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چکیـده
در این مقاله ،نظرات فقهای شیعه در چهار دوره :قبل از صفوییه ،صفوییه ،موفرووه و انقف
اس می (در هر دوره ،سه یا چهار فقیه) در خصیص معیار و مف
الکور و دار الحر

رفرای یعیفین دار امسف ا ،دار

که سه موهیا اساسی و رنیادی در فقه روارط رینالملل میراشند ،مفیرد رررسفی

قرار گرفته و موخص شده در مجمیع میییان نظرات فقهاء شیعه را در قالب سه گروه ،دستهرندی
کرد -1 :فقیهانی که معتقدند م

ررای یعیین دار امس ا و دار الکور اجرا یا عدا اجفرای اککفاا

اس می است (شهید اول)  -2فقهایی که معتقدند م

ررای یعیین دار امس ا و دار الکور اکثریت

یا عدا اکثریت جمعیت مسلمان است (آیتاهلل منتظری)  -3فقهایی که معتقدند م

ررای یعیفین

دار امس ا و دار الکور استقرار ککیمت و کاکمیت اس ا و کور است (شیخ ویسی ،ع مه کلفی،
اماا خمینی و  )...همچنین موخص شد که فقهای دوره مورووه و انق

اس می عمدیاً قائفل رفه

معیار سیا یعنی استقرار ککیمت ررای یعیین دار امس ا و دار الکور هستند و این معیار ریوفتر رفا
شرایط امروز نظاا رینالملل و روارط رینالملل که مبتنی رر نظاا ملت -دولت میراشد همفاهنیی و
یطارق دارد .رنارراین ،در فقه روارط رینالملل شیعه ،م

و معیار سیا رفرای یعیفین دار امسف ا و

دار الکور ،هم ورفداران ریوتر و هم قارلیت یطارق را شرایط امروز نظاا رینالملل را دارد ره نحفیی
که میییاند هم روارط دولتهای اس می را یکدییر و هم روارط آنها را سفایر دولفتهفای کفافر را
یبیین کند.
▪ واژگان کلیدی:
فقه ،روارط رینالملل ،دار امس ا ،دار الکور ،دار الحر  ،فقه روارط رینالملل

مقدمه
عناوین سه گانه دار االسالم ،دار الکفر و دار الحرب ،سه عنوان باسابقه و کهنی است که از
صدر اسالم در میان فقهای اهل سنت و امامیه به کار رفته و برای قرون متمادی ،رابطه جهاان
اسالم با جهان کفر از منظر سیاسی و بینالمللی بر اساس آن تنظیم شده اسات باا توجاه باه
استقرار نظام جمهوری اسالمی در ایران ،امروز بیش از هر زمان دیگاری ،کنکااو و کااوو در
خصوص این مفاهیم و انطباق آن با نظام بینالملل امروز بهویژه بارای کارشناساان ممالمان و
ایرانی در رشته روابط بینالملل ضروری به نظر میرسد بر همین اساس ،در پژوهش حاضار در
نظر است تا به بررسی دقیقتر این مفاهیم سه گانه در آثار فقهی پرداخته و نهایتاً به انطباق این
مفاهیم با وضعیت بینالمللی امروز جهان پرداخته شود
بررسی متون فقهی نشان میدهد که از همان صدر اسالم ،مفاهیم فقهای دار االساالم،
دار الکفر و دار الحرب ،مبنای نگاه فقها و سیاسیون ممالمان باه رواباط باینالملال و نظاام
بینالملل زمان خود بوده است در کتابهای مختلف فقهی ،فقها بارها به عناوینی چون کافر
حربی ،کافر غیر حربی ،کافر ذمی و مفاهیمی از این دست اشاره کردهاناد اماا ساؤال اصالی
این مقاله آن است که در قرون اخیر و شرایط جدید نظام بینالملل بعاد از دوره وساتفالی و
ایجاد نظام ملت -دولت به عنوان پایه تعامالت بازیگران در نظام بینالملل جدید ،نگاه فقهاا
به نظام بینالملل چگونه بوده است؟ با توجه به تغییرات اخیر در نظام بینالملل و فروپاشای
نظام خالفات و نظاام اماراراوری باه عناوان دو مادل حکاومتی عماده در جهاان قادیم و
جایگزینی آن با مفهوم جدید ملت -دولت ،آیا مفاهیم سه گانه دار نیز دچاار تحاول کمای و
کیفی شده است یا خیر؟ آیا این مفاهیم همچنان میتواند مبنای تعامال دولات اساالمی باا
نظام بینالملل باشد؟ معیارهای تعیین کننده دار االسالم ،دار الکفار و دار الحارب چیمات؟
رابطه میان دولتهای اسالمی با توجه به تعدد دولتهای اسالمی چگونه بر اساس مفهوم دار
االسالم ،قابل تبیین است؟ مبنا و مالک تعامل و تقابل جمهوری اسالمی ایران به عنوان یک
دولت اسالمی شیعی ،با نظام بینالملل و دولت های اسالمی و غیر اساالمی از کادام مفهاوم
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تبعیت می کند؟ آیا در میان فقها در خصوص این مفاهیم ،اجماع و اتفاق نظر وجود دارد؟ آیا
بعد از دوران وستفالی ،در نگاه فقها به مفاهیم دار االسالم ،دار الکفر و دار الحارب تغییار باه
وجود آمده است؟
اینها تنها بخشی از سؤاالت متعددی است که برای یک محقق مملمان در حاوزه رواباط
بینالملل در ارتباط با این مفاهیم بنیادی در فقه روابط بینالملل شیعه وجود دارد ماروری بار
ادبیات موجود در این حوزه ،نشان میدهد که تا چه اندازه ابهامات و نظریات متفاوتی پیراماون
این مفاهیم وجود دارد این موضوع ،بهویژه در خصوص اهل تمنن بیشتر مشاهده میشود و از
آنجا که معیارهای ارائه شده برای تعیین دار االسالم و دار الکفر در میان اهل تمانن ،کمتار باا
شرایط جدید همخوانی دارد ،اکثر روشنفکران دینی اهل سنت ،یا قائال باه عادم کاارائی ایان
مفاهیم در شرایط امروزی شدهاند و یا تالو کردهاند مفااهیم جدیادی را عرضاه نمایناد لا ا
برخی به ظهور یک دوره جدید در ارائه مفاهیم اسالمی برای تبیین نظام بینالملل ،بعد از دوره
اسالمگرایی اشاره کردهاند (تااجبخش  )340 :1389در ایان دوره ،باه نقاد تقمایمبنادی دار
االسالم و دار الحرب پرداخته شده و آن را تنها پاسخگوی شرایط همان زمانه گ شته در جهت
تعریف فضا و قواعد سرزمینهای اسالمیدانمتهاند به عنوان مثال ،ابوسلیمان مدعی اسات کاه
تعریف تنگنظرانه رووشناسی قدیمی مملمانان باعث انعطافناپا یری و انحصااررلبی شاده
است (تاجبخش  343 :1389به نقل از  )Sulayman 1994العلوانی از این هم فراتر میرود و
میگوید تقمیم جهان به دو منطقه جنگ و صلح ،امکان گفتگوی راستین میان تمادنهاا را
تضعیف میکند (تاجبخش  343 :1389باه نقال از  )Al Alwani 1998: viiایناان نقطاه
عزیمت خود را از این واقعیت میگیرند که تقمیم دوپارهای جهان به اساالم و کفار ،پایاهای
در قرآن و سنت ندارد بلکه زاده تالشی بوده است که انمانها برای سردر آوردن از مناسبات
میان دولتها به عمل آوردهاند رارق رمضان مینویمد اصالً بر ما واجب نیمات کاه از ایان
مفاااهیم پشااتیبانی کناایم (تاااجبخش  344-143 :1389بااه نقاال از Ramadan 1999:

 )130رمضان ترجیح می دهد برای کشورهای غربی با توجه باه اینکاه حقاوق ممالمانان در
آنجا محفوظ است و بین ملتها بطور ممتقیم یا از رریق سازمان ملل پیمانهایی به امضاا
رسیده است ،اصطالح دارالعهد یا دار االمن را به کار ببرد (تاج بخاش  344 :1389باه نقال

بررسی معیارهای تعیین دار االسالم ،دار الکفر و دار الحرب و 117 / ...

