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  استیف قلوب و سیتأل
  *يردادیمیمبلغ دا نیاممحمد

  دهيكچ
ـ ات اسـت  كز مستحقاندر بحث اصناف  يفرع فقه كيف قلوب، برگرفته از يتأل ـ يه رك ـ ش دارد.  ية قرآن
خاص از مسلمانان با هـدف   يهاگروه يا منافقان و حتي انكمشر ياز برخ ييدلجو» ف قلوبيتأل«اربرد ك

  هاانيجرافراد و  ياسيس ياركجلب هم
منسوخ بودن سـهم   ةانيگراليدگاه تقليدات است. برخالف ديو تهد هاتوطئها دفع ي يبا نظام و امت اسالم 

ـ بت، در ايم در عصر غكن حيا يان اجراكاما عدم يشوندگان فيتأل ـ ن پـژوهش بـر ن  ي ـ ات زك ـ كر تأي د ي
و بقا برخـوردار   ييايپواز  ين فرع فقهيز اين امبرين، پس از عصر پيقيفر يفقها بيشتردگاه ياز د شود:يم

ـ ي، هماهنگ با اهداف س»ف قلوبيتأل«نة اجرا دارد. يان عمل و زمكام ،بتيو در عصر غ است اسـالم   ياس
ف يتـأل «بـا   ياست اسـالم يوند سيدارد. پ ياسالم يپلماسيو د يورزاستيثر با سؤق و ميوند وثيو پ است
 و در هر عصر و زمان قابل اثبات و اجرا ،»ياست خارجيس«و » ياست داخليس« ةعرص، در هر دو »قلوب

  باشد.يم
  .يپلماسيات، دك، زياسياست، فقه سيف قلوب، سي: تألهاهواژديلك

                                            
  Amin.mobalegh@yahoo.com   جامعۀالمصطفی العالمیۀپژوه دکتري فقه سیاسی، دانش *

  06/10/1391 ـ پذیرش:23/06/1391دریافت: 

۸۸     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

  مقدمه
متفـاوت   يهـا برداشـت است. به موازات  يبشر یزندگ ۀر در عرصیناپذمهم و اجتناب یتیواقع ،ستایس

برد راکـ ده، در مقـام اجـرا و   ین پدیا يریگراکهب ياجرا و راهبردها يهاروشن اهداف و ییت و تبیاز ماه
  .شودیمهده ه و مشایآن توص يبرا یمتفاوت يهاهیرومختلف و  يهاوهیشز یاجتماع ن ۀاست در عرصیس

ژه یـ وسـت؟ بـه  یاست چیس یاتیعمل يو راهبردها هاوهیشه نگاه اسالم به کنجاست یا یپرسش اساس
ن خصـوص چـه موقـف و    یدر ا ،بندگان است یو اجتماع يرفتار فرد یدهدار سامانه عهدهکدانش فقه 

  ؟  داشتخواهد  يراهبرد
 یفـرع فقهـ   ۀیـ از زاو ،یاسـ یس ۀر عرصد یفقه ياز راهبردها ياگوشه یبه بررس صرفاً ،ن پژوهشیا

و  شـه یره کـ  گونـه همـان ه کـ از آن جهت است  ین فرع فقهینش ایت گزی. اهمپردازدیم» قلوب فیتأل«
اسـت در نگـاه   یو اهـداف س  یاسی، رفتار ساست ير ویقلب و ضم ،انسان ياراد يرفتارها ۀخاستگاه هم

 هـا آرمـان با  یو در همراه یابدمیت ینیمعنا و ع يبشر يهاقلبو  هابا جان کیز در تعامل نزدین یاسالم
ف یتـأل «ه بـا  ک» یاله - یاست انسانیس« یژگی. وشودیمر یپذلیورزان تحلاستیس یو شور و شعور درون

و تـالش دارد تـا بـا     اسـت  همـراه  یاسیس يبا تساهل و مهرورز ه غالباًکآن است  ،سازگار است» قلوب
  .شوداران استوار یان شهروندان و شهریم يد و مرادیمر یوند عاطفیجاد پیا

خشـن از   ةچهـر  ۀه درصـدد ارائـ  کجاهالن  يهایشیاندجکدشمنان و  يهایزنبرخالف اتهاماسالم، 
هـا و  ن در آمـوزه یآفـر اسـت نـرم و الفـت   یاهتمام به س يهانشانه، رواز این ؛است ين مهرورزیی، آاندآن
 تـوان یمـ ه از آن کـ قرار دارد  آنهااز آن جمله و در رأس » بف قلویتأل. «شودیمافت یوفور ام آن بهکاح

    .ردکر یز تعبیاسالم ن يو مهرورز ییاست دلجویبه راهبرد س
زان تعامـل  یـ و م ،یاسیس ۀدر عرص» قلوب فیتأل« یفرع فقه يارآمدکت و یزان اهمیاثبات م ،نیبنابرا

ه پـرداختن  کع است یۀ مهم و بدمسئلخود  ، در نوعینید ۀشیاند يبر مبنا» استیس« یاجتماع ةدیپدآن با 
هـم   ،مسـئله ن یپرداختن به ابا از و سودمند خواهد بود. یناز جهات مختلف مورد ،به آن در دوران معاصر

 شـود مـی گوشزد  یاسیان امور سیمتول يبرا ياربردکصورت ن تعامل در عصر حاضر بهیا ینیق عیمصاد
نفـوذ   يهـا روش یو حت یاسیس يدر انتخاب راهبردها را اسالم يگفتمان مهرورز يمایتوان سیمو هم

  .  ردکار کآش یعموم یپلماسیو د
  يمفهومچارچوب  - ۱
از ریشـۀ   Politicن واژه، یـ ا ینـ یمتفاوت به عمل آمده است. معادل الت يهابرداشت واژهن ی: از ااستیس

  )23، ص1386 ،عالم(شهر، شهروندي، قانون اساسی یا ساختار حقوقی است. معنايبه polis یالتین
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چـون   يگـر ید یمعـان  )469، صق1410 ،مهیـار .(ت به راه معنا شده استیبه ارشاد و هدا ،استیس
ر کـ ذاسـت  یس يز بـرا یر نی، امر و نهی، سزا و تنبیه، پرورش و پروراندن، و تدبيومت، ریاست، داورکح

  .  گردیده است
در اصـل   ،»سـائس « ةه واژکـ  اندگفتهن شناساواژه یعربی است. برخ ايواژهدر اصل  ،»سیاست« ةواژ

 هـا انسـان  یت اجتماعیریرو مدنیازا ؛رودیمار کان باشد به یچهارپا ةنندکتیننده و تربکه ادارهک یسکبر 
ت امـور آنـان   یریت و مـد یرع یبه سرپرست »تیوال«از و ده یاس گردیز به آن قیاست ن» انیوال« ۀفیوظه ک

بـه  » سوس«ه کن ماده را یگر از ایاهل لغت، اشتقاق د )336، ص7ج ،ق1410، فراهیدى(ر شده است.یتعب
  )108ص ،6ج ،ق1414 ،منظور ابن(.انددانستهز یام به امر نیاست و قیر يمعنافتح حرف اول است، به

لحه  بمـا  ءالشـی  علـى  القیـام : السیاسه« :اندگفتهاست یف سیدر تعر صـالسـائس  فعـل : السیاسـه و. ی.« 
شـان بـه شـاهراه نجـات در     ير مـردم و راهبـر  یـ است، طلـب صـالح و خ  یس :اندگفته نهمچنی (همان)

 یفیاست، به توصـ یس ين معنایبا اشاره به هم ،آگاهان به لغت عرب یمدت و بلندمدت است. برخوتاهک
أنـتم...  : «آمـده اسـت  ه خطـاب بـه آنـان    ک دننکیمره اشاره یبک ۀارت جامعیدر ز امامان معصوم دربارة

 ۀئمــار، از یــن تعبیــدر ا )95، ص6، جق1407 ،یطوســ ؛36، ص91، ج1362 ،یمجلســ( ».لعبــادساســۀ ا
 ،طریحـى (اد شـده اسـت.  یـ  ،انـد ت و ارشـاد مـردم  یان امـر هـدا  یه متولکمداران استیبه س نیمعصوم
ان آن را کـ ه ارکـ ن پـژوهش، مفهـوم جـامع اسـت     یـ ا در »استیس«پس منظور از  )78، ص4، جق1416

  د.  ندهیل میکت و ارشاد تشیر، هدایبومت، تدکاست، حیر
ردن کـ مه یو ضـم  جمـع  بـه  پیوستن یا اجتماع يمعناسر، بهکبه » إلف«شۀ یاز ر» فیتأل« :ف قلوبیتأل

و  یبسـتگ ، هـم یبخشى، انـس، دوسـت  التیام همراه با )336ص ،8، جق1410 ،فراهیدى(، نار همکدو جزء 
و  یبسـتگ جـاد احسـاس هـم   یا ایـ گانه از هم و یمور بردن اکه به جمع کچنان است؛گران یبا د يمهرورز

  .  شودمیز اطالق یان دو قشر و گروه متفاوت نیوند میپ
با اشاره بـه   یرود. برخمى کارهز بین ردیقرار گ لفتا و محبت مورد که چیزى یا کسى ةن واژه درباریا
 )106عمران: (آل» .قُلُوبِکُم بینَ ففَأَلَّ أَعداء کُنْتُم إِذْ« :دنیجویم که تمسین آین معنا به ایهم

