
 
 

 

 

 شیعه فقه منظر از فرهنگی امنیت
 

 8/7/4931 تاریخ پذیرش:    41/1/4931 تاریخ دریافت:

 1*زاییلک نجف

 2**نباتیان اسماعیل محمد

 چکیده
 چا ن  یمتتااب   و الیمتا   هاا  بحران و ناامنی سنگین سایه تحت ،اسالم جهان امروزه

 در انحطاط بیانگر که بردمی سر به نظامی اشغال و تکفیر  تفکرات مذهبی، تروریسم

 امنیات  نظار   ها ح زه در انحطاط این .باشدمی مسلمانان اجتماعی -سیاسی حیات

 اساالمی  دانش ت لید و امنیت به راجع فقهی تأمالت ضرورت که است یافته تبل ر نیز

 باه  تمسا   باا  حاضر مقاله کند.می آشکار را شی ه فقه ها ظرفیت بر ابتنا  با امنیت

 امنیات  مح ریات  باا  متقااربی  احکاام  کارده  سا ی  شی ه فقه ها تظرفی و خصائص

 فقه» تک ین زمینه و نماید استنتاج را امنیت فقهی ض ابط و اص ل و تجمیع را فرهنگی

  سازد. فراهم را امنیت اسالمی مطال ات چارچ ب در «فرهنگی امنیت

 فرهنگی امنیت ،خمسه مصالح امنیت، اسالمی مطال ات امنیت، فقه امنیت، ها:کلیدواژه
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   مقدمه
 امنیتای  انحطااط  ،اسالمی ج امع رو  پیش حیاتی مسائل و م ضالت از یکی ،م اصر دوره در

 هاا  بحاران  داخلای،  هاا  جنگ مذهبی، ها جنگ تکفیر ، تفکرات مذهبی، تروریسم است؛

 ،نظاامی  اشغال بزرگ، ها قدرت هژم نی جغرافیایی، و مرز  منازعات اجتماعی، و خان ادگی

 آن مانناد  و فراگیار  محیطای زیسات  هاا  بحاران  فرهنگای،  تهاجم اقتصاد ، ها بحران و فقر

 بار  امنیتای  انحطااط  ایان  باشاند. مای  م اجه آن با مسلمان ج امع که است ا امنیتی ها چالش

 داناش  در را شارایط  این است. هافکند سایه نیز ج امع این در امنیت تئ ر  و نظر  ها ح زه

 فقهای  جد  تأمالت با ما و کرد مشاهده ت انمی نیز هاستانسان روابط تنظیم دارعهده که فقه

  نیستیم. م اجه فرهنگی امنیت ویژه به ،امنیت به راجع

 باشاد. می فرهنگی ه یت امنیت و حفظ امع،ج  این در گسترده و عمیق ها چالش از یکی

 تاأمین  جهات  در ت اناد مای  کاه  میعل از  یکی فقه، دانش ها ظرفیت به ت جه با حال، این با

 باا  فقه دانش است. فقه دانش نماید، ایفا مؤثر  نقش اسالمی نظام و جام ه در فرهنگی امنیت

 ترسیم را دینی ها ارزش و انیمب با متناسب و صائب مسیر هم سازوکارهایی، و احکام تشریع

 و دهاد مای  کااهش  ار اساالمی  ج اماع  در فرهنگ رو  پیش تهدیدها  و م انع هم و کندمی

 امنیت م ض ع به فقها مستقل ورود عدم اینجا در مهم نکته حال، عین در نماید.می مرتفع ب ضاً

 ابا اب  در نظر انام  با باشد.می خاص ط ر به اسالمی جام ه در یفرهنگ امنیت و عام ط ر به

 اعاد( ق  و آرا م،احکاا ) ابا اب  ایان  ال باه ال از را تا جهی  قابال  ها داده ت انمی فقه مختلف

 ایان  منساجم،  و تلفیقای  نظار   چاارچ ب  ترسیم با کنیممی س ی مقاله این در کرد. استخراج

 امنیتی مطال ات مبنا  بر و منطقی قالبی در را فرهنگی امنیت به راجع فقهی مختلف ها گزاره

 را امنیت بر حاکم ض ابط و اص ل و نماییم بررسی و تحلیل و کرده استنتاج و استخراج ،جدید

 دهیم. دست به اصلی، پرسش عن ان به فقه، منظر از

 ساپهر  در امنیات  پدیاده  تحلیل فقه، سنتی دانش و امنیت جدید اب اد سپهر دو به عنایت با

 در را مارتبط  مباحا   االمکانتیح بت اند که است تلفیقی نظر  چارچ ب و روش مستلزم فقه

 را مبحا   و نظریه سه ،اسالمی دانش سه از استار این در نماید. بررسی و تبیین منطقی مسیر 

 هادف  باه  نیال  هات ج در باشد،می فقه دانش که بح  سپهر با ساز تناسبم با و کرده اقتباس
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 و فقاه  داناش  از خمساه  مصاالح  اساالمی،  فلسافه  دانش از ارب ه علل ایم:داده سامان پژوهش،

 فقه. اص ل دانش از هاداللت مبح 

 ص ر ، علت ماد ، علت :است علت چهار نیازمند حادثی امر هر ،فالسفه و حکما نظر به

 ایان  از ، دشا مای  حااد   امنیات  نظیر ا پدیده وقتی اساس، این بر غایی. علت و فاعلی علت

 مطال اات  در رایا   ادبیاات  باا  را فلسفی ها پرسش این اگر حال ش د.می پرسش علت چهار

 امنیات  مباانی  مااد :  علات  هاا  پرساش   د:شا می مطرح سؤاالت این ،کنیم بازت ریف امنیتی

 امنیات  انا اع  چیسات؟  امنیت سط ح ص ر : علت ها پرسش چیست؟ امنیت منابع چیست؟

 و ت لید (ها سازمان و نهادها یا )اشخاص کارگزاران شرایط :فاعلی علت ها پرسش چیست؟

 مرجاع  :یغاای  علت ها پرسش ؟چیست مختلف اقشار و مردم نقش و امنیت از کنندهحفاظت

 چیست؟ امنیت ت لید از هدف چیست؟ امنیت

 سا ی  ی نی جستیم؛ استمداد مقاله ساماندهی و بند قالب جهت ارب ه علل از مقاله، این در

 و متا ن  از اساتفاده  باا  را فرهنگی امنیت مرجع و امنیت کارگزاران امنیت، ان اع مبانی، ایمکرده

 فقهای  هاا  گازاره  از عبارتناد  (فرهنگای ) امنیات  یفقه مبانی نماییم. بررسی فقهی آرا  و آثار

 باشاند. مای  فرهنگای  امنیات   لاد م که فقهی ق اعد و آرا مقررات، احکام، روایات، آیات، شامل

 امنیات،  اعانا   از یکی که ایمنم ده احصا ،جدید مطال ات از استفاده با را امنیت ان اع و سط ح

 و نقش و فرهنگی امنیت کارگزاران ادامه، در .است مقاله این م ض ع و باشدمی فرهنگی امنیت

 کاه  اسات  «مکلاف » همان فاعلی علت فقه، در ایم.قرارداده بررسی و بح  م رد را آنها شرایط

 ت االیم  بار  مبتنای  فرهناگ  از صیانت صدد در که نهاد یا فرد این باشد. نهاد یا فرد است ممکن

 و فرهنگی عرصه در را فقه غایات اندبت  تا است خاصی ها نقش و شرایط دارا  است، دینی

 از «دیان  حفاظ » هماان  واقاع  در فرهنگای  امنیات  غایات  کند. تأمین درستی به فرهنگی امنیت

 دیان،  حفاظ  نفا،،  )حفاظ  «شرعی خمسه )مقاصد( مصالح» باشد.می «شرعی خمسه مقاصد»

 ت بیار  باه  کند.می بیان را احکام تشریع از هدف و مقصد ،مال( حفظ و نسب حفظ عقل، حفظ

 و دارناد  «تب اى » مصاالح  کاه  اسات  «وساایلى » ازجمله سیاسى و اجتماعی نظامات ،لاو شهید

 مصاالح  ایان  تاأمین  بارا   ىفقها  احکام ی نى ؛است خمسه مصالح حفظ از تاب ى آنها «احکام»