از  )Ramadan 1999: 125-7ثابت نیز میگوید بازنگری در ایان تقمایمبنادی دوتاایی باا
توجه به جریاان پویاای نیروهاا و مناافو ضاروری اسات (تااجبخش  344 :1389باه نقال
از )Sabet 2003: 185-6
برخی دیگر نیز به دو رویکرد بالقوه متضاد در دل تفکر اسالمی یعنی رویکارد فقهای و
رویکرد شناختی اشاره و معتقد شدهاند که رویکرد فقهی که بر فقه و شریعت پایه میگیارد،
نگاهی مطلق و غیر تاریخی به انمان دارد ولی رویکرد شناختی که بارای نموناه نوگرایاان و
جنبش اسالمیکردن دانش و نیز سنتهای گنوسی و صوفی از آن پیاروی مایکنناد بارای
تعامل میان انمان و تاریخ ارزو قائل هماتند و لا ا برداشات فقهای از اساالم ،دلمشاغول
ممئله تکالیف انمان است و برداشت شناختی از اسالم به روح اسالم میپردازد و باا محایط
خود تعامل دارد و تاریخمندی انماان و تفمایر انماان از ما هب را مایپا یرد( ،تااجبخش
 348 :1389به نقل از  )Mirbagheri 2006: 3-4ل ا بهتر است از رویکرد شناختی به جای
رویکرد فقهی برای تبیین پدیدههای روابط بینالملل استفاده کرد در میان اندیشمندان اهل
سنت ،به دلیل مضیق بودن مفهوم دار االسالم و دار الکفر ،رویکرد انکار و یا اختاراع مفااهیم
جدید و یا عدم پ یرو نگاه فقهی اتخاذ شده است این در حالی اسات کاه در نگااه فقهاای
شیعی ،وضعیت متفاوت است و نگاه های متفاوت فقهی در مورد این مفاهیم وجاود دارد کاه
امکان تطبیق آن با شرایط امروز روابط بینالملل را فراهم میکند گرچه همتند کمانی کاه
به دلیل عدم شناخت دقیق نگاه فقه شیعی نمبت به این مفاهیم ،گمان کاردهاناد کاه ایان
مفاهیم در فقه شیعی نیز دیگر کاربرد ندارد و باید به فراموشی سارده شود
بهعنوان مثال ،برخی گفتهاند دو دستگی و تقمیمبنادی دار االساالم و دار الکفار تنهاا
مناسبات میان دولتهای اسالمی و غیر اسالمی را تنظیم میکند (تاجبخش  333 :1389به
نقاال از  )Bouzenital 2007: 36و از آنجااا کااه متعاادد بااودن دولااتهااای اسااالمی در
گ شااته امااری قاباال تصااور نبااوده ،فقهااا بااه موضااوع تنظاایم رابطااه میااان دولااتهااای
اسالمی نارداختهاند به نظر این عده ،از زمانی که جهان اسالم در دوران عباسایان ( -1258
 )750نخمتین اماراروری خود را بنا نهاد تا دوران اوج تمدن اسالمی در اماراتوری عثماانی
( ،)1281-1923فرض بر آن بوده که این دوگانه باوری ،مفهوم محاوری رواباط باینالملال
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اسالمی را تشکیل میدهد و هدف نهایی اسالم مطابق این دیدگاه ،برپایی امت اسالمی است
که در آن شریعت اسالمی حکمفرماست و وظایف مملمانان را تعریاف مایکناد (تااجبخش
 )334 :1389و در دوره جدید باید چارچوبهای دیگری را اختراع کرد
نگارندگان این پژوهش ،بر آنند تا ابتدا به بررسای دقیاق ایان مفااهیم از نگااه فقهاای
شیعه پرداخته و با روشنسازی و شفافسازی تعاریف مربوره و برگزیدن تعریفی کاه تقریبااً
اجماعی و یا مورد قبول اکثر فقهاست ،به بررسی این نکتاه باردزاناد کاه آیاا ایان مفااهیم
سنتی ،برای تبیین شرایط امروز کارائی ندارد و یا اینکه برخالف تصور موجود ،ایان مفااهیم
همچنان کاربرد دارند و میتواند مبناای فقهای – سیاسای تعامال دولات اساالمی باا نظاام
بینالملل باشد هرچند در منابو فقهی ،بحثهایی در باره شناساندن و تبیین عناوینی چاون
داراالسالم ،دارالکفر و دارالحرب و بیان حدود و نمونههاای آنهاا ،بیاان شاده ،ولای مناابو و
مباحث فقهی جدید ،با توجه به مرزبندیهای نوین و دگر گونیهای شاگفت در مناسابات و
ارتبارات بینالمللی معاصر ،آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته اسات از ایان رو تصامیم
گرفته شد تا با بررسی نظر علمای متقدم و متأخر پیرامون انواع دارها (دار االسالم ،ارالکفر و
دار الحرب) ،به انطباق این مفاهیم با شرایط جدید نظام بینالملل و رویکردی که یک دولات
اسالمی باید برای تعامل و تقابل با کشورها داشته باشد ،پرداخته شود
در این مقاله ،ابتدا به تعریف این مفاهیم پرداخته خواهد شد ساس ،باه بیاان دیادگاه
فقهای برجمته در چهار مقطو پیشا -صفویه ،صفویه ،مشروره و انقالب اساالمی پرداختاه و
اینکه نظر فقهای این دورهها پیرامون این مفاهیم چگونه است از هر دوره ،سه یا چهار فقیاه
از میان فقهای برجمته این دورهها انتخاب شده است در بخش آخار مقالاه ،تاالو خواهاد
شد تا نظرات مختلف فقها در ایان دورههاا ،تجمیاو و دساتهبنادی شاود و ضامن بررسای
تفاوتها ،به تطبیق آن با شرایط جدید نظام بینالملل پرداخته شود
در این مقاله ،صرفاً ساه مفهاوم بنیاادی دار االساالم ،دار الکفار و دار الحارب بررسای
می شود و بررسی محتوایی دیگر سرزمینها ،مانند دارالعهد ،دارالصلح و غیاره ،موضاوع ایان
مقاله نمیباشد از ررفی به اعتقاد نگارندگان سایر دارها ،زیرمجموعه دار االسالم و دار الکفار
در نظر گرفته میشوند
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بررسی مفاهیم
واژه دار در لغت به معنای محل ،ممکن ،مکاان ساکونت ،شاهر ،قبیلاه و کشاور آماده
است (به نقل از الزبیدی ،تاج العروس ج  ،3ص  212نرمافزار الشامله) این واژه ،نزدیکترین
مفهوم به سرزمین در حقوق اسالمی یا فقه است که با اضافه شدن به عناوین دیگر ،مفااهیم
مختلفی را به وجود آورده است فقها کشورها یا دارها را ،به لحاظ موضعی که در برابر اسالم
از نظر اعتقادی و سیاسی در پیشگرفته اند ،تقمیم نموده و مباین هار دار را هماان حاالتی
قرار داده اند که مردمشان از نظر عقیدتی و سیاسی برای خود برگزیدهاند (عمید 10 :1389
به نقل از عمید )215 :1367
فقها عمدتاً در قالب تعریف مفاهیم دار االسالم ،دار الکفار و دار الحارب ،نگااه خاود را
نمبت به مفهوم دار یا سرزمین بیان نمودهاند (عمید  )12 :1389بر این اساس ،دار االساالم
در لغت به معنای سرزمین یا شهر و کشوری است که محال اجتمااع ممالمانان اسات و یاا
مکانی است که قبیلهای که به اسالم اعتقاد دارناد ،در آن ساکونت دارناد اماا در اصاطالح،
تعاریف متفاوتی از سوی فقها برای دار االسالم ارائه شده است و هار یاک ماالک خاصای را
برای تعریف آن معتبر دانمتهاند که در بخش نظرات فقها به آن پرداخته خواهد شد
دارالکفر سرزمینی است که حاکم آن و اکثریات جمعیات آن کاافر هماتند و قاوانین
حاکم بر آن قوانین غیر اسالمی است؛ خواه مملمانان در آن سرزمین سکونت داشاته باشاند
یا خیر .بر این اساس ،دارالکفر بخشهای گوناگونی پیدا میکند مانناد دار االعتازال و غیاره
که بررسی آنها مقاله دیگری را میرلبد
واژه حرب که دار به آن اضافه شده به معنای دشمنی ،غضب و عصبانیت و باه عباارتی
ستیزه و جنگ است که در صورت استمرار به محاربه میانجامد زیرا ستیزه و حرب ،سبب از
بین بردن جان و یا اتالف مال و دارایی است اگر به جلوی ممجد ،محراب گفته میشود باه
این جهت است که نمازگزار با حضور قلب خود در نماز ،با شیطان و هوای نفس ،در ساتیز و
نبرد است (علیشاهی )87 :1392
در قران ،حرب با اشتقاقهایش مانند حرب ،یحاربون ،حارب ،محراب ،محاریب 11 ،باار
بکار رفته است مثالً در سوره بقره آیه  279و مائده آیه  64و آیاه  33آماده اسات در ایان
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آیات برداشت می شود که در مفهوم حرب ،جنگافروزی و ستیزهجویی وجاود دارد کاه گااه
تشدید میشود و به محاربه میانجامد و حارب و محارباه ،باا تاالو بارای آسایب رسااندن
نامشروع به دیگران همراه است در روایات ،محارب به کمی ارالق میشود که سالح بکشاد
و فقیهان همین قید را در تعریف محاارب آوردهاناد (شایخ روسای  )297 :1400بناابراین
حرب و محاربه ،ستیزه جویی با حق است که البته با سالح و در جنگ تحقق مییاباد البتاه
در صورتی که جنگ و قتال فعلی در میان نباشاد ولای از رارف کاافران ساعی و تاالو در
جهت آسیب رساندن به مملمانان وجود داشته باشد ،باز این واژه بکاار مایرود (علیشااهی
 )88 :1392ل ا در تعریف دار الحرب گفتهاند سرزمینی است که سااکنان آن کاافر باشاند و
اهالی آن با مملمانان رابطه دوساتانهای نداشاته و معاهادهای امضاا نکارده و باا ممالمانان
رابطه ای خصمانه دارند و مملمانان در آن سارزمین در اماان نیماتند (عظیمای شوشاتری
 95 :1386و علیشاهی  )91-90 :1392بنابراین ،دارالحرب سرزمینی است که کفاری که در
