تقسیم 

( نه ظلم کنید و نه مظلوم  ۲79  )بقره     الَتظِلُموَن َو الُتظَلُمونَ ﴿ دهد ابطه صریحاا دستور ميهمین ر
ستمشو واقع  در  ستمید   و  ردیفگری  یك  در  ستمااذیری  و  ستمند  و  جرم گر  شرکای  اذیر، 

ای از و خود، مرحلهتفاو، ماندن نیت همانند ظلم اس:  یکدیگرند؛ زیرا تماشاچی ظلم بودن و بی 
ده ولی در  گرچه در مورد رباخواران آماین آیه  (   1365 6 14ای،  حسینی خامنهر ک؛  آن اس: )

گوید  به همان نسب: که مسلمانان باید از  مایه اسممی اس: که میحقیق: یك شعار وسیع ار
گر  کش نباشد ستمر ستمستمگری بپرهیتند از تن دادن به ظلم و ستم نیت باید اجتناب کنند، اصوالا اگ

می ایدا  کسی کمتر  باشند  داشته  خود  حقوف  از  دراع  برای  کاری  آمادگی  مسلمانان  اگر  و    شود 
که به ظالم گفته شود ستم مکن به مظلوم گفته  ها ستم کند، بنابراین باید ایش از آنتواند به آن نمی

 (  377  ۲، ج1371مکارم شیرازی، ر ک؛ شود تن به ستم مده )
های مبارزه نظام جمهوری اسممی ایران با نظام  یشین بیان شد که یکی دیگر از عّل:خش ادر ب

و استیمی نظ  تقسیمسلطه، ستم  اذیر اس:  در  سلطه  و  گرسلطه  به   جهان  کشورهای  ام سلطه و 
»بترگترین اس:   معتقد  اسممی  انقمب  معظم  رهبر  رابطه    سلطه   جهانی،  جامعه  به  ستم  همین 

 همین  به اس: اذیرسلطه و  گرسلطه به جهان کشورهای تقسیم  و سلطه نظام  استیمی و قدرتمندان
)حسینی     اس:  شده  استوار  سلطه  نظام   با  مخالف:  بر  ابتدا   از  ایران  اسممی  جمهوری  سیاس:  دلیل

 (  1388 11 1ای، خامنه
  هائی از رر: و ر در سیاس: خارجی جمهوری اسممی ایران با توجه به مبانی قرآنی راه برون

،  ای حسینی خامنهر ک؛  )  اس: نظام سلطه تکیه به قدر، الهی و ایمان راس  به مردم دانسته شده
در منطق قرآن کریم اگر مسلمانان ایمان حقیقی داشته باشند و به قدر، الهی اعتماد    ( 1365 6 14

توان  ن ببرد و میها را از بیتواند آنکنند و در مقابل دشمن مقاوم: نشان دهند، هیچ قدرتی نمی
 ... ِإنْ ﴿ اید  ررممی ها و قواعد الهی اس:  قرآن کریم در این زمینه  گف: این مسأله یکی از سن:
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ُمْ   َكَفُروا  الهِذينَ   ِمنَ   أَْلفا﴾   يََْغِلُيوا  ِمائَةٌ   ِمْنُكمْ   َيُكنْ   ِإنْ   وَ   ِمائَََتنْيِ   يََْغِلُيوا  صاِبُرونَ   ِعْشُرونَ   ِمْنُكمْ   َيُكنْ   ال  مٌ قََوْ   ِبََِّنه
 َيُكنْ   ِإنْ   وَ   ِمائَََتنْيِ   يََْغِلُيوا  صاِبَرةٌ   ِماَئةٌ   ِمْنُكمْ   َيُكنْ   فَِإنْ   َضْعفا﴾   ِفالُكمْ   َأنه   َعِلمَ   وَ   َعْنُكمْ   اَّللهُ   َخفهفَ   اْْلنَ   يََْفَقُهونَ 
براسا  این آیا، اگر مسلمانان    (66-65  )انفا      الصهاِبرِينَ   َمعَ   اَّللهُ   وَ   اَّللهِ   ِبِِْذنِ   أَْلَفنْيِ   يََْغِلُيوا  أَْلفٌ   ِمْنُكمْ 