   .(98 :4ج تا،بی ل،او )شهید است آمده
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 مساتقل  و مساتقیم  ورود عادم  به ت جه با فقهی مباح  به ورود روش اهمیت، حائز مسئله

 باه  فقاه  اص ل علم از «التزامی داللت» از راستا این در که باشدمی یفرهنگ امنیت ح زه به فقها

   .(482 :4983 والیی، )رک: بردیم بهره پی نددهنده و واسط حلقه عن ان

 تماام  در مکلاف  ،انساان  باه  فقاه   گراآخرت –دنیا تزویجیِ رویکرد به ت جه با همچنین،

 باه  کاه ناهمچن .کناد می لحاظ هم را آخرت ،دنیا بر عالوه خ یش، کردار و گفتار رفتار، اعمال،

 مت جاه  تهدیادها   کناد، می اندیشیچاره شانبرای و ش دمی دنیایش مت جه که تهدیدهایی جز

 .کندمی ج ییچاره آنها برا  و دهدمی قرار ت جه م رد هم را آخرتش

 

 فقه منظر ازگی و تهاجم فرهن فرهنگی امنیتالف. 
 ج اماع  دیگار  از را آن هکا  ش دمی اطالق جام ه در شدهنهادینه ها ارزش مجم عه به فرهنگ

 هاا  ویژگای  از حفاظات  بارا   جام اه  ظرفیات  فرهنگی امنیت اساس، این بر سازد.می متمایز

 ؛72 :4983 آشانا،  :رک) اسات  م نا    و مااد   تهدیدات و شرایط تغییر مقابل در خ د خاص

 (.91 :4978 ب زان، ؛38 :4989 لرنی، ؛413-418 :4977 ل،ماند

 نظاام  )افاراد،  مکلفاین » کارد:  ت ریف ص رت این به ت انمی فقه منظر از را فرهنگی امنیت

 حجاب نظیر شرعی آداب به دتقی مانند تکالیفی ندادن یا دادنانجام با (مسلمین عم م و اسالمی

 خا د  بارا   بادعت،  و ضااله  کتاب  ،ارتاداد  چا ن  محرمااتی  تحریم و اسالمی ش ائر ت ظیم و

 هاا  ارزش و دیان  اساتحاله  همچ ن یدهاییتهد و ضت ر آسیب، از تا دنکنمی ت لید مص نیتی

 م ارفف  و مطلا ب  فرهنگی وض یت به تا دنبمان امان در اجتماعی و اخالقی مفاسد بسط نی،دی

  د.ننمای حفظ را م ج د وض یت یا وفته یا دست اسالم در

 آنچاه ت ان به مق له هج م فرهنگی یا تهاجم فرهنگی پرداخت. می قابل امنیت فرهنگیمدر 

 و اسات  جام اه  رفتارهاا   و هاا ارزش باورها، گیرد،می قرار حمالت آماج فرهنگی تهاجم در

 وجا د  باه  را جام اه  آن باورهاا   و فرهناگ  در بنیادین تغییرات کندمی تالش مهاجم فرهنگ

(. 482: 4978 پیا ، ره) دارد مساتقیمی  نسابتاً  رابطاه  هدف جام ه ذیر پآسیب با تهاجم. آورد

 و پذیرنادگی  جنباه  داشاتن  با دن، اکتسابی همچ ن هاییویژگی دارا  ا جام ه هر در فرهنگ
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 پاذیرش  بارا   را آن کاه ( 87-82: 4981 شااهدین،  جااودانی ) است جام ه به دهندگیه یت

 عمیاق،  و دارریشاه  درازمدت، نامحس س، و نامرئی م م الً که تهاجمی کند؛می ترآماده تهاجم

(. 32: 4981 شااهدین،  جااودانی ) اسات  بطئی و آرام گسترده، ابزارها  و برنامه دارا  فراگیر،

 فرهنگای  تهاجم در: »م تقدند فرهنگی تهاجم به راجع ا ،خامنه اهللآیت حضرت برجسته، فقیه

 باه  ملات،  یا   اسارت و خ د خاص مقاصد به رسیدن برا  اقتصاد ، یا سیاسی مجم عه ی 

(. 9: 4979 اساالمی،  انقالب فرهنگی مدارک سازمان) «بردمی هج م ملت آن فرهنگی ها بنیان

 جهاان  پیکاره  در غربی فرهنگ رس خ م اصر، بینروشن فقها  از الغطا، کاشف حسین محمد

 فرهنگی استحاله و اللاستق سربلند ، افتخار، شرف، احساسات، ع اطف، تباهی عامل را اسالم

 گیرناد مای  اساتهزا  باه  را شاان قارآن  و دین هاشرقی خ د امروزه که ط ر  به دانسته، هاشرقی

 (.411: 4971 الغطا،کاشف)

 از فقهاا . است «کفار به تشبه» پردازد،می فرهنگی تهاجم مسئله به که فقهی مبح  ترینمهم

. اناد گفته سخن اشربه و اط مه و تجارت جهاد، ح ، ،ةصال همچ ن مختلف ها باب در تشبه

 محقاق ) ماذهبی  شا ائر  عنا ان  باه  صلیب از استفاده مانند است، حرام تشبه مصادیق از برخی

 تشابه  نظیار  اسات،  مکروه ب ضی و( 973: 1ج ق،4141 حلی، عالمه ؛129: 1ج ق،4118 حلی،

 نا ع  ایان  تارک  در را احتیاط فقها از برخى(. 118: 1ق،ج4141 حلی، عالمه) لباس در کفار به

 باه  قائال  برخاى  و( 137: 9ج ق،4149 بحرانای،  بصر  ؛188: ق4142 حکیم،) انددانسته تشبه

 (.481: 1ج ق،4147 گلپایگانی، صافى ؛12: 5ج ق،4113 عاملی، حر) اندشده آن حرمت

 ایان  فاعال،  انگیزه هرچند کند،مى پیدا شباهت آنان به ظاهر در که- رفتار در کفار به تشبه

 تشابه  خاراز ،  محسن سید اما ؛(927: 8ج ق،4111 نجفی،) باشدمی مکروه نیز  -نباشد تشابه

 از جم ى) داندمی ارتداد و اسالم از عدول سبب آگاهی، ص رت در را آنان از پیرو  و کفار به

 باه  تشابه » حتای  مشاروطه،  عصر فقها  از الر ، عبدالحسین سید اهللآیت(. 12: 45ج مؤلفان،

 هاا  لبااس  این تمامى: »گ یدمی و( 145: 4148 الر ،) کندمی نفی را «ریش تراشیدن رد کفار

 و الزم تغییارش  اسات،  فجاار  و اراذل و اشارار  شاه ت  مهای   و کفار لباس به شبیه چ ن شما

 ملکای  آقاا  جا اد  میرزا فقیه عارف حتی(. 732: 1ج ق،4118 ج فریان،) «واجب ف راً تبدیلش

 درآمادن،  آنهاا  لبااس  به و خدا دشمنان به تشبیه که گفته سخن فرهنگی لهاستحا از نیز تبریز 
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 (.442-445: ق4111 تبریز ، ملکی) نیست مت ال خدا  با دشمنى و مبارزه جز

 مان  بندگان به پیامبر، ا : »اندکرده اشاره قدسى حدی  این به تشبه بح  در فقها از برخی

 دشامنان  باه  را خ د و نخ رند مرا دشمنان ها یخ راک نپ شند، مرا دشمنان ها لباس که بگ 

 «هساتند  مان  دشامن  آناان  چنانکه ب د، خ اهند من دشمن ص رت این در که نسازند شبیه من

 را فرهنگای  تهااجم  که اقالمی فروش و خرید حتی فقها راستا، این در(. 142: ق4148 ، الر )

 (.4149: 1ج ق،4111 خمینى، امام) انددانسته حرام نیز دارد پی

 

 فقه منظر از فرهنگی امنیت تهدیدکننده عوامل .ب
 عامال  عنا ان  باه  هام  کاه  اناد شاده  م رفی نخبگان از دسته دو ارههم  )ع( بیت اهل ت الیم در

 ایان  زیارا  ،علما و زمامداران :آن کنندهتهدید هم و دش نمی شناخته فرهنگی امنیت کنندهتأمین

