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چکیده
در این پژوهش ،با استفاده از روش شناسی اجتهادی ،متون فقهی اماا ميننا (ره) ماورد بررسای
قرار گرفت و تالش شد تا نگاه فقهی اما مينن (ره) به روابط بنن اليلل استخراج گردد .بر این اساا،،
نگاه فقهی این فقنه بزرگ در قالب انسان شناسی ،هستی شناسی ،معرفت شناسی و روش شناسی مورد
بررسی قرار گرفت و نهایتاً فرضنه این پژوهش مبنی بر اینكه نگاه فقهی اما مينن (ره) به رواباط بانن
اليلل ننز هيچون فقهاء قبل از مود مبتنی بر تقسنم بندی عقندتی اسال و كفر حربی میباشد ،ماورد
تأیند قرار گرفت .در عنن حال ،مشخص شد كه با توجه به شرایط جدید بنناليللای ،اماا ميننا (ره)
ضين تأیند مفهو ملت -دولت به عنوان یكی از عناصر اصلی بازیگر روابط بنن اليلل ،با نفی ناسنونالنسم
و طرح مفهو وحدت شنعه و سنی و مفهو امت واحده اسالمی ،تالش نيوده تا چالش وارده به مفهاو
دار االسال را بر طرف نياید .ایشان هيچننن با طرح بحث نفی سلطه و سلطه پذیری از كافران ،اعتالی
اسال  ،استكبار ستنزی و استعيار ستنزی و دشينی با آمریكا و رژیم صهنوننستی تالش نيود تا مفهاو
دار الحرب را ننز بازسازی و در شكل نوین و جدید آن ارائه نياید.
کلید واژهها
روابط بنن اليلل ،فقه ،اما ميننی ،مبانی و اصول.

* پژوهشگر ارشد مركز مطالعات سناسی و بنن اليللی ،تهران ،ایران( .نویسنده مسئول)
** دانش آمومته كارشنا ،ارشد روابط بنناليلل دانشگاه مفند ،قم ،ایران
*** پژوهشگر ارشد دانشگاه علو انتظامی امنن ،تهران ،ایران
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مقدمه
دغدغه اصلی و مورد نظر نگارنده برای انجا این پژوهش ،تالش در جهت تبننن نگاه فقه
شنعه به روابط بنناليلل است .به عبارتی موضوع اصلی این پژوهش فقه روابط بنناليلل است
نه علم روابط بنناليلل و نگارنده در تالش است تا به جستجوی روابط بنناليلل در فقه اما
مينن (ره) و استخراج نگاه فقهی وی به روابط بنناليلل بپردازد .از آنجا كه بررسی روابط
بنناليلل در فقه نناز به دانش تخصصی فقهی دارد ،این موضوع موردعالقه و دغدغه هر محققی
نبوده و به هينن دلنل گرچه فعالنتهای پژوهشی زیادی درزمننه روابط بنناليلل و روابط
بنناليلل از دیدگاه اسال صورت گرفته است ،اما به ضر ،قاطع باید گفت تعداد آثار نوشته
شده در حوزه فقه روابط بنناليلل از تعداد انگشتهای دست ننز كيتر است و نناز است تا
كارهای تحقنقاتی متعدد و فراوانی در این زمننه صورت پذیرد.
نگاه كلی و اجيالی به آثار فقها مشخص میكند هنوز فاصله زیادی تا شكلگنری فقه روابط
بنناليلل وجود دارد و اینگونه ننست كه فقها بهروشنی در آثار به مود به مباحث روابط
بنناليلل پردامته باشند و یا اینكه كتابی تحت عنوان فقه روابط بنناليلل داشته باشند( .بهجز
فقنه عالیقدر آیتاهلل جوادی آملی كه اقدا به نگاشتن كتابی در مصوص روابط بنناليلل در
اسال نيوده است) .این مسئله مشكالتی را پنش روی تحقنق ایجاد میكند و زمان زیادی را از
محقق میگنرد تا به كشف و استخراج این نظرات در البهالی آثار فقهی فقها بپردازد.
اهينت این كار پژوهشی ازآنجا بنشتر احسا ،و نيایان میشود كه با پنروزی انقالب
اسالمی ایران ،نظا جيهوری اسالمی بهعنوان یک نظا مرد ساالر دینی و مبتنی بر اسال در
ایران مستقر گردید و مواستار ایجاد شكل جدیدی از روابط منان ملتها بر اسا ،عدالت و
پرهنز از سلطه گری و سلطهپذیری شد و با توجه به دینی و اسالمی بودن آن ،ارزشهای
جدیدی را در روابط بنناليلل مطرح كرد كه عيدتاً برگرفته از منابع اصنل اسالمی بود
(ابراهنيی  )91 :9831چننن نظامی ،با توجه به دینی و مذهبی بودنش ،نقش بیبدیل فقه را
در سنستم حكومتی و جنبههای مختلف سناسی ،اقتصادی ،اجتياعی ،فرهنگی آن برجسته
میكند .در یک نظا دینی ،نقش فقه و فقها و كسانی كه بنشترین آشنایی را با منابع اسالمی
دارند ،بهمنظور تفسنر متونی دینی و استخراج احكا فقهی نسبت به مسائل و حوادث جدید،
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مهم و كلندی است و عد توجه كافی به نظرات فقهی نسبت به مسائل جدید با توجه به دینی
بودن نظا جيهوری اسالمی ،نهتنها كيكی به تدوین و استخراج نگاه اسالمی به مسائل مختلف
نخواهد كرد بلكه موجب انحراف و شكلگنری افكار و اندیشههای التقاطی مواهد شد.
اما مينن (ره) اولنن فقنهی است كه موفق به تأسنس حكومت اسالمی گردید و مطالب
قابلتوجهی را درزمننه روابط بنناليلل در فقه و سنره سناسی مود مطرح نيوده كه نناز به
بررسی و استخراج نگه فقهی ایشان دارد .با توجه به اهينت دوره انقالب اسالمی و جایگاه اما
ميننی ،در این پژوهش تصينم گرفتهشده تا به بررسی نگاه فقهی اما مينن (ره) به روابط
بنناليلل پردامته شود .بررسی متون فقهی نشان میدهد كه فقها شنعه ،سه نوع تألنف فقه
دارند -9 :آثار فقه روای  -2آثار فقه استدالل  -8آثار فقه فتوای (آموند مراسانی ،مجيوعه
آثار ،فقه فتوای  ،9811ج  )29-91 :9و از منان این سه دسته تألنف ،آنچه موردنظر این
پژوهش است ،بنشتر آثار فقه استداللی و فقه فتوایی است .بنابراین قليرو متنی ،این پژوهش،
متون فقهی و آثار فقهی فقها است اما در راستای تكينل مباحث و دستنابی به شنامت كاملتر
از آراء و نظرات فقها و ننات آنها ،آثار مكتوب ،بنانات ،نامهها ،اعالمنهها و سخنرانیها ننز
موردمطالعه و بررسی قرار میگنرد.
فقه روابط بینالملل امام خمینی
دوره فقهی كه اما مينن (ره) به آن تعلق دارد را میتوان دوره انقالب اسالمی نامند .این
دوره ،از  91مرداد سال  22كه حركت انقالبی اما مينن (ره) بهطور رسيی آغاز گردید تا
زمان حال را دربرمی گنرد .ویژگی برجسته این دوره آن است كه اما ميننی ،بحث والیتفقنه
و لزو تأسنس حكومت اسالمی توسط فقها را مطرح نيود .فقه سناسی دوره انقالب اسالمی را
میتوان فقه دوره تصدیگر ی امور حكومتی توسط فقها ننز نامند .علت روی آوردن فقهای دوره
انقالب اسالمی به تصدیگری امور حكومتی ،بهرهمندی از تجربه دوران مشروطه و انقالب
نهضت ملی شدن نفت بود .فقهای این دوره بامطالعه تحوالت دوران مشروطه كه درنهایت به
انحراف كشنده شد و با اعدا شنخ فضلاهلل نوری هيراه شد و بامطالعه تحوالت دوران نهضت
ملی شدن نفت و مانهنشنن شدن آیتاهلل كاشانی و نهایتاً كودتا علنه دولت دكتر مصدق ،چاره
مقابله با دمالت بنگانگان در ایران و قطع وابستگی و اجرای احكا اسالمی را در این دیدند كه
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فقها مود بهعنوان نواب عا اما معصو و كسانی كه بنشترین صالحنت را برای اداره جامعه
دارند ،بهصورت مستقنم تشكنل حكومت دهند .بر هينن اسا ،،فقها به اندیشه تصدیگری
امور حكومتی روی آورده و نهایتاً موفق به پناده كردن این مدل از حكومت شدند.
بررسی دوران امام خمینى(ره) با روش اجتهادی
با بررسی دوران اما ميننی (ره) میتوان به روش اجتهادی ایشان پی برد كه در ادامه
مورد توجه قرار میگنرد:
الف -بررسی شرایط بنناليللی دوران اما مينن (ره) با توجه به اوضاع تاریخی
اما مينن (ره) در سال  9112منالدی متولد و در سال  9131دار فانی را وداع گفت.
دوران زندگی اما مينن (ره) مصادف با قرن بنستم و دو جنگ جهانی بود .دوازدهسالگی اما
مينن (ره) همزمان با جنگ جهانی اول بود .اما در یادداشتی بنان میكند كه در كودكی
اشغال ایران را ليس كرده بود(ميننی ،مجيوعه آثار ،زندگینامه .)29 :اما  28ساله بود كه
سقوط سلسله قاجار و روی كار آمدن رضامان و تأسنس پهلوی را شاهد بود .بخش دیگری از
زندگی اما مينن (ره) ننز در سالهای شهریور  21و اشغال ایران توسط قوای متفقنن و
سقوط رضامان ،همزمان با جنگ جهانی دو بود .در این زمان ،اما مينن (ره)  22سال
داشت و با دقت تحوالت را پنگنری میكرد .كودتای مصدق ،انقالب سال  22و قنا  91مرداد
و پسازآن  91سال تبعند در عراق ،هيگی موجب شد تا اما از نزدیک نقش قدرتهای
استعيارگر و اروپایی و دست آنها را در مشكالت كشورهای اسالمی ببنند و ليس كند.
دوران زندگی اما ميننی ،مصادف بود با ظهور آمریكا بهعنوان یک قدرت بزرگ جهانی
بهویژه پس از جنگ جهانی اول و تضعنف اروپا و پس از جنگ جهانی دو ننز قدرت بزرگ
دیگری به عرصه جهانی اضافه شد و آن اتحاد جياهنر شوروی بود .ازنظر بنناليللی ،دوران
جدید به سيت یک نظا دوقطبی با دو قطب آمریكا و اتحاد جياهنر شوروی رفت .از طرفی
ایران ،بهویژه بعد از كودتای مصدق ،شاهد مدامله آمریكا بهعنوان یک قدرت جدید بود و نقش
سنتی ان گلستان به محاق رفت و آمریكا جای آن را گرفت .اتحاد جياهنر شوروی ننز كه
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جایگزین روسنه شده بود ،با ترویج افكار كيوننستی و حزب توده و غنره به دنبال پنش برد
اهداف مود در ایران بود.
اما مينن (ره) در چننن دوره تاریخی زندگی میكرد و بنانات او و عيلكرد او هم نشان
میدهد كه بهموبی این فضا را میشنامت و این شنامت در رویكرد فقهی او كامالً مشهود است
و نگارش كتاب والیتفقنه و طرح بازگشت به اسال حقنقی و ناب و عد اتكا به شرق و غرب،
برگرفته از شنامت اما مينن (ره) و تجربهای بود كه از مطالعه تحوالت گذشته ایران و سایر
انقالبها به دست آورده بود .اما مينن (ره) در دورهای زندگی كرد كه ایران یك از سختترین
ادوار تاریخ مویش را تجربه م كرد .با انحراف نهضت مشروطنت درنتنجه دسنسهها و
مخالفتها ی عيال انگلنس در دربار قاجار و هيچننن امتالفات دامل و منانت جيع از
روشنفكران غربزده ،بار دیگر حكومت استبدادى برقرار گردیده بود .باروی كار آمدن رضامان،
او سناست دامل مود را بر مبنای حكومت مشن نظام و پلنس  ،مبارزه هيهجانبه با مذهب
و روحاننت و غربزدگی پایه ریزى كرد .در چننن شرایط  ،روحاننت ایران كه پس از وقایع
نهضت مشروطنت در تنگناى هجو ب وقفه دولتهای وقت و عيّال انگلنس از یکسو و
دشينیهای غرب زدگانِ روشنفكر مآب از سوى دیگر قرار داشت ،براى دفاع از اسال و حفظ
موجودیت مویش به تكاپو افتاد(ميننی ،مجيوعه آثار ،زندگننامه.)22-29 :
هدف اما مينن (ره) برجسته كردن رویه اجتياعی دین بود .رویهای كه بنشتر مود را در
فقه سناسی و فقه روابط بنناليلل نشان داد .از اوامر دهه چهل شيسی به بعد ،اما مينن
(ره) با ناامندی از اصالح وضع آن زمان ،بحث والیتفقنه و حكومت اسالمی را در نجف مطرح
كرد .ایشان با طرح این نظریه بهطور بننادین ،نظریه سلطنت را به مبارزه طلبند و با ارائه
ویژگیها ی آشنایی با قانون ،فقه و عدالت برای حاكينت ،قدرت مسلط را به چالش كشاند.
نظریه والیتفقنه ،نظریهای است كه سابقهای دیرپا در اندیشه سناسی شنعی دارد ،ولی اما
مينن (ره) آن را مورد بازموانی قرارداد و زمننههای نظا سازی ،نظریهپردازی و ارائه الگو در
حوزه قدرت و سناست را فراهم كرد(سند باقری  993 :9833و .)981
از ویژگیهای منحصربهفرد اما مينن (ره) آن است كه در دوره معاصر زندگی كرده و
نظا فعلی روابط بنناليلل را نهتنها تجربه كرد بلكه مود در مركز تحوالت آن قرار داشت.