ها در مقابل دشمن  مقاوم و صبور باشند و از طرری ایمان حقیقی خود را حفظ کنند، قدر، مبارزه آن
از آن از خودشان ضعف نشان دهند، قدر، هر یک  اگر  برابر ولی  برابر  ده  برابر دشمن دو  در  ها 

 خواهد بود  
...  ﴿  سوره حج اس:    4۰ر: از نظام سلطه دارد، آیه رونیکی دیگر از آیاتی که اشاره به راه بر 

يََْنُصُرُه... َمْن   ُ اَّلله سوگ  لالََْنُصَرنه  اینکه  بر  عموه  آیه  این  در  جمله     سر  بر  که  کرده)المی  یاد  ند 
اس:، و آن وعده  کید هم کردهعده خود را با نون تاکید ثقیله تأدر آمده الم قسم اس:(، و  »لینصرّن 

کند و خدای تعالی به این  کس او را با جهاد با دشمنان یاری کند، او یاریش میهر    این اس: که
ها و غتوا، بر دشمنان ایروزیشان داد، البته این تا  وعده خود در حق مسلمانان ورا کرد و در جنگ

(  بنابراین  386   14، ج139۰،  ر ک؛ طباطبائی)  کردندوقتی بود که مسلمانان دین خدا را یاری می 
ان از این آیه استنبا  کرد هرکس در هر عصری دین خدا را یاری کند، خداوند هم او را یاری  توی م

(  لذا اگر مسلمانان جهان، دین خدا را یاری کنند، قطعاا  3۰8   9، ج1369طیب،  ر ک؛  کند )می 
 توانند نظام سلطه را از بین ببرند  کند و میها را یاری میخداوند نیت آن 

  از   روشن  طرحی  آن  کارگتاران  برای  اسمم   اعتقادی  نظام   توان گف:ده میاد شتوضیحا، ی  با
  اسا   برهمین دهد؛می دس: به هادول: سایر قبا  در ایران موقعی: نیت و المللیبین نظام  کارکرد 

 دیگر ایااره  و شودمی  واقع  انکار و طرد  مورد  المللیبین ررتارهای برخی اسمم  اندیشه اشتوانه با و
  هر   به   باشد  سازگار  جامعه   بر   حاکم   اعتقادی  نظام  با   که   گیرد می  قرار  مجدد  تفسیر  مورد  ایگونه  به

 هر  گف:  توانمی  که  آنجا  تا   شودمی  خارجی  گذاریسیاس:  در   تداوم   باعث  اعتقادی  نظام   حا 
؛ ر ک)  اس:  برخوردار  بیشتری   ثبا،  از  خارجی  سیاس:  باشد،   ترجامع  جامعه  اعتقادی  نظام   اندازه 
 ( 365  1381 قوام، 
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 . رابطه آیه نفی سبیل و اصل عزت۳-۴

قبو  نکردن را  ای، حسینی خامنهر ک؛  )  عت، در سیاس: خارجی یعنی تحمیل هیچ کس 
المللی خود، نباید طوری  یك از برخوردهای بینجامعه و نظام اسممی، در هیچ( و  137۰ 4 18

 (  1368 11 9ای،  حسینی خامنهر ک؛  )  شودشدن اسمم و مسلمین    حرک: کند که منتهی به ذلیل
آیه نفی سبیل با اصل عت، گره خورده اس:؛ زیرا کشوری که روابط خود با دیگر کشورها را  

بر مسلمانان در زمینه برتری کفار  نماید که زمینه  تنظیم  اقتصادی، سیاسی،  طوری  های مختلف 
   شودبلندی آن کشور میین امر موجب عت، و سرررهنگی، نظامی و     رراهم نشود، ا 

که  ترین اصو  در سیاس: خارجی جمهوری اسممی ایران اس:، چناناصل عت، یکی از مهم
ای این اصل در کنار اصو  حکم: و مصلح:، یك مثّلث التامی برای  الله خامنهدر اندیشه آی:

 (   137۰ 4 18ای، ی خامنهحسینر ک؛ اس: )المللی دانسته شدهچارچوب ارتباطا، بین
(  ع)   بی:  اهل   سیره  و   روایا،  آیا،،  اصل عت، در سیاس: خارجی برگررته از مبانی عّت، در

تمام    اس: کریم  قرآن  منطق  )راطر   برای   عّت،  در  تنها1۰خداس:؛  زیرا    که   اس:   خداوند  ( 
  از   بعضی  در  اگر  و  شکستند،  قابل  محدودیتشان  حکم  به  مخلوقا،  همه  و  اس:،   نااذیرشکس:

  که   اس:   آن  خاطر  به  دهدمی  قرار  مامنان  و(  ص)ایامبر  برای  خداوند،   بر  عموه  را  ، عّت   قرآن  آیا،
ر ک؛ )  دارندمی  بر   گام  او  طاع: مسیر  در  و اند، کرده عّت،   کسب اروردگار،   عّت،  ارتو  از   نیت  ها آن 

بر آیا،، سیره    (194  ر193   18ج  ،1371  شیرازی،   مکارم  ( نیت داّ  بر تأکید  )عمعصومانعموه 
کربم    توان در واقعۀاس:  نمونۀ آن را می   سممی و عدم اذیر  ذّل:مندی مسلمانان و جامعه اعتت

  شما   دس:   در  ذّل:  دس:  سوگند  خدا   به   »نه، ( ررمود   هنگامی که امام حسین )عمشاهده نمود، آن  
  را  شهاد،  شرب:   سربلند  و   جنگممی  بلکه)  شوم، نمی  تسلیم  بردگان  همنون  و  گذارم، نمی
    (576ر575   2تاالف، ؛ مکارم شیرازی، بی 7  45  1403)مجلسی،  3!( نوشممی 

 
   العبید اقرار لکم أقّر  ال و  الّذلیل إعطا  بیدي أعطیکم ال الّله و ال» 3
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ای معتقد اس: با توجه به آیه نفی  الله خامنهدر رابطه با ارتبا  آیه نفی سبیل و اصل عت،، آی:
ندارد   برتری  او  بر  چیتی  و  اس:  برتر  »اسمم  حدیث  و  ب   4سبیل  ؛ 334   4،  1413ابویه،  )ابن 

قاد و ایمان توحیدی به (، عّت، اسممی در سیاس: خارجی براسا  اعت14،  ۲6،  14۰9عاملی،  
می نژاد دس:  بر  تکیه  نه  خامنهر ک؛  )  آید  ایشان 137۰ 4 18ای،  حسینی  اسا   همین  بر  و   )

قبو  نکردن  و »ذلیل نشدن را  را »تحمیل هیچ کس  از عّت، در سیاس: خارجی   نظام  مقصود 
  داندالملل  میاسممی در عرصه بین

با توجه به توضیحا، یاد شده مشخ  گردید اصل عت، در سیاس: خارجی برگررته از مبانی  
دینی اس: و دول: اسممی موظف اس: ضمن ارتبا  با کشورهای دیگر، عت، جامعه اسممی را  

 نیت حفظ نماید 

 گیرینتیجه . بحث و 5

 تحقیق، عبارتند از برآیند نهایی این 
های مختلفی دارند و بهترین  دیدگاه  نسا   141ن در رابطه با آیه  الف( مفسران و رقیهان رریقی

  که به اصطما  سبیل؛ زیرا واژه »کنددیدگاه، دیدگاهی اس: که معتقد اس: آیه دالل: بر عموم می
آیه دارای مفهومی عام اس: که  کنداس: اراده عموم می   از قبیل» نکره در سیاف نفی  ، بنابراین، 

و  سلطه در تکوین و  تواند شامل »نفی  می  در حوزه تشریع احکام و نفی غلبه در حوزه احتجاج 
باشد    واقعبرهان   مناراتی  از  برخی   در  عرری  متفاهم    مورد  و  ندارد  آیه   عام  معنای   با  مصادیق 