 جام اه  در فرهناگ  ت االی  و اعاتال  هام  ت اناییِ و ظرفیت م،عل و قدرت داشتن دست در با دو

 ق،4141 مجلسای،  ؛429 خطباه  رضی: )سید را فرهنگ تباهی و تخریب هم و دارند را اسالمی

 خا اهیم  بررسی ادامه در که فرهنگی امنیت ت لیدکننده و تهدیدکننده ع امل، واقع در (.88 :1ج

 مباح  از که فرهنگی امنیت تهدید  املع از برخی گردند.برمی فاعلی علت دو این به نیز دکر

 از: عبارتند ،باشندمی استنتاج قابل فقهی

 

 ارتداد .1
 215 :14ج ق،4111 )نجفای،  ساالم( اإل ب اد  رالکفا  ه ) است برگشتن دین از م نا  به دادارت

 عااملی،  حار  ؛41-44 :1ج ق،4115 خمینی، امام ؛471 :1ج ق،4118 حلی، محقق ؛217-211و

 مرتاد  ملای.  ارتاداد  و فطار   ارتاداد  اسات:  قسم دو بر فقهی، نظر از ارتداد .(1 ،8ج ق،4113

 مقبا ل  اشت باه  کاه  گرددمیبر اسالم از و شده مت لد مسلمان والدین از که است کسی فطر 

 مسالمانی  از ساپ،  و شاده  مسالمان  و نبا ده  مسالمان  ابتدا که کسی ی نی ملی مرتد و نیست

 و م یاار  رتاداد، ا در مهام  مباحا   از ییکا  (.241 و215 :14ج ق،4111 )نجفی، است برگشته

 است خندریش یا و اعتقاد عناد، رو  از دین: ضروریات از یکی انکار آن و است ارتداد مالک
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   (.991 :3ج ق،4141 ثانی، )شهید

 ؛215 :14ج ق،4111 )نجفای،  ام ال تقسیم و نکاح فسخ قتل، ش د:می بار حکم سه ارتداد بر

 وجا د  صا رت  در ارتاداد  (.41-44 :1ج ق،4115 خمینی، امام ؛471 :1ج ق،4118 حلی، محقق

 چاه  ،مرتد زن م رد در (.471 :1ج ، ق4113 )نجفی، یابدمی تحقق اختیار، و عقل بل غ، شرط سه

 :1ج ق،4118 حلای،  )محقاق  اسات  ضارب  باا  همراه ابد حب، حکمش ملی، چه و باشد فطر 

 (.119 :1ج ق،4115 خمینی، ماما ؛244ص ،14 جلد ، ق4113 نجفی، ؛471

 است. ناامنی عامل ش د، بمترت عقاب آن بر که ف لی هر شد، بیان مقدمه در که ط ر همان

 تهدیاد  عامال  شا  بای  گاردد، مای  بمترت اخرو  عقاب هم و دنی   عقاب هم مرتد برچ ن 

 برخای  عمال  نظیر ؛اندازدمی مخاطره به را «دین حفظ» شرعیِ مقصد و باشدمی فرهنگی امنیت

 باه  و کردندمی ترک را مسلمانی سپ، و شدندمی مسلمان صبح که اسالم صدر در یه دیان از

 علیه فقهی شدید احکام، واقع در (.123 :4،ج4989 ، ج فریان ؛24 )مائده، گشتندبرمی یه دیت

   .باشدمی دینی فرهنگ و دین بر آن رانگروی تأثیر بیانگر ارتداد،

 

 بدعت .2
 طریاق  عنا ان  باه  نیسات،  دین در که حالی عین در که ط ر  به، است دین رد ن آور  بدعت

 و اصال  آنکاه  لاو اسات:  ویژگای  دو باا  عملی بدعت دیگر، عبارت به ش د.می وانم د شرعی

 :4931 )کلا ر ،  گاردد می وانم د شرعی طریق عن ان به کهآن دوم و ندارد شری ت در اساسی

 بادعت،  ن ع هر ب دنضاللت خص ص در )ص( اکرم رس ل از روایتی در مجلسی عالمه .(13

 صا رت  هبا  ناه  ،نفرما ده  را آن رعشاا  کاه  است عبادتی یا حکم یا رأ  هر بدعت» ن یسد:می

 .(121 :1ج ق،4141 )مجلسی، «عام حکم ضمن در نه و خاص

 دارد: اسالمی جام ه و دین بر منفی بسیار پیامد سه بدعت

 :4923 )سیدرضی، «البدع فاتّق ا سنه بها ترک إلّا عهبد احدثت ما» :هاستسنت ترک م جب .4

 ؛(415خطبه

 ؛کندمی ارائه دین از مغش شا  رهچه .1

 مسیحیت. دین استحاله تجربه مانند ،ش دمی دین استحاله م جب بطئی و آرام روند  با .9
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 بادعت  مثال  چیاز   هیچ» جمله: از اند؛کرده اشاره بدعت بمخر نقش بر بسیار  روایات

 ش دنمی ایجاد بدعتی هیچ» زیرا ،(429 ق:4141 )کراجکی، «ش دنمی دین رفتن بین از جبم 

 :4923 رضای،  ساید ) «شا د مای  تارک  سانت  آن و کرده استحاله را ا ()حسنه سنت آنکه مگر

 بزرگ را او و برود گذار بدعت نزد که کسی» (.112 :4ج ق،4119، طبرسی ورک: ؛415 خطبه

 ،4974 )برقای،  «اسات  ک شیده کردنشمنهدم و سالمیا فرهنگ استحاله رد که راستی به بدارد،

  عبااد  و خیار  عمل هیچ» )ص( خدا رس ل حتی (.37 :4ج ق،4113 کلینی، رک: و ؛118 :4ج

 (.93 :1ج ،4922 بخش،)احسان «دانندنمی مقب ل را گذاربدعت

 از قسامتی » آن در کاه  ددانمی بدعت غبارآل د فضا  و بدعت را هافتنه منشأ )ع( علی امام

 آن (.21 خطباه  :4923 رضای،  )ساید  «آمیزناد مای  هام  به و گیرندمی را باطل از قسمتی و حق

 حسان  اماام  و (421 خطباه  :4923 رضای،  )ساید  دانندمی بدعت عامل را جائر حکام حضرت

 :1ج ق،4141 مجلسای، ) کنناد مای  قلمداد گمراهی و بدعت عامل را س ء علما  )ع( عسکر 

 «الْبِدْعَةِ إِلَى الدُّعَاةِ قَتْلِ بَابُ» عن ان تحت را بابی ،ال سائل مستدرک در ن ر  حاجی تیح .(88

 (.33 :44ج ق،4118 )ن ر ، است کرده تدوین

 گاذار بادعت  خا د  بار  حتی بدعت فرهنگیِ تب ات عمق دهندهنشان روایات این به نگاهی

 هاا، فتناه  منشاأ  و ریشاه  پیاامبر،  و ان نق و اخد با مخالفت دین، استحاله دین، ناب د  باشد:می

 جهاد. حتی و عبادت و خیر عمل هیچ قب ل عدم دوزخ، در عاقبت گمراهی، ایجاد و ضاللت

 از پرهیاز  باه  و گرفتاه  م ضاع  شدت به آم زبدعت ها کتاب و اعتقادات برابر در نیز فقها

 ق،4982 صادوق،  ؛184 و 173 :1ج ،اإلسالم دعائم مغربی، )تمیمی اندفراخ انده گذارانبدعت

 ق:4147نراقای،  ؛187 :7ج ق،4141حلی، عالمه ؛121 :1ج ق،4115 ی،مرتض شریف ؛131 :1ج

 اناد شاده  قائال  هام  زنادان  مجاازات  گذاربدعت برا  برخی (.118 ق:4111خمینی، امام ؛943

 .(131 :1ج ق،4982 )صدوق، اندندانسته مقب ل را او ت به حتی ب ضی و (57 ق:4117 )طبسی،

 .(29 :1ج ق،4143 )عاملی، است داده حکم بدعت کتب حرمت بر الکرامه مفتاح مؤلف

   جمله: از ؛نم د استخراج بدعت فرهنگی تأثیرات کاهش برا  کارهاییراه ت انمی احادی  از

   (.127 :42ج ق،4113 عاملی، )حر گذاربدعت بایک ت و جستنبیزار  .4

 :42ج ق،4113 عااملی،  )حار  او اعماال  تأیید و گذاربدعت با همراهی و مصاحبت عدم .1

   .(84 :1ج ق،4113 کلینی، ؛127
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 از اِعاراض  در را امنیات  )ص( کارم ا پیاامبر  کاه  اسات  گاذار بدعت تخریبی نقش علت به