ـ کـ اسـت   یو عـاطف  یروانـ  یو روحـ  يوند معنویانس، و پ يمعنادر اصل به» فیتأل« ،نیبنابرا ن یه ب
    ار رفته است.کن معنا به یبه همتألیف  ،انفال 63آل عمران و  103ات ی. در آدیآیمبه وجود  هاانسان
 يمعنـا تن و وارونـه نمـودن اسـت. قلـب در لغـت بـه      دگرگـون سـاخ   يمعنابه ،جمع قلب» قلوب«

، 5ق، ج1410 ،فراهیـدى (شـده اسـت.  ا ز معنـ یـ گوشت از بدن ن ايا قطعهی )705ص ،ق1410 ،مهیار(دل
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گـر صـفات   یخـرد و د  ،مانند روح، علم، شـجاعت  ،ل متعلق به آنئمسا ،»قلب انسان«از  یگاه )170ص
 يعضـو  ،یانه و طبـ یدر اصطالح عام )681ص ،ق1412 ،هانىاصف راغب(.شودیمز اراده یانسان ن ینفسان

ا یـ هنگـام اظهـار محبـت     مـردم . شـود یمـ شناخته  ،خون را بر عهده دارد ۀه عمل تلمبکاز بدن  کوچک
 )207، ص1370 ،شهريمحمدي ري(.نندکیمبه آن اشاره  ياحساس غم و شاد

 ةسـور  37 ۀیبا اشاره به آ اظمکم عقل؛ اما .1ار رفته است. کهب ا، به چند معنیقلب در اصطالح قرآن
، ق1413 ،کلینـی ( ؛اسـت و خرد عقل  آیه،ن یاکه مراد از قلب در  دهدیمتوضیح  مکحبنبه هشامطالق، 

ماننـد   )264، ص1378مصـباح یـزدي،    ؛224، ص2ج ،1374 ،یئطباطبا؛(روح و نفس انسانی .2 )64ص
با روح خـود وحـی    پیامبره کاند گفته روایناز) 194(شعراء: ».نزل به الرّوح االمین علی قلبک« ه:ین آیا

 ،شـهري ؛ محمـدي ري 483–482، ص15، ج1374 ،یئطباطبـا (را دریافت و بـه آن شـناخت پیـدا کـرد.    
  )221–207، ص1370

ز یـ ن سـخن ن یـ روح اسـت. شـاهد ا   ين معنایز همیف قلوب نینظر از قلب در بحث تألمورد يمعنا
 يمعنـا قلب بـه  ق)1416 ،طریحى(ر.ك: ها مطرح است.ل و ادبار دلسخن از اقبا ،ه در آنکاست  یتیروا

  ز احساسات و عواطف است. کو مر ،هاا نفرتیمحبت  ،هال و رغبتیانون مکروح، 
 يمعنــابــه ،»مؤلفــۀ قلــوبهم« یاربرد قرآنــکــب و برگرفتــه از کــمر یعنــوان» ف قلــوبیتــأل« جــه:ینت

بـا   یمفهوم اصـطالح  يب دارایکن تریا )26، ص5ج ق،1416 ،طریحى(.»است یکیبه ن شوندگانفیتأل«
در » ۀ قلـوبهم مؤلفـ سهم «به نام  یم شرعکادآور حیتوبه و  ةسور 60 ۀیه برگرفته از آکاست  یاربرد فقهک

صـنف از اصـناف    کیـ ه کـ  هـا ی از انسـان گروهـ  ياسـت بـرا   یعنوان» قلوب ۀمؤلف«ات است. کباب ز
، با اسـتفاده  خطرشانا دفع یاسالم  يسوو جذب آنان بهه با هدف جلب کاند اتکز مستحقان ۀگانهشت

  . رندیگیمقرار  یم اسالمکمسلمانان و حا یت مالیات مورد حماکسهم از ز ایناز 

  ف قلوب  يم تألك. وجوه نسخ و عدم نسخ ح۲
ه سرنوشـت  کـ نیم بـود و آن ا یخـواه  یهرچند گذرا به بحث مهم مقـدمات  ايازمند اشارهین ،در بدو ورود

خاصه و عامـه   يدگاه فقهایاز د ،يآن پس از عصر نبو يا بقایلحاظ نسخ به» شوندگانفیسهم تأل« یفعل
  است.   یتیدر چه وضع

  ه  يامام يدگاه فقهايد .۲- ۱

اسـت.   یز بـاق یـ ن امبریـ از پ پـس و  نشدهف قلوب نسخ یم تألکه حکن باورند یه بر ایامام يفقها بیشتر
 ؛ندارنـد  يانندهکل قانعیچ دلیه آنان ،ل بر نسخ استیز عدم دلینسخ نشان بر عدم ۀ ایادل نیترمهماز  یکی
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دوران  يردهـا کدادها و عملیـ رو یاز برخـ  یهـات شخصـ  یا توجی هاگمانحدس و  یبه برخ صرفاًه کبل
ن یبه چنـ  یم منصوص قرآنکح کیاثبات نسخ  يبرا توانینمه ک اندآورده يرو امبریپس از رحلت پ

    .ردکاعتماد  یهاتیتوج
ل یـ ن دو دلیـ بـه ا  هـا نآه ک است آوردهـ  هستند هایحنفه کدگاه مخالف ـ یبا اشاره به د یامه حلعلّ

 بعـد  ذلـک  مـن  شـیئاً  یعطـوا  لـم  الصـحابۀ  والنّ .2 ؛شـوکته  وقـوة  اإلسـالم  لظهور .1: «اندجسته کتمس
ز یـ اند نفهیحنیبه طرف مقابل اکم کن حیا ين قول به بقایقائل )342ص ،8، جق1412 ،حلى(».الرسول
» رکـ بیابـ «صحابه؛ مانند  ةریاستشهاد به س .2؛ امبریپ ةریاقتدا به س .1: اندجسته کگر تمسیل دیبه دو دل

شـان  یف بـه ا یانـد و از بـاب تـأل   ات شـتران خـودش را برگرد  کـ نفر شـتر از ز  یس» حاتمبنيعد«ه به ک
 )342ص ،8، جق1412 ،حلىداد.(

ه کـ نیاز جملـه ا  ؛ز قابـل توجـه اسـت   یـ و هـوادارانش ن  فهیابوحنهات یتوج بهعه یش يفقها يهاپاسخ
 ،باشـد  یه سـبب بـاق  کـ  تاهنگـامی اسـت و   یف هنوز بـاق ی، اسباب تألفهیابوحنبرخالف تصور  :اندگفته

 و مسـلم  غیـر  االرض وجه على دام ما باق أنه الشیعۀ فقهاء وقال. «ابدییمز دوام یم است نکه حکمسبب 
 ،مغنیـه (».علتـه  وجـود  مـع  المعلـول  یرتفـع  و سـببه،  بقاء مع المسبب یسقط ان محال إذ لإلسالم، مناوئ
بـر بقـا   به صـراحت   ،شانییفتواتب که در یمعاصر امام ياز فقها ياریبسرو، از این )82ص ،2ج ،ق1421

انـد:  ه فرمـوده کـ  ینـ یامـام خم  ماننـد  ؛انـد دهرکـ م کح ،ن زمان و عدم سقوط آنیم در اکن حیو دوام ا
 عقائـدهم  الـذین  والمسـلمون  اإلسالم، أو الجهاد إلى ألفتهم یراد الذین کفار وهم ؛قلوبهم المؤلفۀ - لرابعا«

  )336ص ،تابی ،موسوى خمینى( ».الزمان هذا فی سقوطه عدم والظاهر .قلوبهم لتألیف فیعطون ؛ضعیفۀ
ـ حضـره الفق یالمـن  در  خ صـدوق یشعه، مانند یش ياز فقها يالمات عدهکظواهر  یاز برخ البته و  ،هی

. انـد ش داشـته یگـرا  امبریاز پ پسم کن حیسقوط ا بهه کشود یز استفاده می، نالمبسوطدر  یخ طوسیش
ه  رسولِ بعد ساقطٌ قُلُوبهم الْمؤَلَّفَۀِ وسهم: «دیفرمایم صدوق شیخ  )6ص ،2ج ،ق1413 ،صـدوق ؛ (»اللـَّ

فـراهم   يمعنـا ، بـه امبریاز پ پسن سهم یشان از سقوط اینظور اد میه شاکن احتمال وجود دارد یا یول
ـ ا ةننـد کاجـرا از نبود  ،شتریه بکم است کن حیا ينۀ انجام و اجرایط و فقدان زمینبودن شرا ا یـ م کـ ن حی

 اصـوالً ه کـ نـه آن  شـود؛ یم یناش ،م را داشته باشندکن حیا ياجرا شایستگیه ک یسانکد نبودن یالمبسوط
 باشد! م نسخ شدهکاصل ح

از  سپـ م کـ ن حیـ ا يها بر سـر بقـا و عـدم بقـا    دگاهیان اختالف دیپس از ب انیالبمجمعدر  یطبرس
ه امـام  کـ نیبـه ا  اسـت  مشروط شده هکآنجز ؛باشدیمدال بر بقا  از امام باقر یثیحد: دیفرمایم، امبریپ
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ـ  ؛65ص ،5ج ،1372 ،طبرسـى ( د.یـ تـألف بجو  ،ن سهمیعادل وجود داشته باشد تا با ا  ،ق1405، یبحران
  )179ص ،12ج