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اكنون به برمی از سخنان و آراء ایشان كه نشاندهنده عيق شنامت وی نسبت بهنظا
بنناليلل و روابط بنناليللی زمان مود بود اشاره میشود .اما مينن (ره) در وصنتنامه مود
اشاره میكند بسنارى از آنان كه این مسائل (شایعات مختلف علنه نظا ) .را م شنوند و باور
م كنند ،اطالع از وضع دننا و انقالبها ی جهان و حوادث بعد از انقالب و گرفتاریهای عظنم
اجتنابناپذیر آن ندارند(.ميننی ،مجيوعه آثار ،وصنتنامه .)22 :این موضوع حاكی از آن است
كه ایشان بهموبی انقالبهای گذشته در جهان مانند انقالب روسنه و فرانسه و حوادث بعد از
انقالبها را مطالعه و بررسی نيوده بود.
اما مينن (ره) به واژه روابط بنناليلل در كتاب والیتفقنه اشاره دارد و این نكته مهيی
است و میتوان گفت اما مينن (ره) اولنن فقنهی است كه واژه روابط بنناليلل را در فقه
سناسی مود بكار برده است .ایشان در نامه به گورباچف ،شكست كيوننسم را پنشبننی نيود
(ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه اما  ،ج  .)221 :29طرح شعار نه شرقی و نه غربی و اشارات وی
به اوضاع بنناليللی در سخنرانیهای مختلف ،اوج شنامت اما مينن (ره) را از نظا بنناليللی
نشان میدهد .او عالوه بر اینكه مود بهموبی از اوضاع بنناليللی اطالع داشت ،بر اهينت
شنامت روابط بنناليلل ننز تأكند داشته و میگفت ما در طول تاریخ تشنع ،به ماطر عد
آگاه عليا از حقایق جریانات دننا ،منل ضربه موردیم؛ بخصوص در دویست سال امنر كه
دننا شكل جدیدى پندا كرد و استعيار پدید آمد و سناستها عوض شد و دولتهای اروپای
وارد مندان سناست جهان شدند و به كشورهاى اسالم تعرض كردند(ميننی ،مجيوعه آثار،
والیتفقنه.)923 :
اما مينن (ره) از هيان ابتدای شروع نهضت مود ،به مسائل منطقهای و بنناليللی زمان
مویش توجه داشت .دریكی از بنانات مود درزمننه اوضاع مبهم سناس جهان و منطقه در سال
 9828اشاره میكند اوضاع جهان بهطوركلی مبهم است و وضع ایران هم معلو ننست؛ چون
پاكستان از پنيان سنتو مارجشده و پاكستان و تركنه ،شناسای مود را از اسرائنل پس
گرفتهاند و حجاز به هواپنياهاى اسرائنل كه حامل حجاج ایران بودهاند ،اجازه فرود آمدن
نداده؛ و مروشچف م مواهد از پستش كنارهگنرى كند ،و امتالف بنن سران حزب كيوننست
به وجود آمده است .امتالف بنن چنن و شوروى شدید شده و آمریكا گرفتار انتخابات و وضع
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دامل مودش شده و اتحادیه اعراب در شرف تكوین و اتيا است؛ و بهطوركلی اوضاع مبهم
است(ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ،ج  .)232 :9این سخنان عيق شنامت اما مينن (ره)
بهعنوان یک فقنه را از روابط بنناليلل و مسائل و تحوالت منطقهای را نشان میدهد.
رهبری بیبدیل حركت انقالب اسالمی و به ثير رساندن آن و توان مدیریت و تثبنت نظا
جيهوری اسالمی و اداره جنگ  3سال و عد هرا ،از تهدیدهای آمریكا و نامه وی به
گورباچف و پنشبننی شكست كيوننسم ،اوج شنامت اما را كه بخشی از آن ننز برگرفته از
نگاه شهودی او به مسائل بود ،نشان میدهد .شرایط بنناليللی دوران اما مينن (ره) و توجه
داشتن به این شرایط و این واقعنت كه اما ننز بهموبی و از نزدیک به این تحوالت و مسائل
آشنایی و اشراف داشت ،فهم رویكرد فقه سناسی اما مينن (ره) را آسانتر میكند.
ب -بررسی جنبههای روان شنامتی اما ميننی
پدر اما مينن (ره) درحالیكه اما بنش از پنج ماه نداشت ،توسط طاغوتنان و موانننِ
تحت حيایت عيّال حكومت وقت ،در مسنر مينن به اراك به شهادت رسند .اما مينن (ره)
در اوان كودك شهادت پدر بزرگوار مویش را در مسنر دفاع از حقوق حقه مود و مرد دیارش
در مواجهه با مواننن و عيال حكومت وقت شاهد بود .قطعاً این واقعنت تأثنرات زیادی ازنظر
روحی و روانی در شكلگنری شخصنت اما مينن (ره) و اتخاذ رویكرد انقالبی ،مقاومتی و
شجاعانه و قاطعانه تأثنر داشته است .اساساً ماندان حضرت اما مينن (ره) با هجرت و جهاد
الفت دیرینه داشته است .بدین ترتنب اما مينن (ره) از اوان كودك با رنج یتني آشنا و با
مفهو شهادت مواجه شد.
وى دوران كودك و نوجوان را تحت سرپرست مادر (بانو هاجر) .كه مود از ماندان علم و
تقوا و از نوادگان مرحو آیتاهلل موانسارى (صاحب زبدة التصاننف) .بوده است و هيچننن نزد
عيهاش (صاحبه مانم) .كه بانوی شجاع و حقجو بود ،سپرى كرد امّا در سن پانزدهسالگی از
نعيت وجود آن دو ننز محرو گردید .بنابراین ،از دست دادن مادر ،در سننن كودكی ننز موجب
شد كه اما مينن (ره) ایستادن روی پای مود را تجربه و روحنه مقاومت در برابر مشكالت و
سختیها تجربه نياید .این ویژگیها قطعاً در ایجاد و تقویت روحنه شجاعت ،مقاومات و بیباكی
در اما مينن (ره) و در سنره سناسی و انقالبی و فقهی او تأثنرگذار بود.
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تجربه كردن دروان جنگ جهانی اول و حضور ننروهای استعيارگر در ایران ،ننز قطعاً در
ایجاد روحنه مبارزه در او مؤثر بود .اما مينن (ره) در دوران كودكی ،تامتوتازهای مواننن و
اشرار و آسنبهای وارده از سوی آنها را ننز تجربه كرده بود و این موضوع ننز در تقویت روحنه
مبارزه در او مؤثر بود مصوصاً كه مود ننز در عيلنات سنگربندی و مبارزه نقش داشت و پدرش
را ننز در هينن راستا ازدستداده بود (ميننی ،مجيوعه آثار ،زندگننامه) قطعاً ماطرات مربوط
به سقوط سلسله قاجار و روی كار آمدن رضامان ،در سالهای شهریور  21و اشغال ایران توسط
قوای متفقنن و حوادث جنگ جهانی دو ننز در روحنه اما مينن (ره) تأثنر گذاشته است.
این تحوالت و حوادث كودتای مصدق در تكينل شنامت اما مينن (ره) نسبت به جامعه و
اوضاع بنناليللی و منطقهای مهم و تأثنرگذار بوده و در متون فقهی او و رویكرد سناسی او ننز
تأثنرات عينق مود را بر جای گذاشته است.
عيلكرد اما مينن (ره) نشان میدهد كه برای او بنشتر حوزه علينه و اسال مهم بود و
ذرهای به دنبال منافع شخصی و مطرح كردن مود نبود .زهد و وارستگ  ،تعبّد و تقواى او زبانزد
ماص و عا بود .او از طریق سالها مجاهده با نفس و ریاضتهای شرع و تجربه مبان و
مفاهنم عرفان در متن زندگ شخص و اجتياع و هيچننن مش سناس مود سخت معتقد
به حفظ كنان حوزهها و اقتدار روحاننت و زعامت دین بهعنوان تنها پناهگاه مرد در آن
روزهاى مطنر و پرآشوب بود و لذا هيواره تالش میكرد علم و فضل و تالش مویش را در
مدمت به تحكنم حوزه تازه تأسنس علينه قم به كار گرفته و باوجود برم امتالفنظرها با
فقها دیگر بهعنوان مدافع دلسوز در كنار آیات عظا حائرى و بروجردى باق ماند .پس از
رحلت آیتاهلل بروجردى ننز اما مينن (ره) علیرغم رویكرد گسترده طالب و فضال و جامعه
اسالم به ایشان بهعنوان یك از مراجع تقلند ،از هرگونه اقدام كه شائبه موقعنت طلبی و
مقا مواه داشته باشد بشدت پرهنز داشت و دوستان مویش را هيواره به ب اعتنای به
اینگونه مسائل فرامیمواند .درزمانی كه آگاهانِ جامعه اسالم گِرد وجود او را بهعنوان منادى
اسال راستنن گرفتند و آرزوهاى مویش را در تقوا و علم و آگاهیهای وى یافتند ،كيترین
تغننرى در مش و منش اما مينن (ره) پدید ننامد و مود را ماد و سرباز مرد مینامند.
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این روحنه و ویژگی اما مينن (ره) كه هيهچنز را برای مدا میمواست و محو در مداوند بود،
كامالً مود را در رویكرد فقه سناسی وی نشان میدهد.
البته این روحنه مبارزه و جهاد درراه مدا ریشه در بننش اعتقادى و تربنت و محنط
مانوادگ و شرایط سناس و اجتياع طول دوران زندگ اما مينن (ره) داشت .مبارزات
ایشان از نوجوان آغاز و سنر تكامل آن بهموازات تكامل ابعاد روح و علي ایشان از یکسو و
اوضاعواحوال سناس و اجتياع ایران و جوامع اسالم از سوى دیگر در اشكال مختلف ادامه
یافت.
ج -ویژگیهای زبانشنامتی آثار اما مينن (ره)
اما در حوزه علينه نجف قریب سنزده سال در مسجد شنخ اعظم انصارى (ره) معارف
اهلبنت و فقه را در عالیترین سطوح تدریس نيود و بهطور ویژه براى نخستنن بار مبان نظرى
والیتفقنه را در چندین جلسه تدریس نيود كه این متن فقهی یكی از منابع باارزش برای
آشنایی با فقه سناسی اما مينن (ره) و كشف نظریات وی در حوزه روابط بنناليلل است.
اما مينن (ره) دهها كتاب و اثر گرانبها در مباحث امالق  ،عرفان  ،فقه  ،اصول  ،فلسف ،
سناس و اجتياع ننز بر جاى گذاشته كه با توجه به تنوع آن ،در كشف ننات مؤلف و استخراج
نگاه فقهی وی به روابط بنناليلل مفند و كيکكننده است .از ویژگیهای زبانشنامتی اما
مينن (ره) رعایت قواعد نگارش قدیم و نظم در نوشتن و مالصهنویس و پرهنز از تطویل بود.
ایشان نثر شنوایی داشته و بهكارگنری صنایع ادب و ابداعات تركنب دلنشنن در پنا های
سناس و دین  ،از ویژگیهای اما مينن (ره) بود .بعض از تألنفات اما مينن (ره) با دید و
قلي كامالً تخصص نوشتهشده و فهم مطالب آنها بدون استفاده از شرح و تفسنر اساتند
اهلفن مقدور ننست و برم ننز به زبان سادهتر نوشتهشدهاند .درمجيوع نثر اما ميننی ،با
توجه به شنوایی ،صراحت و موجز بودن آن و معاصر بودن آن ،امكان فهم ننت مؤلف را برای
محقق بسنار آسان مینياید.
از ویژگیهای مكتب فقه اما مينن (ره) این بود كه براى فقه و اصول اصالت ویژه قائل
بود و از آمنزش برداشتها ی كالم و فلسف و عرفان با احكا فقه در مرحله استنباط احكا
پرهنز داشت .اما مينن (ره) پویای فقه و اصول را الزمه نگرش اجتهادى م دانست و معتقد
29

فصلنامه راهبرد سياسی؛ سال سوم ،شماره  ،8بهار 9218

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بود كه عنصر زمان و مكان نقش بس تعنننكننده در اجتهاد دارند و نادیده گرفتن آن به
ناتوان در درك و پاسخگوی به مسائل مستحدثه و ننازهاى روز منته مواهد شد .او
درعننحال معتقد بود كه پویای فقه هرگز به معناى ب ثبات كردن روش استنباط و اجتهاد
مصطلح ننست (ميننی ،مجيوعه آثار ،زندگننامه .)938-931 :توجه به این ابعاد زبانشنامتی
در فهم رویكرد فقهی اما مينن (ره) و درك بهتر سبک بنان مطالب فقهی و فقه سناسی از
سوی اما مينن (ره) مؤثر و مفند است.
بررسی روابط بینالملل از منظر فقهی امام خمینی
در این بخش به بررسی روابط بنن اليلل از منظر فقهی اما ميننی (ره) مورد بررسی قرار
میگنرد كه در ابتدا به مبانی اصلی فقهی ایشان اشاره میگردد.
مبانی اصلی فقهی مورد نظر اما مينن (ره)
الف -انسانشناسی
اما مينن (ره) قائل به وجود دو جنبه الهی و شنطانی در وجود انسان است و اینكه هر
دو استعداد ظرفنت به فعل رسندن را دارا است و بسته به آن دارد كه انسان در چه مسنری
حركت نياید .ایشان ضين اشاره به مخلوق بودن انسان توسط مداوند و لزو عبودیت مداوند،
در پاسخ به سؤال مبرنگار روزنامه تایيز لندن فرمود مالق و آفریننده جهان و انسان ،تنها ذات
مقد ،مداى تعال است .انسان تنها باید در برابر ذات اقد ،حق تسلنم باشد(ميننی،
مجيوعه آثار ،زندگننامه  .)911-912اما مينن (ره) میفرمود انبناى مدا براى این مبعوث
شدند كه انسان بسازند و بشر را از زشتیها ،پلندیها  ،فسادها و رذایل امالق دور سازند و با
فضایل و آداب حسنه آشنا كنند و ریشه چپاول ملتها و كشت و كشتار آنان را ننز به حب دننا
برمیگرداند(ميننی ،مجيوعه آثار ،جهاد اكبر یا مبارزه با نفس .)81 -22 :این سخنان اما
مينن (ره) نشان میدهد كه او معتقد است كه انسان در پرتو تعالنم انبناء میتواند به سعادت
برسد و از پلندیها نجات پندا كند و بدون آن به سيت جنایت و كشتار و فساد پنش مواهد
رفت.