آن سکونت دارند با اسالم و مملمین دشمنی و سر جنگ دارند
نظرات فقها در خصوص دارهای سه گانه
الف -دوره قبل از صفویه
شیخ طوسی
شیخ روسی از بزرگترین محدثان و فقیهان شیعه ( 385-460ق) دار االسالم را به سه
قمم تقمیم میکند:
 -1سرزمینی که توسط مملمانان و در زمان اسالم ساخته شده است و مشرکان بر آن
راه نیافتهاند مانند بغداد و بصره،
 -2دار الکفری که مملمانان بر آن غلبه یابند و آن را از رریق صلح به دست آورناد و
ساکنان آن جزیه تعیین کنند،
 -3داری که متعلق باه ممالمانان باوده باشاد و مشارکان آن را تصارف کنناد مانناد
ررروس (عمید  12 :1389به نقل از روسی  )343 :1387بار ایان اسااس بایاد فلماطین
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اشغالی ،اساانیا و را نیاز کاه زماانی در تصارف ممالمانان باوده و در اشاغال کفاار اسات،
داراالسالم به حماب آورد (المبموط ج  343 :2و موسوی بجنوردی)90:
شیخ در جایی دیگر ،ساکنان دار االسالم را نیز به سه دسته تقمیم مینماید و مایگویاد
المقیم فی دار االسالم علی ثالثه اضرب مملم ،ذمی و ممتامن و وظیفه امام یا حاکم اساالمی
را حمایت از این سه دسته و ایجاد امنیت میان آنها میداند (عمید )13 :1389
شیخ در جلد دوم المبموط ،سرزمینهایی که حکم اسالم در آن اجرا مایشاود را نیاز
سه دسته مینامد:
 -1یک دسته از آن را مملمانان احداث کردهاند،
 -2دستهای که با لشگر کشی فتح شده است،
 -3دستهای که از رریق پیمان صلح فتح شدهاند (عمید  13 :1389به نقل از روسای
)45 :1387
شیخ در المبموط ،وقتی صحبت از دار الحرب میکند ،صاراحتاً کلیماای روم را مثاال
می زند (مجموعه آثار ،المبموط ،ج  343 :3و عمید  12 :1389باه نقال از روسای :1387
 )343شیخ در جای دیگر در تفمیر التبیان نیاز در تفمایر آیاه للفقارا المهااجرین الا ین
اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضال من اهلل رضاوانا اشااره مایکناد کاه مهااجرین
یعنی کمانی که از مکاه باه مدیناه یعنای از دار الحارب باه دار االساالم مهااجرت کردناد
(مجموعه آثار ،التبیان ،ج  564 :9و  )567همچنین در تفمیر التبیان اشاره دارد که مکاه در
سنه هشتم فتح شد و بنابراین به دار االسالم تبدیل شد (التبیان ج  )173 :5بنابراین شایخ
از مکه قبل از فتح توسط مملمین ،تعبیر به دار الحرب میکند
شیخ در المبموط کافر را به سه دسته معاهد ،ممتامن یا حربی تقمیم میکند شایخ در
ادامه اشاره میکند که کافر معاهد همان کافر ذمی است و کافر ممتامن کمی است که با امان
برای رساندن نامهای یا برای حاجتی مانند تجاارت و امثاال آن وارد دار االساالم شاده و کاافر
حربی کمی است که به روشنی و به قطو و یقین در دار الحرب باشد تعریفی نیز که شایخ در
المبموط از حربی ارائه میکند ،آن است که حربی کمی است که از مملمین جداست و در دار
الحرب زندگی میکند (مجموعه آثار ،المبموط فی الفقه االمامیه ،ج )5 :7
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عالمه حلی
عالمه حلی فقیه بزرگ شیعی که در دوران سیطره مغولها زندگی مایکارد ،باا رارح
تقمیمبندی فقهای شافعیه ،میگوید شافعیه ،دار االسالم را به سه دسته تقمیم کردهاناد -1
داری که ممالمانان آن را ایجااد کارده باشاند مانناد بصاره ،کوفاه و بغاداد -2 ،داری کاه
مملمانان آن را فتح و تملک کرده باشند و برای اهل آن جزیه تعیین نموده باشند کاه ایان
قمم نیز دار االسالم است زیرا حکم اسالم در آن جاری است  -3داری کاه مشارکان بار آن
تملط یابند مانند ررسوس که متعلق به اسالم بوده است و مشرکان بر آن غلبه یافتهاند اماا
نظر قوی تر این است که دار االسالم بر دو نوع اسات -1 :داری کاه ممالمانان ایجااد کارده
باشند  -2داری که مملمانان آن را فتح نموده باشند مانند مداین و شام (عمیاد 13 :1389
(ت کره الفقها ،کتاب اللقطه ،چاپ سنگی) عالمه میگوید بر اساس معیاری که پا یرفتیم دار
الکفر نیز بر دو قمم است :سرزمینی که متعلق به مملمین بوده و کفار بر آن مملط شدهاند
مثل ساحل و دوم سرزمین هایی که از ابتدا متعلق به مملمانان نبوده اسات (عمیاد :1389
 14به نقل از اسدی حلی (بیتا) )276
شهید اول صاحب کتاب لمعه
شهید اول (شمسالدین محمد بن مکی بن محمد شامی عاملی) که در قرن  8هجاری
قمری میزیمت ( 734-786ق) مالک اجرای احکام اسالمی را در تعریف دار االسالم دخیل
دانمته و اینکه خالی از وجود کفار باشاد البتاه شاهید اول وجاود کفااری کاه در عهاد باا
مملمانان همتند در آن منطقه را بالاشکال میداند (المراد بدار االسالم ما ینفد فیهاا حکام
االسالم فاال یکاون بهاا کاافرا اال معاهادا (باه نقال از شاهید اول  1417ق ،ج  ،3ص )78
برداشت شهید اول از روایت اسحاق بن عمار این است که ماراد از روایات «اذا کاان الغالاب
علیها المملمین» غلبه جمعیتی مملمین بر غیر مملمین اسات و لا ا معیاار داراالساالم را
غلبه جمعیتی مملمین میداند (القواعد الفقیه ،ج )505/1
او از ررفی اجرای احکام اسالمی را نیز به عنوان یک مالک برای دار االسالم باودن بار
میشمرد و ل ا دار الکفری که در آن احکام اسالم جاری باشد را دار االسالم میداناد شاهید
اول دار الکفر را نیز سرزمینی میداند که احکام کفار در آن اجرا میشود (عمیاد 14 :1389
به نقل از مکی عاملی)78 ،1417 ،
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ب -دوره صفویه
محقق کرکی صاحب جامع المقاصد
محقق کرکی یا محقق ثانی صاحب جامو المقاصاد کاه در قارن دهام قماری زنادگی
میکرد و از فقها و علمای مشاهور در عصار صافوی اسات ،دار االساالم را شاامل دو بخاش
دانمته است -1 :سرزمین هایی که خود مملمانان آن را به وجاود آوردهاناد مثال بغاداد -2
منارقی که به دست مملمانان فتح شده است (عمید 14 :1389 ،به نقل از حمینی عاملی،
 ،1419ق)589 ،
مال محسن فیض کاشانی
مال محمن فیض کاشانی از دیگر فقهای شیعه است که در قرن یازدهم هجاری قماری
( 1007-1091ق) و دوره صفویه زندگی می کرد او همانند شهید اول در تعریف دار االسالم
بیان میکند دار االسالم التی ینفد فیها احکامه (عمید  14 :1389به نقال از فایض کاشاانی
(بیتا) )233 ،و معتقد است که مالک برای تعیاین دار االساالم بایاد معیاار اجارای احکاام
اسالمی باشد
عالمه سید محمد جواد عاملی
عالمه سید محمد جواد عاملی کاه فقیاه و محادث قارن  13هجاری قماری (-1160
 1226ق) و در دوره مرجعیت آیتاهلل وحید بهبهانی باه کاربال رفات ،پاس از ذکار نظاارت
فقهای متقدم ،این که عالمه و دیگر فقها دار االسالم را داری که مملمانان بر آن غلبه یابند،
نامیده را بر این امر تفمیر می کند که نعدهم الضرب الثانی من بالد االسالم یدل علی اناه ال
یشترط فی بالد االسالم ان یکون اهلها مملمین بل یکفی کون ها فی ید االماام و اساتیالوه
علیها (عمید  14 :1389به نقل از حمینی عاملی )113 :1419
ج -دوره مشروطه
آخوند خراسانی
آخوند در یک فتوا ،تملط کفار بر سرزمینهاای اساالمی را مقدماه از دسات رفاتن بیضاه
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اسالم و زوال اسالم و استقالل مملکت عنوان میکند او در حکم ارتداد میارزا علاا اصاغر خاان
اتابک صدراعظم نیز به تملیط کفر و استیالی اجانب بر نفوس محترمه اسالمیه اشااره و باه آیاه
«وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکفِرِینَ عَلَا الْمُملِمِینَ سَبِیلًا» (نما  )141استناد میکناد (فتااوا و اساتفتا ات
سیاسا -اجتماعا آخوند خراسانا ،مجموعه آثار آخوند ،فقه فتوایی ج )321-320 :3
آخوند در بحث جهاد ،به دار الحرب اشاره میکند و میگوید اگر حربی در دار الحارب،
اسالم بیاورد ،خون او از ریختن و بچه کاوچکش از اساارت و آن بخاش از ماالش کاه قابال
انتقال و تبدیل است از مصادره در امان است اما زماین و اماالک و مماتغالت جازو غناائم
محموب میگردد آخوند در تکمله در بحاث غنیمات گارفتن عباارت باالد شارک را بکاار
میبرد آخوند در تکمله اشاره دارد که جهاد نه با کفار در صورت مصلحت جائز است آخوند
یک شرط دیگری را نیز اعالم میکند و آن اینکه جهاد نه تنها با اذن امام جائز است آخوناد
در تکمله اشاره دارد که جایز نیمات ذمای بناای خاود را مرتفاوتار از ممالمانان بماازد و
همچنین ذمی اجازه ندارد به مماجد مملمین وارد شود (آخوند خراساانی ،مجموعاه آثاار،