 «إیمانااً  و أمنااً  ماااهلل  لاه  بُغضااً  بدعاه  صااحب  عان  أعارض  مان » :اناد دانساته  گذارانبدعت

  .(98 :1ج ،4922 بخش،)احسان

 وهابیات  و بهائیات  نظیار  گار بادعت  ها فرقه ت سط فراگیر  ها بدعت ،م اصر دوره در

 بدعت، نم نه آخرین که (21-53 :4982لطیفی، ؛129-119 :4931 امین، )رک: است شده انجام

 ناص  و شرعی نکاح ممسل احکام با که است س ریه جنگ در محارم با حتی نکاح جهاد فت ا 

 .رددا ت ارض قرآن

 

 ضالل کتب. 2
: شاد  مطارح  مقن اه  کتااب  در مفیاد  شایخ  ت ساط  باار  نخستین برا  فقه در ضالل کتب بح 

 و ضااله  کتاب  حفظ راه از کسب و نیست حالل فسادش اثبات برا  جز کفر کتب از حفاظت»

 حفظ حکم درباره(. 583: ق4149 مفید، شیخ) «است حرام شد گفته آنچه از غیر به آن نگارش

 نجفای، ) اسات  حارام  مطلقااً  ضالل، کتب حفظ: دارد وج د فقها میان در ق ل سه ضالل، کتب

 نکناد  پیادا  اِضاالل  عنا ان  شاان حفاظ  اگر نیست حرام ضالل کتب حفظ ؛(57: 11ج ق،4111

 اسات  حارام  شا د،  مترتاب  ضااللتی  یاا  مفساده  کتاب،  ایان  حفظ بر اگر ؛(151: 4ج خ ئی،)

 (.954: 1،جق4115خمینی، امام ؛199: 4ق،ج4145انصار ،)

 آن در آنچاه  هار  حرمت[ادله] آن مقتضا : »است م تقد ضالل م یار درباره ج اهر صاحب

 چاه  و باشاد  شاده  نگاشته گمراهی برا  چه است، بیشتر یا کم گمراهی از اعم باشد، گمراهی

 غیرمفید کتب به حتی را ب دنضالل مناط و (. 58: 11ج ق،4111 نجفی،) «باشد نشده نگاشته

 را م ناا  سه فقها ضالل، مفه م از مقص د درباره (.58: 11ج ق،4111 نجفی،) دهدمی میمت  نیز

 هادایت  مخاالف  ،(اسات  ضالل کتاب باشد، دروغ و باطل شامل کتابی هر) باطل: اندکرده بیان

 و سااز  گماراه  انگیازه  باا  کتابی و( باشد درست واقع در مطالبش گرچه کنندهگمراه کتاب هر)

 هار  شاامل  ضاله کتب اساس، این بر(. 111: ق4111 سبحانی،) باشد شده ن شته ت ده زدنگ ل

 مادعا  اثبات برا  استدالل چه ش د،می مترتب آن بر گمراهی که است ا انگیزه هر با ا ن شته

 (.13: 92ش سلطانی،) نباشد یا باشد حق مطالب و نکند چه و بکند
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 تاألیف، : شا د مای  بار مت دد  تم ض عا بر ضالل کتب حرمت حکم که است ذکر شایان

 مفیاد،  شایخ ) کتاب  ایان  باه  تکسّاب  و فاروش  و خریاد  و نگهدار  و حفظ نگارش، و تقریر

 حتای  ؛(557: 41 ج مروایاد،  ؛522:ق4147نراقی،) آنها تدری، و آم زش نیز و( 583: ق4149

. (52: 11ج ق،4111 نجفای، ) است دانسته حرام را ضاله کتب تدری، و مطال ه ج اهر صاحب

 باه  باشاد،  گمراهی و اِضالل ضاله، از مراد و باشد شده ثابت ضاله کتب حرمت وقتی واقع، در

 ت اناد مای  تار روشان  آما زش،  طریاق  از ساز گمراه ،تردقیق ت بیر به و گمراهی آم زش حتم

 نادارد  م ض عیت کتاب صرف بح ، این در(. 91: 92 ش سلطانی،) گیرد قرار اضالل مصداق

 هام  را آن مانناد  و نشاریه  روزنامه، اطالعیه، صفحه ی  حتی مفصلی یا تصرمخ مکت ب هر و

 ویادئ ،  فایلم،  مانناد  ما ارد   اِضاالل،  منااط  تنقایح  باا  فقهاا  اماروزه  ،همچنین. ش دمی شامل

: 4ج خا ئی، ) انددانسته کلی عن ان این مصداق نیز را ماه اره و اینترنت کامپی تر ، ها برنامه

 رشاتى، ) اسات  «الضاالله  ی جاب  أو یضالّ  أن شأنه من» که است کتبی دمرا عبارتی، به(. 151

 (.984: 1ج ق،4145 منتظر ، ؛518: ق4942

 ق،4149 ثانی، شهید) آنهاست اتالف ضالل، کتب دفع در فقه پیشنهاد  کارها راه از یکی

 آنهاا  اتاالف  وجا ب  علات  باه  را ضاالل  کتب حفظ حرمت اساساً ج اهر صاحب(. 417: 9ج

 (.117: ق4111 مامقانی، ؛5: 11 ج ق،4111 نجفی،) است دانسته

 نحال،  ؛91 حا ، :رک و ؛2 لقماان، ) مت دد آیات به ضالل کتب حرمت بر استدالل در فقها

 اساتدالل  در(. 57 و 52 و 5: 11ج ق،4111 نجفی،) اندکرده تمس  گ ناگ نی روایات و( 422

: 4ق،ج4145 انصاار ، ) اناد کرده اداستن نیز عقل حکم به فقها از برخی ضالل، کتب حرمت بر

 ق،4119 اردبیلای،  محقاق ) اناد کرده تحریم منکر از نهی و بدعت باب از را آن ب ضی و( 199

 ضااله  آثار با مبارزه و کرده استناد ضالل اهل با جهاد وج ب به ج اهر صاحب حتی(. 75: 8ج

 (.57: 11ج ق،4111 نجفی،) است شمرده رواتر گمراهان خ د با مبارزه از را

 است آن بیانگر شری ت، مقاصد و ضالل کتب خص ص در فقها  آرا  و احکام به نگاهی

 آفرینای نقاش  از کارده  سا ی  ل،او وهله در حرمت، حکم به مؤمنان تکلیف با مقدس شارع که

 .دهد کاهش را آنها تأثیرگذار  گستره و عمق دوم، وهله در و کند گیر پیش ضاله کتب
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 فقه منظر از فرهنگی امنیت تأمین ایسازوکاره و عوامل .ج
 جهات  در را مت ادد   ساازوکارها   تا ان می فقهی ق اعد و فقها مباح  و آرا در نظر ام ان با

 :نم د استنتاج فرهنگی تهاجم با مقابلهو  فرهنگی امنیت تأمین

 

 اسالمی شعائر تعظیم .1
 اساالمی  و الهای  ش ائر  ظیمت فرهنگی، امنیت تأمین و فرهنگی تهاجم بازدارنده ع امل از یکی

 ارزش یا   حا ل  را زیااد   ها جم یت که است کارکردهایی و هاویژگی دارا  ش ائر. است

 سا ق  همبساتگی  و انساجام  سامت  باه  مذهبی ه یتی با را آنها و کرده تجمیع مذهبی حکم یا

 و 142: 7ج و 411: 1ج ق،4141 حلای،  عالماه  ؛4:173ج ق،4118 حلای،  محقق: رک) دهدمی

: 1ج ق،4141 ثانی، شهید ؛994: 4ج ق،4115 حلی، سی ر  ؛84: ق4141 ل،او شهید ؛949: 8ج

 و است عالئم و آثار م نا  به «ش یره» جمع ش ائر(. 112: 4ج ق،4111جرجانی، حسینی ؛989

 آنها بزرگداشت هب و فراخ انده آن س   به را مردم خدا که م المی و هانشانه ی نی الهی ش ائر