عبـارات   یآمده و با توجه بـه ظهـور برخـ    الم امام باقرکه در کن شرط یوجود اا ب ،رسد یبه نظرم
 یه را با استناد بـه ظـواهر برخـ   یبزرگوار امام ين دسته از فقهایا توانیمنه ک دیآیمدست هب یخ طوسیش
ف قلـوب بـه زمـان حضـور     یتـأل  یم فقهـ کـ ر حانحصـا  یا حتـ یـ داران نسخ جزو طرف شان،یلمات اک

  دانست. نامعصوم
عظـام   يه فقهـا کـ فقط نواب عام معصـوم ـ     ،بتیه در عصر غکه، یت فقیوال ۀیبر اساس نظر ویژهبه
و  یتیریدر امـور مـد  را  و ائمـه    امبریـ پ ینیمقـام جانشـ   ياقت تصـد یاذن و لـ   باشندیمط یالشراجامع

م کـ ح تواننـد یمـ ز ید، نیالمبسوط يو فقها است یز باقیشوندگان نفیلتأ سهمجامعه دارند. پس  یاسیس
  نند و به آن جامۀ عمل بپوشانند.  کا یاح عمالًف قلوب را یتأل

را در عصر حضور، منحصر به  ات و حق تصرف در آنکت بر اخراج زیه، والیامام يفقها یبرخ
 جـواز  فـی  خـالف  فال ونوابه، المالک ماأ «.... انددانستهه یفق يبت، برایدر عصر غو  امام معصوم

 مـع  الفقیـه  وإلـى  الحضـور،  مـع  االمـام  إلى الدفع فأوجبا والحلبی للمفید خالفاً الجملۀ، فی تولّیهم
ات، وجوب و انحصار یخود با استناد به روا يخ انصاریش) گرچه 354ق، ص1415انصارى، »(.الغیبۀ
 اتکز رد یول، ردیپذینمه یم مطالبۀ امام و فقبت و در صورت عدیه در عصر غیرا به فق اتکزدفع 
 السـالم، علیه اإلمام إلى دفعها استحباب فی ریب ال نعم«داند: یبت مستحب میه را در عصر غیبه فق
در صورت مطالبۀ  )355 - 354(همان، ص ».بمواقعها أبصر وألنّه جماعۀ؛ الغیبۀ؛ لفتوى مع الفقیه وإلى

ن یـ شـمارد؛ بـا ا  یه واجب مـ یات را به فقکشان دراین صورت، دفع زیند و اکیه، اوضاع فرق میفق
ه کـ از خداوند اسـت   یمنزلۀ نافرمانه بهیاز فق یابت عامه، نافرمانیات دال بر نیه طبق رواکاستدالل 

 رد منعـه  ألنّ الدفع؛ وجوب العامۀ النیابۀ أدلّۀ فمقتضى الفقیه طلبها ولو«شود. یز مین مورد نیشامل ا
رغم به یسکاگر  یعنی؛(همان) »حنظلۀبن عمر مقبولۀ فی کما -تعالى اللَّه على راد علیه الراد و علیه،

او از  یند، بر اساس مفاد مقبوله، نافرمانک یقرار ندهد و نافرمان يار ویات را در اختکه، زیمطالبۀ فق
  ست. یز نیاز خداوند است و جا یه بسان نافرمانیفق

 بـاق  التـألف  أن الظاهر و: «دیفرمایمه ک انیالبدر  د اولیشهش یفرما ،اوالًه ک میریگیمجه ینتن، یبنابرا
ـ ثان ؛دگاه جامع و درسـت اسـت  ید )313، صق1412 ،اول شهید،(»آله و علیه اللَّهصلى النبی موت بعد  ،اًی

  :دیفرمایمه کاست  یرفتنیرسا و پذ ،نهین زمیز در این یمحقق عراقسخن 



   ۹۳ استيف قلوب و سيتأل

 أیضـاً  اختصاص ال و کافر غیر أم کان کافراً اإلسالم، شوکۀ فی دخل استمالته فی یکون من کل فیشمل ...
 .ظـاهر  منـع  فیـه  و األخص، بالمعنى الجهاد دخل بتوهم إلّا الحضور، زمان ال و منهم، بالفقراء الصنف لهذا

  )12ص ،3ج ،ق1414 ،عراقى(

 ،سـت ین فتنیریچ وجـه قابـل پـذ   یهه بهیمدگاه امایاز د» مؤلفهسهم «تنها قول به نسخ ه نهک شدپس معلوم 
نـواب   فقهـا را یـ ز ؛ز مردود استین م به زمان حضور امام معصومکن حیا يه منحصر شمردن اجراکبل

 یاسـ یام سکـ گونه احنیا ير جواز اجراکه، منید بودن فقیاله در صورت مبسوطیامام ياند و فقهاعام امام
  ستند.  یه نیتوسط فق یاجتماع

  عامه يقهادگاه فيد .۲ـ۲

 بـه  ،هیـ ت امامیـ ثرکز همانند ایسنت نمذاهب اهل ياز فقها ياری، بسفهیابوحندگاه منسوب به یبرخالف د
  معتقدند. بدانو  اندداده يرأ» ف قلوبیتأل« یم فقهکبقا و دوام ح

از یـ ن منـوط بـه   ،فارک دربارةآن را  يو اجرا اندمکحن یا يه معتقد به بقاک اندآورده هایکمالبه نقل از 
 يفـار کبـه   »ۀ قلـوب مؤلف«از سهم  توانیم ،از شودیه هرگاه احساس نک انددانستهفار کالف یاسالم به است

امبر یـ ات پیم منسوخ نشده و محدود به زمان حکن حیات داده شود و اکز ،رسانندیم کمکه به اسالم ک
 عهـد  حـدیثو  مسـلمون  هـم : وقیـل  کفـار،...  هـم  .قلـوبهم  المؤلفۀ قالوا: وـ   المالکیۀ« :نبوده است رمکا

 ففـی  األول التفسیر على وأما. اآلن الزکاة من فیعطون ینسخ، لم باق فحکمهم: الثانی القول وعلى باإلسالم،
 الزکـاة  مـن  أعطوا الکفار استئالف إلى اإلسالم حاجۀ دعت إذا أنه والتحقیق خالف، عدمه و حکمهم بقاء

 انـد م سخن نگفتـه کن حیز از نسخ ایه نیحنابله و شافع )803، صق1419 ،گرانیو د جزیرى( .»فال إال و
  است. نشدهبر نسخ، از آنان گزارش  یحیتصرو  )805و  804همان، ص(

  »  استيس«با » ف قلوبيتأل«وند يو شواهد پ هاعرصه. ۳
 ۀبرجسـت  يهـا عرصـه  ی، به برخـ »استیس«ف قلوب با یتأل یم فقهکوند حیتعامل و پ ياثبات ادعا يبرا

از چنـد لحـاظ    ،ف قلوبیتأل یم شرعکه حک دگردیم روشن يه بر شواهدیکو با تشود میاشاره  تعامل
  دارد.   کیوند نزدیتعامل و پ ،استیبا س و چگونه

   ياست اسالميدر س ياصالت مهرورز .۳- ۱

 یاسـ یرفتار س يهاوهیشدر  ،یرالهیو غ یراسالمیاست غینظر اسالم با ساست موردیس يهاتفاوتاز  یکی
ومـت و سـلطه بـر    کتنهـا بـه ح   یرالهـ یاسـت غ یدر س ییرا هدف غایز ؛آن است یپلماسید يهاروش و
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 یو الهـ  یم اسـالم کاما حا ؛است يو ظاهر يسب قدرت مادک یدر پ صرفاًرا یز ؛شودیمخالصه  هاجان
 ینـ یم دکحـا  روازاین ؛خداست يسوجامعه به يتگریهدا ياهداف معنو دنبالبه  ،مدار متشرعاستیو س
 نـه سـلطه بـر    ،مردم است يهادلدست آوردن هب یدر پ ،ز هستیه مرشد، منذر و مبشر خلق نک یو اله

  ت.یجان و مال رع
در لسـان  اسـت.   نفـس ناطقـه یـا حقیقـت و روح انسـانی      يمعنـا بهقلب « شد تر گفتهپیشکه چنان
القلـب  « :معرفی شده استه شیز اندکو مر یارتباط انسان ۀلیو وس منبع شناخت به قلب یگاه نیز روایات

و  و احسـاس  يمحل بایگانی محصـوالت فکـر  ، قلب )8710، ش1366 ،تمیمی آمدي؛ (»مصحف الفکر
روح و روان اسـت و هـدف از    يمعنـا قلب بهن، یبرابنا .است یه همان روح و روان انسانک اندیشه است

  خواهد بود. یو عاطف یحساسوند ایو پ ،یروان یب روحیز تقریمورد نظر فقه و قرآن ن» ف قلوبیتأل«
شـه  یگاه اندیز احساسات و عواطف فرد است و هم جاکه هم مرک ین قلبیر چنیفتح و تسخ ،نیبنابرا