  لفظ  حمل معنای به  حج:،   معنای به :روای  یک در سبیل به عنوان نمونه تفسیر  نیس:  مخص 
 معنای به را  آیه این  توانمی   ندارد  سبیل برای دیگر معانی وجود با اتیمنار و اس: معانی از یکی بر

 کرد    استفاده را  دیگر معانی هم و گرر: قیام: روز در کفار از حج: نفی

 
 علیه    یعلی ال و یعلو »االسمم  4
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سیاس: خارجی جمهوری ب( در این اژوهش اس از تبیین و تحلیل آیه، به تأثیر این آیه در  
استفاده از این    جمهوری اسممی ایران با   اساسی  قانون  اسممی ایران ارداختیم که مشخ  گردید 

  ررتار   خارجی،   سیاس:  در  خصوص  اصل از قانون اساسی( به  9)شامل    خود  متعدد  اصو    در  آیه
گردید اصو   کند؛ همننین مشخ   می  دهیجه:  و  طراحی  را   ایران  دیپلماسی  دستگاه  سیاسی

اصو   ویژه  به  ایران  اسممی  جمهوری  خارجی  را »استقم     سیاس:  »نفی  سلطه،  و  بطه  گری 
 اذیری  و »عت،  برگررته از این آیه اس:  سلطه

 منابع 

یم قرآن  1    کر
  تهران  مرکت  فرهنگ علوم سیاسی (    1376راد  )آقابخشی، علی و مینو ارشاری  2

 اطمعا، علمی ایران  چاپ سوم  
  محقق  صدقی البحر المحیط فی التفسیر(   1420یان، محمد بن یوسف  )ابوح   3

 دارالفکر   مد جمیل  بیرو، مح
روض الجنان و روح الجنان في تفسیر  (   14۰8)   حسین بن علی  ، ابوالفتوا رازی  4

محمدمهدیالقرآن مصحح   قد      آستان  مشهد   یاحقی   محمدجعفر  و  ناصح 
   اسممیهای رضوی  بنیاد اژوهش

محمد  ، حاتمابیابن  5 بن  العظیم(   1419)   عبدالرحمن  القرآن  ا   تفسیر  بی  )ابن 
   محقق  اسعد حمد طیب  ریاض  مکتبة نتار مصطفی الباز   م(حات

بابویه  6 علی  ، ابن  الفقیه(    1413)   محمدبن  الیحضره  مصحح،   من    محقق  
ه مدرسین حوزه علمیه  درتر انتشارا، اسممی وابسته به جامعاکبر غفاری  قم   علی

  قم
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التنوی(   14۲۰)   محمدطاهر  ، ابن عاشور  7 یر و  التحر ابن  تفسیر  بتفسیر  المعروف  ر 
    بیرو،  ماسسة التاری  العربياشورع

عجیبه   8 المجید (   1419)   احمد  ، ابن  القرآن  تفسیر  فی  المدید  تحقیق     البحر  به 
 قرشی رسمن  قاهره  حسن عبا  زکی   احمد عبدالله

القرآن )ابن عربی((   14۰8)   محمد بن عبدالله  ، عربیابن  9   محقق  علی  احکام 
 ی  بیرو،  دارالجیل  محمد بجاو 

العظیم )ابن کثیر((   1419)   اسماعیل بن عمر   ، کثیرابن  10 القرآن   به تحقیق    تفسیر 
شمس علي  محمدحسین  محمد  منشورا،  العلمیة   الکتب  دار  بیرو،   الدین  

  بیضون
موسوی  ،بجنوردی  11 بترگ  آقا  بن  حسن  الفقهیه(   1419)   سید  محقالقواعد  ق     

 شر الهادی  دحسن درایتی  قم  نمهدی مهریتی و محم مصحح، 
  محقق   تفسیر البغوی المسمی معالم التنزیل(  14۲۰)  حسین بن مسعود ، بغوی  12