شرح تکمله التبصاره ،ج  )109-108 :1آخوناد در بحاث عادم جاواز دفان غیرممالمان در
قبرستان مملمین ،زن ذمی حامله از مملمان را استثنا میکند با این استدالل کاه بچاه باه
تبو پدر محکوم به اسالم است و به احترام فرزند مملمان ،مادر هام در قبرساتان ممالمین
دفن میشود آخوند اشاره می کند که این موضوع به خارر احترام محکوم به اسالم و رعایت
احکام آن است که مهمتر از رعایت احکام کفر مادر و عادم دفان او در مقباره ممالمین باه
احترام مملمین است و این موضوع از باب اسالم یعلو و ال یعلی علیه اسات (مجموعاه آثاار
آخوند ،اللمعات النیره فی شرح تکمله ج )155 :1
آخوند در آثار خود ،از واژههای ممالک اسالمی ،بالد اسالمی و صالیبیان ،باالد شارک،
ممالک خارجه و بیگانه استفاده نموده است که همان معانی دار االسالم و دار الکفر را دارناد
آخوند در فتوای جهاد علیه متجاوزان روس اشاره میکند پوشیده بر شما نباشد که جهاد بار
تماما مملمانان واجب و از ضروریات دین شمرده ماشود ،ماداما که اعداى دین هجوم بار
ثغور و ممالک اسالمیه ماآورند ،چنانچه خداوند مافرماید« :انفِاروواْ خِفَافًاا وَثِقَالًاا وَجاهِادُواْ
بِأَمْوَالِکومْ وَأ َنفومِکومْ فِا سَبِیلِ اللَّهِ»" (فتاوا و استفتائات سیاسا -اجتماعا آخوند خراساانا،
فقه فتوایی ج )385-384 :3
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از مباحث فقهی آخوند ،اینگونه استنباط کرد که رأی مورد نظر وی ،حاکمیت اساالم و
کفر برای تعیین دار االسالم و دار الکفر بوده است
شیخ فضلاهلل نوری
شیخ فضلاهلل در لوایح اشاره میکند کاه ملال اروپاا شاریعت مدوناه نداشاتهاناد لا ا
برای هر عنوان ،نظام نامه نگاشتهاند و در موقو به اجرا گ اشتهاند و ما اهل اسالم شاریعتی
داریم آسمانی و جاودانی که از باس متاین و صاحیح و کامال و مماتحکم اسات نماخ بار
نمیدارد (ترکمان  )267 :1362شیخ در لوایح افتخار میکند کاه اول کمای باوده در مقاام
اعالن و اعالی کلمه حقه اسالمیه و عدم تمالیط کفار بار اساالم و رفاو یاد ظاالم برآماد
(ترکمان  )250 :1362شیخ در نامه به مشیر الملطنه نیز به وی توصیه دارد که باه عارض
شاه برساند که از اسالم نباید گ شت و باید اجتماع ملی بشود و فریاد وا اسالما بلناد شاود و
تلگر افات به مراکز این سفارات سخت شود و به خاود اینهاا هام پیغاام ساخت داده شاود و
اعلیحضرت هم بیهوده تمکین ننمایند و جواب سخت بدهند و ان شا اهلل هیچ عیبی نخواهد
داشت و امر اسالم قوی خواهد شد (ترکمان )221 :1362
شیخ فضلاهلل با نقد مشروریت ،انگیزه روشنفکران مشرورهخواه مبنی بر تقویت اسالم
و عمل به قرآن را زیر سؤال میبرد و حمایت انگلیس از آنها و تالو آنها برای فریب عاوام و
پناه بردن به کفر را نشانهای بر انگیزههای غیر اسالمی رهبران این جنابش مایدانمات وی
همچنین کمک مالی گرفتن از انگلیس و روسیه را دلیل دیگری بر آن میدانمت کاه هادف
این روشنفکران حفظ اسالم و دولت اسالمی نیمت (ترکمان )64-63 :1362
شیخ در نامه به علمای شهرستانها اشاره میکند که امروز دشمنان ،دین شما و دولت
شما هر دو را ضعیف کردهاند شیخ اشاره دارد که در این فتنه عظمی برز االساالم کلاه الای
الکفر (ترکمان  )150 :1362شایخ فضالاهلل تعارض باه اماور دینای و اعتقاادی و ترتیاب
مقدمات اضمحالل دولت اسالمی را موضوعی می داند که صابر بار آن روا نیمات (ترکماان
 )68-69 :1362وی اشاره می کند که اشخاص بی دین و فرقه ضاله و مضله میخواهناد باه
م هب اسالم ،لطمه وارد آورند و اینکه او با آنها مخاالف اسات (ادیاب هاروی)139-138 :
شیخ فضلاهلل صراحتاً فرقهها و گرایشهای غربی را کاه منکار ادیاان هماتند ،رد مایکناد
(ترکمان )266-265 :1362
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شیخ در پاسخ به استفتائی در مورد حرمت مشروره اشاره دارد که تحمل احکام دینیاه
و اعمال قدرت و شوکت و دعا امنیت ،هر دو مکمل و متمم دیگری همتند و بنای اساالمی
بر این دو امر است ،نیابت امور نبوتی و سلطنت و بدون این دو اجرای احکام اسالمیه معطل
خواهد بود او سلطنت را قوه اجرائیه احکام اساالم مایداناد (ترکماان  )110 :1362شایخ
فضلاهلل تأکید داشت که قانون الهی ما ،مخصوص به عبادات نیمت بلکه حکام جمیاو ماواد
سیاسیه را بر وجه اکمل و اوفی داراست حتی ارو الخدو (ترکمان )57-56 :1362
گرچه شایخ فضالاهلل هام باه تعریاف مفااهیم دار االساالم و دار الکفار و دار الحارب
نارداخته اما استفاده از این مفاهیم در آثار فقهی وی و رویکرد فقه سیاسی وی با توجاه باه
فتاوی و بیانات فوق ،نشان میدهد که آنچه مورد نظر وی بوده نیز معیار حاکمیات اساالم و
کفر برای تعیین دار االسالم و دار الحرب و دار الکفر است
آیتاهلل سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (صاحب عروه)
آیتاهلل رباربائی یزدی یکی از فقهای بزرگ و نامدار قارن چهااردهم باود او در آغااز
نهضت مشروره ،همراه و همگام با مشرورهخواهان بود ولی در جریان نهضت مشاروره ،بار
اثر اشاعه افکار ضد دینی ،ادامه این حرکت را به مثابه شبی ظلمانی و آسمانی تیره و تاار در
افقی نامعلوم و مبهم یافت و برای کشف حقایق سکوت کرد و نهایتاً نیز حاضر نشد تلگرافای
در تایید مشروره و مجلس امضا کند تاا مباادا بادخواهان آن را در تضاعیف مرحاوم شایخ
فضلاهلل تبلیغ کنند (دانشنامه اسالمی ،آیتاهلل رباربائی بیتا)
او در هنگامی که دولت ایتالیا قوای خاود را بارای اشاغال لیبای در شامال آفریقاا باه
حرکت در آورده بود و مملکت ایران نیز از سوی هممایه شمالی در اشغال نیروهاای روس و
از جنوب مورد هجوم استعمار انگلیس بود ،در فتوایی گفات در ایان ایاام کاه دول اروپاایی
مانند ایتالیا به ررابلس عرب (لیبی) حمله نموده و از ررفی روسها شمال ایران را باا قاوای
خود اشغال نمودهاند و انگلیمیها نیز نیروهای خود را در جنوب ایران پیاده کردهاند و اسالم
را در معرض خطر نابودی قرار دادهاند ،بر عموم مملمین از عرب و ایرانای واجاب اسات کاه
خود را برای عقب راندن کفار از ممالک اساالمی مهیاا ساازند و از با ل جاان و ماال در راه
بیرون راندن ایتالیا از ررابلس غرب و اخراج قوای روسی و انگلیمی از ایاران هایچ فروگا ار
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نکنند زیرا این عمل از مهمترین فرایض اسالمی است تا به یاری خداوند دو مملکت اساالمی
از تهاجم صلیبیها محفوظ بماند (دانشنامه اسالمی ،آیتاهلل رباربائی بیتا)
وی همزمان با جنگ جهانی اول در سال  1332قمری و اعالم جناگ انگلماتان علیاه
اماراتوری عثمانی و کشیده شدن دامنه جنگ به عراق و پیاده کردن نیرو توسط انگلیس در
شط العرب برای تصرف بصره ،در فتوایی گفت" :فتوای ما مبنی بار دفااع در مقابال هجاوم
کفار بر بالد مملمین در همه جا پخش شده است از آنجا کاه دشامن نزدیاک شاده و کاار
سخت باال گرفته و مشکالت زیادی پدید آورده بر هر کس الزم است در عقاب رانادن قاوای
دشمن و سعی در حفاظ حادود و ثغاور اساالم ،باا هماه امکانااتی کاه دارد غفلات ناورزد
"(دانشنامه اسالمی ،آیتاهلل رباربائی بیتا)
بررسی رویکرد فقه سیاسی و فتاوای سید محمدکاظم رباربایی و لزوم حفظ حادود و
ثغور اسالم ،نشان میدهد که نامبرده نیز در بحث تعیین دار االسالم و دار الحرب ،حاکمیات
اسالم را در نظر داشته است
د -دوره انقالب اسالمی
امام خمینی (ره)
امام خمینی در استفتائات به باالد اساالما اشااره و اینکاه نصارانی در باالد اساالمی
باید مقررات بلد اسالما را گردن نهد و اینکه اگر تابو مقرّرات دولت اسالما نباشد در حکام
کافر حربا است (خمینی ،مجموعه آثار ،استفتائات ج  )125 :2اماام در تحریار الوسایله در
بحث ساختمان و ابنیه سازی هم اشاره میکند که اهل کتااب و هار کاه در حکام آنهاسات
جائز نیمت در بالد اسالمی ،معابد مانند کنیمه و صاومعه و مانناد آن احاداث کنناد و اگار
احداث کردند ،واجب است بر والی مملمین که آن را از بین ببرد (خمینای ،مجموعاه آثاار،
تحریر الوسیله)901 :
امام خمینی در فقه سیاسی خود مخالفات اساالم را باا رژیامهاایی مانناد رژیامهاای
کمونیمتی ،مارکمیمم ،لنینیمم و رژیمهای مشابه آن که با مالکیت فاردى مخاالف و قائال
به اشتراک همتند ،اعالم میدارد ایشان مخالفت صریح خود را با تاالوهاای برخای بارای