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ب -هستیشناسی
برای بررسی روابط بنن اليلل از منظر فقهی اما ميننی (ره) به هستی شناسی فقه ایشان
ننز توجه میشود:
 -9مبانی فقهی
مبانی فقهی اما ميننی(ره) عبارت است از:
 9-9مبانی اصلی فقهی
مدامحوری
اما مينن (ره) در كتاب والیتفقنه تأكند دارد در حكومت اسال  ،حاكينت منحصر به
مداست و قانونْ فرمان و حكم مداست .قانون اسال  ،یا فرمان مدا ،بر هيه افراد و بر دولت
اسالم حكومت تا دارد .هيه افراد ،از رسول اكر (ص) .گرفته تا ملفاى آن حضرت و سایر
افراد تا ابد تابع قانون هستند ،هيان قانون كه از طرف مداى تباركوتعالی نازلشده و در لسان
قرآن و نب اكر (ص) .بنانشده است(ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه .)21 :اما مينن (ره)
قدرت حقنقی را ننز قدرت مداوند و قدرت برماسته از قدرت الهی میدانست(ميننی ،مجيوعه
آثار ،تفسنر سوره حيد  .)911مدامحوری بهعنوان یک مبنای فقهی در آثار فقهی اما
مينن (ره) مطرح است .اعالمنهها و بنانات اما ميننی در صحنفه نور ننز مؤید این استنباط
است .اما مينن (ره) میفرمود مسئله نظا توحندى معنایش این است كه هيه در نظا
توحندی دنبال حكم مدا باشند .هيه توجه به مدا داشته باشند .هر كس هر كارى م كند
براى مدا بكند .این نظا توحندى است(ميننی ،صحنفه اما  ،ج ،92ص.)22-21 :
اسال محوری
اما ميننی(ره) در كتاب والیتفقنه ،دین اسال را در هيه زمننهها دارای حكم و تكلنف
میداند (ميننی ،والیتفقنه .)92 :9833 ،و اینكه احكا اسال یک نظا كلی اجتياعی
میسازد و تيا امورات بشر را از امور مصوصی تا مقررات مربوط به جنگ و صلح و مراوده با
سایر ملل ،از قواننن جزای تا حقوق تجارت و صنعت و كشاورزى را پوشش میدهد(ميننی،
والیتفقنه  .)21 :9833ایشان بارها در گفتيان سناسی مود ننز كه برآمده از گفتيان فقهی او
است به این موضوع اشاره دارد كه هدف ما اسال است .او بر موضوع دین تأكند داشت و فرمود
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من به تيا دننا با قاطعنت اعال م كنم كه اگر جهان مواران بخواهند در مقابلِ دین بایستند،
در مقابل هيه دنناى آنان مواهنم ایستاد و تا نابودى تيا آنان از پاى نخواهنم نشست(ميننی،
مجيوعه آثار ،صحنفه اما  ،ج .)822-821 :21ایشان معتقد بود هيه باید حول اسال جيع
بشوند و اگر در هيه كشورهای اسالمی این اتفاق مانند ایران رخ دهد ،مشكالت حل مواهد
شد(ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه اما  ،ج .)31 -33 :98اما مينن (ره) دفاع از اسال را
اصل مدشهناپذیر سناست جيهورى اسالم دانسته و (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج :29
 .)822بر مفاهنم شرع محوری ،فقه محوری و دینمحوری ننز تأكند داشت(ميننی ،مجيوعه
آثار ،صحنفه ج .)232 :29
عدالت محوری
اما مينن (ره) به دنبال تأسنس حكومت عادله بود و آن را هدف هيه انبناء عنوان
میكرد (ميننی ،مجيوعه آثار ،تفسنر سوره حيد .)919 :اما در گفتيان سناسی مود ننز
هيواره بر این موضوع تأكند داشت .ایشان رویه اسال را اقامه عدل بنن مرد و نجات دادن
مظلومان از دست ظاليان معرفی میكند (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج .)123 :91
اما مينن (ره) عدل اسالم را اینگونه معنا میكند كه هيه حكومتهایی كه در دننا
هستند ،روى موازین اسالم حكومت بكنند و معتقد است این مسئله زمانی تحقق پندا مواهد
كرد كه آن عدل بزرگ اسالم درروی زمنن توسعه پندا م كند .در آنوقت هيه حكومتها بر
روی كره زمنن ،حكومت عدل م شوند(ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)212 :21اما
مينن (ره) معنای عدالت اجتياعی در حكومت اسالمی را حيایت از محرومنن و مستضعفنن
میداند و عدول از این مسئله را عدول از عدالت اجتياع میداند(مجيوعه آثار ،صحنفه اما ،
ج.)911-11 :29
امالق محوری
اما مينن (ره) میفرمود انبناى مدا براى این مبعوث شدند كه آد تربنت كنند؛ انسان
بسازند؛ بشر را از زشتیها ،پلندیها  ،فسادها و رذایل امالق دور سازند ،و با فضایل و آداب
حسنه آشنا كنند و ریشه چپاول ملتها و كشت و كشتار آنان را ننز به حب دننا برمیگرداند
(ميننی ،مجيوعه آثار ،جهاد اكبر یا مبارزه با نفس .)81 -22 :ایشان معتقد بود سناست
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موجود در غرب برعكس سناست در اسال  ،سناستی حنوانی و شنطانی (ميننی ،مجيوعه آثار،
تفسنر سوره حيد .)221-222 :و بهدوراز امالق است .درحالیكه سناست اسال  ،روحانی و
اسالمی است(مجيوعه آثار اما ميننی ،تفسنر سوره حيد .)221-222 :یكی از زوایای امالق
محوری از دید اما ميننی ،مبارزه با فساد است كه تأكند ویژهای روی آن داشت و به جوانان
هشدار میداد كه مراقب باشند استقالل و آزادى و ارزشهای انسان را و لو باتحيل زحيت و
رنج ،فداى تجيالت و عشرتها و بیبندوباریها و حضور در مراكز فحشا كه از طرف غرب و
عيال ب وطن به شيا عرضه م شود نكنند .ایشان فساد و فحشاء و بیامالقی در جامعه اسالمی
را مقدمه از دست دادن استقالل یک كشور اسالمی و تسلط بنگانگان معرفی كرد (ميننی،
مجيوعه آثار ،وصنتنامه .)21 :امالق محوری بهعنوان یک مبنای فقهی در رویكرد فقهی اما
مينن (ره) در نظر گرفته میشود.
مظلو محوری و قنا در برابر ظلم
اما مينن (ره) اعتقاد به قنا در برابر ظلم داشت و درواقع ،قنا و مبارزه را در راستای
اجرای امربهمعروف و نهی از منكر معرفی میكرد و میگفت اگر فعالً قدرت ندارید تا جلوی
بدعتهای حكا را بگنرید و این مفاسد را دفع كنند ،اقالً ساكت ننشننند .انظال نكنند چراكه
انظال بدتر از ظلم است(ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه .)992 :ایشان حنثنت ميالک
اسالم را بسته به این میدانست كه ایستادگ و مقاومت نيایند(مجيوعه آثار اما ميننی،
جهاد اكبر .)22 :قنا در برابر ظلم ،بهعنوان یک مبنای فقهی در فقه سناسی اما مينن (ره)
قابل اس تنباط است و او مود در ننز در عيل در سنره سناسی مود با قنا علنه شاه و دولتهای
استعيارگر ظالم ،آن را به منصه ظهور رسانند.
والیت محوری
اما مينن (ره) در كتاب والیتفقنه اشاره دارد كه در اسال  ،هينشه وجود ول ّ امر ،یعن
حاكي كه قنّم و برپا نگهدارنده نظم و قانون اسال باشد ،ضرورت دارد(ميننی ،مجيوعه آثار،
والیتفقنه .)21 :و هيهچنز در نظا اسالمی تابع قانون الهی است و تبعنت از رسول اكر (ص).
هم بهحكم مدا است .پنروى از متصدیان حكومت یا اوالً اوامر ننز بهحكم اله است ،آنجا كه
م فرماید« :أَطنعُوا اللَّهَ وَ أَطنعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی األمْرِ مِنْكُمْ (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه:
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 .)11-21واضح است كه والیت محوری یكی از مبانی فقهی موردنظر اما است و اما مينن
(ره) با استناد به آیات قرآن ،آن را بهعنوان برپادارنده قانون اسال معرفی میكند.
 -2-9مبانی فرعی فقهی
بررسی روابط بنن اليلل از منظر فقهی اما ميننی(ره) با بررسی مبانی فرعی فقه ایشان ننز
حائز اهينت است .در ادامه به این مبانی میپردازیم:
معنویت محوری
اما در مورد دولت اسالمی تأكند میكند كه بعد از اینكه یک دولت اسالم شد ،هيه
چنزش با معنویات بسته به هم است و بر معنویت در هيه اركان آن تأكند میكند(مجيوعه آثار
اما ميننی ،تفسنر سوره حيد .)221 :اما در نامه به گورباچف ننز تأكند میكند با مادیت
ني توان بشریت را از بحران عد اعتقاد به معنویت ،كه اساس ترین درد جامعه بشرى در غرب
و شرق است ،به درآورد(مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)229 :29درواقع تأكند اما بر معنویت به
دلنل ضرورت جامعه امروز بوده كه به دلنل هجو فرهنگی غرب و شرق از معنویت بهكلی دور
شده بود .این بحث فقط مخصوص روابط بنناليلل ننست و از امالق محوری منشق شده و به
دلنل ضرورت زمانه از سوی اما مينن (ره) مورد تأكند قرارگرفته و لذا بهعنوان یک مبنای
فقهی فرعی در نظر گرفته میشود.
اعتقاد به غیب و شهادت (ماده و معنا) .و نفی دید ماتریالیستی
اما در نامه به گورباچف اشاره میكند بار دیگر به دو جهانبنن مادى و اله بنندیشند.
مادیون معنار شنامت در جهانبنن مویش را «حس» دانسته و چنزى را كه محسو ،نباشد
از قليرو علم بنرون م دانند و هست را هيتاى ماده دانسته و چنزى را كه ماده ندارد ،موجود
ني دانند و قهراً جهان غنب ،مانند وجود مداوند تعال و وح و نبوت و قنامت را یكسره افسانه
م دانند .درحالیكه معنار شنامت در جهانبنن اله اعم از «حس و عقل» است و چنزى كه
معقول باشد دامل در قليرو علم است گر چه محسو ،نباشد .لذا هست اعم از غنب و شهادت
است و چنزى كه ماده ندارد ،م تواند موجود باشد (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج :29
.)221 -229
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اما مينن (ره) یكی ا ز عوامل پنروزی انقالب اسالمی را هيواره تأیندات غنب اله معرفی
كرد .لذا انقالب اسالم ایران را یک تحفه اله و هدیه غنب میدانست كه از جانب مداوند
منان بر این ملت مظلو غارتزده عنوان میكرد(ميننی ،مجيوعه آثار ،وصنتنامه.)91-92 :
اما مينن (ره) هيچننن در نامه به گورباچف از وی میمواهد كه بار دیگر به دو جهانبنن
مادى و اله بنندیشد و هست را اعم از غنب و شهادت معرفی میكند .هيچننن متذكر
میگردد كه قرآن مجند اسا ،تفكر مادى را نقد م كند و اینكه در حنوان و انسان چنز
دیگرى است كه فوق ماده است و از عالم ماده جدا است و با مردن ماده ني منرد و باق است
(ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)221 -229 :29نفی ماتریالنسم بهعنوان یک مبنای فقهی
فرعی در نظر گرفته میشود  .این بحث در سناست ،اقتصاد و موضوعات دیگر ننز مرتبط است و
از مدامحوری و اسالمی محوری منشق میشود و به دلنل ضرورت زمانه ،مورد تأكند قرارگرفته
است.
رد نگاه فرهنگ غربی به زن مبنی بر تساوی حقوق زن و مرد در جمیع جهات
اما مينن (ره) در فقه سناسی مود ازنظر حقوق انسان  ،تفاوت بنن زن و مرد قائل ننست
(ميننی ،مجيوعه آثار ،زندگننامه .)912 :اما تساوى حقوق زن و مرد در جينع جهات را
مستلز هد احكام چند از كتاب اهلل میداند و آن را تائند نيیكند (ميننی ،مجيوعه آثار،
صحنفه ج  .)212 :29اما مينن (ره) با رویكرد فقهی -سناسی مود موفق به بازیاب نقش
زنان طبق دیدگاه اسالمی در پهنه فعالنتهای اجتياع شد(ميننی ،مجيوعه آثار ،زندگننامه:
 .) 918-912و تحول پدید آمده در جامعه زنان ایران  ،بنش از هر چنز نتنجه نگرش اما
مينن (ره) به شخصنت و منزلت زن و دفاع او از حقوق زنان بود(ميننی ،مجيوعه آثار،
زندگننامه .)912 :این موضوع ،مختص روابط بنناليلل ننست و به مجيوعهای رشتهها و
موضوعات مرتبط است و بنا بهضرورت زمانه مورد تأكند قرارگرفته و از اسال محوری منشق
شده است و لذا بهعنوان مبانی فقهی فرعی در نظر گرفته میشود.