از  نیاز  را الهی انبیا  م جزات ،یلدل همین هب .(979 :41ج ،4921 )طباطبایی، است دهدا دست ر

  .(184 :4987 )شری تی، اندهدانست الهی ش ائر

 و آیاات  باه  ،آن به استدالل در فقها برخی و ش دمی محس ب فقهی ق اعد از ش ائر ت ظیم

 (91)حا ،  «رَبِّهِ عِنْدَ لَهُ خَیْرٌ فَهُ َ اللفهِ حُرُمَاتِ یُ َظِّمْ مَنْ وَ ذلِ َ» :کنندمی استناد مت دد  روایات

 معظِّا » :فرمایاد مای  صاادق)ع(  اماام  و «الْقُلُا بِ  تَقْ َ  مِنْ فَإِنفهَا اللفهِ شَ َائِرَ یُ َظِّمْ مَنْ وَ ذلِ َ» و

 ت ظایم  وجا ب  باا  آماده،  آیات این در که عم میتی (.37 :41ق،ج4113 )حرعاملی، «اهللش ائر

 ت ظایم  وج ب و الهی ش ائر حرمت در .است حرام آنها به اهانت اولی یقطر به الهی، ماترُحُ

 .(135 ق:4119 )اردبیلی، دارند اجماع فقها آنها

 و شا ائر  محا   و نااب د   است، واجب الهی ش ائر ت ظیم همچنانکه اینکه ت جه قابل نکته

 باا  ارتبااط  در م امله گ نه هر هافق ،اساس همین بر است. واجب نیز پرستیبت و شرک مظاهر

 دانناد مای  پلید و حرام را آن از حاصل وجه و صلیب و بت فروش و خرید مانند شرک مظاهر

 انساجام،  و همبستگی ایجاد همچ ن ا ویژه کارکردها  دارا  ش ائر .(135 ق:4119 )اردبیلی،
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 باه  گا یی پاساخ  و اجتمااع  عرصه در مطل ب تغییرات ایجاد و روشنگر  مذهبی، ساز ه یت

 )ایجااد  اجتمااعی  کننادگی(، بسای   )قدرت سیاسی تربیتی، نیازها  نظیر انسانی، ثابت نیازها 

 (.44-3 :7ج ،4931 )حکیم، باشدمی تفاهم( و ت اون روح

   کرد: تفکی  قسمت سه به ت انمی را مذهبی و دینی ش ائر

 مااه  مانناد  ماهاناه  جم اه،  نمااز  نناد ما هفتگای  نمازهاا،  مانند روزانه ش ائر نظیر زمانی ش ائر .4

   ؛ح  مانند ساالنه و رمضان

 و تجلیال  عبااد ،  اعمال اقامه دینی، م ارف ت لیم هدف با که است اماکنی مراد مکانی: ش ائر .1

 شاده  بناا  حضارات  آن ت صایه  یاا  دست ر به بنا و ایشان ذرّیه و اولیاءاهلل و )ع( بیت اهل بزرگداشت

 سااختارها   واقاع  در شا ائر  ایان  .نزداگاا اماام  زیارتگاه و اطهار هائم هدمشا و مساجد مانند است،

 و اصالی  هدف جمله از ؛کندمی فراهم را شی ه جام ه در اجتماعی و روحی ت الی و تجلی ساززمینه

 م جاب  کاه  فرم ده یهت ص آن بنا  بر خداوند و است آن در خدا عبادت همانا مسجد، ساخت ذاتی

 )ت باه،  «المهتدین من یک ن ا أن أُولئ  ف سی ... باهلل آمن من اهلل مساجد ی مر ماإنّ» :باشدمی هدایت

 در یمختلفا  هاا  کارکرد رسالت آغاز همان از مسجد .(11ح ، و48 جن، و 13 اعراف، رک: و .48

 فرهنگای،  عبااد ،  پایگااهی  باه  مساجد  النبای،  مدیناه  در کاه  ط ر  به است، هاشتد اسالمی جام ه

 .(14 :4ج ق،4191 سااعد ،  ؛97 :7ج ،4931 )حکایم،  ب د هگردید تبدیل نظامی و یاجتماع سیاسی،

 :1 ق،ج4113 )حرعااملی،  است مسجد شئ ن و آداب احکام، به راجع روایات از باالیی بسیار حجم

 کتااب  در ویاژه  باه  فقها که (182-195 :4ق،ج4191 ساعد ، ؛155 و 112 ، 418 ، 414-419 ،448

 :41ج و 497 :49ق،ج4111 )نجفای،  اناد کارده  تبیین روایات این به استناد با ار مسجد احکام الصل ه

   (.145 :4ق،ج4115 خمینی، امام ؛479 :47ج و 454،451 ،498،419،417

 قبا ر  و )ع( اطهاار  ائمه و پیامبر)ص( شریف مراقد شامل مشرّفه مراقد و مشاهد همچنین،

 و آنهاا  زیاارت  بر )ع( بیت اهل که است ائر ش  جمله از )ع(، بیت اهل ذرّیه و صالحان انبیا،

 مشااهد  میاان  در (.411 ،447 ،442 :37ج ق،4141 )مجلسای،  اناد کارده  تأکید آنها بزرگداشت

 زیاارت  فضایلت  در است. واالیی منزلت و شأن دارا  کربال در )ع( حسین امام مشهد مشرّفه،

 این .(115 و 111و 111 :41ج ق،4113 عاملی، )حر است شده وارده بسیار  روایات حرم این

 علمای  مراکاز  تأسای،  در حتی و منطقه هر مردم فرهنگ ن ع و شهرساز  م مار ، در مشاهد
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 مقااط ی  در مکانی و زمانی ش ائر این مشهد. و قم نجف، جمله از اند؛ب ده تأثیرگذار نیز بزرگ

 و عظایم  اجتماع دمانن زنند،می رقم را عظیمی فرهنگی -مذهبی شهمای و کنندمی تالقی هم با

  کربال. در ارب ین روز در مردم میلی نی

 هاا  یادماان  و حساینی  رشا ائ  بیت، اهل به مرب ط ها مناسبت میان در مناسبتی: ش ائر .9

 و هفتگای  جلساات  صا رت  باه  صافر،  و محارم  هاا  ماه محرم، دهه قالب در ،)ع( م ص مین

 محارم،  هدها  ویاژه  باه  مناسابتی  ائرش  ثمرات از یکی دارد. بیشتر  تجلی رمضان ماه جلسات

 تا ان  و سااز  فرهناگ  در بادیلی بای  نقاش  اماروزه  کاه  اسات  ماذهبی  ها هیئت گیر شکل

 انقاالب  در را کاارکرد  ایان ) دارناد  فرهنگای  و سیاسای  اجتماعی، ها عرصه در کنندگیبسی 

 ب دیم(. شاهد خ بی به مقدس دفاع و اسالمی

 

 سبیل نفی قاعده. 2
 به که را حکمی اسالمی احکام تشریع در سبحان خداوند که است این سبیل ینف قاعده از مراد

 ق،4143 بجنا رد ، ) است نکرده ج ل گردد، تثبیت مسلمان بر کافر برتر  و سلطه آن واسطه

 مساتلزم  کاه  اسات  فرهنگای  سالطه  مسالمانان،  بر کفار سلطه بارز مصادیق از یکی(. 421: 4ج

 رفاتن  حاشایه  باه  و اساالمی  جام اه  بار  آناان  اعتقادات و باورها و هاارزش هژم نی و سیطره

 گرفته کار به اسالمی نظام و جام ه ظرفیت تمام باید قاعده، این بر بنا. باشدمی دینی ها ارزش

 امنیات  اساسااً  و گاردد  سد سیاسی و فرهنگی سلطه آن تبع به و فرهنگی تهاجم جل   تا ش د

 ؛911: 4ج ق،4113 شایراز ،  انصار ) یابدمی بروز امکان فضا این در اسالمی جام ه فرهنگی

 (.428: 91 مؤلفان، از جم ى

 

 اسالمی آداب به تقید .2
 باه  شاد بامی جنسی محرمات ،است فرهنگی امنیت تأمین عامل و ازبسترس که اسالمی آداب از