 / 128فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31بهار  ،1396شماره 1

موافق نشان دادن اسالم با مکتبهای انحرافا مارکس و امثال او اعاالم مایکناد (خمینای،
مجموعه آثار ،وصیتنامه )80-82
امام خمینی همکاری و برقراری روابط تجاری با کشورهای کافر را جائز میشمارد ولی اگر
در روابط تجارى با اجانب خوف آن باشد که به باازار ممالمین صادمه اقتصاادى وارد شاود و
موجب اسارت تجارى و اقتصادى شود ،قطو اینگونه روابط را واجب و این نحو تجارت را حارام
میداند (خمینی ،مجموعه آثار ،توضیح الممائل )457-456 :امام عقد رابطه سیاسا و تجاارى
بین دول اسالما و اجانب را نیز اگر مخالف مصلحت اسالم و ممالمانان باشاد ،جاایز ندانماته
بلکه قطو آن را واجب میداند (خمینی ،مجموعه آثار ،توضیح الممائل )457
امام خمینی در پاسخ به یک استفتا فرمود ":اگر روابط سیاسی کاه باین دولاتهاای
اسالمی و دول بیگانه بمته میشود و برقرار میگردد موجب تملط کفار بار نفاوس و باالد و
اموال مملمانان شود یا باعث اساارت سیاسای اینهاا گاردد ،برقاراری رواباط حارام اسات و
پیمانهایی که منعقد میشود بارل است و بر همه مملمین واجاب اسات کاه زماماداران را
راهنمایی کنند و وادارشان نمایند بر ترک روابط سیاسی این چنانی هر چند بوسیله مباارزه
منفی باشد "(شکوری  1361ج  400 :2به نقل از تحریر الوسایله ج  1ص  485ممائله  4و
 5و  ) 6امام در توضیح الممائل نیز اشاره دارد اگر بواسطه توسعه نفوذ سیاسا یا اقتصادى و
تجارى اجانب حتی خوف آن باشد که تملط بر بالد مملمین پیدا کنند ،بر مملمانان ،دفااع
به هر نحو ممکن و قطو ایادى اجانب واجب است (خمینی ،مجموعه آثار ،توضایح المماائل
 )456امام خمینی به صراحت در فقه فتوایی خود ،سلطه کافرین بر ممالمین را حارام و رد
میکند و پ یرو چناین سالطهای را نیاز ماردود و از ماردم و هماه ممالمین مایخواهاد
که زمامداران را مجبور به ترک آن کنند (خمینی ،مجموعه آثار ،صحیفه ج )94 :19
امام خمینی در اعالمیه مشترک آیات عظام به مناسبت ساالگرد قیاام  15خارداد نیاز
فرمود ":برنامه ما برنامه اسالم است ،وحدت کلمه ممالمین اسات ،اتحااد ممالاک اساالما
است ،برادرى با جمیو فرق مملمین است در تمام نقااط عاالم و هامپیماانی باا تماام دوَل
اسالما در سراسر جهان است "(خمینی ،مجموعه آثار ،صحیفه ج  )336 :1امام خمینی در
زمان مخالفت با کاپیتوالسیون ،نیز سخنرانی خود را با آیه "لنْ یَجْعَالَ اللَّاهُ لِلْکاافِرِینَ عَلَاا

بررسی معیارهای تعیین دار االسالم ،دار الکفر و دار الحرب و 129 / ...

الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا شروع کرد و تمام گرفتاری ملات ایاران و ملات هاای ممالمان را از اجاناب
و آمریکا دانمت (خمینی ،مجموعه آثار ،صحیفه ج  )411 – 409 :1امام تأکید دارد که نزد
اسالم سلطهجویا و غلبه بر یک قوم و زیر بار قرار دادن و به استعمار کشایدن آنهاا ،مطارح
نیمت (خمینی ،مجموعه آثار ،صحیفه امام ج )506 :12
از سیره سیاسی امام خمینی و آثار فقه سیاسای او مایتاوان نتیجاه گرفات کاه اماام
خمینی نیز مالک برای تعیین دار االسالم و دار الکفر را حکومات و حاکمیات اساالم و کفار
میداند
آیتاهلل خامنهای
آیتاهلل خامنهای هر گونه شرری در ضمن عقد هدنه که مملمانان را در حالت انفعاال
و خطرپ یری و چشم به راه خطر داشتن قرار دهد و به کافران ابتکار عمل و چیرگی بخشد،
جایز ندانمته و برای حکم عدم جواز آن به آیه لن یجعل اهلل للکافرین علیالماؤمنین سابیال
استناد می کند که خداوند هرگز برای کافران بر ضد مؤمنان راهی قرار نمیدهد ایشان پیش
قدمی مملمانان در صلح هدنه را نیز اگر مایه خواری آنان و بی عزتی و کمر شوکتشان شود
جایز نمیداند (خامنهای ،کتاب جهاد :بحث مهادنه)
آیتاهلل خامنهای در بحث فقهی خود در باب هدنه به دار الکفار و دار االساالم اشااره دارد و
میگوید وظیفه حکومت اسالمی و هیئت حاکمه مملمین است که از یکایک ممالمانان حمایات
و دفاع کند و کوشش برای نگاهداشتن مملمانان در سرزمینهای اساالمی و ممانعات از مقهاور و
منتقل شدنشان به سرزمین کفر ،از جمله ممائل اساسی آحاد مملمین اسات کاه ممائولیت آن
به عهده دولت اسالمی است (خامنهای ،کتاب جهاد :بخش مهادنه) ایشان در جاای دیگار اشااره
میکند کاه جمهاوری اساالمی در برابار کفار ایماتاده اسات (اجوباه االساتفتائات ،تجماس و
خبرچینی و افشا اسرار )1397 ،ایشان در پاسخ به استفتائات مختلاف در ماورد افارادی کاه در
سرزمین کفر ساکن همتند ،به مواردی از قبیل لزوم پرهیز از فماد ،ارتکاب حرام و تارک واجاب
(اجوبه االستفتائات ،کار کردن در دولت ظالم ،ممئله  )1359حرمات شابیه شادن باه دشامنان
اسالم و ترویج فرهنگ آنها ( خامنهای ،اجوبه االستفائات ،تشبه به کفاار و تارویج فرهناگ آناان،
ممئله  )1375دارای اشکال بودن ترویج فرهنگ غیر اسالمی دشامن و تقویات اقتصااد دشامن
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برای استعمار و استثمار سرزمینهای اسالمی و یا وارد شدن ضارر اقتصاادی باه دولات اساالمی
(خامنهای ،اجوبه االستفائات ،تشبه به کفار و ترویج فرهنگ آنان ،ممئله  )1377اشاره میکند
آیت اهلل خامنهای همچنین در جای دیگر ،دولتهای کافر و استعمارگر را دشمن اسالم
و مملمین معرفی و اینکه در صدد هجوم به سرزمین های اسالمی یاا ممالمین در سرتاسار
عالم همتند (خامنهای ،اجوبه االستفتائات ،تجارت با غیر مملمان ،ممئله )1355
ایشان همچنین میفرماید اگر خرید کاالهای وارداتی از کشورهای غیار اساالمی و اساتفاده
از آنها باعث تقویت دولتهای کافر و استعمارگر که دشمن اسالم و مملمین هماتند ،شاود و یاا
قدرت مالی آنها را برای هجوم به سرزمین هاای اساالمی یاا ممالمین در سرتاسار عاالم تقویات
نماید ،واجب است که مملمانان از خرید و بکارگیری و استفاده از آنها اجتناب کنند بادون اینکاه
فرقی بین کاالیی با کاالی دیگر و دولتی با دولت دیگر از دولتهای کاافری کاه دشامن اساالم و
مملمین همتند وجاود داشاته باشاد و ایان حکام هام اختصااص باه ممالمانان ایاران نادارد
(خامنهای ،اجوبه االستفتائات ،تجارت با غیر مملمان ،ممئله )1355
از مجموعه نظرات فقهی و همچنین سیره سیاسای آیاتاهلل خامناهای در راول  28ساال
گ شته که رهبری جمهوری اسالمی ایران را بر عهده داشته میتوان استنباط کرد که ایشان نیاز
در مورد معیار تعیین دار االسالم و دار الکفر قائل به حکومت و حاکمیت اسالم و کفر است
آیتاهلل منتظری
آیت اهلل منتظری از دیگر فقهای معاصر در دوره انقالب اسالمی ،دار االسالم را کشاور و
منطقهای میداند که اکثریت مردم آن مملمان باشند ،خواه حکومات آن دینای یاا ساکوالر
باشد و دار الکفر را به کشور و منطقهای میگوید که اکثریت آن ماردم کاافر باشاند (عمیاد
 15 :1389به نقل از منتظری )72-71 :1388
آیتاهلل یزدی
آیتاهلل یزدی در رساله "دار االساالم و دار الحارب" ضامن تحقیاق و تتباو در آیاات،
روایات و بیان فقها ،در نتیجه بحث ،دار االسالم را اینگونه تعریاف مایکناد :دار االساالم دار
یقتدر المملمون علی اجرا احکام االسالم و اقامه الشرائو الدین سوا کان المملمون قلیلاین
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او کثیرین (عمید  16 :1389به نقل از یزدی  )25-23 ،1430دار االساالم داری اسات کاه
مملمانان در آن بتوانند صرف نظر از اقلیت یا اکثریت بودنشان ،احکاام و شاریعت اساالم را
اجرا کنند ایشان در ادامه و در توضیح قدرت بر اجرای احکام اسالمی و با توجه باه ماهیات
احکام اسالم که محتاج حکومت است ،میگوید ظاهر روایات مطارح شاده و نظارات فقهاای
شیعه ،این است که مفهوم دار االسالم مبتنی بر تعداد جمعیت نیمت بلکه وابمته به برپایی
حکومت و اقتدار میباشد حتی اگر حکومت مملمانان حکومت امام معصوم و یاا اماام عاادل
نباشد (عمید  16 :1389به نقل از یزدی )33 :1430
آیتاهلل یزدی در مورددار الکفر معتقد است :سرزمینها و کشورهایی است که خاارج از
قلمرو و سیادت و حاکمیت اسالم بوده و احکام اسالم در آن پیاده نمیشود و حاکمیت آن با
قانون غیر الهی است (عمید )21 :1389
آیتاهلل مصباح یزدی
آیتاهلل مصباح یزدی میگوید دار االسالم عبارت از سرزمین یا سرزمینهایی است کاه
امت اسالمی در آنجا زندگی میکند و غیرمملمانان نیز با شرایط خاص مایتوانناد در ساایه
حکومت اسالمی زندگی امن داشته باشد مرزهای ربیعای یاا قاراردادی ایان سارزمینهاا،
مرزهای دار االسالم محموب میشود (عمید  15 :1389باه نقال از مصاباح یازدی،1375 ،
 )84از نظر آیتاهلل مصباح نیز محدوده جغرافیاایی جهاان اساالم تااوایی اسات کاه تحات
حاکمیت مملمانان باشد و داراالسالم عبارت است از سارزمین یاا سارزمینهاایی کاه امات
اسالمی در آنجا زندگی میکنند و غیرمملمانان نیز باا شارایط خاصای مایتوانناد در ساایه
حکومت اسالمی زندگی امن و ممالمتآمیزی داشته باشند؛ مرزهاای ربیعای یاا قاراردادی
این سرزمینها دارالمالم محموب میشود (مصباح یزدی)1375:85 ،
بررسی تطبیقی معیار تعیین دار االسالم و دار الکفر و دار الحـر