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رد سرمایهداری
اما مينن (ره) در فقه سناسی مود قائل است به اینكه اسال با سرمایهدارى ظاليانه و
بیحساب و محرو كننده تودههاى تحت ستم و مظلو موافق ننست بلكه آن را بهطورجدی در
كتاب و سنت محكو م كند و مخالف عدالت اجتياع م داند .اما مينن (ره) به كجفهيانی
كه اسال را طرفدار ب مرز و حد سرمایهدارى و مالكنت و رژیي چون رژیم سرمایهدارى غرب
مثل رژیم آمریكا و انگلستان و دیگر چپاولگران غرب بهحساب میآورند ،انتقاد شدید داشت
(ميننی ،مجيوعه آثار ،وصنتنامه  .)39-31پرواضح است كه ایشان با رویكرد سرمایهداری
برآمده از مكاتب غربی مخالف است و برجسته نيودن این موضوع و پردامتن به آن در واكنش
به تالش روشنفكران غربی و غربزده در ایران برای تائند رویكرد سرمایهداری است .رد
سرمایهدار ی عنوان یک مبنای فقهی در فقه سناسی اما در نظر گرفته میشود كه بنا
بهضرورت زمانه از اسال محوری منشق و مورد تأكند قرارگرفته است .رد سرمایهداری به سایر
رشتهها و موضوعات مانند سناست و اقتصاد ننز مرتبط میشود.
رد کمونیسم و سوسیالیسم
اما مينن (ره) در فقه سناسی مود مخالفت اسال را با رژیمهایی مانند رژیمهای
كيوننستی ،ماركسنسم ،لننننسم و رژیمهای مشابه آنكه با مالكنت فردى مخالف و قائل به
اشتراك هستند ،اعال میدارد .ازنظر ایشان ،اسال قائل به یک رژیم معتدل با شنامت مالكنت
و احترا به آن به نحو محدود در پندا شدن مالكنت و مصرف است كه اگر بهحق به آن عيل
شود چرمهای اقتصاد سالم به راه م افتد و عدالت اجتياع كه الزمه یک رژیم سالم است،
تحقق م یابد .ایشان مخالفت صریح مود را با تالشهای برمی برای موافق نشان دادن اسال با
مكتبهای انحراف ماركس امثال او اعال میكند(ميننی ،مجيوعه آثار ،وصنتنامه .)32-31
اما ميننی ،رد كيوننسم و سوسنالنسم را در واكنش به تالشها و اقداماتی كه بهمنظور ترویج
كيوننسم و سوسنالنسم و تائند آن از سوی اسال انجا شده بود ،مطرح كرد و بهعنوان یک
مبنای فقهی فرعی در فقه سناسی اما در نظر گرفته میشود.
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نفی ناسیونالیسم
اما میفرمود ملیگرایی برمالف اسال است(مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)882 :92و اصرار
داشت بر اینكه تنها اسال مهم است .اما اینكه كسی بگوید من دمكرات هستم ،مل هستم،
مل و اسالم هستم را تائند نيیكرد و میگفت ما از اینها ضربه دیدهایم .ما اسال را
م مواهنم .غنر اسال را ني مواهنم(مجيوعه آثار ،صحنفه اما  ،ج .)12-19 :98اما
درعننحال گرایشها ملیگرایانه به تعبنر مود به معنای صحنحش (وطنمواهی) .را تائند كرد
(ميننی ،مجيوعه آثار ،وصنتنامه  .)21-11و در فقه فتوایی مود ننز در پاسخ به استفتایی،
كيک كردن به جبهههاى ایران را بر جبهههاى دیگر كشورهاى اسالم مقد میداند(ميننی،
مجيوعه آثار ،استفتائات ج  .)22 :8ایشان درواقع تفسنری از معنای گرایشها ملیگرایانه
صحنح ارائه میدهد .ایشان در پنامی در سال  9828ننز از عبارت شرافتيندان وطنخواه یا
وطنخواهان با نامو ،استفاده میكند كه مؤید تائند گرایشها ملیگرایانه صحنح یا به عبارتی
هيان واژه وطنمواهی از سوی اما مينن (ره) است(ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج :9
 ..)22نفی ناسنونالنسم از مبنای اصلی اسال گرایی منشق شده و بنا بهضرورت زمانه مورد تأكند
قرارگرفته است و بهعنوان یک مبنای فقهی فرعی در نظر گرفته میشود.
رد آزادی موردنظر لیبرالیسم غربی
اما مينن (ره) آزادى به شكل غرب آنكه موجب تباه جوانان و دمتران و پسران م شود
را ازنظر اسال و عقل محكو و تبلنغات و مقاالت و سخنرانیها و كتب و مجالت برمالف اسال
و عفت عيوم و مصالح كشور را حرا میداند و میگوید بر هيه مسليانان جلوگنرى از
آزادیهای مخرب واجب است و اگر ازآنچه در نظر شرع حرا و برمالف مسنر ملت و كشور
اسالم و مخالف باحنثنت جيهورى اسالم است بهطور قاطع جلوگنرى نشود ،هيه مسئول
م باشند(ميننی ،مجيوعه آثار ،وصنتنامه  .)21-23برجسته نيودن مخالفت اسال با آزادی
موردنظر لنبرالنسم غربی ننز در واكنش به هجيه فرهنگ غربی مطرح و برجسته گردیده و از
مبنای اسال محوری منشق شده است .البته ایشان ،اسال را مخالف آزادی نيیداند و معتقد
است احكا اسال  ،انسان را آزاد و مسلط بر مودش و بر مالش و برجانش و بر نوامنسش ملق
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كرده است ولی با آزادی به معنای موردنظر رویكرد غربی مخالف است(ميننی ،مجيوعه آثار،
صحنفه اما  ،ج.)231-232 :9
عینیت دیانت و سیاست و اسالم سیاسی
اما مينن (ره) در فقه سناسی مود تأكند میكند كه اسال آمده تا به جامعه نظم بدهد و
حكومت براى تنظنم امور جامعه است( .ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه .)21 :و تأكند میكرد
كه فقها ننز مكلفاند اسال را حفظ كنند (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه .)23-21 :ایشان
تأكند میكرد كه اسال تيامش سناست است .اسال را بد معرفی كردهاند و اینكه سناست مُدُن
از اسال سرچشيه م گنرد (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)211 :9اما میفرمود مسائل
سناس اسال چندین برابر مسائل عبادىاش است .كتب اسال  ،كتب فقه اسال مشحون از
مسائل سناس و اجتياع است (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)18 :93ایشان هيچننن
در منشور روحاننت فرمود حكومت در نظر مجتهد واقع  ،فلسفه عيل تيام فقه در تيام
زوایاى زندگ بشریت و نشاندهنده جنبه عيل فقه در برمورد با تيام معضالت اجتياع و
سناس و نظام و فرهنگ است( .ميننی ،مجيوعه آثار صحنفه ج  238 :29و  .)231اما
مينن (ره) هيه توطئههاى جهان مواران از جنگ تحينل گرفته تا حصر اقتصادى و غنره را
براى این میداند كه مسليانان نگویند اسال جوابگوى جامعه است (ميننی ،مجيوعه آثار،
صحنفه اما  ،ج .)211- 231 :29و طرح جدایی دین از سناست را مدعه استكبار و مهمترین
حركت او پس از مأیو ،شدن از نابودی مطلق روحاننت و حوزهها میدانست (ميننی ،مجيوعه
آثار ،صحنفه ج  .)213 :29اما در مقابل اسال سناسی ،تعابنری چون اسال اشرافنت ،اسال
ابوسفنان ،اسال ملّاهاى كثنف دربارى ،اسال مقد،نياهاى بیشعور حوزههاى علي و
دانشگاه  ،اسال ذلت و نكبت ،اسال پول و زور ،اسال فریب و سازش و اسارت ،اسال
حاكينت سرمایه و سرمایهداران بر مظلومنن و پابرهنهها و اسال آمریكای را مطرح كرد.
(ميننی ،صحنفه اما  ،ج .)39-31 :29این موضوع با توجه به هجيه فرهنگی غربی و رویكرد
سكوالر توسط اما برجسته گردیده و در رشتهها و موضوعات مختلف ماند اقتصاد ،سناست و
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علو اجتياعی قابلطرح است و لذا بهعنوان یک مبنای فقهی فرعی كه از اسال محوری منشق
شده در نظر گرفته میشود.
نفی نظام استبدادی و تائید جمهوری اسالمی
اما مينن (ره) در كتاب والیتفقنه اشاره دارد كه رسول اكر (ص) .در مكاتنب مباركش
كه به امپراتور رو شرق (هراكلنو .)،و شاهنشاه ایران نوشت ،آنها را دعوت كرده كه از طرز
حكومت شاهنشاه و امپراتورى و از اینكه بندگان مدا را وادار به پرستش و اطاعت مطلقه مود
كنند ،دستبردارند .ایشان سلطنت و والیتعهدى را هيان طرز حكومت شو و باطل میداند كه
حضرت سند الشهداء (ع) .براى جلوگنرى از برقرارى آن قنا كرد و شهند شد و آن را از اسال
نيیداند (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه  .)92 :9833اما معتقد است حكومت اسالم  ،نه
استبدادى و نه مطلقه است؛ بلكه مشروطه به این معناست كه حكومتكنندگان در اجرا و اداره
مقند به یک مجيوعه شرط هستند كه در قرآن كریم و سنت رسول اكر (ص) .معنن گشته
است (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه ..)28 :سنستم موردنظر اما  ،نظا جيهوری اسالمی
بود كه صریحاً بدان اشاره و گفت ما مواهان استقرار یک جيهوری اسالمی هستنم و آن
حكومتی است متكی به آرای عيومی (سند باقری  928 :9833به نقل از صحنفه نور ج :1
 .)921اما با پذیرفتن اصل ظرف جيهوری ،آن را بستری سامت برای پناده سامتن احكا
اسالمی و فرمود جيهوری شكل و فر حكومت را تشكنل میدهد و اسالمی یعنی محتوای آن
فر كه قواننن الهی است (سند باقری  9833به نقل از صحنفه ج  911 :2و ج  .)992 :8نفی
استبداد و تائند نظا جيهوری اسالمی بهواسطه ضرورت زمانه صورت گرفته است و از مبنای
اسال محوری منشق شده و در موضوعات مختلف مانند سناست و حقوق ننز معنا پندا میكند.
بنابراین بهعنوان یک مبنای فرعی فقهی در نظر گرفته میشود.
ضرورت تأسیس حکومت
از دید اما مينن (ره) وجود دولت و حكومت الز است و عقل هم حكم م كند كه
تشكنالت الز است تا بتوان از هجو دیگران جلوگنرى كرد .اما حكومت نداشتن را به معنای
از دست رفتن تيا حدودوثغور مسلينن میدانست(.ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه.)11 :
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اما از دولت و حكومت در نظا اسالمی تعبنر به والیت میكند و میفرماید منظور از والیت
هيان دولت و حكومت است و میفرماید والیت ،یعن حكومت و اداره كشور و اجراى قواننن
شرع مقد ،و یک وظنفه سنگنن و مهم است .به عبارتی والیت یعنی حكومت و اجرا و اداره و
یک وظنفه مطنر است (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه ..)19 :بحث ضرورت تأسنس
حكومت از والیت محوری منشق شده و بنا بهضرورت زمانه ،از سوی ایشان مورد تأكند
قرارگرفته و در موضوعات دیگر مانند سناست و حقوق ننز معنا پندا میكند .لذا بهعنوان یک
مبنای فقهی فرعی در نظر گرفته میشود.
امربهمعروف و نهی از منکر
اما مينن (ره) رویكرد فقهی به امربهمعروف و نهی از منكر را در یک سطح بسنار
وسنعتر وارد عرصه اجتياعی و بنناليللی كرد .ایشان اعتقاد به قنا در برابر ظلم دارد و درواقع،
قنا و مبارزه را در راستای اجرای امربهمعروف و نهی از منكر معرفی میكند (ميننی ،مجيوعه
آثار ،والیتفقنه .)992 :اما مينن (ره) مفهو منكر را توسعه داده و حرا مواری و غارتگرى
نفت ایران را توسط حاكينت ایران و چند دولت بنگانه را ننز شامل میشود را وحشتناك و
مطرناكترین منكرات اعال میكند (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه  .)991-992اما
مينن (ره) در هينن راستا ،دعوت به اسال  ،بازگرداندن حقوق ستيدیدگان ،مخالفت و مبارزه
با ستيگران ،كوشش براى توزیع عادالنه ثروتهای عيوم و درآمد جنگ طبق قانون عادالنه
اسال و صدقات را از موارد امربهمعروف محسوب میكند (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه:
 .)911در تحریر الوسنله ننز بخشی از كتاب را به امربهمعروف و نهی از منكر امتصاص داده و
وجوب آنها را از ضروریات دین میداند و منكر آن را با علم به التزا آن ،كافر میداند (مجيوعه
آثار اما ميننی ،تحریر الوسنله.)829 :
اما مينن (ره) اموری مانند حفظ نامو ،عدهای از مسلينن را بهعنوان معروف و هتک
نامو ،مسلينن یا محو آثار اسال را بهعنوان منكر معرفی میكند و میفرماید در اینگونه
موارد ،احتيال هرج ،هرچند كه جانی باشد موجب رفع تكلنف نيیگردد و اگر اقامه براهنن
اسال كه بتواند مسليانان را از گيراهی نجات دهد ،موقوف بر فدای جان یا جانها باشد ،این
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فداكاری واجب است تا چه رسد به تحيل ضرر و یا حرج و اگر سكوت علياء دین موجب تقویت
ظالم و ظلم گردد و یا باعث جرئت پندا كردن ظليه و ستيكاران شود ،سكوت حرا است
(شكوری  912-919 :9829به نقل از تحریر الوسنله ج  212 :9مسائل .)91-2
ایشان در یک تعریف كلیتر ،منظور از امربهمعروف و نه از منكر را حصول سعادت عباد و
اجراى احكا اهلل در بالد میداند (مجيوعه آثار اما ميننی :آداب الصاله  .)283-281كه بدین
ترتنب مجيوعه وسنعی از احكا شرعی و حكومتی را در برمیگنرد .ایشان حتی در صورت
وقوع منكر از سوی دولتها  ،اظهار حق و انكار باطل را بر علياء واجب میداند (مجيوعه آثار
اما ميننی ،توضنح اليسائل .)211 :اما مينن (ره) در راستای نگاه بنناليللی مود ،علياء را
دعوت به واكنش در برابر منكر دولتها میكند و در جای دیگر ننز ارشاد دولتها و عد سكوت
در برابر ستيكاری را وظنفه تيا ميالک اسالمی و ملل اسال معرفی میكند (ميننی ،مجيوعه
آثار ،صحنفه ج  .)881 :9ایشان در كتاب والیتفقنه ،دعوت را جهاد اعتقادی مارجی اسال
معرفی میكند و بااتصال آن به اصل امربهمعروف و نه از منكر ،آن را بخشی از امربهمعروف و
نهی از منكر معرفی میكند (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه ..)911 :امربهمعروف و نهی از
منكر بهعنوان یک مبنای فقهی فرعی در نظر گرفته میشود زیرا از مبانی مانند مقابله با ظلم
محوری و امالق محوری منشق میشود و بنا بهضرورت زمانه مورد تأكند قرارگرفته و از طرفی
به موضوعات دیگر مانند سناست و حقوق ننز مرتبط است.