 باه  نگااه  حرمت .حجاب وج ب و نامحرم به نگاه حرمت مانند ا کنندهگیر پیش ع امل ویژه

 در جا اهر  صااحب  .(421 :1ج ق،4987ط سای،  )شیخ فقهاست بین اجماعی احکام از نامحرم
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 وج 75 :13ج ق،4111 )نجفی، است کرده امامیه بین اجماع ادعا  نامحرم به نگاه حرمت م رد

 باشاد مای  شی ه و سنی فقها  بین اجماع دم ر احکام از نیز زن برا  اسالمی پ شش (.84 :13

 ط سای،  شایخ  ؛77 :13ج و 9 :1ج ق،4111 نجفای،  رک: و .118 :1ج ،ق4141 حلای،  )عالمه

  (.123 :1ج ق،4118 حلی، محقق ؛421 :1ق،ج4987

 ،دارناد  فتنه و زنا در افتادن از خ ف علت به و گیرانهپیش رویکرد  تحریم، حکم این به فقها

 و ریباه  از خ ف عدم به دیمق نیز هادست و ص رت ی نی نگاه، ج از م ارد در حتی که ط ر  به

 نیاز  تهاران  شاهر  مثال  جا ام ی  در میدانی تحقیقات .(78 :13ج ق،4111 )نجفی، است دهش فتنه

 باشاد مای  زنان خان ادگی و فرهنگی اجتماعی، امنیت در حجاب گیرانهپیش و برجسته نقش نمبی

 هکا  اسات  ا جام ه هر ماد  فرهنگ از جزئی پ شش، و لباس مسئله (.82-25 :4983 )فاضلیان،

 شاش پ  کاردن نهادیناه  بناابراین،  .شا د مای  انتخااب  هاآگاهی و تفکرات دینی، فرهنگ اساس بر

 هماین  باه  و باشاد می فرهنگی تهاجم تهدید با مقابله سازوکارها  از جام ه در حجاب و اسالمی

 اناد، داده انجاام  اساالمی  کشا رها   در را ا گساترده  مبارزه حجاب علیه یغرب ها قدرت علت

 خاان  اهللاماان  عصار  افغانساتان  ،(415 :4ج )مادنی،  پهلا    عصار  ایاران  در حجاب شفک مانند

   میالد . بیستم قرن اوایل در آتات رک دوره ترکیه و (952 :4931 عبدلی، )حسین

 

 (اسالم به) دعوت اصل .3

 :4987)شاری تی،  شا د مای  شناخته فقهی قاعده عن ان به فقه، در مؤثرش نقش سبب به دع ت

 :ق4111 الغطاا،  )کاشاف  اناد آورده الجهاد کتاب در عم ماً را دع ت بح  شی ه ا فقه .(914

 :1ج ق،4148 تهرانای،  حساینی  ؛411 :11ج ق،4111 نجفی، ؛187 :4ج ق،4148 حائر ، ؛935

 واجاب  جناگ  شروع از قبل غیرمسلمانان دع ت مسلمانان حاکم بر فقها، نظر اساس بر (.112

 م نااا  بااه دعاا ت .(59 :14ج ق،4111 )نجفای،  دارنااد اجماااع رأ  ایان  باار و اساات کفاایی 

 اسات  اسالمی حاکمیت حکم یا و اسالم پذیرش برا  غیرمسلمان افراد از مسلمانان درخ است

 ؛118 :91ج مؤلفان، از )جم ی هاستارزش و اعتقادات تبلیغ ازوکارها س از یکی ،واقع در که

 کارد.  تلقای  عم می دیپلماسی ن عی  انتمی را فقه در دع ت اصل .(151 :1ج ق،4114 مغنیه،

 ذهنای  ساز زمینه و دشمن نرم تهاجم دفع در اکش ره ها شی ه از یکی نیز عم می دیپلماسی
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 تحقاق  نظاامی  جناگ  مانناد  سخت ها شی ه با که است اهدافی تأمین برا  مردم در فکر  و

 :4ج و 914 :45 ج ،4983 خمینای،  اماام  رک: و ؛12 :4931 تیلا ر، ) اسات  برهزینه یا یابدنمی

 :9جمغربی، )تمیمی نداکرده تلقی دع ت ن عی را ابتدائی ادجه فقها غالب  (.182 :49ج و 931

 ج مؤلفاان،  از جم ی ؛41 :1ج ق،4112 بحرانی، سند ؛121 :9ج ق،4148 تهرانی، حسینی ؛123

 اصل بر استدالل در فقها (.199 :1ج ق،4145 یزد ، ؛441 ق:4118 مازندرانی، سیفی ؛425 :99

 حتای  ؛ناد اکارده  تناداس مت دد  روایات و ( 99فصلت، ؛45ش ر ، ؛415)نحل، آیات به دع ت

 «القتال قبل اإلسالم إلی الدعاء وج ب» عن ان تحت را باب دو الشی هوسائل در عاملی حر شیخ

 (11 :45ج ق،4113 عااملی،  )حر «اإلسالم إلی الدعاء کیفیه» و (11 :45ج ق،4113 عاملی، حر)

 است. داده سامان

 رواباط  در اسات  م ظف اسالمی نظام و باشدمی حاکم جهاد همسئل بر دع ت ،اینکه مهم نکته

 اناد دانساته  نامشروع را دع ت بدون جهاد فقها حتی و گرداند حاکم را اصل این هادولت دیگر با

   (.918 :4987 شری تی، ؛182 :49ج و 914 :45ج و 931 :4 ج ،ق4115 ،خمینی امام )رک:

 قارار  رمسای  یا   در دع ت و جهاد اساساً دهدمی نشان ،دع ت فقهی قاعده در نظر ام ان

 امنیات  زا صایانت  ،نتیجاه  در و اساالمی  نظاام  نیاز  و الهی ها ارزش و دین حفظ آن و دارند

 (.59-51 :14ج ق،4111 )نجفی، است اسالمی جام ه فرهنگی

 

   مالی پشتیبانی .3
 هاا  ارزش و اعتقاادات  تاروی   و تبلیاغ  و دیان  حفاظ  جهت مت دد  مالی منابع شی ه فقه در

 مانناد  هساتند  کلیفیت برخی که شده ت ریف -اسالمی جام ه در فرهنگ مبنا  عن ان به -دینی

 نمایناده  یاا  م صا م  اماام  اختیاار  در منابع این .وقف نظیر اندتش یقی ب ضی و زکات و خم،

 دیار گ کار به ف ق فاهدا تأمین جهت در را آن م یّن خشب تا گیردمی قرار ایشان عام یا خاص

 و تبلیاغ  و دیان  از مایات ح زکات، و خم، اصلی ها کارویژه از (.5 :42ج ق،4111 )نجفی،

 باه  )ع( زماان  اماام  ساهم  عن ان تحت خم، نصف عمده بخش که ط ر  به ،است آن تروی 

 و مت ادد  علمیاه  هاا  حا زه  آن از استفاده با و دارد اختصاص دینی فرهنگی و علمی مصارف

 است. شده تأسی، هاخانهکتاب
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 تبادیل در  را ساهم  بیشاترین  کاه  اسات  فقه در تش یقی مالی منابع از یکی وقف ،همچنین

 جهاان  در فرهنگای  و پژوهشای  علمای،  مراکاز  ت س ه و عم می لکیتام به خص صی لکیتام

 .(913 :4931 )میرم ز ، است داشته اسالم

  

 فرهنگی یتامن کارگزاران .د
 ،فقهاا  آرا  و یفقه مت ن از فرهنگی امنیت مت لیان و انکارگزار به مرب ط مباح  استنتاج برا 

   کنیم.می ارائه مسلمین عم م و نهادها اشخاص، قسمِ سه در را بح 

 

  (فرهنگی ناامنی عامالن) اشخاص .1
 جام اه  فرهنگای  حالهاسات  در جائر حاکم مؤثر نقش درباره :او کارگزاران و جائر حاکم .1-1

 )ساید  اسات  شاده  وارد زیاد  روایات ،ظالمانه و جائرانه ها ارزش کردنجایگزین و اسالمی

 جهاات در فرهنااگ بنیاااد  نقااش بااه ت جااه بااا ملاا ک و حکااام (.421 خطبااه :4923 رضاای،