ا منظـر فقهـای

شیعه در چهار دوره فوق
در بررسی سه فقیه برجمته دوره پیشا صفویه ،ابتدا شایخ روسای باه ماوارد اول (بناا
کردن شهر توسط مملمین که همان مناط استقرار حاکمیت مملمین است) و دوم (تصارف
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سرزمین توسط مملمین که باز مناط استقرار حاکمیت مملمین است) اشاره کارد و از ایان
اشاره ،میتوان دریافت آنچه از نظر ایشان عامل تقمیم کننده سرزمین میباشد ،حاکمیات و
سلطه است هر چند مورد سوم شیخ روسی از انواع دار االسالم (سرزمینی که قابالً متعلاق
به مملمین بوده) مغایر با این مالک است و مبنی بر جمعیت و اکثریت ممالمان مایباشاد
ضمن اینکه شیخ در جلد دوم المبموط ،این نوع ساوم را حا ف مایکناد و بادان اشاارهای
نمی کناد و در واقاو ساه فارض خاود از دار االساالم را در قالاب سارزمینی کاه ممالمین
ساختهاند ،مملمین با لشگر کشی فتح کرده اند و مملمین با قارارداد صالح فاتح کاردهاناد،
محدود میکند
تقمیمبندی سه گانه شیخ از ساکنین دار االسالم (مملم ،ذمی ،ممتامن) که مبتنی بار
اصل تابعیت است را می توان ناشی از پ یرو معیار حاکمیت اسالم از سوی ایشاان دانمات
از ررفی نام بردن از کلیمای روم و از مکه قبل از فتح ،نیز تأییدی بر همین نکته اسات کاه
معیار مورد نظر شیخ ،حاکمیت اسالم و کفر برای تعیاین دار االساالم و دار الکفار اسات در
مجموع ،میتوان گفت شیخ روسی مالک استقرار حکومت را برای تعیاین دار االساالم و دار
الکفر مد نظر داشته است (عمید )13 :1389
فقیه دیگر ایان دوره ،عالماه حلای نیاز باا حا ف ناوع ساوم از دساتهبنادی شاافعیه
(سرزمینهایی که قبالً متعلق باه ممالمین باوده اسات) و محادود کاردن دار االساالم باه
سرزمینی که مملمین تأسیس کردهاند و یا فتح کردهاناد ،در واقاو ماالکهاای جمعیات و
اجرای احکام اسالمی را نا یرفته است و او نیز مانند شیخ روسی معیار حاکمیت ممالمانان
را بر میگزیند بر این اساس ،ایشان معیار دار الکفر را نیاز اقتادار حکومات کفاار مایداناد
عالمه به صراحت اعالم میکند که سرزمینهایی که کفار تأسیس کردهاند و سارزمینهاایی
که قبالً متعلق به مملمین بوده و االن در دست کفار است ،دار الکفر محموب میشود
فقیه سوم این دوره ،شهید اول بر خالف شیخ روسی و عالمه حلی ،دو مالک اکثریات
مملمین و اجرای احکام اسالمی را به عنوان معیار برای تعیاین دار االساالم و دار الکفار بار
میشمرد البته شاید بتوان گفت ایشان عالوه بر این معیاار ،ماالک برپاایی حکومات را نیاز
پ یرفتهاند چرا که در مورد همه موارد ،ابتدا بر اساس نوع حکومت بدان سرزمین اراالق دار
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االسالم یا دار الکفر نمودهاند و ساس امکان اجرای احکام را در نظار گرفتاهاناد و یاا امکاان
اجرای احکام اسالمی را در معنای اعم آن یعنی حاکمیت مملمانان به کار گرفتهاند
در دوره صفویه ،محقق کرکی باا محادود کاردن دار االساالم باه دو قمام اول یعنای
تأسیس و فتح ،همانند شیخ روسی و عالمه حلی معتقد به استقرار حکومت به عنوان مالک
تعیین دار االسالم است از سویی مال محمن فیض کاشانی از دیگر فقهای ایان دوره ،ماالک
اجرای احکام اسالمی را به عنوان مالک دار االسالم بودن ذکر میکناد عالماه ساید محماد
جواد عاملی از دیگر فقهای این دوره ،ممتنبط از نظرات فقها را عدم اشتراط معیار جمعیات
می داند و استیالی حکومت امام را برای تحقق عناوان دار االساالم کاافی مایداناد (عمیاد
)14-15 :1389
در دوره مشروره ،آخوند گرچه وارد بحث تعریف دار االسالم و دار الکفار و دار الحارب
نشده است ،اما مباحثی که ذکر کرده باه خاوبی نشاان مایدهاد کاه او نیاز دار االساالم را
سرزمینی می داند که حاکمیت اسالم در آن باشد و دار الکفر را سرزمینی میداند کاه در آن
حاکمیت کفر وجود دارد گرچه شیخ فضلاهلل هم به تعریف مفاهیم دار االساالم و دار الکفار
و دار الحرب نارداخته اما استفاده از این مفاهیم در آثار فقهی وی و رویکرد فقه سیاسی وی
با توجه به فتاوی و بیاناتش نیز ،نشان میدهد که آنچه مورد نظر وی بوده ،معیاار حاکمیات
اسالم و کفر برای تعیین دار االسالم و دار الحارب و دار الکفار اسات بررسای رویکارد فقاه
سیاسی و فتاوای سید محمدکاظم رباربایی یزدی در باب لزوم حفظ حدود و ثغاور اساالم،
نشان می دهد که نامبرده نیز در بحث تعیین دار االسالم و دار الحرب ،حاکمیات و حکومات
را در نظر داشته است
در دوره انقالب اسالمی ،از سیره سیاسی امام خمینی و آثار فقه سیاسی او میتوان نتیجه
گرفت که امام خمینی نیز مالک برای تعیین دار االساالم و دار الکفار را حکومات و حاکمیات
اسالم و کفر میداند از مجموعه نظرات فقهی و همچنین سیره سیاسای آیاتاهلل خامناهای در
رول  28سال گ شته که رهبری جمهوری اسالمی ایران را بر عهده داشته میتاوان اساتنباط
کرد که ایشان نیز در مورد معیار تعیین دار االسالم و دار الکفر قائال باه حکومات و حاکمیات
اسالم و کفر است گرچه آیتاهلل منتظری مالک جمعیت را بهعنوان معیار تعیین دار االسالم و