بـه اجـرا    يه بـرا کـ اسـت   العـاده فـوق ت یاهم يدارا یومت اسالمکح یعموم یپلماسیو شناخت، در د
 ،اسـت مـورد نظـر اسـالم    یو س یپلماسـ یه دکـ نیا ویژهبه ؛ثر خواهد بودؤاسالم م یاسیگذاشتن مقاصد س

  مال است.ک يسوبهافتن مردم یت یهدا ین اهداف بلند و عالیتأم يتالش برا
شـه  یز اندکشه دارد و قلب، هم مریشه و احساسات آنها ریدر اند هاانسانه رفتار کنیبا توجه به ا

و تصـرف   يزکـ گـاه مر یر پایمثابه تسخز، بهکن مریر ایو هم منبع احساسات و عواطف است، تسخ
ان یـ متول يبـرا  مسـئله ن یتحقق ا، رواینت آنان است؛ ازیهداو اداره  يبرا هاتوده کیز استراتژکمرا

، دسـتاورد  هادلن فتح قلعۀ یت است. و ای، داراي اهمیومت اسالمکح یپلماسیو د یاسیدستگاه س
 ینـ ید یپلماسـ یاسـت و د یس ۀدر عرصـ » ف قلـوب یتـأل « یفرع فقه يه از مجراکاست  يارزشمند

  است.  یابیدستقابل  یآسانبه
شـبرد اهـداف   یپ يها برار دلیبا روش تسخ یپلماسیو د یاسیت رفتار سیاهمر ز بیات نیدر لسان روا

ه حضـرت  کـ آمـده اسـت    یـی در منابع معتبـر روا  یعل مؤمنانریشده است. به نقل از اماشاره  یاسیس
 همچنـین ع گـردد.  یمط ،یکین یانسان در پ )8771، ش385ص ،؛(همان»االنسان عبد االحسان: «دنیفرمایم

ومـت  کح بـر او  یخواهیم هک سکهر به )8777شهمان، ؛(»أمیره وکن شئت من إلى أحسن: «اندهفرمود
احسـان   يبـرا  صـرفاً ، نـه  اتکـ زن سـهم از  یـ و پرداخت ا» ف قلوبیتأل«ن! ک یکیبر او ن، یابی و سلطه

 یو فعال دولـت اسـالم   يقو یپلماسید ةدر حوز یاسیسـ   یلبارز از ابزار هدفمند ما یه نوعک، بلیعاطف
  است است.یان فقه و سیق میوند وثیپ يهانشانهاز  یکیامر ن یاست. ا



   ۹۵ استيف قلوب و سيتأل

   يت و اهداف متعالياز هو ياست اسالميس يمندبهره .۳- ۲

گـر  یو د یشناسـ ا تفاوت نگـاه انسـان  ی ،یاسیشوران سیاند یاجتماع یاسیو اهداف س یاختالف در مبان
ار متفـاوت  یان و نگـاه متضـاد و بسـ   یجر ،شهیم دو نوع اندکدستاست، یس ةدیبا پد ،مرتبط يهارفتمع

ـ  و استیبه س ینگاه اسالم ،ن خصوصیدر ا .است موجب شدهاست را یبه سنسبت ن یـ بـه ا  ینگاه غرب
  .ندز و متضادیاز هم متما امالًک ،دهیپد

ده و یـ خوش تحول گردتز دسیاست نیانس، سه در غرب پس از رنسکشه در آن دارد یر ،تین واقعیا
 ید غـرب، مفهـوم  یـ ران جدکاز متف ياریاست در نگاه بسیاست. س شده یش خالیل خویاص ياز محتوا

ن یـ غـرب ا  یاسـ یران سکـ است نـزد متف یف سین تعریترمهم :اندگفتهه ک ییتا جا ؛افته استی یقیرحقیغ
 یمیبا مفـاه  در این نگاه، سیاست )31- 29ص، 1386 ،عالم(».قدرت است يسیاست مبارزه برا«ه کاست 
چـون   یوانیـ بـا اهـداف ح   ،»ومت بر جوامع انسـانی کعلم ح«و » دولت ۀعلم مطالع«، »علم قدرت«چون 

و  ،»سلطه و قـدرت « یبا اهداف نفسان ی، و حت»رفاه«و » تیامن« يویدن صرفاًجامعه به دو هدف  یابیدست
   .شودیمتعریف  ،مثبت يهاجنبهن یترمکبا 

، 1384 ،تیعنا؛(شـوند یمـ  یگر معرفـ ی، گـرگ همـد  هـا انسـان ، توماس هابز یبرالیل یشناسدر انسان
ه ناشـی از بـاور مسـلط    کـ بـرال اسـت   یبخش فرهنگ لجویی، عنصر قوامرو سلطهنیازا )217–205ص

 یاسـ یموهوم و خودساخته، قـدرت س  یو ناامن یپناهین بیا درمان يبرا یسم غربیبرالیاست. ل یاومانیست
  !دنکیمه یه و توجین را توصیاست مشت آهنیم با سأخواه توتیمتصلب و تمام

بنـا   يمحـور سـم و قـدرت  یاسـت را بـر اومان  یس يبنا) سنگNiccolo Machiavelli(اول،یکولو ماکین
 ي، بـرا يویـ و دن يسـب لـذات مـاد   کشـتر و  یدر رفـاه ب  یمنحصر بودن هدف زندگ يگذاشت و بر مبنا

اران و یشـهر  يرا بـرا  يالهیوسـ از هـر   يریـ گتنهـا بهـره  ، نـه يمـاد  ينـده و برتـر  یدن به قدرت فزایرس
رهبـران   توسـط لگدمال نمودن اخالق  بهفه شمرد و یه آن را وظکبل رد،که یه و توجیمداران توصاستیس
 ،1384، تیـ عنا(د نمـود. یـ کتأبـر آن  و  ردکـ  هیتوصـ  ،حفظ و گسترش قدرت و اقتدار آنان يبرا یاسیس

  )20- 19، ص1386 ،یصادق یحاج ،177–159ص
 ونـان باسـتان،  ی لسـوفان یف یبرخـ  یشمندان مسلمان و حتیاست نزد اندیت و اهداف سیماه درمقابل،

ام یـ ت و قیریت، ارشـاد، مـد  یـ ه بـر ترب ک ،آن يبا الهام از مفهوم لغو باًیتقر )110- 11، ص1387 ،روزنتال(
  است. کیدنز ،مصالح مردم، اصالح امور و عدالت داللت داشت ايبر

. دانسـت  یبـا اهـداف انسـان    يبشـر  ۀجامعـ ت یریوة مـد یش راتوان آنمیاست، یبه س یبا نگاه روش
ر یدر مسـ  هـا انسان یاجتماع یم زندگیه و تنظیت و توجیریاست عبارت است از: مدیس ،انده گفتهکچنان
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ــیجامعــه و آ ةاســت روش اداریس هکــتعریــف دیگــر این )47، ص1379 ،يجعفــر(ات معقــول.یــح ن ی
مصـباح  (ابـد. یتحقـق   ،آحـاد آن  يمعنـو و  يمـاد  يهاخواستهه مصالح و ک ياگونهبه ؛است يشوردارک
  )15، ص1385 ،ي؛ نوروز42ص ،1378، يزدی

ر، یـ ت، خیـ چون عقالن یارزش یمی، مفاهيورزاستیاست و سیاست، در مفهوم سین نگاه به سیدر ا
  نهفته است.   ،يدو ما يت اجتماع بر اساس مصالح معنویریقداست و مد

اهـداف   نیتـر برجسـته انسـان، واجـد    يعنوان فعل اراداست بهیاست با توجه به اهداف آن، سیر سیدر تفس
  جامعه، از آن جمله است.   یتیو ترب یفرهنگ يهاجنبهبه اصالح  ي، توجه جدیه در نگاه اسالمکاست 

، سیاسـت، هـدایت   خمینـی  امـام  ،دوران معاصـر  ۀبرجسـت  يآشنااستیه و سیم، فقیکدگاه حیاز د
 اسـت  ایـن  سیاسـت «د: یفرماین خصوص میشان در ایجامعه در جهت مصالح دنیوي و اخروي است. ا

 را جامعـه  و انسـان  ابعـاد  تمام و بگیرد نظر در را جامعه مصالح تمام ؛ببرد راه و کند هدایت را جامعه که
 صـالح  ؛هسـت  ملت صالح ؛هست حشانصال که چیزى آن طرفبه کند هدایت را اینها و بگیرد نظر در

 ،شـان یاز نگـاه نافـذ ا   )432ص ،13ج ،1386 ،ینـ یخم وسويم( ».انبیاست به مختص این و ؛هست افراد
اسـت،  ین نـوع س یت از ایشان با حمایا (همان)، مختص به انبیا و علماي آگاه اسالم است.یچنین سیاست

اسـت  یس«، و »یوانیـ اسـت ح یس«، »یطانیشـ  اسـت یس«؛ نـد کیمز سیاست اشاره یمتما ۀگونبه سه نوع و 
مـداران و  اسـت یس يهـا زهیانگاساس اختالف در اهداف و ر ه بک )434 - 143ص ،13ج ،همان، (»یانسان

  .شوندیمز یگر متمایاز همد ،هاروشاجرا و  ةویشبا تفاوت در  ،رو آنیپ
ه آن را کـ ـ    ینـ یاست دیس یانسانو  یاله یاست، اهداف مقدس و متعالیبا توجه به نگاه اسالم به س