والیتفقیه
اما مينن (ره) معتقد بود فقنه حصنی برای اسال است مانند وضعنتی كه دیوار و حصن
یک شهر برای آن شهر دارد و برای این معنایی ننست جز آنكه فقنه باید والی باشد و نظنر آنچه
برای رسولاهلل و ائيه از والیت در جينع امور سلطاننه وجود داشت برای فقنه ننز وجود داشته
باشد (ميننی ،مجيوعه آثار ،البنع ج  288 :2و االجتهاد و التقلند .)12 :اما مينن (ره) حتی
درصورتیكه فقها قادر به تشكنل حكومت نباشند ،معتقد است بر مسلينن عادل واجب است كه
برای برقراری حكومت قنا كنند و الز است كه از فقنه اذن بگنرند (ميننی ،مجيوعه آثار،
البنع ج  .)222 :2پس از مرحو نراق  ،اما مينن (ره)( .)،تنها فقنه است كه عالوه بر
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بحث در این مورد مثل سایر فقنهان بهتناسب مسائل مختلف ،والیتفقنه را در تصدى امر
حكومت با هيان معناى جامع و شامل ،براى اولنن بار بهروشنی و تفصنل موردبررسی و اثبات
قرار داده است و مود ننز موفق به عيلی كردن این نظریه فقهی شد (ميننی ،والیتفقنه،
حكومت اسالمی ،9833 ،مقدمه ناشر .)8 :ایشان معتقد بود والیتفقنه از موضوعات است كه
تصور آن موجب تصدیق م شود و چندان به برهان احتناج ندارد .به این معن كه هر كس
عقاید و احكا اسال را حت اجياالً دریافته باشد چون به والیتفقنه برسد و آن را به تصور
آورد ،ب درنگ تصدیق مواهد كرد و آن را ضرورى و بدیه مواهد شنامت (ميننی،
والیتفقنه ،حكومت اسالمی .)1 :9833 ،اما معتقد بود هيان والیت كه براى رسول اكر
(ص) .و اما ( .)،در تشكنل حكومت و اجرا و تصدى وجود دارد ،براى فقنه هم وجود دارد.
(ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه .)12 :ازنظر ایشان فقها اجتياعاً یا انفراداً براى اجراى حدود
و حفظ ثغور و نظا ْ ،حكومت شرع تشكنل دهند .این امر اگر براى كس امكان داشته باشد،
واجب عنن است؛ وگرنه واجب كفای است .در صورت هم كه ميكن نباشد ،والیت ساقط
ني شود زیرا از جانب مدا منصوباند .اگر توانستند ،باید مالنات ،زكات ،ميس و مراج را
بگنرند و در مصالح مسلينن صرف كنند؛ و اجراى حدود كنند (ميننی ،مجيوعه آثار،
والیتفقنه .)18 :والیتفقنه بهعنوان یک مبنای فرعی از والیت محوری منشق میشود.
 -2اصول فقهی موردنظر امام خمینى(ره) برای روابط بینالملل
از منظر فقهی اما ميننی(ره) روابط بی اليلل مبتنی بر اصولی است كه شامل اصول عا و
ماص فقهی میشود و در ادامه به بررسی آنها میپردازیم.
 -9-2اصول عا فقهی
اصول عا فقهی اما مينن (ره) شامل موارد ذیل است:
حرا بودن اكل سحت
اما مينن (ره) قاعده فقهی حرا بودن اكل سحت را در یک سطح بسنار وسنعتر مطرح
نيود .او ضين انتقاد از كسانی كه اكل سحت و حرا مواری را تنها محدود به بقال سر كوچه
میدانند ،اشاره كرد كه باید دایره بزرگتر حرا مواری و غارتگرى كه غارت نفت ایران و تبدیل
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كردن ایران به بازار فروش كاالهای گران و غنرضروری بنگانه به نا نيایندگ كيپانیهای
مارج و به جنب زدن پول مرد به جنب سرمایهداران بنگانه را ننز مصداق اكل سحت
دانست .در جای دیگر اشاره میكند كه نفت ما را چند دولت بنگانه پس از استخراج براى مود
م برند و مقدار ناچنزى هم كه به هنئت حاكيه هيدست مودشان م دهند از طرق دیگر به
جنب مودشان برمیگردد و اندك كه به صندوق دولت م ریزد ،ننز معلو ننست كجا مصرف
میشود (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه  .)991-992اما مينن (ره) با توسعه دادن مفهو
این قاعده فقهی ،آن را در سطح حكومت و حتی در سطح بنناليللی بكار برد.
وفای به عهد
اما مينن (ره) در كتاب الرسائل العشره در توضنح روایت اليومنون عند شروطهم یا
اليسليون عند شروطهم توضنح میدهد این روایت كنایه از لزو وفا و التزا به شرط است و
وظنفه ایيانی و اسالمی مسليان و مؤمن را التزا به شرط میداند (ميننی ،مجيوعه آثار،
الرسائل العشره .) 291 :ایشان در عيل ننز این مسئله را به نيایش گذاشت و زمانی كه علنرغم
منل باطنی مود و به جهت مصلحت نظا اسالمی ،قطعنامه  113را پذیرفت ،ابراز داشت ما این
موضوع را در قالب شورای امننت تا آمر پنش مواهنم برد.
منع مدعه و امانتداری در بحث حكومت
اما مينن (ره) مفهو امانتداری را از قالب فردی به قالب اجتياعی و بنناليللی توسعه
داد وامانت داری را بهعنوان یک اصل در تشكنل حكومت و نحوه رفتار آن با مرد اعال كرد تا
مرد بتوانند به آن اطيننان داشته و سرنوشت مود را به او بسپارند .اما مينن (ره) این
موضوع را نهفقط برای یک ملت و یک كشور بلكه برای ملتها بكار میبرد و میگوید ما حاكم
امنن م مواهنم تا امانتداری كند و ملتها در پناه او و پناه قانون آسودهماطر به كارها
وزندگی مود ادامه دهند (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه .)921 :اما مينن (ره) این
موضوع را در ارتباط با ملتها و در مفهومی فراملی و بهعنوان یک اصل فقهی مطرح میكند.
حيایت از مستضعف در مقابل مستكبر
ازنظر اما ميننی ،در اسال ابتدا باید كار فقرا و بنچارهها را اصالح نيود (ميننی ،مجيوعه
آثار ،والیتفقنه .)929 :با توجه به این مطلب و سنره سناسی و عيلی اما ميننی ،میتوان
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استنباط كرد كه حيایت از مستضعف بهعنوان یک اصل فقهی در فقه سناسی و روابط بنناليلل
موردنظر ایشان باشد .بنانات ایشان ننز مؤید این استنباط است .ایشان فقر ستنزی را یكی از
چهرههای بنرونی انقالب اسالمی تعریف نيود (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج .)888 :21
اما در جای دیگر فرمود محرومنتزدای  ،عقنده و راه و رسم زندگ ما است( ،ميننی،
مجيوعه آثار ،صحنفه اما ج .)822-829 :21درواقع نظا بنناليلل مطلوب موردنظر ایشان،
نظامی است كه مبتنی بر حكومت مستضعفنن باشد (صحنفه اما  ،ج .)212-218 :2اما
مينن (ره) فقر ستنزی را نهفقط برای ایران بلكه به هيه كشورهای اسالمی تسری داده و
میفرمود برای فقرا و مستيندان كشورهای اسالمی فكری بكنند( .مدنی  9831ج .)911 :2
اما در جای دیگر حيایت از گرسنگان و محرومان را از اصول سناست مارج جيهوری
اسالمی معرفی كرد (مجيوعه آثار ،صحنفه ج .)12-19 :29
 -2-2اصول ماص فقهی
اصول ماص فقهی اما مينن (ره) شامل موارد ذیل است:
نفی سلطه و سلطهپذیری از كافرین بر مسلينن
اما مينن (ره) در پاسخ به یک استفتاء فرمود اگر روابط سناسی كه بنن دولتهای
اسالمی و دول بنگانه بسته میشود و برقرار میگردد موجب تسلط كفار بر نفو ،و بالد و اموال
مسليانان شود یا باعث اسارت سناسی اینها گردد ،برقراری روابط حرا است و پنيان هائی كه
بسته میشود باطل است و بر هيه مسلينن واجب است كه زمامداران را راهنيایی كنند و
وادارشان نيایند بر ترك روابط سناسی اینچنانی هرچند بهوسنله مبارزه منفی باشد( .شكوری
 9829ج  211 :2به نقل از تحریر الوسنله ج  231 :9مسئله  2و  1و  .).2اما در توضنح
اليسائل ننز اشاره دارد اگر بهواسطه توسعه نفوذ سناس یا اقتصادى و تجارى اجانب حتی
موف آن باشد كه تسلط بر بالد مسلينن پندا كنند ،بر مسليانان ،دفاع به هر نحو ميكن و قطع
ایادى اجانب واجب است ( ميننی ،مجيوعه آثار ،توضنح اليسائل  .)212اما مينن (ره)
بهصراحت در فقه فتوایی مود ،سلطه كافرین بر مسلينن را حرا و رد میكند و پذیرش چننن
سلطهای را ننز مردود و از مرد و هيه مسلينن میمواهد كه زمامداران را مجبور به ترك آن
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كنند .ایشان به دستاندركاران دستگاه سناست مارجی ،ابالغ كرد كه وزارت مارجه جيهوری
اسالمی باید به دیگر كشورها بفهياند كه اسال نه ظالم است و نه زیر بار ظلم م رود و
جيهوری اسالمی ننز نه ظلم میكند و نه زیر بار ظلم میرود (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج
.)12 :91
اما مينن (ره) در زمان مخالفت با كاپنتوالسنون سخنرانی مود را با آیه " لنْ یَجْعَلَ اللَّهُ
لِلْكافِرِینَ عَلَ الْيُؤْمِنِننَ سَبِنلًا شروع كرد و تيا گرفتاری ملت ایران و ملتهای مسليان را از
اجانب و آمریكا دانست( .ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)299 – 211 :9اما تأكند دارد كه
نزد اسال سلطه جوی و غلبه به یک قوم و زیر بار قرار دادن و به استعيار كشندن آنها،
مطرح ننست( .ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه اما ج  .)112 :92و ثيره انقالب ایران را مروج از
سلطه شرق و غرب اعال نيوده (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)281 :91و تأكند كرد
مخالف با این است كه ميلكت اسالم تحت سلطه غنر باشد و قرآن (آیه نفی سبنل) .امر
فرموده است كه نباید باشد (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج .)829 :98
منع مواالت و تولی امور توسط كفار
اما مينن (ره) در راستای نشان دادن نفی سلطه كفار ،در توضنح حدیثی از اما معصو ،
مواالت مؤمن نسبت به كافر را نهی میكند و میفرماید مراد از مواالت ،محبت و وداد ننست
بلكه تولی امور و تصدی اعيال كافر است( .ميننی ،مجيوعه آثار ،اليكاسب اليحرمه ج :2
 .)921اما مينن (ره) مواالت را در معنای محدود آن یعنی تولی امور توسط كافر منع میكند.
تأكند بر لزو حفظ استقالل دولت اسالمی
اما در تداو اصل نفی سلطه و نفی پذیری از كفار ،اما مينن (ره) ضين تائند مفهو
ملت -دولت بر لزو حفظ استقالل دولت اسالمی تأكند دارد .اما مينن (ره) در وصنتنامه
مود بر سناست مارج ِ حفظ استقالل تأكند كرد و فرمود از هر امرى كه شائبه وابستگ با
هيه ابعادى كه دارد بهطور قاطع احتراز نيایند و باید بدانند كه وابستگ در بعض امور هرچند
ميكن است ظاهر فریبندهاى داشته باشد یا منفعت و فایدهاى در حال داشته باشد ،لكن
درنتنجه  ،ریشه كشور را به تباه مواهد كشند (ميننی ،مجيوعه آثار ،وصنتنامه .)11 :ایشان
در صحنفه به سناست نه شرق  ،نه غرب جيهورى اسالم اشاره و اینكه ایران باید بر پایه
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استقالل واقع پایهریزى شود( .ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)211 :29اما مينن (ره)
عدول از سناست نه شرق و نه غرب را منانت به اسال و مسلينن و باعث زوال عزت و اعتبار و
استقالل كشور و ملت قهرمان ایران دانست (مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)911 :29او این شعار را،
شعار اصول انقالب اسالم دانست و اینكه هيه كشورهاى اسالم و مرد مسليان جهان نباید
وابسته به غرب و اروپا و آمریكا و نه وابسته به شرق و شوروى باشند (ميننی ،مجيوعه آثار،
صحنفه ج .)891 :21
اما بابنان این اصل فقهی ،عالوه بر تأكند بر استقالل دولت اسالمی و نفی سلطه كافر ،اصل
حناتی مودیاری دولتها را كه اصلی واقعگرایانه در روابط بنناليلل ،است ،مورد تائند قرار
میدهد و اینكه دولت اسالمی ننز كه مستثنا از این قاعده ننست باید استقالل مود را حفظ
نياید و وابسته به قدرتها ی دیگر نباشد .از طرفی این اصل فقهی مفهو جدید ملت -دولت كه
از قرن  91در نظا بنناليللی مستقر گردید ،را ننز مورد تائند قرار میدهد.