 / 134فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31بهار  ،1396شماره 1

دار الحرب اشاره میکند اما در عین حال به بحث حاکمیت و حکومت در دار االسالم نیز اشااره
کرده و این فرض را چه حکومت دینی و چه الئیک باشد ،باز به اعتبار بار سار حکومات باودن
مملمین ،حاکمیت اسالم میداند این گروه از فقهای متأخر ،عادل بودن حاکم اسالمی را برای
تشخص یافتن دار االسالم شرط ندانمتهاند و صرفاً حضور مملمانان در رأس هارم حکومات را
کافی دانمتهاند (عمید  )8 :1389آیتاهلل یزدی و آیتاهلل مصباح یزدی نیز هر دو ،حکومات را
به عنوان معیار تعیین دار االسالم و دار الحرب برگزیدهاند
به رور کلی بررسی نظرات فقها در مورد مرزهای تشکیل دهنده دار االسالم به مثاباه
کشور اسالمی و دار الکفر باه مثاباه کشاور غیار اساالمی را مایتاوان در قالاب ساه دساته
تقمیمبندی کرد:
 -1گروه اول مانند شهید اول و مال محمن فیض کاشانی معیار اجرای احکاام اساالمی
را ضابطه دار االسالم دانمتهاند ربق این نظریه فقهی ،دار االسالم مفهاوم گماتردهای پیادا
می کند و حتی کشورهای غیر اسالمی که مملمانان ساکن آن همتند و بتوانناد آزاداناه باه
وظایف و تکالیف شرعی خود عمل کنند را نیز در بر میگیرد مفهومی که باا شارایط اماروز
نظام بین الملل سازگاری زیادی ندارد و جامعه و حکومت اسالمی را دچار چالشهای فراوانی
میکند و از سویی باا منشاور ساازمان ملال و تعهادات باینالمللای پ یرفتاه شاده توساط
کشورهای اسالمی نیز در تناقض باوده و موجاب ایجااد مداخلاه در اماور کشاورهای دیگار
میشود که نه به صالح دولت اسالمی است و نه با تعهدات بینالمللی او همخوان است
 -2گروه دوم مانند آیت اهلل منتظری اکثریت جمعیت را مالک تعیین دار االسالم و دار
الکفر میدانند بنابراین هر جا مملمانان دارای اکثریت جمعیتی باشاند ،عناوان دار االساالم
صدق میکند این دیدگاه واقو بینانه تر از دیدگاه اول میباشد ،در عین حاال ممکان اسات
در برخی سرزمینها ،اکثریت مملمان وجود داشته باشد اما آن منطقه در قالب نظام فدرالی
و یا خودمختاری در ذیل یک نظاام کاافر قارار داشاته باشاد و در ایان صاورت نیاز چناین
برداشتی از دار االسالم ،دولت اسالمی را دچار مشکل و تناقض نموده و تعامل بر رباق ایان
مفهوم ،موجب مداخله در امور دیگر کشورها و در تضاد با تعهدات بینالمللی دولت اساالمی
خواهد بود
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 -3بر اساس دیدگاه سوم که نگاه شیخ روسی و عمده فقهای دوره مشروره و انقاالب
اسال می است ،معیار و ضاابطه تشاخیص دار االساالم وجاود و اساتقرار حکومات و ریاسات
مملمانان است ،چه ممالمانان در اکثریات جمعیتای قارار داشاته باشاند و چاه در اقلیات
جمعیتی به سر برند پس بر این اساس ،دار االسالم عبارت از کلیه سرزمینهاایی اسات کاه
در قلمرو حکومت مملمانان همتند بر این اساس ،هر سارزمینی کاه حکومات کفاار در آن
وجود داشته باشد ،آن سرزمیندار الکفر محموب میشود (عمید )24-23 :1389
قرائن و شواهد ذیل نظر گروه سوم از فقها را که به حاکمیت و حکومت اسالم و کفر به
عنوان معیار تعیین دار االسالم و دار الکفر اعتقاد دارند را متقن تر میکند و مورد تایید قارار
میدهد
 -1اصوالً ممئله سکونت مملمانان در منارقی که می توانند شعائر و احکام اساالمی را
رعایت نمایند ،در فقه اسالمی به صورتی مطرح شده است که قهرا منارق مزباور باه عناوان
دار الکفر معرفی شده است زیرا هنگامی که گفته میشود مملمانانی که در بالد کفر زنادگی
میکنند اگر در انجام شعائر دینی آزاد باشند ،الزم نیمت باه دار االساالم مهااجرت نمایناد،
منظور از بالد مزبور دار الکفر بوده و منارق مزبور خارج از دار االسالم شناخته شده است
 -2در مورد ارفالی که به صورت سر راهی یافت می شوند و از نظر اساالم محکاوم باه
تابعیت اسالمی می شوند ،در فقه اینگونه گفتاه شاده کاه ارفاالی کاه در دار االساالم پیادا
می شوند و نیز ارفالی که در بالد حرب یافت میشوند در صورتی که در محل مزباور ساکنه
مملمان داشته باشد و امکان تولد و انتماب به آنان در بین باشد ،ارفال ما بور محکاوم باه
اسالم خواهند بود این مطلب میرساند کاه صارف ساکونت ممالمانان در خاارج از قلمارو
حکومت اسالمی موجب صدق دار االسالم نمیتواند باشاد بلکاه دار االساالم تنهاا در ماورد
قلمرو حکومت مملمین صدق میکند
 -3در مورد ممئله جواز ورود بیگانگان به دار االسالم پر واضح است کاه دار االساالمی
که جواز ورود بیگانگان بدان مورد بحث قرار میگیرد عباارت از قلمارو حکومات ممالمانان
است و اال بحث ورود بیگانگان به سرزمینهای مورد سکونت بیفایاده خواهاد باود (عمیاد
 20 :1389به نقل از عمید )226-225 :1368
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 -4در مورد رابطه با اهل کتاب اگر در دار االسالم ساکن باشند و اینکه پاس از دعاوت
به اسالم اگر پ یرفتند ،جزو مملمین محموب مای شاوند و اگار نا یرفتناد باا آنهاا مقابلاه
می شود و اگر در دار الحرب زندگی کنند ،نیز شرایط فوق حاکم است ،باید توجاه شاود کاه
اجرای احکام فوق جز به صورت وجود حکومت اسالمی قابل تصور نیمت چرا که تنها امام و
حکومت اسالمی می تواند این الزامات را اجرا نمایاد بناابراین سارزمینی کاه ایان قادرت را
داشته باشد دار االسالم است و در صورتی که سرزمینی وجود داشته باشد که گاروه کثیاری
از مملمانان در آن زندگی کنند که حتی از دیگر سرزمینهایی که دارای حکومات هماتند،
جمعیتشان بیشتر باشد (مانند هند و چین) اما قادر به اجرای این احکام نیمتند را نمیتوان
دار االسالم نامید (عمید )20 1389
 -5ممئله سوق مملمین و ترتب احکام آن مانند رهارت و حلیات و صاحت معاامالت
آن ،اینگونه که پیداست متوقف بر وجود حکومت امام عاادل نیمات در صاورتی کاه صادق
عنوان دار اال سالم متوقف بر اجرای احکامی است که تنها از رریق حکومت قابل اجرا اسات
بنابراین نقش حکومت را باید در تعریف دار جدی تلقی نمود و آن را از صرف اجرای احکاام
فردی تمیز داد (عمید )21 :1389
نتیجهگیری
در مورد مفاهیم دارهای سه گانه ،می توان دو نگاه داشت یکی نگاه عقیدتی اسات کاه
بر این اساس دار االسالم در برابر دار الکفر قرار میگیرد البتاه تعریاف عقیادتی مفهاوم دار
االسالم و دار الکفر ،تعریف صحیحی برای استفاده در روابط بینالملل و فقه روابط بینالملال
نیمت و با این تعریف نمیتوان روابط امروز دولتهای اسالمی با غیر اسالمی را تبیین کرد
امروزه با توجه به تعدد کشورهای اسالمی و غیر اسالمی ،تعریف صحیح از این مفاهیم،
تعریف فقه سیاسی و نه عقیدتی است ربق این تعریف ،دقیقترین معیار برای شناسایی دار
االسالم برای بار نمودن احکام و آثار آن ،استقرار حکومت مملمانان است این معیار ،معیاری
منعطف و کارآمد است که در مقایمه باا دیگار معیارهاا ،تواناایی تحات پوشاش قارار دادن
منطقی اکثریت مملمانان در جهان را دارد با این معیار ،نظام حقوقی اساالم در ایان زمیناه
به مفهوم ملت -کشور و اجزای تشکیل دهنده آن نزدیک میگردد (عمید )24-23 :1389
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بررسی نظرات فقها در چهار دوره :قبل از صفویه ،صفویه ،مشاروره و انقاالب اساالمی
نیز مؤید این نکته است که تقریباً اکثر فقهایی که آرای آنها در باب دار االسالم ،دار الکفر و
دار الحرب مورد بررسی قرار گرفت ،قائل به معیار حاکمیت و حکومت اسالمی بارای تعیاین
دار االسالم و دار الکفر همتند ل ا معیار انتخااب شاده بارای تعیاین دار االساالم ،اساتقرار
حاکمیت و حکومت مملمانان است که واقعیتر به نظر میرسد و با این تعریف بهتر میتوان
شرایط امروز نظام بینالملل را از منظر روابط بینالملل مورد بررسای و ارزیاابی قارار داد از
سویی ،فقها نیز بارها در ادبیات خود از مفهوم دار به عنوان کشور اسالمی نیز یاد نماودهاناد
که چنین ادبیاتی به راحتی با شرایط امروز نظام بینالملل قابل تطبیق است
بنابراین ،تعریف راجح از دار االسالم و دار الکفر بدین قرار است :دار االسالم سارزمینی
است که حکومت مملمانان در آن استقرار دارد و دارالکفر سرزمینی است که حکومات کفاار
بر آن ممتولی است (عمید  )21 :1389اهمیت معیار و مالک در تعیاین دار االساالم و دار
الکفر نیز به آثار فقهی و بینالمللی است که بردار االسالم و دار الکفر مترتاب مایگاردد کاه
خود مقاله مفصل دیگری را میرلبد
معیار سوم برای تعیین دار االسالم و دار الحرب یعنی معیار استقرار حکومات اساالم و
کفر ،بیشتر با شرایط امروز نظام بینالملل و روابط بینالملل که مبتنی بر نظام ملت -دولات
می باشد هماهنگی و تطابق دارد بنابراین بهعنوان یک محقق مملمان علم روابط بینالملال،
در تنظیم روابط بینالملل اسالمی باید به این نکته توجه نمود که در فقه رواباط باینالملال
شیعه ،مالک و معیار مورد توجه برای تعیین دار االسالم و دار الکفار کاه قابلیات تطاابق باا
شرایط امروز نظام بینالملل را داشته و بتواند هم روابط دولتهای اسالمی با یکادیگر و هام
روابط آنها با سایر دولتهای کافر را تبیین کند ،این مالک میباشد