 ستا را در را فرهنگ کنندمی س ی آنها، حک مت برا  الزم مقب لیت تأمین و بخشیمشروعیت

 سیاسات  جائر، حکام فرهنگی ها سیاست گ نه این بارز نم نه .دهند جهت خ د جائرانه منافع

 ساایه  در آنهاا  ظالماناه  اعماال  تماام  آن، پ، در که ب د جبریه تفکر بسط و تأسی، در امیهبنی

 خداوناد  کاه  است دلیل همین به .شدمی پذیرفته و لتحم ،ت جیه هام ج در جبرگرایی فرهنگ

 إِنف قَالَاتْ » کناد: مای  ت صایف  ناامنی و فساد ت لید به را مل ک سبأ، ملکه زبان از کریم قرآن در

 (.91)نمل، «أَفْسَدُوهَا قَرْیَةً دَخَلُ ا إِذَا الْمُلُ کَ

 حااکم  با همکار  و مساعدت ،فقهی آثار و روایات در جائر، حاکم بمخر نقش این علت به

 و498 ،،494،491499 ،418،491413 :41ج ق،4113 عااملی،  حار ) اسات  شده تقبیح بسیار جائر

 روایااات، حتاای (.114-111: 1ج ق،4113منتظاار ، ؛87 :1ج ق،4115 ،مرتضااى شااریف ؛411

 از دیان  حفظ (.481 :47ج ق،4113 عاملی، )حر اندکرده تلقی اسالم از خروج را جائر با همراهی

 در سا ی  اعلی،فا  علات  عنا ان  باه  جائر حاکم که حالی در است، شرعی مصالح و مقاصد جمله

 است. فرهنگی عرصه در ناامنی آن پیامد و دارد آن ها ارزش و دین استحاله و تبدیل
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 مرتد .2-1

 در ،«امنیات  تهدیدکنناده  ع امال » قسامت  در مرتاد  و ارتداد درباره مفصل ت ضیح به ت جه با 

 کنیم.می بسنده آن عن ان ذکر به فقط اینجا

 

 گذاربدعت .2-1

 اجمااالً  نکتاه  این به اینجا در «امنیت تهدیدکننده ع امل» قسمت در فصیلیت بح  به عنایت با 

 علماا  و زماماداران  :شادند  م رفای  گاذار بادعت  گاروه  دو دینای،  مناابع  در کاه  میکنمی اشاره

 در بادعت  تأسی،  اناییت انحراف، ص رت در ،دو این تنها چراکه ،(412 :4988 بزرگی،جهان)

 .(88 :1ج ق،4141 مجلسی، ؛42 خطبه :4923 )سیدرضی، دارند را دین

  

 مهاجم فرهنگ .3-1

 مهااجم  فرهناگ  که مکلفانی و مهاجم فرهنگ د:تأثیرگذارن فاعلی علت دو فرهنگی، تهاجم رد 

 شای ه  فقاه  در کند،می ارائه را مکلفان به مرب ط احکام غالباً فقه اینکه به ت جه با پذیرند.می را

 نسابت  فقها و گرفته قرار ت جه م رد غیردینی( فرهنگ یرندهپذ )مکلفان دوم فاعلی علت بیشتر

 :4971 الغطاا،  )کاشاف  اناد نما ده  بیاان  را تکاالیفی  و هات صیه آنان فرهنگ و کفار به تشبّه هب

 عامال  عنا ان  باه  فرهنگای  تهااجم  فااعلی  علات  لاو قسم به بیشتر م اصر فقها  ،البته (.411

 (.911 :47ج ،4983 خمینی، امام رک: و ؛441-413 :4971 رزاقی،) اندهکرد ت جه کنندهناامن

 

 فرهنگی(  امنیت. اشخاص )عامالن 2
 او کارگزاران و عادل حاکم .1-2

 جام اه  در دینی ها ارزش و مردم اعتقادات و دین حفظ در او کارگزاران و عادل حاکم نقش 

 در ت اناد مای  ثاروت  و تقادر  منابع به اشدسترسی به ت جه با او است. بدیلبی و انکارناپذیر

 ت میاق  را دینای  فرهناگ  و کناد  گاذار  سیاست مردم اعتقادات و دین تق یت و حفظ راستا 

 منتظاار ، ؛198 :4ج ق،4144شاایراز ، مکااارم) «ملاا کهم دیاان علاای الناااس »چراکااه بخشااد،

 حلاای، عالمااه ؛8 :411ق،ج4141 مجلساای، ؛411و414 :9ج ق،4148خاا یى، ؛73 :1ق،ج4113
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 .(413 :4ج ق،4141 مجلسی، ؛415 :4ج ق،4141، حلی عالمه ؛411 :4ج ق،4149

 پرداخته مردم هدایت و دیانت حفظ در عادل حاکم نقش به زیبا بیانی در )ع( امیر حضرت

 دیگاران  و شده هدایت خ د که است عادلی پیش ا  خداوند، نزد بندگان برترین» فرماید:می و

 کاه  درساتی  باه  میراناد. می را مجه لی بدعت دارد،می برپا را ل میم  سنت کند،می هدایت را

 هاایی عالمات  و آشکارند نیز هابدعت دارند، مشخص ها نشانه و اندن رانی و روشن هاسنت

 (429خطبه ق:4141 رضی، )سید «دارند

 از صیانت و حفظ هم و شناسدمی را دینی ها ارزش و دین هم اینکه به ت جه با لعاد حاکم

 ا برجساته  نقاش  ،داردبرمای  گام راستا این در و کرده قیتل خ د تکلیف را آن ها ارزش و دین

 ا ویاژه  شارایط  عادل حاکم برا  فقه، در که است دلیل همین به و دارد فرهنگی امنیت تأمین در

 (.24 :5ج ق،4147 شاهرود ، هاشمی ؛999 :11ج ق،4111 نجفی، رک:) است شده وضع

 

 مفتیان و فقها علما، .2-2

 علماا  و است دین حفظ فقه، منظر از یفرهنگ امنیت در اصلی مسئله شد، اشاره که ط ر همان 

 ؛29 :14ق،ج4111)نجفای،  حکا متی ام ر تصاد   و افتاا  قضاا،  تبلیغ، شئ نِ به ت جه با فقها و

 و هااااظرفیااات دارا  ،(18 :41ج ق،4119اردبیلااای، محقاااق ؛418 :9ج ق،4149شاااهیدثانی،

 از باشاند؛ مای  آن امنیات  تأمین و جام ه رهنگیف ام ر بر ثیرگذار تأ برا  مت دد  ها قابلیت

 ؛458: 44ق،ج4111 )نجفای،  اسات  جم اه  نماز اقامه ،فقیه و عالم دینی –فرهنگی شئ ن جمله

 .(131ق:4111ثاانی،  شاهید  ؛229 :4ج ق،4141اوّل، شهید ؛934 :14ج و19: 4ق،ج4118ن ر ،

 فرهناگ  سامت  باه  ماردم  دادنس ق و هاارزش روی ت در جم ه نماز تأثیرگذارو  یتبلیغ نقش

 جهات  ایان  در جم اه  نمااز  در نماز رک ت دو جا  به خطبه دو وج د و نیست پ شیده دینی

 در فقها و علما نقش بر روایات در ،همچنین .(432 :4ق،ج4113 )منتظر ، باشدمی هیت ج قابل

 )ص(پیاامبر   جملاه  از اسات؛  شاده  تأکیاد  بادعت  و ارتاداد  همچ ن فرهنگی تهدیدها  رفع

 اللفاهِ  لَ ْنَاةُ  فَ َلَیْاهِ  یَفْ َالْ  لَامْ  فَمَانْ  عِلْمَاهُ  الْ َاالِمُ  فَلْیُظْهِارِ  أُمَّتِای  فِی الْبِدَعُ ظَهَرَتِ إِذَا» فرماید:می

 عاالم  بایاد  گشاتند،  ظااهر  مان  امات  در هاا بدعت که زمانی ؛(123 :42ج ق،4113 )حرعاملی،

   (.35-74 :4931 البیاتی، ) «باشد او بر خدا نفرین و ل نت ،ندنک چنین اگر کند؛ ظاهر را علمش
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 (فرهنگی امنیت کنندهتهدید) نهادها .2