لزو حفظ كنان اسال
اما مينن (ره) در هينن راستا در فقه سناسی مود ،لزو حفظ كنان اسال را یک واجب
عنن و از اهم مسائل واجبات دننا و اهينت آن را از نياز بنشتر اعال میكند و دلنل آن را
اینگونه اعال میكند كه حفظ كنان اسالمی ،حفظ اسال است و نياز فرع اسال است
(ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ح  .)232 :91اما مينن (ره) درعننحال كه یادآوری میكند
افراد یک وظنفه ملی در برابر حفظ استقالل ایران و دفاع از آن دارند ،تأكند میكند كه افراد
یک وظنفه اسالمی هم دارند و آن حفظ اسال است كه اما آن را بهعنوان یک امانت نزد افراد
معرفی میكند( .ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ح  .)211 :91بنابراین ،بنان اما مينن (ره)
روشن میسازد كه لزو حفظ كنان اسال بهعنوان یک اصل فقهی در فقه سناسی وی در
ارتباط با روابط بنناليلل قابل استنباط است.
لزو آمادگی دفاعی باهدف بازدارندگی
اما مينن (ره) هيچننن بر هينن اسا ،در فقه استداللی مود میفرماید حكم «وَ أَعِدّوا
لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَنْلِ امر به تهنه و تدارك هر چه بنشتر ننروى مسلح و
دفاع كل است و امر به آمادهباش و مراقبت هينشگ در دوره صلح و آرامش است .هرگاه
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مسليانان به این حكم عيل كرده و با تشكنل حكومت اسالم به تداركات وسنع پردامته و به
حال آمادهباش كامل جنگ م بودند ،مشت یهودى جرئت ني كردند سرزمننهای مسلينن را
اشغال كرده و مسجداالقصی را مراب كنند و آتش بزنند و مرد نتوانند به اقدا فورى برمنزند
(ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه .)82 :اصل آمادگی دفاعی باهدف بازدارندگی در برابر كفار
بهعنوان یک اصل فقهی در نظر گرفته میشود.
اعتالی اسال
اما مينن (ره) بعالوه بحث اعتالی اسال را ننز مطرح مینياید .در بحث شفعه اما
مينن (ره) میفرماید كه كافر بر مشترى مسليان شفعه ندارد ،اگرچه فروشنده كافر باشد و امّا
كافر بر كافر و مسليان بر كافر شفعه دارد (.ميننی ،مجيوعه آثار ،رساله نجاه العباد :9831
 .)222ایشان در بحث وقف اشاره دارد كه ظاهر ،صحت وقف به ذمی و مرتد غنر فطری است
بهمصوص اگر از ارحا باشد اما در مورد كافر حربی و مرتد فطری محل تأمل است (ميننی،
مجيوعه آثار ،تحریر الوسنله .)121 :در بحث ارث هم اشاره دارد كه كافر از مسليان ارث
نيیبرد (ميننی ،مجيوعه آثار ،اما تحریر الوسنله  .)112اما در بحث سامتيان و ابننهسازی
هم اشاره میكند كه اهل كتاب و هر كه در حكم آنهاست جایز ننست در بالد اسالمی ،معابد
مانند كننسه و صومعه و مانند آن احداث كنند و اگر احداث كردند ،واجب است بر والی
مسلينن كه آن را از بنن ببرد (ميننی ،مجيوعه آثار ،تحریر الوسنله.)119 :
اما مينن (ره) عالوه بر این موارد فقهی ،در سنره عيلی و سناسی مود چه در قالب
بناننهها و سخنرانیها و چه در عيل ،حساسنت و واكنش مود را نسبت به هرگونه عيلی كه به
دنبال تضعنف اسال باشد نشان داد و با اعتقاد به این اصل كه اسال هينشه باالتر است به دفاع
از اسال حقنقی و اسال ناب پردامته و باایيان به اینكه اسال هينشه باالتر است سنره انقالبی
مود را علنه رژیم شاه و دولتهای استعيارگر مارجی پایهریزی كرد .این موارد هيگی برآمده از
اصل فقهی اعتالی اسال است و بر این اسا ،،میتوان اصل اعتالی اسال را در فقه سناسی
اما مينن (ره) درزمننه روابط بنناليلل ننز استنباط كرد.
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لزو حفظ حرمت مسلم
عالوه بر نفی سلطه و اعتالی اسال  ،اما مينن (ره) یک اصل مكيل سو را ننز برمیشيارد
كه عبارت از لزو حفظ حرمت مسليان است .اما مينن (ره) در احكا مختلف ارث ،وقف،
شفعه و غنره بحث رعایت احترا مؤمن را مطرح میكند .در مصوص دفن كافر در مقبره
مسلينن و بالعكس ،ایشان معتقد است اگر بقای كافر در مقبره مسلينن ،هتک بر مسلينن
باشد و باقی ماندن مسليان در مقبره كفار ،هتک بر مسليان باشد ،نبش قبر و انتقال جنازه
واجب است (ميننی ،مجيوعه آثار ،التعلنقه علی العروه 229 :و تحریر الوسنله .)12 :در بحث
دفن زن حامله كافره ننز اشاره دارد كه اگر منت كافره حامله به بچه مسليانی باشد ،به نحوی
دفن میشود كه بچهای كه در شكم دارد بهجانب قبله باشد (ميننی ،مجيوعه آثار ،تحریر
الوسنله .)18 :و این كار به ماطر حفظ حرمت بچهای است كه از پدر مسليان است و حرمت
دارد .ایشان در سنره سناسی و عيلی مود ننز با عكسالعيل در برابر كاپنتوالسنون هينن
منش را در قبل از انقالب نشان داد و بر هينن اسا ،موفق شد مرد مسليان ایران را هوشنار
و انقالب اسالمی را به نتنجه برساند .با توجه به مطال ب فقهی فوق و سنره عيلی اما و بنانات و
سخنرانیهای فراوان ایشان در این زمننه ،لزو حفظ حرمت انسان مسليان ،بهعنوان یک اصل
فقهی در فقه سناسی اما مينن (ره) درزمننه روابط بنناليلل قابلشناسایی است.
عد جواز روابط با كفار برفرض موف صدمه به بازار ،مصلحت اسال و مسلينن
اما مينن (ره) در راستای نفی سلطه كفار اشاره دارد كه اگر در روابط تجارى با اجانب
موف آن باشد كه به بازار مسلينن صدمه اقتصادى وارد شود و موجب اسارت تجارى و
اقتصادى شود ،قطع اینگونه روابط را واجب و این نحو تجارت را حرا میداند( .ميننی،
مجيوعه آثار ،توضنح اليسائل .)211-212 :اما عقد رابطه سناس و تجارى بنن دول اسالم و
اجانب را ننز اگر مخالف مصلحت اسال و مسليانان باشد ،جایز ندانسته بلكه قطع آن را واجب
میداند (ميننی ،مجيوعه آثار ،توضنح اليسائل  .)211ایشان هيكاری با كفار در مسائل
بشردوستانه مانند انتقال مون را جایز شيرده است( .ميننی ،مجيوعه آثار ،استفتائات ج .)2 :2
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اما تجارت باكسی كه با مسلينن در حال جنگ است را ننز رد میكند .بهعنوانمثال از
شاه به این دلنل كه درحالیكه مسلينن در حال جنگ با اسرائنل هستند به او نفت میفروشد،
انتقاد میكند( .ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)822 :2در مورد هيكاری درزمننهٔ های
تسلنحاتی با كفار حربی ننز اما مينن (ره) شروطی را برای این هيكاری ذكر میكند و بحث
بسنار تفصنلی و مفصلی را ارائه میكند( .ميننی ،مجيوعه آثار ،استفتائات ج  .)9:191و
فرومتن سالح به كسان كه براى حفظ مود و یا دفاع از منطقه مود مرید م نياید را بدون
مراعات مقررات دولت اسالم جایز نيیداند (ميننی ،مجيوعه آثار ،استفتائات ج  .)9:191اما
مينن (ره) البته برقراری روابط حسنه با دولتهایی كه قصد دمالت در امور جيهوری اسالمی
را ندارند ،جایز و بلكه بر آن تأكند میكند (ميننی ،مجيوعه آثار ،وصنتنامه.)11 :
اعتقاد به تقسنمبندی عقندتی اسال و كفر حربی
بررسی آثار فقهی اما ميننی ،فرضنه پژوهش را مورد تائند قرار میدهد و اینكه اما
مينن (ره) ننز هيچون فقهای گذشته معتقد به تقسنمبندی اسال و كفر حربی است .اما
مينن (ره) در استفتائات به بالد اسالم اشاره و اینكه نصرانی در بالد اسالمی باید مقررات بلد
اسالم را گردن نهد و اینكه اگر تابع مقررات دولت اسالم نباشد در حكم كافر حرب است
(ميننی ،مجيوعه آثار ،استفتائات ج  .)921 :2اما مينن (ره) در رساله توضنح اليسائل به
واژه كافر ذمی اشاره دارد (ميننی ،مجيوعه آثار ،رساله توضنح اليسائل  .)211اما در موارد
دیگر فقهی به اقسا كافر اعم از كتابی ،مشرك ،حربی ،غالی ،ناصبی ،مارجی و مرتد فطری و
ملی اشاره و در شرح عروه تقسنمبندی دار االسال و دار الكفر را رد نيیكند (ميننی ،مجيوعه
آثار ،التعلنقه علی العروه .)933 :در تحریر الوسنله اما به بالد مسلينن ،دار االسال و دار الكفر
اشاره دارد( .ميننی ،مجيوعه آثار ،تحریر الوسنله 21 :و  .)212در بحث احناء زمننهای اموات
هم ،اما به واژه دار االسال و دار الكفر اشاره دارد( .ميننی ،مجيوعه آثار ،تحریر الوسنله:
 .)229اما در بحث نكاح (ميننی ،مجيوعه آثار ،تحریر الوسنله  .)189و رساله نجات العباد
(رساله نجاه العباد 919 :9831 :و  .)211به كافر حربی و كافر ذمی اشاره دارد .ایشان بارها در
مسائل فقهی مختلف در مكاسب محرمه از اهل حرب و ذمه (اليكاسب اليحرمة ،ج ،9ص:
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 ،)289 -281كافر حربی و ذمی (مجيوعه آثار ،تحریر الوسنله  ،)11كافر ذمی ،حربی ،مستأمن
و معاهد (اما مينن (ره) تحریر الوسنله  .)191استفاده و به احكا آن اشاره میكند.
بنانات و اعالمنههای اما مينن (ره) ننز مؤید استنباط تقسنمبندی عقندتی اسال و كفر
حربی ازنظر اما برای محنط بنناليللی است .اما قطببندی شرق و غرب را بهوضوح با شعار
نه شرقی و نه غربی رد نيود و هيواره به هر دو قطب و كسانی كه این قطببندی را پذیرفتهاند
انتقاد مینيود (ميننی ،مجيوعه آثار ،وصنتنامه .)81-82 :اما نظا دوقطبی اسال و كفر را
مطرح و تأكند داشت كه صلح بنن اسال و كفر معنا ندارد و (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج
 .)922 :92و بر اسا ،هينن نگاه مفهو استكبارستنز ی را مطرح و تز جنگ بنن استكبار و
اسال را مطرح كرد (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج .)21-23 :29
اما مينن (ره) درعننحال كه اعتقاد به تقسنمبند ی دار االسال و دار الحرب دارد اما با
توجه به شرایط جدید بنناليلل و تعننن ملت -دولتها بهعنوان بازیگران روابط بنناليلل اما با
استفاده از واژگان امروزی مانند بالد مسلينن ،بالد كفر ،دولت اسالمی ،كشورهای اسالمی،
مفهو ملت -دولت را مورد تائند قرار میدهد .تائند مفهو وطنمواهی كه در مبانی فرعی به
آن پردامته شد ننز مؤید دیدگاه مثبت اما در مورد تائند مفهو ملت -دولت است.
بهعنوانمثال اما مينن (ره) در كتاب استصحاب ،به اصطالحات بالد اسال و بالد مسلينن و
بالد كفر اشاره دارد (ميننی ،مجيوعه آثار ،استصحاب .)999:در بحث مرید از بازار كفار ننز به
عبارت بالد كفر اشاره دارد( .ميننی ،مجيوعه آثار ،تحریر الوسنله.)11 :
اصل استعيار و استثيارستنزی
اما مينن (ره) در تداو بحث تقسنمبند ی اسال و كفر حربی ،با توجه به شرایط جدید
جامعه بنناليلل ،اصول جدید تكينلی و تشریح كنندهای را ننز اضافه مینياید .در كتاب
والیتفقنه به نقش استعيار در معرفی ناقص و نادرست اسال میپردازد و اشاره میكند كه
استعيارگران از سنصد سال پنش ،یا بنشتر به كشورهاى اسالم راه پندا كردند و براى رسندن
به مطامع استعيارى مود الز دیدند كه زمننههای فراهم سازند تا اسال را نابود كنند .آنها
دراثنای جنگهای صلنب احسا ،كردند آنچه سدى در مقابل منافع مادى آنهاست و منافع
مادى و قدرت سناس آنها را به مطر م اندازد ،اسال و احكا اسال است و ایيان كه مرد
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به آن دارند .پس ،به وسایل مختلف بر ضد اسال تبلنغ و دسنسه كردند .مبلغنن كه در
حوزههاى روحاننت درست كردند و عيال كه در دانشگاهها و مؤسسات تبلنغات دولت یا
بنگاههای انتشارات داشتند و مستشرقنن كه در مدمت دولتهای استعيارگر هستند ،هيه
دستبهدست هم داده در تحریف حقایق اسال كاركردند .بهطوریكه بسنارى از مرد و افراد
تحصنلكرده نسبت به اسال گيراه و دچار اشتباه شدهاند (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه:
 ..)1اما مينن (ره) در وصنتنامه سناسی الهی مود به لزو قطع دست استعيار اشاره و
عالوه بر مفهو استعيار به مفهو استثيار ننز اشاره میكند و آنها را در دو سطح مارجی و
داملی معرفی میكند (اما ميننی ،مجيوعه آثار ،وصنتنامه .)91 ،استعيارستنزی و
استثيارستنزی بهعنوان اصول فقهی در فقه روابط بنناليلل اما در حالی مطرح میگردد كه
در تداو هيان تقسنمبندی عقندتی اسال و كفر مطرح میشود و درواقع با توجه به شرایط
دوره جدید و نوع جدید مدامله قدرتهای استعياری ،اما مينن (ره) با بازموانی دار االسال
و دار الكفر ،و با اجتهاد از مبانی فقهی ،اصل جدیدی را معرفی میكند.