 عبدالرزاف مهدی  بیرو،  دار إحیا  التراث العربی  
یر. معاونان و (    1368 5  31)   سید علی  ، ایحسینی خامنه   13 بیانات در دیدار با وز

امور خارجه و سفرا  کّل وزارت  نمایندگی  مدیران  رؤسای  از  و  های سیاسی خارج 
 ارتار حدیث والی:    نرم کشور

کارکنان  (   139۲ 11 19)______________     14 و  فرماندهان  دیدار  در  بیانات 
سال در  ارتش  هوایی  همافنیروی  یخی  تار بیعت  خمینی روز  امام  حضرت  با  ران 

 ارتار حدیث والی:   نرم علیه()رحمةالله
بیانات در دیدار مسؤوالن و کارگزاران نظام  (   138۲ ۲ ۲9)______________     15

 ارتار حدیث والی:    نرم به مناسبت سالروز هفدهم ربیع االول
بیانات در هشتمین اجالس سران جنبش (   1365 6 14)______________     16

 ارتار حدیث والی:    نرم عهدعدم ت
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ارتار حدیث  رم   نهای نماز جمعه تهرانخطبه(   1369 1 1۰)_____________     17
 والی:   

  گویان  جمهور  رئیس  جاگدئو   بهارات  دیدار(   1388 11 1)_____________     18
ای   الله العظمی خامنهرسانی درتر آی:  اایگاه اطمعانقالب رهبر  با  همراه  هیأت  و

www.khamenei.ir   
دولت  (   1385)   سید صادف  ، حقیق:  19 اهداف سیاست خارجی  و  اصول  مبانی. 

 وهشگاه علوم و ررهنگ اسممی    اژ  قماسالمی
  مصحح  هاشم رسولی  تفسیر نور الثقلین(   1415)   عبدعلی بن جمعه  ، حویتی  20

 قم  اسماعیلیان  
قمحاوی       محقق  محمد صادفاحکام القرآن(   14۰5)   احمد بن علی  ، جصاص   21

   بیرو،  دار إحیا  التراث العربي
رر   االسمم مجید حیدری :ق  حج  محقتسنیم(   1389)  عبدالله ، جوادی آملی  22

 قم  مرکت نشر إسرا   
  بیرو،   النزول  حسب   السور  ترتیب:  الحدیث  التفسیر(   14۲1)   محمد عته   ، دروزه   23

   دار الغرب اْلسممي
  بیرو،   تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار(   1414)   یدمحمد رش  ، رضا  24

 دارالمعررۀ  
المنالتفسی(   1411)   وهبه  ، زحیلی  25 المنهجر  و  یعة  الشر و  العقیدة  في  دمشق  یر    

 دارالفکر  
المنان(   14۰8)   عبدالرحمن  ،سعدی  26 کالم  تفیسر  في  الرحمن  یم  الکر . تیسیر 

 بیرو،  مکتبة النهضة العربیة  
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  قم   الدر المنثور فی التفسیر بالماثور(   14۰4)    بکرعبدالرحمن بن ابی  ، وطیسی  27
 ه العظمی مرعشی نجفی) ره(  کتابخانه عمومی حضر، آی: الل

    تهران  میقا،  تفسیر اثنی عشری(  1363)  شاه عبدالعظیمی  حسین  28
یم )شّبر((  1410)  سید عبدالله ،شّبر  29  ماسسه دارالهجره    قم  تفسیر القرآن الکر
 اسممی   تبلیغا، درتر نشر  قم  اسالم  سیاسی  فقه(  1367)  ابوالفضل  ، شکوری  30
   نیل المرام من تفسیر آیات األحکام(    14۲4)   قمحمدصدی   ، صدیق حسن خان  31

  دار الکتب العلمیة  منشورا، محمد علي بیضونبیرو،  
حسنرضل  ، طبرسی  32 فی  مجمع(   1372)   بن  القرآنالبیان  مصحح   تفسیر    

 و هاشم رسولی  تهران  ناصرخسرو   طباطبائیالله یتدی رضل
جریر  ، طبری  33 فی  (   1412)   محمدبن  البیان  القرآن)تفجامع  الطبری( تفسیر     سیر 