مـردان  دولـت  يرا بـرا  یفیوظـا  مجموعـه ـ    سـازد یمـ ز یمتما یوانیو ح یطانیاست شیگر انواع سیاز د
هـا  نآ« آمده اسـت.  گونهنیا مؤمنانومت ک. در قرآن، وصف حندکیم ینیبشیپ یمان شرعکمسلمان و حا

 و کننـد مـى  ادا را زکـات  و دارندمى پا بر را نماز ،بخشیم قدرت انآن به زمین در هرگاه که هستند کسانى
  )221ص ،3ج ،1374 و دیگران، يرازیارم شکم.(»نمایندمى منکر از نهى و معروف به امر

 اي ازمجموعـه دن همراه بـا  یه، به قدرت رسین آین را در ایک، منظور از تمزانیالمدر  یئامه طباطباعلّ
دن و یومـت رسـ  کافتن، بـه ح ید یبسط  ،ه در واقعک )386ص ،14ج ،1374 ،یئطباطبا،(داندیمارات یاخت
 یو ارزشـ  یف فرهنگـ یاهـداف و وظـا   یه برخین آیاز ا ،نیابرد. بناشویرا شامل م یاسیل نظام سیکتش
 یامر به معروف و نهـ  و ات،کان زیه اقامۀ نماز، اتک ؛قابل فهم و استنباط است یخوب، بهیومت اسالمکح

  رد.  یگی، قرار ممؤمنانومت کح ۀدر رأس اهداف برجست ،رکاز من



   ۹۷ استيف قلوب و سيتأل

 یفرهنگـ  ومت، اقتضائات و الزامـات کاست و حیاز س یفرهنگ یاهداف متعال چنینه کاست  یهیبد
بـه   ینـ یاسـت د یس يازمنـد یه نکـ بل ،يانگر سـازگار یـ تـه ب کن نیـ طلبد. ایز مین اهداف را نیاا متناسب ب
ه کـ  ،ن اسـت یـ د يتگریهـدا و عـوت  سازگار با اصـل د  يهاروشنرم و  یپلماسیو د یارزش يراهبردها

نقطـۀ عزیمـت   را یـ ز ؛خواهد بـود  هاروش نیدتریمفاز  یکی ،ین اهدافیدن به چنیرس يف قلوب برایتأل
ت یر و معـروف، هـدا  یـ (ماننـد دعـوت بـه خ    یاسـت در نگـاه اسـالم   یس یالهـ  یات انسانیاهداف و غا یبرخ

ه کـ ن سـعادت انسـان،   یو تـأم  هـا ارزشرشد  يبرا یاجتماع ين بسترهایا تأمید، یمال، دعوت به توحک يسوبه
ه مسـتلزم  کـ اسـت   يو مهـرورز  ییخـو قرار دارد)، نرم یف دولت اسالمیاسالم و وظا یاسیدر رأس اهداف س

ـ  یو س ییجودل یپلماسیاز د يریگبهره اسـت  یم، سیرکـ ن اسـت. بـه فرمـودة خداونـد در قـرآن      یاست نـرم و ل
، بـا  ] رحمـت الهـى  برکتپس به [«دارد:  يزدیشه در رحمت ایر ،یم اسالمکانۀ حایخوبار و نرمعطوفت

شـدند. پـس، از   قطعاً از پیرامون تـو پراکنـده مـى    ،دل بودىو اگر تندخو و سخت ؛مهر] شدىو پرخو [نرم آنان
  )159 :عمرانآل( ». ...ن[ها] با آنان مشورت کو برایشان آمرزش بخواه و در کار درگذرآنان 

 يریـ گازمنـد بهـره  یمـان مسـلمان، ن  ک، حایدولت اسـالم  یاز اهداف متعال ياریبه بس یابیدست يبران، یبنابرا
 کیـ رمتناسـب بـا ه   يافـزار و سـخت  يافـزار و اقدامات نـرم  یفرهنگ يبه راهبردها توسلو  هادل یاز همراه

  ف قلوب از آن جمله است.  یوة تألیه شکهستند  یومت اسالمکح یاسیسـ  یاز اهداف اله
  شوندگان  فيتره و تنوع اصناف تألگس .۳- ۳

 ین فـرع فقهـ  یـ در ا یاسـ یس يهـا جنبـه ه شدن یتعب ةدهندنز نشایشوندگان نفیاصناف تأل گستردة ۀپهن
ن مسـئله  یبه ا یخوببه توانیم ،یاسینظام س کی یو خارج یاست داخلیس يهاعرصهبا توجه به  .است

  برد.   یپ
شـامل   قـاً یدق شوندگانفیست و اصناف تألیچ همؤلفوان مقصود از عن« هکها پاسخ به این پرسشدر 

ه جـزو مستضـعفان و   کاز مسلمانان است  یقلوبهم، فقط گروه ۀمؤلفا مصداق یآ«و» ؟شودیم یسانکچه 
شـامل   مؤلفهدو دسته مقصود است و  هراینکه ا یو  فارندکاز  یا گروهی، اندا منافقانیها و مانیاالفیضع
 مختلف و مضطرب است.   يتا حدود ،اصحاب يهادگاهیدقوال و ا ،»؟شودیم نهایا ۀهم

قائـل   ی، و جمـاعت فاضـالن  ،دیخ مفیشهمانند  یبرخ :دگاه وجود داردیسه د فقهان یب ،ن مبحثیدر ا
خ یشـ ز ماننـد  یـ ن یبرخـ  ؛داننـد یدو م هر ،ان و مسلمانانکاز مشر ییهاگروهرا شامل  مؤلفهاند و به عموم

شـان  یا ؛شـوند یمـ  ییجـو دل ،جهاد يه براک انددانستهشوندگان فیق تألیزو مصادفار را جکتنها  ،یطوس
 ،3، جق1413 ،حلـى ( یافکاسـ  دیـ جنابـن ز ماننـد  یـ ن ياعده اند؛شدهمسلمان  ةشوندفیر تألکارا منکآش

۹۸     ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

ــو  )200ص ــیخ یشـ ــف بحرانـ ــدائقدر  یوسـ ــى، ( ،حـ ــود از  )177ص ،12ج ،ق1405بحرانـ مقصـ
  .  انددانستهمسلمان  يعفاشوندگان را فقط ضفیتأل

 کفـار  هـم  قلـوبهم، و  المؤلفـۀ  ،ورابعهـا «گونه پرداختـه اسـت:   نین مطلب ایبه ا انیالب، در د اولیشه
فـار را مصـداق   کتنها  ابتداشان خود در یا )314- 313، صق1412 ،د اولیشه( ».بالسهم للجهاد یستمالون

نـار  کت در جهـاد در  کمشـار  يتـا بـرا   دشـو یمـ ات بـه آنـان پرداخـت    که زک شمردیشوندگان مفیتأل
قلـوبهم را منافقـان    ۀمؤلفـ شـان مصـداق   یا :دیـ فرمایم دیجنابنسپس به نقل از  ؛مسلمانان، جذب شوند

ة عـد بـه   ،ز باشدیمسلمانان ن یبرخ ،شوندگانفیه مراد از تألک. اما قول سوم را نندکیمه جهاد ک شمردیم
اقل سـه  حـد  ،تیـ قرار دارد. پس در نها دیخ مفیش ،در رأس آنانه ک دهدیمه نسبت یامام يگر از فقهاید
مسـلمانان   یمنافقـان و برخـ   .2فـار؛  کفقـط   .1: ردیـ گیمل کشوندگان شفیق تألیمصاد زمینۀدگاه در ید

  ه قول به جمع است.  کدو مورد،  هر .3مان؛ یاالفیضع
خ یشـ  دگاه بزرگـان چـون  یمع، به دشتر اقوال، با اشاره به قول به جیح بیدر ادامه و در توض د اولیشه

و  یمحقـق حلـ  ( فاضـالن و  )457 ، صق1410 ،حلى( یحل سیادرابن )241، صق1413 ،مفید( ،دیمف
ز یـ از مسـلمانان ن  یخاص یفار، گروهکبر  افزونشوندگان را فینان، تألیه اک دیفرمایاشاره م )یعالمه حل

ا یـ ح به رد یسپس بدون اظهار صر )200ص، 3، جق1413 ،حلى ؛573، ص2، جق1407 ،حلى(. دانندیم
ن گـروه از  یـ ه اکـ  پـردازد یمـ مسـلمان   ةشـوند فیح تـأل یبـه تشـر   ،وتاهک یحیدگاه، در توضین دیقبول ا

  :شوندیمم یر تقسیز ۀز به چهار دستین گروه نیا .اندبوده شوندگانفیز جزو تألیمسلمانان ن
، آنهـا ات بـه  کـ از ز یبا پرداخت قسمت ؛دارند یدارانفار طرفکان یه در مکاز مسلمانان  یگروه الف)

    ؛شوندیمب یشان به اسالم آوردن ترغکداران مشرطرف
در  هـا آن يداریـ موجـب پا  ،ات به آنـان کو پرداخت ز اندمانیاالفیه ضعکدسته از مسلمانان ن آ ب)

  ؛گرددیمن ید
و  رسـانند یمـ  کمـ کان گـر یات از دکـ ز يآورجمـع  به ،اتکه با گرفتن زک هامسلمانآن عده از  ج)