دشمنی با آمریکا
اما مينن (ره) در وصنتنامه مود آمریكا را در رأ ،دشينان مدای بزرگ و قران و
اسال معرفی میكند (ميننی ،مجيوعه آثار ،وصنتنامه .)1-3 :در جای دیگر میگوید تا آمر
ایستادهایم و با آمریكا روابط ایجاد نخواهنم كرد مگر اینكه از ظلم كردن دست بردارد (ميننی،
مجيوعه آثار ،صحنفه ح  .)11 :91اما بارها عبارت شنطان بزرگ (ميننی ،مجيوعه آثار،
صحنفه ج  .)21 ،11 :29و هيچننن عباراتی چون آمریكای سلطهگر و جنایتكار و تعابنر دیگر
را بارها در مورد آمریكا بكار برد (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)21 :29دشينی با آمریكا
ننز اصل فقهی جدیدی است كه در تداو اصل تقسنمبندی عقندتی اسال و كفر از سوی اما
مطرحشده است.
دشمنی با صهیونیسم و اسرائیل
اما مينن (ره) هيچننن دشينی با اسرائنل را ننز در فقه سناسی مود اضافه نيوده است.
اما در فقه فتوایی مود برقراری هرگونه رابطه با اسرائنل را مستثنی میكند (ميننی ،مجيوعه
آثار ،توضنح اليسائل  .)211و میفرماید اسرائنل با تبان و هيفكرى دولتهای استعيارى غرب
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و شرق زاینده شد و براى سركوب و استعيار ملل اسالم به وجود آمد و امروز از طرف هيه
استعيارگران حيایت و پشتنبان م شود (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)283 :2و
صهنوننسم را دشين سرسخت اسال و انساننت معرفی میكند (مدنی  9831ج  .)911 :2اما
در اعالمنه سالروز  91مرداد سال  28ننز اشاره میكند عليای اسالمی وظنفهدارند از اسرائنل و
عيال اسرائنل و دشينان قرآن مجند و اسال و كشور برائت جویند (مدنی  9831ج  .)12 :2او
تأكند داشت اسرائنل ازنظر اسال و مسلينن و تيام موازین بنناليللی ،غاصب و متجاوز است
و طرفدارى از طرح استقالل اسرائنل و شناسای او براى مسليانان یک فاجعه و براى دولتهای
اسالم یک انفجار است .اما مينن (ره) پس از پنروزى انقالب ،آمرین جيعه ماه مبارك
رمضان را بهعنوان روز قد ،نا گذاری كرد (ميننی ،مجيوعه آثار ،زندگننامه .)931
صدور انقالب و دعوت
اصل دعوت و صدور انقالب ننز در تداو هيان نگاه ایدئولوژیک اما مينن (ره) به روابط
بنناليلل در نظر گرفته میشود .اما مينن (ره) در كتاب والیتفقنه ،دعوت را جهاد اعتقادی
مارجی اسال معرفی میكند و بااتصال آن به اصل امربهمعروف و نه از منكر ،آن را بخشی از
امربهمعروف و نهی از منكر معرفی میكند (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه .)911 :البته اما
هم معتقد است جهاد ابتدائی فقط مخصوص زمان حضور اما است و بهاینترتنب دعوت
مخصوص به شروع جهاد ابتدائی ننز مخصوص زمان حضور اما مواهد بود .بااینوجود ،اما
دعوت را در معنایی فراتر از بحث جهاد ابتدائی بكار میبرد و آن را بهعنوان جهاد اعتقادی
مارجی اسال معرفی میكند .اما مينن (ره) هيچننن از اصل دعوت ،اصل صدور انقالب را
ننز استخراج نيوده و اشاره میكند كه صدور انقالب به معنای صدور ارزشهای انسان
(ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)299 :91و صدور اسال به هيه دننا است و دعوت را ننز
بهعنوان ابزار صدور معرفی كرد (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج .)911 :93
تبلیغ در روابط بینالملل
اما مينن (ره) در مسنر جدیت برای تشكنل حكومت اسالم  ،اولنن فعالنت را تبلنغات
میداند و میگوید بایست از راه تبلنغات ،كارها را پنش برد (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه:
 .)921هيچننن میگوید در شرایط كنون كه سناستهای استعيارى و حكا ستيگر و مائن و
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یهود و انصارى و مادیون در تحریف حقایق اسال و گيراه كردن مسليانان تالش م كنند،
مسئولنت براى تبلنغات و تعلنيات بنش از هر وقت است (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه:
 .)923اما تأكند میكند كه باید از راه تبلنغات ابها ایجادشده براثر تبلنغات سوء چند
صدساله را برطرف كرد و باید جهانبنن و نظامات اجتياع اسال و حكومت اسالم را معرف
كرد (ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه .)989 :به هينن دلنل ،اما تبلنغ مذاهب كفار چه ذمی
و غنر آن ،در بالد مسلينن و نشر كتب ضالهشان و دعوت مسلينن و فرزندان آنها به مذاهب
باطلشان را جایز نيیداند و از مسئولنن دولتهای اسالمی میمواهد تا مانع این كار شوند
(ميننی ،مجيوعه آثار ،تحریر الوسنله.)119 :
اما اشاره دارد كه رادیو و تلویزیون و مطبوعات و سننياها و تئاترها از ابزارهاى مؤثر تباه
و تخدیر ملتها ،مصوصاً نسل جوان بوده است (ميننی ،مجيوعه آثار ،وصنتنامه .)22 :و در
توصنه به وزارت مارجه اعال میكند مسئله تبلنغ تنها به عهده وزارت ارشاد ننست بلكه
وظنفه هيه دانشيندان و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان است و باید وزارت مارجه
كوشش كند تا سفارتخانه ها نشریات تبلنغ داشته باشند و چهره نوران اسال را براى جهاننان
روشن نيایند (ميننی ،مجيوعه آثار ،وصنتنامه .)13 :این نظرات فقهی اما مينن (ره) مؤید
اهينت اصل تبلنغ در نگاه اما مينن (ره) است و میتوان آن را بهعنوان یک اصل فقهی برای
روابط بنناليلل از منظر اما مورد استنباط قرارداد.
منع سالحهای کشتارجمعی
اما مينن (ره) در پاسخ پنا تبریک رئنسجيهور بلغارستان از استفاده از سالح شنينائی
توسط صدا علنه مرد حلبچه ،تعبنر به جنایت میكند (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج :29
 .)22اما در پنا دیگری استفاده از بيبهای شنينای توسط صدا را بهعنوان نقض حقوق و
قواننن بنناليللی قليداد میكند (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)82 :21اما هيچننن
مواستار كنترل و حذف سالحهای مخرّب از جهان شد و آن را مواسته هيه ملتها دانست
(ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)19 :29اما اقدا ابرقدرتها را برای ایجاد سالحهای
كشتارجيعی موردانتقاد قرارداد و آن را برای آینده بشر مطرناك معرفی كرد (ميننی ،مجيوعه
آثار ،صحنفه اما  ،ج.)39-11 :91
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منع جهاد ابتدائی در زمان غیبت
ازنظر اما مينن (ره) جهاد ابتدائی مخصوص زمان و حضور معصو است (شكوری :9829
ج  281 2به نقل از تحریر الوسنله ج  .)231 :9اما مينن (ره) پس از پنروزی انقالب اسالمی
تأكند كرد كه ایران براى مدا قنا كرده است و براى مدا ادامه م دهد ولی جز دفاع ،جنگ
ابتدای با هنچكس نخواهد كرد (ميننی ،صحنفه ج  .)818 :92بنابراین منع جهاد ابتدائی در
فقه سناسی و روابط بنناليلل اما مينن (ره) بهعنوان یک اصل فقهی قابلشناسایی است.
وجوب دفاع مشروع
اما مينن (ره) در پاسخ به یک استفتاء فرمود بر تيا مكلّفنن واجب است به هر نحو كه
ميكن باشد از دین مدا و نظا جيهورى اسالم ی دفاع نيایند و مشروط به اجازه ننست
(ميننی ،مجيوعه آثار ،استفتائات ج  .)22 :8اما مينن (ره) در استفتائی دیگر مبنی بر اینكه
آیا براى نبرد با سربازان باطل ورود به سرزمنن آنان جایز است یا نه؟ فرمود دفاع از اسال و بالد
مسلينن تا هركجا كه الز باشد واجب است تعقنب شود (ميننی ،مجيوعه آثار ،استفتائات ج
 .)22 :8در یک استفتاء مبنی بر اینكه آیا براى دفاع از اسال و جيهورى اسالم اجازه اما یا
مرجع تقلند الز است یا منر؟ فرمود دفاع از اسال و جيهورى اسالم به هر نحو ميكن بر
تيا مكلفنن واجب است و مشروط به اجازه ننست (ميننی ،مجيوعه آثار ،استفتائات ج :9
 .)212هيچننن در سؤال از اینكه در چه صورت شركت در جبهه اسال بر هيگان واجب است؟
فرمود در موقع كه اسال یا بلد اسالم مورد هجو واقع شود و بهقدر كفایت ننروى مدافع در
جبهه حاضر نشده باشد ،بر هيگان واجب است( .ميننی ،مجيوعه آثار ،استفتائات ج .)218 :9
تألیف قلوب
اما مينن (ره) معتقد به عيومنت و شيول اصل تألنف قلوب بر كفار و مسلينن بود.
ایشان در تحریر الوسنله میفرماید مؤلفه قلوبهم آن عده از كفار هستند كه با تألنف قلوب قصد
میشود كه آنان به جهاد و مبارزه ترغنب میشوند و یا اینكه گرایش بدین اسال پندا كنند.
هيننطور آن عده از مسليانان كه عقنده آنان نسبت به اسال ضعنف است مشيول تألنف قلوب
هستند (شكوری  9829ج  211 :2به نقل از تحریر الوسنله ج  882 :9مسئله  .)92اما مينن
(ره) قائل به تداو حكم تألنف قلوب بعد از پنامبر (ص) .هست (شكوری  9829ج  118 :2به
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نقل از تحریر الوسنله ج  .)882 :9ازنظر وی حتی جایز است صدقه مستحب را به كافر ذم
برای تألنف قلوب بدهند .ولی دادن صدقه به كافر حرب و ناصب را اگرچه از مویشاوندان باشد،
جایز نيیداند( .رساله نجاه العباد  .)811 :9831اما معتقد بود فتح قلوب از فتح ميالک باالتر
است و با فتح قلوب ،فتح ميالک ننز شود و فتوحات اسالمنّه در اثر فتح قلوب ميكن شد و الّا با
آن عدِهّ و عُدّه ،این پنشرفتها غنرميكن بود( .شرح حدیث جنود عقل و جهل .)892 :9831
اما در سنره سناسی مود ننز با تأسنس كينته امداد ،حساب  911اما و بنناد  91مرداد و
بنناد مستضعفان و جانبازان و حيایت از جنبشهای آزادیبخش و ابتكاراتی ازایندست ،بهطور
عيلی ننز اقدا در راستای تألنف قلوب مسلينن و غنر مسلينن را انجا داد.