 بیرو،  دارالمعرره  
سید  ، طنطاوی   34 یم(   1997)   محمد  الکر للقرآن  الوسیط  نهضۀ  التفسیر  قاهره     

 مصر  
  محقق  مصحح  جواد شهرستانی و  الخالف(  14۰7)   محمد بن حسن ، طوسی  35

 دیگران  قم  درتر انتشارا، اسممی 
   تهران  اسمم  تفسیر القرآن اطیب البیان في(  1369)  عبدالحسین ، طیب  36
جا  نشر    بیفرهنگ علوم سیاسی(    1365آقائی  )  غممرضا و بهمن  ،علی بابائی  37

 ویس  
   سیاسی )مبانی حقوق عمومی در اسالم(  فقه(  1384)  عباسعلی ، عمید زنجانی   38

 تهران  انتشارا، امیرکبیر  
  مصحح   األحکام تاألفهام الی آیامسالک(   1365)   جواد بن سعید  ، راضل جواد  39

 زاده  تهران  مرتضوی  محمدتقی کشفی و محمدباقر شریف
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مصحح      القرآن   فقه  فی  العرفان  کنز  ( 1373)   عبدالله  بن  مقداد  ، مقداد  راضل  40
   تهران  مرتضوی زاده و محمدباقر بهبودی محمدباقر شریف

 هر    قم  چااخانه مالقواعد الفقهیه(  1416)  محمد ، راضل موحدی لنکرانی  41
  بیرو،  دار )مفاتیح الغیب(  التفسیر الکبیر(   1420)   محمدبن عمر  ،  رخر رازی  42

   إحیا  التراث العربي
(  تهران  اداره کل ررهنگ و روابط 1377)   قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران  43

 عمومی 
   تهران  ناصرخسرو  القرآنالجامع ألحکام (  1364)  محمد بن احمد ، قرطبی  44
   بیرو،  دارالشروف  فی ظالل القرآن(  1425)  سید، قطب  45
راوندی  46 هبه  ،قطب  بن  حسینی القرآنفقه(   14۰5)   الله سعید  احمد  محقق     

 کتابخانه عمومی حضر، آی: الله العظمی مرعشی نجفی) ره( اشکوری  قم  
تهران  خارجی  سیاست  و  المللبین  سیاست  ( 1381)   عبدالعلی   سید  ، قوام   47     

 .سم:
   قم  صدرا  مجموعه آثار(  137۲)  ضیمرت ، مطهری  48
اردبیلی  49 القرآنتا(   )بی   احمد بن محمد  ، مقد   البیان في أحکام    محقق   زبدة 

   ر بهبودی  تهران  مکتبة المرتضویهمحمدباق
 اْلسممیۀ   تهران  دارالکتبتفسیر نمونه(  1371)  ناصر ، مکارم شیرازی  50
   بیرو،  دارالفکر  غیتفسیر المرا تا(  )بی  احمد مصطفی ، مراغی  51
   قم  درتر انتشارا، اسممی  العناوین الفقهیه(   1417)    سید میر عبدالفتاا  ، مراغی  52
یرالوسیله )ترجمه فارسی((   1385)   اللهروا  سید  ، موسوی خمینی  53 تهران    .تحر

 موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) (



 39  داوری اهلل محمدتقی دیاری بیدگلی، روح  / ران ی ا   ي اسالم   ی جمهور   ي خارج   است ی در س   ل ی سب   ي نف   ه ی آ   ر ی تأث 

 

تنظیم و نشر  سه  ماس  تهران   صحیفه امام (    1389)_________________     54
 آثار امام خمینی)  (  

   جا   بیمواهب الرحمن في تفسیر القرآن (   14۰9)   عبداالعلی  ، موسوی سبتواری  55
   درتر سماحۀ آی: الله العظمی السبتواری

  تهران  میتان حقوق اساسی جمهوری اسالمی ایران(  138۲)  محمد، هاشمی  56



 

 

 