  .گرددیمات کز نل داشتن عامالین، از گسیامام مسلم يازینیموجب ب
تا از مرزها در برابـر نفـوذ    شودیمات به آنان باعث که پرداخت زکن ینشمرز نانمسلمااز  يادسته د)

 ياف مرزهـا ل گردانند و در نشر اسـالم بـه اطـر   یگران را به اسالم متمایا دینند کفار محافظت کو هجمۀ 
  )46ص ،2، جق1410 ،ثانى شهید ؛314- 313، صق1412 ،د اولیشه( بردارند. گام یاسالم
 يادعـا  انکنسبت بـه مشـر   مؤلفه، بر شمول زمینهن یز با اشاره به اختالف اصحاب در این یامه حلعلّ



   ۹۹ استيف قلوب و سيتأل

ه قائـل  کـ  یشافعو  دیخ مفیشدگاه یاز مسلمانان، به د یشمول آن بر گروه درخصوصاما  ؛ندکیماجماع 
  )342و  339ص ،8، جق1412 ،حلى( .ندکیماشاره  ،اندبه شمول

ن یـ بر ا دیخ مفیش دگاهید :دیفرمایمه، یدگاه از بزرگان امامین دو دیز با اشاره به همین یس حلیادرابن
ا یـ  ه مسـلمان باشـند  ک ندکینمتفاوت  ؛شوندیمجهاد جذب  يه براکاند یسانکشوندگان فیه تألکاست 

. سـپس  داندیمفار کشونده را منحصر به فیه تألک یخ طوسیشدگاه یبرخالف د ؛ریفقا یباشند  یغن ر؛افک
ن یـ و پشـتوانۀ ا  نـد کیمـ ه معاضـدت  یـ ه عموم آکل ین دلیبه ا ؛ندیگزیرا برم دیخ مفیشع یخود نظر وس

 )457، صق1412 ،حلى( م است.یتعم
. دهـد یمـ م کـ م حیات، بـه تعمـ  یـ ه بـر روا یکبا ت ه ویبا اشاره به اطالق آ یعراقن، مرحوم ااز معاصر
 :دیـ فرمایمـ م، کـ ن حیـ نظر از ادادن اهداف مـورد ر ح مناط و محور قرایشان از راه تنقیه اکجالب است 
 يهـا زهیـ انگت یـ ار از راه تقوکـ ن یـ خـواه ا  ؛ت و عظمت اسالم استکحفظ شو ،ف قلوبیهدف از تأل

و  یفار در جهاد دفـاع ک يارکاز راه جلب هم خواه رد،یو مستضعف صورت پذ مانیاالفیمسلمانان ضع
 ،عراقـى (ق عـام و گسـترده دارد.  یمصـاد  ،شـوندگان فی. پـس تـأل  یرونـ یدات بیحفظ اسالم از تهد يبرا

  )12- 11ص ،3، جق1414
و  )336ص ،تـا بـی  ،موسـوى خمینـى  (ینـ یامـام خم  )341ص ،15، جتابینجفى، (، رجواه صاحب

ـ . آانـد دهرکح یتصر مؤلفهق یصادم میز به تعمین ئیاهللا خوتیآ د: یـ فرماینـه مـ  ین زمیـ در ا یئخـو اهللا تی
 لیحسـن  الزکـاة  مـن  فیعطـون  الدینیـۀ،  بالمعارف اعتقادهم یضعف الذین المسلمون قلوبهم، وهم المؤلفۀ«

 معاونـۀ  أو اإلسـالم،  إلـى  مـیلهم  الزکـاة  إعطـاؤهم  یوجـب  الذین الکفار أو دینهم، على ویثبتوا إسالمهم،
  )312ص ،ق1410 ،ىئخو(.»الکفار مع الجهاد أو الدفاع فی ینالمسلم

امبر یـ رة پیشوندگان، بـه سـ  فیق و اصناف تألیم در مصادیاثبات تعم يشمندان معاصر، برایاند یبرخ
مسـلمانان  ، و هم به تـازه هیمابنصفوانان مانند که آن حضرت، هم به سران مشرک انددهرک کتمس رمکا

ن سهم خاص، بـه آنـان   یو از ا درکیم ییجو، تألف و دلانیابوسفل ینافقان، از قبه مکمان و بلیاالفیضع
  )82ص ،2ج ،ق1421 ،مغنیه(پرداخت.یم

ـ اند؛ گرچـه درخصـوص تحد  میت قائل به تعمیثرک، ایعیش يان فقهایه دیده شد، از مکچنان د ی
  افتـه اسـت،  یشـهرت  ه بـرخالف آنچـه   کـ ی! درحـال شودیماشتهار  يفار، ادعاکشوندگان به فیتأل

  ت اسـت، یـ دگاه اقلیـ فار، دکبه  مؤلفهد یبر تحد یمبن د اولیشهو  یخ طوسیشدگاه یه دکثابت شد 
  نه مشهور! 

۱۰۰      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

  بتيف در عصر غيم تألكح يان اجراكوجوه دال بر ام .۳ - ۴

ا یـ بت معصـوم وجـود دارد   یف قلوب در عصر غیم تألکح اربردکان اجرا و کام اصوالًا یآ هکپرسش  این
 يه فقهـا کـ اسـت   یمهمـ  ۀمسـئل  ،ریخا یعمل به آن دارد  يبرا یجواز شرع یسکن عصر یا در ایآ و ،نه
  .دارندنظر اختالف زمینهن یعه در ایش

 ،ا نـه یـ بت ساقط است یشوندگان در عصر غفیا سهم تألیه آکن پرسش یدر پاسخ به ا یامه بحرانعلّ
 ،ول به حضور امام اسـت کامر جهاد بوده و جهاد مو يف برایه تألکنیبا استناد به ا یخ طوسیش :دیفرمایم
دگاه یـ در اعتراض بـه د  يه وک ندکیماشاره  یمنتهدر  عالمهال ک. سپس به اشداندمیساقط  ران سهم یا

ز یـ ن مؤلفـه ف و سـهم  یپـس تـأل   ؛وجود دارد یز جهاد دفاعیبت نی: در عصر غاست فرموده یخ طوسیش
  )178ص ،ق1405 ،بحرانى(است. یباق

ز هماننـد  یـ ن بحـث ن یـ ات، در ایـ روا یه و با اشاره به برخـ یه بر اطالق آیکتر ب افزون یوم عراقمرح
ن یـ دادن اهداف مورد نظر از ار با محور قرا ي. ودهدیمم یم به تعمکح مناط، حین، از راه تنقیشیمبحث پ

 را ن حضـور م بـه زمـا  کن حیو قول به اختصاص ا شودمیبت یم در زمان غکن حیا يم، قائل به بقاکح
 ال و کـافر  غیـر  أم کـان  کـافراً  اإلسـالم،  شوکۀ فی دخل استمالته فی یکون من کل فیشمل «... :ندکیمرد 

 و األخـص،  بالمعنى الجهاد دخل بتوهم إلّا الحضور، زمان ال و منهم، بالفقراء الصنف لهذا أیضاً اختصاص
  )12- 11، صق1414، عراقى(.»ظاهر منع فیه

ز توسـعه  یـ لحـاظ زمـان ن  م را بـه کـ ن حی، امؤلفهم اصناف ید بر تعمیکاز تأز پس ین صاحب جواهر
 فـی  التـام  التأمل بعد و التحقیق: «دیفرمایمشان ی. اداندیمثابت  ،ندیاز ببیه امام نکهر زمان  يو برا دهدیم

 فرینللکـا  عـام  قلـوبهم  المؤلفـۀ  أن الخالف نفی و اإلجماع معقد و المزبورة األخبار و األصحاب کلمات
سـپس   ؛»القسمین بأحد خاصون أنهم ال العقائد، الضعفاء المسلمین و اإلسالم، أو للجهاد ألفتهم یراد الذین

 زمـان  کـل  فـی  ذلک یکون و«... :دیفرمایمه امام ک ندکیماشاره  دعائم االسالم از امام صادق ۀبه مرسل
  )341، صتابی ،نجفى(».فعله االمام ذلک إلى احتاج إذا

ز با توجـه بـه فـراز    یو ن ،هانیفق یدگاه برخیم با جهاد از دکن حیا يوندیپه با توجه به همکنیجه اینت
م بـه امـام در هـر زمـان     کـ ن حیا ياجرا دررا  ییم نهایه تصمک صاحب جواهرر مورد استناد یت اخیروا

فرمـوده  ه کـ  از امـام صـادق   زرارهت یـ ات ماننـد روا یروا یت به مضمون برخیو با عنا دنکیم واگذار
قلـوب   ۀمؤلفق یمصاد[ )176ص ،ق1405 ،بحرانى»(.الیوم منهم أکثر قط یکونوا لم قلوبهم المؤلفۀ«است: 

 ۀبـر اثبـات عـدم اختصـاص آن بـه عصـر حضـور، جنبـ         ، افـزون ]ش از امروز نبوده استیدر گذشته ب
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 ۀتـ کچند ن هم وم یژگیه چند وکد یآمی را به دستیز شد؛ز گوشزد ین ین فرع فقهیا یاسیو س یتیمکحا
ه کـ مهـم   یاتکـ ن ؛فقها قابل استفاده و اثبـات اسـت   يهادگاهید يالهباز ال ،قلوبهم ۀمؤلف ۀلئدر مس يدیلک