صلح محوری در روابط بینالملل
اما مينن (ره) معتقد بود اسال دین صلح است و جنگ به اسال مربوط ننست (ميننی،
مجيوعه آثار ،تفسنر سوره حيد  .)221اصالت صلح در رویكرد فقهی اما میتواند بهعنوان یک
اصل فقهی درزمننه روابط بنناليلل مورد استنباط قرار گنرد .سنره عيلی و سناسی اما ننز
این اعتقاد را روشنتر میسازد .ایشان در پاسخ به فشارهایی كه در زمان جنگ تحينلی بر ایران
برای پذیرش صلح و آتشبس وارد شد ،میفرمود ما صلح را قبول داریم و از آن استقبال
میكننم ولی صلحی كه ازنظر اسالمی شرافتيندانه باشد (مجيوعه آثار ،صحنفه ج .)21 :91
اما تأكند داشت كه نظر اسال آن است كه هيه عالم در صلح و صفا باشند و اگر جيهوری
اسالمی قدرت داشت ،اصالً باروت و قواى منفجره را از بنن م برد تا عالم از جنایتها مال
بشود (ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)993 :91ایشان جنگ را ناشی از بیعدالتی
میدانست و میگفت اگر عدالت و انساننت در هيهجا بود اصالً جنگ نيیشد (ميننی،
مجيوعه آثار ،صحنفه ج .)211 :91
مصلحت مسلمین در روابط بینالملل
اما مينن (ره) در موارد مختلف فقهی در بحث مالكنت ،تصرف اموال توسط ولیفقنه،
(ميننی ،مجيوعه آثار ،استفتائات ج  .)232 :8عقد رابطه سناسی و تجاری با دول اسالمی و
اجانب و قطع آن (ميننی ،مجيوعه آثار ،رساله توضنح اليسائل  .)211و ترك فروش اسلحه به
كفار (اليكاسب اليحرمه ج  .)223-221 :9به اصل مصلحت استناد میكند .اما از این باالتر،
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مصلحت را از شئونات حكومت اعال میكند( .اليكاسب اليحرمه ج  ..)221 :9با توجه به اینكه
اما اصل مصلحت را در ارتباط با تعامالت با كفار و دولتهای دیگر و از شئونات حكومت مطرح
میكند ،میتوان آن را بهعنوان یک اصل فقهی درزمننهٔ روابط بنناليلل از دیدگاه فقهی اما
استنباط كرد .سنره اما در زمان حكومت ننز مؤید این اصل بود .اما تأكند داشت مصلحت
نظا از امور مهيی است كه گاهی غفلت از آن موجب شكست اسال عزیز میگردد (سند باقری
 222 :9833به نقل از صحنفه ج  .)912 :21در اندیشه اما  ،مصلحت ،راهنيایی است كه
میتواند نظا اسالمی را كارآمد و پنشرو سازد .ایشان این آموزه فقه شنعه را اصلی میداند كه
موجب توانيندی نظا اسالمی در عرصه جهانی میشود .بهره اصلی اصل مصلحت در نظر اما
آن است كه دیگر دشينان نيیتوانند اسال را متهم كنند كه در پنچوممهای اقتصادی ،نظامی،
اجتياعی و سناسی قادر به اداره جهان ننست (سند باقری  228-222 :9833به نقل از صحنفه
ج .)29 :29
ج -معرفتشناسی و روششناسی امام خمینی
اما مينن (ره) قائل به وجود دوجهان مادی و معنوی امكان شنامت هر دو با روشهای
ماص مود است .ایشان برای شنامت مادی ،حس و برای شنامت جنبه معنوی و الهی ،عقل را
الز میدانست .بنابراین ایشان معنار شنامت در جهانبنن اله را مشتيل بر حس و عقل
میدانست .البته اما مينن (ره) شنامت حس را ننز به شنامت عقل متك میدانست
(ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج  .)221 -229 :29اما مينن (ره) هيچننن استفاده از
روشهای عليی برای شنامت را ننز مورد تائند قرار میدهد و میگوید اسال مخالف با علم
ننست(ميننی ،مجيوعه آثار ،والیتفقنه .)921 :او در وصنتنامه سناسی الهی مود ننز اشاره
دارد كه علم و صنعت مورد تأكند اسال و قرآن مجند است(ميننی ،مجيوعه آثار ،وصنتنامه:
 .)22اضافه بر شنامت حسی و شنامت عقلی ،ایشان شنامت دیگری را ننز به نا شنامت
غنبی و شهودی مطرح میكند كه برای شنامت عالم غنب الز است .اما مينن (ره) در نامه
به گورباچف فرمود بار دیگر به دو جهانبنن مادى و اله بنندیشند و هست را اعم از غنب و
شهادت معرفی میكند .هيچننن متذكر میگردد كه قرآن مجند اسا ،تفكر مادى را نقد
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م كند و اینكه در حنوان و انسان چنز دیگرى است كه فوق ماده است و از عالم ماده جدا است
و با مردن ماده ني منرد و باق است(ميننی ،مجيوعه آثار ،صحنفه ج .)221 -229 :29
اما مينن (ره) جدای از حس و عقل ،نقل و وحی را ننز بهعنوان یكی از روشهای
شنامت معرفی مینياید و تأكند دارد كه در اسال هيه قوا تابع قوّه عقل و عقل هم تابع شرع
است(ميننی ،مجيوعه آثار ،شرح حدیث جنود عقل و جهل  .)232رویكرد فقهی ایشان هيواره
بر مردگرایی و اهينت عقل و مرد تأكند داشت منتهی با توجه به اینكه مردگرایی در مكاتب
غربی و غنر اسالمی ننز بهعنوان یک مبنا برجسته گردیده بود ،تأكند دارد كه مردگرایی
موردنظر اسال بامرد گرایی موردنظر مكاتب غربی متفاوت است و در اسال عقل تابع شرع
است .رویكرد سناسی عيلی وی ننز این مسئله را تائند نيود و رفتارهای او هيواره عقالنی و در
چارچوب شرع بود.
نتیجهگیری
در این پژوهش تالش شد تا با استفاده از روششناسی اجتهادی با بررسی آثار فقهی اما
ميننی ،نگاه فقهی وی در قبال روابط بنناليلل استخراج گردد .بر این اسا ،،نگاه انسان
شناسانه ،هستی شناسانه و معرفتشناسانه و روش شناسانه اما مينن (ره) بهعنوان آغازگر
دوره فقهی انقالب اسالمی موردبررسی قرار گرفت .در نگاه انسان شناسانه فقهی وی ،مشخص
گردید كه اما مينن (ره) قائل به دوبعدی بودن وجود انسان و برمورداری از دو جنبه الهی و
شنطانی ا ست و اینكه با پنروی از تعالنم انبناء ،جنبه الهی وجود انسان شكوفا و بارورشده و
زمننه برای رشد و پناده شدن ارزشهای الهی و اسالمی فراهم میگردد و با پنروی از هوای
نفس و مواستههای نفسانی ،جنبه حنوانی انسان رشد مییابد.
در بحث هستیشناسی ،مبانی و اصول فقهی ذیل در زمننه روابط بنناليلل از فقه اما
مينن (ره) استخراج شد .بهعنوان مبانی فقهی اصلی ،مدامحوری ،اسال محوری ،امالق
محوری ،والیت محوری ،عدالت محوری و مبارزه با ظلم محوری و بهعنوان مبانی فقهی فرعی
معنویت محوری ،نفی ماتریالنسم ،رد نگاه غربی به مساوات زن و مرد ،رد سرمایهداری ،رد
كيوننسم و سوسنالنسم ،نفی ناسنونالنسم ،رد لنبرالنسم ،عنننت دیانت و سناست ،نفی استبداد
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و تائند جيهوری اسالمی ،ضرورت تأسنس حكومت اسالمی ،امربهمعروف و نهی از منكر و
والیتفقنه استخراج شد.
در بخش اصول فقهی عا  ،حرا بودن اكل سحت ،وفای به عهد ،منع مدعه و امانتداری در
حكومت و حيایت از مستضعف در برابر مستكبر استخراج و بهعنوان اصول فقهی ماص ،نفی
سلطه و سلطهپذیر ی از كفار بر مسلينن ،منع مواالت نسبت به كفار ،لزو حفظ حرمت مسلم،
اعتالی اسال  ،لزو حفظ كنان اسال  ،عد جواز رابطه و هيكاری و تجارت با كفار در صورت
بنم آسنب به مسلينن و مالف مصلحت بودن آن و لزو آمادگی دفاعی باهدف بازدارندگی،
اعتقاد به تقسنمبندی عقندتی اسال و كفر ،اصل استعيار و استثيارستنزی ،دشينی با آمریكا،
دشينی با اسرائنل ،لزو حفظ استقالل دولت اسالمی ،اتحاد كشورهای اسالمی و طرح مفهو
امت اسالمی ،صدور انقالب و دعوت ،تبلنغ در روابط بنناليلل ،منع سالحهای كشتارجيعی،
وجوب دفاع مشروع ،تألنف قلوب ،منع جهاد ابتدائی در زمان غنبت ،صلح محوری در روابط
بنناليلل مصلحت مسلينن در روابط بنناليلل ،استخراج گردید.
با توجه به مبانی و اصول فقهی استخراجشده ،فرضنه پژوهش مبنی بر اینكه نگاه اما به
روابط بنناليلل ننز بر اسا ،تقسنمبندی اسال و حرب است ،مورد تائند قرار گرفت .مشخص
گردید كه اما مينن (ره) ننز قائل به تقسنمبندی عقندتی اسال و كفر بوده منتهی با توجه به
تغننرات روابط بنناليلل در عصر حاضر ،اما مينن (ره) مفهو جدید ملت – دولت را بهعنوان
مفهو محوری روابط بنناليلل مدرن مورد تائند قرار داده درعننحال با طرح مفهو وحدت
كشورهای اسالمی و امت واحده و نفی ناسنونالنسم تالش نيوده تا چالش وارده بر مفهو دار
االسال را برطرف نياید .هيچننن اما مينن (ره) با طرح آمریكا و اسرائنل ستنزی ،استكبار و
استعيارستنز ی ،مصادیق جدیدی را برای دار الحرب عنوان نيوده كه در روابط بنناليلل امروز
معنا و مفهو پندا میكند و جيهوری اسالمی ایران را در ستنز با این دشينان جدید معرفی
میكند.
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زمستان.
افتخاری ،اصغر (« .)9831صلح و امننت بنناليللی :رویكردی اسالمی» در دكتر حسنن پوراحيدی،
اسالم و روابط بینالملل :دانشگاه اما صادق(ع).
پوراحيدی ،حسنن ( .)9831اسالم و روابط بینالملل ،تهران :دانشگاه اما صادق (ع).
جوادی آملی ،عبداهلل ( .)9833روابط بینالملل در اسالم ،قم :انتشارات اسراء.
جوادی آملی ،عبداهلل (ب) ( .)9811در دیدار دستاندركاران بنناد هاد ،تاریخ 9811/1/29
جوادی آملی ،عبداهلل (« .)9811اصول روابط بنناليلل در نظا اسالمی» ،در محيود واعظی ،دین و
روابط بینالملل ،تهران :مركز تحقنقات استراتژیک مجيع تشخنص مصلحت نظا .
مراسانی ،آموند ( .)9811فتاوا و استفاءات سناس  -اجتياع آموند مراسان  ،شامل فتاوای كتاب
حناة اإلسال فی أحوال آیة اليلک العلّا و كتاب سناست نامه آموند مراسان ) .در مجموعه آثار،
فقه فتوایی ،ج  .8در دبنرمانه عليی كنگره آموند مراسانی ،فقه فتوایی ( 8جلد) ،قم :ناشر :كنگره
آموند مراسان  ،نوبت چاپ اول ،قابلدسترسی در مجيوعه آثار آموند مأل محيدكاظم مراسانی،
مركز تحقنقات كامپنوتری علو اسالمی.
ميننی ،روحاهلل ( .)9831جهاد اکبر ،موضوع :اخالقى ،تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما مينن ،
چاپ هنجدهم.
ميننی ،روحاهلل ( .)9833سر الصالة (معراج السّالکین و صالة العارفین) ،تهران :مؤسسه تنظنم و
نشر آثار اما مينن  ،چاپ سنزدهم.
ميننی ،روحاهلل (9291ق) .تعلیقات على شرح «فصوص الحکم» و «مصباح األنس» ،موضوع:
عرفان ،تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما مينن  ،موسسه پاسدار االسال .
ميننی ،روحاهلل ،صحیفه امام ( 21جلد) ،موضوع :مجموعه سخنرانى و ،..تهران :مؤسسه تنظنم و
نشر آثار اما مينن .
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ميننی ،سند روحاهلل ( .)9811آداب الصالة (آداب نماز) ،تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما
مينن (ره) ،چاپ اوّل.
ميننی ،سند روحاهلل ،9832 ،تحریر الوسیلة ،تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما مينن 9832 ،
ش 9222 -ق ،چاپ دو .
دهقانی فنروزآبادی ،سند جالل (« .)9831اسال و نظریههای روابط بنناليلل :رویكردی فرا نظری» در
حسنن پوراحيدی ،اسالم و روابط بینالملل ،دانشگاه اما صادق.
سلنيی ،حسنن (« .)9811روش شنامت در روابط بنناليلل» ،جزوه درسی مقطع دکترا در رشته
روابط بنناليلل ،دانشگاه عالمه طباطبایی.
شریعتی ،روحاهلل ،9831 ،قواعد فقه سیاسی ،قم :پژوهشگاه علو و فرهنگ اسالمی.
عباسی ،محيد مسعود ( .)9832ترجمه و شرح کفایة األصول ،ج اول ،قم :ناشر :دارالفكر ،نوبت چاپ
اول.
فوزی ،یحنی (« .)9811اسال و سناست بنناليلل :بررسی موردی دیدگاه اما مينن (ره) به سناست
بنناليلل» در محيود واعظی ،دین و روابط بینالملل ،مركز تحقنقات استراتژیک.
مصباح شهرستانی ،سند ابراهنم« ،مفهو مبانی و اصول مدیریت اسالمی» ،در ولیاهلل نقی پورفر ،اصول
مدیریت اسالمی و الگوهای آن ،موسسه عالی آموزشی و پژوهشی مدیریت و برنامهریزی ،چاپ .92
واعظی ،محيود ( .)9811دین و روابط بین الملل  ،تهران :مركز تحقنقات استراتژیک مجيع تشخنص
مصلحت نظا .

ب) منابع عربی
ميننی روحاهلل ( .)9883کتاب البیع ( 5جلد) ،تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما مينن  ،چاپ
سو .
ميننی ،روحاهلل ( .)9813التعلیقه على الفوائد الرضویة( ،عرفان ) ،تهران :ناشر :مؤسسه تنظنم و نشر
آثار اما  ،چاپ دو .
ميننی ،روحاهلل ( .)9831المکاسب المحرمة 2( ،جلد) .تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما مينن ،
چاپ دو .
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ميننی ،روحاهلل ( .)9813التعلیقة على العروة الوثقى ،تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما مينن ،
چاپ دو .
ميننی ،روحاهلل ( .)9832االجتهاد و التقلید( ،اصولی) ،تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما
مينن  ،چاپ دو .
ميننی ،روحاهلل ( .)9832التعادل و الترجیح (اصولی) ،تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما مينن ،
چاپ سو (مطلبی یافت نشد).
ميننی ،روحاهلل ( .)9832الخلل فی الصالة  ،موضوع :فقه  ،تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما
مينن  ،چاپ دو .
ميننی ،روحاهلل ( .)9831االستصحاب(اصولی) ،تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما مينن  ،چاپ
سو .
ميننی ،روحاهلل ( .)9831أنوار الهدایة فی التعلقه علی الکفایه 2( ،جلد) ،تهران :مؤسسه تنظنم و
نشر آثار اما مينن  ،چاپ سو .
ميننی ،روحاهلل ( .)9831الطلب و اإلرادة ،تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما مينن  ،چاپ چهار .
ميننی ،روحاهلل ( .)9831بدائع الدرر فی قاعده نفی الضرر ،تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما
مينن  ،چاپ چهار .
ميننی ،روحاهلل ( .)9833سر الصالة (معراج السّالکین و صالة العارفین) .تهران :مؤسسه تنظنم و
نشر آثار اما مينن  ،چاپ سنزدهم.
ميننی ،روحاهلل (9291ق) .تعلیقات على شرح «فصوص الحکم» و «مصباح األنس» ،موضوع:
عرفان ،تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما مينن  ،موسسه پاسدار االسال .
ميننی ،سند روحاهلل ( .)9832تحریر الوسیلة ،تهران :مؤسسه تنظنم و نشر آثار اما مينن  ،چاپ
دو .
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