 / 138فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31بهار  ،1396شماره 1

منابع و مأخذ
 -1ادیب هروی ،محمدحمن ،تاریخ انقالب راوس یاا پیادایش مشاروریت ایاران ،چااپ دوم،
شرکت چاپخانه خراسان
 -2آکاریا ،آمیتاو و باری بوزان ،1389 ،تهران :انتشارات مؤسمه فرهنگی مطالعاات و تحقیقاات
بینالمللی ابرار معاصر (مقاله خانم تاجبخش)
 -3ترکمان ،محمد ،1362 ،مجموعهای از رسائل ،اعالمیهها ،مکتوبات و روزناماه شایخ شاهید
فضلاهلل نوری ،ج  ،1مؤسمه خدمات رسا ،چاپ مهتاب
 -4حمینی عاملی ،جواد بن محمد ،1419 ،مفتاح الکرامه فی شارح قواعاد العالماه ،ج  ،6چ ،1
قم :دفتر انتشارات اسالمی 1419 ،ق
 -5حلی ،حمن بن یوسف؛ ت کره الفقها؛ کتاب اللقطه ،چاپ سنگی
-6خامنهای ،سید علی اهلل ،اجوبه االستفتائات ،سایت دفتر حفاظ و نشار آثاار حضارت آیاتاهلل
خامنهای ،تاریخ بازدید دیماه 93
 -7خامنهای ،سید علی ،1384 ،رساله اجوبه االستفتائات ،تهران :انتشارات بینالمللی الهدی
 -8خامنهای ،سید علی ،1388 ،درس خارج فقه ،کتاب جهاد ،تهاران :دفتار حفاظ و نشار آثاار
حضرت آیتاهلل خامنهای ،تاریخ بازدید دیماه 93
 -9خراسانی ،آخوند ،فتاوا و استفتا ات سیاسا -اجتماعا ،شامل فتاوای کتاب حیاة اإلسالم فی
أحوال آیة الملک العلّام و کتاب سیاست نامه آخوند خراسانا) در مجموعه آثار ،فقه فتوایی ،ج 3
 -10خراسانی ،محمدکاظم 1380 ،و ،اللمعات النیرة فی شرح تکملة التبصارة (ط -القدیماة)،
قم :مرصاد ،چاپ اول
 -11خراسانی ،محمدکاظم ،لوح فشرده مجموع آثار آخوند ،تهیه شاده توساط مرکاز تحقیقاات
کامایوتری تحقیقات علوم اسالمی (نور)
 -12خمینی ،روحاهلل ،1388 ،وصیتنامه سیاسا -الها امام خمینا (س) ،تهران ،ناشر :مؤسمه
تنظیم و نشر آثار امام خمینا (س) ،چاپ بیمت و نهم
 -13خمینی ،روحاهلل ،صحیفه امام ( 21جلد) ،موضاوع :مجموعاه ساخنرانا و  ،تهاران :ناشار:
مؤسمه تنظیم و نشر آثار امام خمینا،
 -14خمینی ،روحاهلل ،لوح فشرده حاوی مجموعه آثار ،موسمه نشر و تنظیم آثار امام خمینی
 -15خمینی ،سید روحاهلل ، 1384 ،تحریر الوسایلة ،تهاران :مؤسماه تنظایم و نشار آثاار اماام
خمینا 1384 ،و 1426 -ق ،چاپ دوم
-16خمینی ،سید روح اهلل 1387 ،و ،توضیح الممائلحضارت اماام خمیناا ،موضاوع :فقهاا،
تهران :ناشر :مؤسمه تنظیم و نشر آثار امام خمینا ،چاپ هفتم

بررسی معیارهای تعیین دار االسالم ،دار الکفر و دار الحرب و 139 / ...

 -17خمینی ،سید روحاهلل ،استفتا ات ،تعداد جلد ،3 :تهران :مؤسماه تنظایم و نشار آثاار اماام
خمینا ،مجموعه آثار امام خمینی،
 -18دانشنامه اسالمی ،موسمه تحقیقات و نشر معراف اهل البیات ،ساایت ویکای اهال البیات،
آیتاهلل سید محمدکاظم رباربائی یزدی ،بیتا
 -19دبیرخانه علمی کنگره آخوند خراسانی ،1390 ،فقاه فتاوایی ( 3جلاد) ،قام :ناشار :کنگاره
آخوند خراسانا ،نوبت چاپ اول ،قابل دسترسی در مجموعه آثار آخوند مال محمادکاظم خراساانی،
مرکز تحقیقات کامایوتری علوم اسالمی
 -20شکوری ،ابوالفضل ،1361 ،فقه سیاسی اسالم (دو جلدی) ،نشر حار و شاکوری ،ابوالفضال،
فقه سیاسی اسالم :اصول سیاست داخلی اسالم ،ج  ،1تهران :کیهانک
 -21روسی ،محمّدبن حمن بن علا 1387 ،ق ،المبموط فی فقه اإلمامیاة 8( ،جلاد) ،تهاران:
مرتضوى ،چاپ سوم
 -22روسی ،محمّدبن حمن بن علا 1400 ،ق ،النهایاة فای مجارد الفقاه و الفتااوى ،بیاروت:
دارالکتاب العربی ،چاپ دوم
 -23روسی ،محمّدبن حمن بن علا ،التبیان فی تفمیر القرآن ،بیروت :دار احیا التراث العربی
 -24عاملی کرکی ،علی بن حمین ،جامو المقاصد فی شرح القواعد ،ج  ،1چ  ،1قم :مؤسماه آل
البیت 1414 ،ق
 -25عاملی ،محمد بن مکی ،1417 ،الدروس الشرعیه فی فقاه االمامیاه ،ج  ،3چ  ،2قام :دفتار
انتشارات اسالمی 1417 ،ق
 -26عظیمی شوشتری ،عباسعلی ،1386 ،حقوق بین الملل اسالم ،انتشاارات دادگماتر ،تهاران،
چاپ اول
 -27علیشاهی قلعه جوقی ،ابوالفضل ،1392 ،پژوهشی در اباحه ی اموال کاافران حربای از نگااه
فقه شیعه ،فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی ،سال دهام ،شاماره  ،34زمماتان  ،92صاص
85-108
 -28عمید زنجانی ،عباسعلی ،فقه سیاسی ،ج  1چ  ،1تهران :امیر کبیر1367 ،
 -29عمید زنجانی ،عباسعلی ،فقه سیاسی ،ج  ،2چ  ،2تهران :امیر کبیر1368 ،
 -30عمید زنجانی ،عباسعلی ،کرمی ،حاماد ،1389 ،ماهیات سارزمین در فقاه امامیاه ،نشاریه
حقوق اسالمی ،سال هفتم ،شماره  ،27زممتان  22 ،89صفحه
 -31فیض کاشانی ،مال محمن ،مفاتیح الشرائو ،بیروت :موسمه االعلمی( ،بیتا)
 -32مجموعه آثار شیخ روسی ،اردیبهشات  ،1389موسماه خادمات کاامایوتری ناور ،مرکاز
تحقیقات کامایوتری علوم اسالمی

1  شماره،1396  بهار،31  سال، فصلنامه سیاست خارجی/ 140

 ولی فقیه در خارج از مرزها؛ فصلنامه حکومات اساالمی؛ ساال،1375 ، محمدتقی، مصباح-33
)1375 اول شماره اول (پاییز
، نشار گواهاان: تهاران،2  چ، حکمت دینای و حقاوق انماان،1388 ، حمینعلی، منتظری-34
1388
 بررسی فقهی حدود داراالسالم و،1385 ، افتخار، دانش پور، سید محمد، موسوی بحنوردی-35
 (تابماتان و پااییز32  و31 دارالکفر با رویکردی بر اندیشه امام خمینی؛ پژوهشنامه متاین؛ شاماره
)1385
 ق1430 ، اعتماد: قم،1  چ، دار االسالم و دار الحرب،1430 ، محمد، یزدی-36
1- Al Alwani, T. J, 1995, the Islamization of Knowledge, American Journal
of the Islamic Social Scineces, Vol 2, No, 1.
2-Abu Sulyaman, A, 1994, Toward an Islamic Theory of International
Relations: new Direction for Methodology and thought, International Institute
of Islamic thought, Herndon, WV.
3-Bouzenita, A.L, 2007, The Siyar- an Islamic Law of Nations, Asian
JJournal of Social Sciences, 35, PP. 19-46.
4-Mirbagheri, F. 2006, Islam and Liberal Peace, Unpublished Paper found
at: www.st-andrews.ac.uk/intrel/media/mirbagheri_Islam_and_liberal_peace .pdf
5-Ramadan, W.I. 1998, Beyond nation state paradigms: Globalization,
sociology and the challenge of transnational studies, sociological forum, vol 13,
No 4, pp. 561-94.
6-Sabet, A.G. E. 1994, Welayat al-Faqih: An Islamic Theory of Elite
Hegemony of Assabiyyat al-Khawass, Orient, vol 35, No 4, pp. 583-605.