و در  ،یاسـ ی، سیتـ ی، امنیمختلـف فرهنگـ   يهـا عرصـه در  ین فرع فقهیا یاسیاربرد سکاز  یکحا بیشتر
 ود.خواهد ب یومت اسالمکح یو خارج یاست داخلیابعاد گوناگون س ةگستر

    يومت اسالمكف حيوظا .۳- ۵

ـ یـ با یومت اسالمکم و حکه حاکاي یاسیف و اقدامات سیت سلسله وظایماه و  ینـ ید يهـا آمـوزه بـر   ید مبتن
اسـت.   یو خـارج  یاسـت داخلـ  یس يهـا عرصهف قلوب در یاربرد تألکدهندة ز نشانیانجام دهد ن یام فقهکاح
  خواهد بود: یو خارج یاست داخلیعاد مختلف سر در ابیازمند اقدامات زی، نیومت مشروع اسالمکح

مسـلمانان و افـراد داخـل قلمـرو      یو اخالقـ  ياعتقاد يهاهیبنت یحفظ و تقو :یاست داخلیدر بعد س
هـا و  مـان یاالفیمانند ضع ؛نه هستندین زمیدر ا یم اسالمکت دولت و حایازمند حمایه نک یاسالم ۀجامع
 ین برخـ یو تـأم  یمـال  يهاکمک ،ن اقشاریت از ایحما يهاراهز ا یکیدگان به اسالم و مذهب. یگروتازه

آنـان   دنیـ غلتخطـر   ازبه اسالم،  قشانیتشوب و یبر ترغ افزونآنان است تا  يویدن یزندگ يهايازمندین
 ی. مبـان شـوند انت یان صـ کـ االمیز حتـ یـ دشمنان ن يریاست تزویو س يماد يهاوسوسهب یدر دام پرفر

   باشد.» ف قلوبیتأل« ۀضیتواند فریز مین یاسیش سن رویا یو منبع مال یفقه
ان و یـ روان ادیـ ان و پکخاص، اعم از مشـر  يهاحلقه یاز برخ یت مالیحما: یاست خارجیدر بعد س

آنـان در   يارکـ ا همیـ ، یامت اسالم يآنان در دفاع از منافع و مرزها يارکجلب هم يگر، برایمذاهب د
در خارج از مرزهـا،   یامت اسالم یو فرهنگ یاسیز مواضع سا تیحماو  یل امر نشر معارف اسالمیتسه

بـه   ،ف قلوبیتأل یفرع فقه يهم بر مبنا ه آنکباشد  یدولت اسالم یاسیمهم س يگر راهبردهاید از دیبا
 است. یافتنیدست یخوب

ت یـ امن«و » ت نـرم یامن«ن یف قلوب در هردو جهت تأمیز تألیجانبه نت و دفاع همهین امنیدر بعد تأم
 ؛د اسـت یـ ارسـاز و مف کآن،  یسلب ردکیروت با یو امن یجابیرد اکیت با رویامنگر، یدعبارتا بهی ،»ختس
طلبـان، در  ایـ دشـمنان و دن  یا فرهنگـ یـ و  ینظـام  يهااز هجمه خواهانخواه  ،یدولت و امت اسالم یعنی

گـر  ید یاسـ یسم یـ ز هماننـد هـر رژ  یـ ن یومت اسـالم کم و حکحا ،نیبراامل نخواهد بود. بناکت یمصون
ازمنـد  ید. پـس ن نـ ک یشیاندچاره ،شیقلمرو خو ینظامو  یت جامع فرهنگین امنیتأم يموظف است برا

برآمـده از   یر شـرع یاز تـداب  یکیز ینه نین زمین راستا خواهد بود. در ایدر ا ر و اقداماتیاي تدابمجموعه
 یبا پرداخـت و اختصـاص سـهم   ه کقلوب است  فیتأل ۀلئمسلمانان، مس يبرا یار فقهکمتن قرآن و راه
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ا یـ  یداخلـ  هـاي انیـ جر یبرخ يخطرات محتمل از سو به دفع شرور و توانیمن امر، یا يوات براکاز ز
   ان داد.یپا یتیامن يهادغدغهن سنخ از یبه اپرداخت و  یخارج

ه امـروزه  کـ تـألیف قلـوب    ق بـارز و روشـن  یاز مصاد یت، برخین امنیه در بخش تأمکاست  یگفتن
 یاسـ یس يهـا گـروه بخـش در جهـان و   يآزاد يهـا جنبش یاز برخ یت مالیحما، بردم از آن نا انتویم

قلـوب   ۀمؤلفـ ردن از سـهم  کـ نه یو هز یمال يهاتیحماه در صورت ک ،در نقاط مختلف است یاجتماع
 یاسـ یو مقاصـد فـاخر نظـام س    یگر اهداف الهیه دکبل ،یجامعه و امت اسالم یتیامن يازهایآنان، ن يبرا

اهـداف و   نیتـر يمحـور ه از کـ د یـ ضه و اصل دعوت به توحیفر يایاح ویژهبه ،یاسالم در ابعاد فرهنگ
ـ یـ ن ینـ ید يهاارزشگر باورها و یاست و د یدولت اسالم یاست خارجیاصول س ن یتـأم  يحـدود ا ز ت

  خواهد شد. 

    يريجه گينت
سـطح  ر د يتگریدعـوت و هـدا   یات الهـ یغاداراي و  یفرهنگ عمدتاًدگاه اسالم یاز د» استیس«ت یماه
 يگـر و سـلطه  یاهـداف نفسـان   يهم بـرا ن آ ،نه صرف به چنگ آوردن قدرت ؛است یو اجتماع يفرد

ن سـهم در  یـ و اهـداف مـورد توقـع از ا   » ف قلوبیتأل«ت یماهاین امر و با عنایت به با توجه به  .محض
و  یـی ط اجرایگـر شـرا  یه دکـ  یزمـان  م در هـر کـ ن حیجاودانه بودن ا نیز، و یات اسالمیفقه و مال ةحوز
و » ف قلـوب یلتـأ « یان فـرع فقهـ  یـ ق و معنـادار م یوند وثیثر همراه با پؤان آن فراهم باشد، تعامل میمجر

  ل خواهد بود:یصورت ذ، بهیوند تعاملین پیا يهاها و جلوهم، عرصهیریگیجه میرا نت» استیس«
ه هـم  کاست  یدر فقه اسالم یشرع يایم جاودانه و پوکح کی، »ف قلوبیتأل« یو قرآن یفقه ۀلئمس

و  شـود مـی  ییجـو و الفـت  يمهـرورز  يسـو بـه  یومت اسالمکح یاسیس يهاروش یدهباعث جهت
اسـت  یاسالم در سطح س یاسیسـ   یع فرهنگین اهداف وسیتأم يد، و هم برانکمی ت آن را گوشزدیاهم

 .ستاان قابل اجرکط، در هر زمان و میدر صورت تحقق شرا یو خارج یداخل
ت یشـور و هـدا  ک ةو ادار ،ت هدایت جامعه در جهت مصـالح دنیـوي و اخـروي   یبا هو ،»سیاست« 
ف قلـوب دارد.  یمعنادار با تأل يوندیپ ،ى و معنوىاعم از ماد ،جامعهفرد و مصالح ن یهمراه با تأم یعموم

اهـداف   ةننـد کنیدو، تأم را هریز ؛از باب وحدت در هدف است یده در نگاه اسالمین دو پدیا ییهمسو
ز یـ ت نیـ ن واقعیـ ادآور ای ،یین همسویاست. ا یامت و نظام اسالم یتیو امن ی، اجتماعیو مصالح فرهنگ

ن یبـ  يدیمراد و مر يوند معنویجاد الفت و پیة اویشبا  ،یل اسالمیاست اصیس یه راهبرد اساسکباشد یم
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ـ ا میـ وم کـ م و محکنه نسبت حـا  ؛دشویماران و شهروندان استوار یشهر ه در سرشـت  کـ  یتـ یو رع کال
 نهفته است. یرالهیغ يورزاستیس

در  یومـت اسـالم  کح» یعموم یپلماسید«فعال شدن  يبرا ايثر و پردامنهؤم یابزار مال ،ف قلوبیتأل
افـراد،  جلـب   يبـرا ات، کـ ن سـهم از ز یـ اسـت. ا » یاسـت خـارج  یس«و » یاست داخلیس« ةحوزهر دو 

ف دولـت  یه نشر آن از وظاکد و معارف حقه ـ  یت آنان به توحو دعو ،رمسلمانیغ يهاگروهو  هاانیجر
ن یـ نظر از اع مـورد یبه اهـداف وسـ  توان میقلوب  ۀمؤلفاستفاده از سهم  بارود. یار مکهبـ   است یاسالم

 ؛د بسـت یـ تب حق، امکد و گسترش روزافزون مذهب و میتوح ۀلمک يجهت اعتال ،یقرآنـ  یم فقهکح
شـوندگان بهـره   فیتـأل از سهم ت، ین امنیو تأم ،دهایو تهدها دشمنیاهش ک يبرا توانیم یه گاهکچنان

   گرفت.
 ؛و ابدان اسـت » ات فطرهکز«و هم » ات اموالکز«عظام، هم  يفقهااتفاق به ،»ف قلوبیتأل« یمنبع مال

 )185ص ،ق1421 ،مغنیـه (اسـت.  یکـ یاسـالم   يبـه اتفـاق فقهـا    ،اتکـ دو نوع ز را موارد مصرف هریز
ف قلـوب مصـرف   یتـأل  يبـرا  تـوان یمـ ز یاهللا نلیمعاصر، از سهم سب يفقها از یح برخیتصربه همچنین

 یتـوجه قابـل  یمنـابع مـال   يدارا یم فقهـ کـ ح، امـر  نیابا توجه به  )71، ص24ج، ق1410 ،خویى(.ردک
در  رگـذار یتأث ییامـدها یو پ ،ر و قابـل اعتنـا  یار چشمگیبس یجینتا ،مکن حیا يجراان، یخواهد بود. بنابرا

 .  خواهد داشت ینظام اسالم یاست خارجیفعال در س یپلماسیو د یاست داخلیس يهاعرصه
ه کـ خواهـد شـد    كدر یخوببه ی، وقتیاسیس ۀف قلوب در عرصین بحث و استفاده از تألیت ایاهم

 ینـ یع يامـدها یبـه پ  سپس ؛ن توجه گرددیو قدرت نرم در عصر نو یعموم یپلماسیت دینخست به اهم
ـ یاست و ابزار تزویس یه گاهکگر و سلطه ياستعمار يهاقدرتن یرد نوکیرو گـر ابزارهـا   یش از دیر را ب

 بـا ، یپلماسـ یجنـگ نـرم و در عرصـۀ د    يدر فضـا تـوان  میگاه آن شود.دقت  ،اندر دادهمورد اهتمام قرا
دشـمن   يریـ اسـت تزو یو س یمـال  يهـا مقابله بـا ابزار  براي ،ف قلوبیثر تألؤارآمد و مک ابزاراستفاده از 

ز در یـ ، در عصـر حاضـر ن  ینظر قـرآن و فقـه اسـالم   مـورد » ف قلوبیتأل«ه، کنیا تاًینهاد. رک یشیاندچاره
 ینقـش اصـل  و ت یـ هو ،ینـ ید طیالشـرا جامعان ید به دست مجریو با تواندیماست ین سینو يهاعرصه

  ابد.  یش را باز یخو
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ـ  )،ق1407( حسـن بن جعفر الدیننجم حلّى،  مؤسسـه  ،ن، قـم گـرا یحیـدرى و د  محمـدعلى  حیصـح ت، شـرح المختصـر   یالمعتبرف
 سیدالشهداء(ع).

 .انتشارات اسالمى ،دوم، قم چ ،الفتاوى لتحریر الحاوي السرائر ق)،1410( احمدبن منصور محمدبن حلى،

 العلم. مدینۀ ،قم چ بیست و هشتم، ،الصالحین منهاج )،ق1410( سیدابوالقاسم ى،ئخو

 .نابی جا،یب ،)ثقىشرح استداللى عروة الو(موسوعۀ اإلمام الخوئی  )،اتیبـــــ (

 ، مترجم.ان، تهرانین ظفریحس ۀ، ترجماستید سیل جدیه و تحلیتجز )،1364( دال، رابرت

 دارالعلم. ،روتیداودى، ب عدنان صفوان تصحیح ،القرآن غریب فی المفردات )،ق1412( محمد بنحسین اصفهانى، راغب

 .قومس ،، تهرانیاردستان یعل ۀ، ترجماسالم یاسیشۀ سیاند )،1387( ی. جين.آیروزنتال، ارو

 سبزوارى. اهللاتآی دفتر ،قم چ چهارم،، والحرام الحالل بیان فی األحکام مهذّب )،ق1413( سیدعبداألعلى سبزوارى،

 .یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالم ،، قمیاسیقواعد فقه س )،1387( هللا، روحیعتیشر

 اسالمی.غات یدفتر تبل ،قم ،چ دوم ،اسالم یاسیفقه س )،1377( ، ابوالفضليورکش

 .نابی ،قم ،چ دوم ،الفقیه یحضره ال من )،ق1413( على محمدبن صدوق،



   ۱۰۵ استيف قلوب و سيتأل

منـد و  بهـره  محمد حِیتصح و قیتحق ،بالدالئل األحکام تحقیق فی المسائل ریاض )،ق1418( معاذ ابىبن محمدبن سیدعلى طباطبائى،
 البیت.آل مؤسسه ،گران، قمید

 مدرسین. جامعه ،قم ،همدانى موسوىسیدمحمدباقر  ۀ، ترجمر القرآنیتفس یزان فیالم )،1374( نیدمحمدحسی، سیئطباطبا

 ناصرخسرو. ،تهران ،چ سوم ،القرآن تفسیر فی البیان مجمع )،1372( حسن بنفضل طبرسى،

 .يمرتضو یتابفروشک ،تهران چ سوم، حسینى، سیداحمد حیصحت، البحرینمجمع )،ق1416( الدینفخر طریحى،

 ه.یتب االسالمکدارال ،، تهرانچ چهارم ،امکب االحیتهذ ق)،1407( حسن ، محمدبنیطوس

 .المرتضویۀ المکتبۀ ،تهران ،چ سومکشفى،  سیدمحمدتقى تحقیق ،اإلمامیۀ فقه فی المبسوط )،ق1387ـــــ (

 .ین ،تهران چ هفدهم، ،استیعلم س يادهایبن )،1386( عالم، عبدالرحمن

  محقق. ،حسون، قم محمد شیخ تصحیح، انیالب )،ق1412( یکمحمدبن م ،)اول دیشه( یعامل
 ،قـم  کالنتـر،  سـیدمحمد  تحقیـقِ ، الدمشقیۀ اللمعۀ شرح فی البهیۀ الروضۀ )،ق1410( احمـد  بنعلىبن الدینزین ،)ثانى شهید(عاملى 

 داورى. کتابفروشى

 اسالمى. انتشارات ،حسون، قم محمد خشی حیصحت ،المتعلمین تبصرة شرح )،ق1414( الدینضیاء آقا عراقى،

 زمستان. ،تهران چ چهارم، ،غرب یاسیاد فلسفۀ سیبن )،1384( دیت، حمیعنا

 .الهجرة ،قم چ دوم، ،نیالع )،ق1410( احمد بنخلیل فراهیدى،

 الرساله. ۀموسسجا، یب چ ششم، ،اتکفقه الز )،ق1401( وسفی، يقرضاو

 داراالضواء. ،، بیروتافیاصول ک )،ق1413( کلینی، محمدبن یعقوب

 .تاب پروازک، تهران چ دوم، ،يوش آشوریدار ۀ، ترجماریشهر، )1374( ولوکی، نیاولیکما

  .تب االسالمیهکدارالجا، ، بینواربحاراال)، 1362مجلسی، محمدباقر (
 .تبلیغات اسالمی ، دفترقم چ سوم، ،مبانی شناخت ،، محمد)1370( شهريمحمدي ري

 .ۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)سسؤم ،، قمسیاسى اسالم ۀنظری )،1378( محمدتقى ،مصباح

 النشر. و للترجمۀ الکتاب مرکز ،تهران ،الکریم القرآن کلمات فی التحقیق )،ق1402( حسن مصطفوى،

 دارالجواد. ،روتیب چ دهم، ،الخمسۀ المذاهب على الفقه )،ق1421( محمدجواد مغنیه،

 انصاریان. ،قم ،چ دوم ،)الصادق(ع اماإلم فقه)، ق1421ـــــ (

 .نا، بی، قمالمقنعۀ )،ق1413( نعمان محمدبن محمد مفید،

 .اإلسالمیۀ دارالکتب ،، تهرانر نمونهیتفس )،1374و دیگران ( ، ناصريرازیارم شکم

 .المؤمنینامیر امام ۀمدرس ،قم چ سوم، ،الفقهیۀ القواعد )،ق1411ـــــ (

 الهادي. ،قم درایتى، محمدحسن و مهریزى مهدى تصحیح ،الفقهیۀ القواعد )،ق1419( حسندسیدمحم بجنوردى،موسوي 

 .خمینی(ره) امام آثار نشر و تنظیم ۀسسؤم ،چ چهارم، تهران ،امام صحیفه )،1386( اهللادروحی، سینیخمموسوي 

 .خمینی(ره) امام آثار نشر و تنظیم ۀسسؤم ،تهران ،نهم چ ،هیت فقیوال )،1378ـــــ (

۱۰۶      ۱۳۹۱، سال چهارم، شماره اول، بهار و تابستان  

 دارالعلم. ،قم ،الوسیلۀ تحریر )،تایبـــــ (

 ر.کتف ،، قماتکتاب الزک )،ق1413( ینعلی، حسيمنتظر

 اسالمى. ،، تهرانفارسى - عربى ابجدى فرهنگ )،ق1410( رضا مهیار،

 العربی. التراث دارإحیاء ،روتیب هفتم، چ قوچانى، عباس حیصحت ،اإلسالم شرائع شرح فی الکالم جواهر )،تایب( محمدحسن نجفى،

 ۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).سسؤم ،قم چ دهم، ،اسالم یاسینظام س )،1385( ، محمدجوادينوروز