 جائر حکومت .1-2

 ساتم  و جا ر  و ش دمی ج ر مرتکب نیست م ص م طرف از مأذون که حی  این از جائر حک مت 

 ناایی ت ا داشاتن  باا  جاائر  حک مات  .(111ق:4111خلخاالی،  )م سا    باشاد مای  ناامنی منشأ خ د

 )رک: دهاد  س ق خ د جائرانه اهداف سمت به را جام ه فرهنگ ت اندمی قدرت، و ثروت ال ادهف ق

 تادوین  مناع  قاان ن  ،دیان  حفاظ  بر جائر احکام تأثیر تأثیرگذارترین و بارزترین از (.72 :4983آشنا،

 را مت ادد  هاا  هفرقا  تک ین و فرهنگی انحراف و حدی  ج ل اسباب که ب د خلفا دوره در حدی 

   .(751-712و411-414 و13 :4931 شهرستانی،) ساخت فراهم

 

 غیراسالمی فرهنگ از ثرأمت آموزشی و فرهنگی نهادهای .2-2

 طارف  از دینای  ضاد  و غیردینای  فرهنگای  و آم زشای  و علمای  مؤسساات  ،م اصر دوره در 

 باه  سالمان م محصاالن  هادایت  هدفشاان  که شدند تأسی، اسالمی ج امع در غربی  رها کش

 افتاادن  خطار  باه  مؤسساات  این تأسی، ثمره است. ب ده غربی غیردینی یا الحاد  افکار سمت

 کتاب  مصاداق  تا ان می را مؤسسات گ نه این ف الیت .است مردم میان در دیانت حفظ و دین

 تحاریم  را مؤسساات  و مادارس  ایان  از اساتفاده  م اصار  فقها  علت همین به .دانست ضالل

 (.879 :1ج ق،4111 خمینی، )امام اندکرده

 

 (فرهنگی امنیت حافظ و تولیدکننده) نهادها .3
 عادل حکومت .1-3

 ملی فرهنگی ه یت اینکه لاو دارند: مهم انگیزه دو ،فرهنگی امنیت ح زه به ت جه از هادولت 

 :4983 )با زان،  دهاد مای  شاکل  را حک مت ساختارها  و بنیادها از مهمی بخش کش ر هر در

 حضارت  ت بیار  باه  (.72 :4983 )آشانا،  اسات  مقب لیت و مشروعیت کسب دوم، یزهانگ (؛417

 حک مات  بناا   باشاد[  صاالح  و شایساته  حاکماان  دست در ام ر زمام اگر»] :ا خامنه اهللآیت

 اماام  رک: ؛555 :9ج ،4983 )مهاجرنیاا،  «ببرد ن ر به ظلمات از را مردم که ش دمی این اسالمی
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 ق:4111 خلخااالی، م ساا   ؛5:417ج ق،4194 منتظاار ، ؛459و 79،75،72 ق:4119 خمیناای،

 اساالمی  حک مات  وظاایف  از را دیان  حفاظ  ا ،خامناه  اهللآیات  حضرت م اصر، فقیه (.548

 فمکل را اسالمى نظام آوردند، ایمان مردم که آنى از ب د اسالم حقیقت در دین حفظ» :داندمی

 (.www.farsi.khamenei.ir-45/41/4925) «بکند حراست و حفاظت مردم ایمان از که کرده

 دینای  فرهناگ  عرصاه  در حک مات  کارکردها  بیان به زیبا بسیار روایتی در )ع( رضا امام

 الْإِمَامَاةَ  إِنف،الْمُاؤْمِنِینَ عِزُّ وَ الادُّنْیَا،  صَلَاحُ وَ الْمُسْلِمِینَ، نِظَامُ وَ الدِّینِ، زِمَامُ الْإِمَامَةَ إِنف» د:نپردازمی

 وَ الْجِهَاادِ  وَ الْحَا ِّ  وَ الصِّایَامِ  وَ الزفکَااةِ  وَ الصَّلَاةِ تَمَامُ بِالْإِمَامِ السَّامِی؛ فَرْعُهُ وَ النفامِی، الْإِسْلَامِ أُسُّ

 «...الْااأَطْرَافِ وَ الثُّغُاا رِ مَنْااعُ وَ الْأَحْکَااامِ، وَ الْحُاادُودِ إِمْضَاااءُ وَ الصَّاادَقَاتِ، وَ ءِالْفَاایْ تَاا ْفِیرُ

 .(131 :4ق،ج4113)کلینی،

 

 حسبه نهاد .2-3

 کفاایی(  یاا  )عینای  واجاب  افاراد  بار  کاه  دشا  می اطالق هاییمصلحت از برخی به حسبیه ام ر 

 باه  راضی وجه هیچ به که ش دمی فهمیده شارع مذاق از که هستند مهم  ا اندازه به اما باشند،نمی

 و حادود  اقاماه  و نادارد  متا لی  که عامه  ق فاتم یا یتیم ام ال در تصرف مانند نیست، آنها ترک

 فقهاا   .(442-441 :4981 قنبار ،  ؛592 ق:4147 )نراقای،  زکاات  و خما،  دریافت و ت زیرات

 امرباه  م اادل  واقاع  در کاه  کردناد  هارائا  گذشته در حسبه رای  م نا  از متفاوتی برداشت متأخر

 حفاظ  و فرهنگای  یتامن در ا کنندهت یین نقش ت اندمی حسبه ام ر است. منکر از نهی و م روف

 حفاظ  هادف  باا  حسابه  نهااد  گیار  شاکل  در واقاع،  .(75و 71 :4927)مطهر ، باشد داشته دین

   .(9: 111 ج ق،4194 )منتظر ، ب د اسالمی جام ه در دینی ها ارزش

 

 تربیت و تعلیم نهاد و روحانیت و مرجعیت نهاد .2-3

 و حک مات  و قضا تا گرفته افتا شأن از- شده احصا هفقی برا  که اختیاراتی و مناصب و شئ ن 

 را یرفی ا  جایگااه  اخیار،  ها سده در ویژه به مرج یت نهاد ماعیاجت اب اد تک ین و –مانند آن

 تادارک  علمای  و فرهنگای  خصا ص  باه  اجتماعی مختلف ها عرصه در آن آفرینینقش برا 

 ماالی،  استقالل ایدئ ل ژ ، چ ن یایهویژگی داراب دن با روحانیت و مرج یت نهاد است. کرده
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 به اعتقاد آن، مفسران قامت در روحانیت ظه ر و قرآن مرج یت مراجع، کاریزماتی  شخصیت

 داشاتن  آنهاا،  از مردم حمایت و ب دنمردمی حضرت، آن نائبان عن ان به فقها تلقی و مهدویت

 آن ت االیم  بسط و  دین حفظ در ت انسته مساجد، گسترده شبکه و ت انمند سازمان و تشکیالت

 ؛127 :4984 قنبار ،  ؛451-418 :4989 پا ر، اهلل)فاتح  بردارد گام مردم اعتقادات امنیت تأمین و

 (.175 :4971عنایت، ؛89: 4978 ان،ف ر ؛4914مطهر ، رک: و .4981،449خ راسگانی، ربانی

 ایاران  یاساالم  انقاالب  در تا ان یما  روشنی به را روحانیت و مرج یت نهاد برجسته نقش

 .(528 :4978 ف ران، ؛111-458 :4983 )فراتی، کرد مشاهده
 

 وسیما صدا .3-3

 ماؤثر  نقش است.سیم و صداسازمان  اسالمی، نظام در فرهنگی امنیت بر تأثیرگذار نهادها  از 

 )اماام  خ اندناد  عما می  دانشاگاه  را آن خمینای  اماام  که است چنان ساز فرهنگ در نهاد این

 اساالمی  جمها ر   اساسای  قاان ن  در شاده  سبب نهاد این اهمیت (.933 :2ج ،4983 خمینی،

 زنجاانی،  عمیاد  )رک: یاباد  اختصااص  آن باه  پانجم  و هفتااد  و یکصد اصل و دوازدهم فصل

 (.544 و 518 :9ج ق،4114
 

 مسجد .3-3

 تادری   باه  رساالت،  آغااز  هماان  از اساالم  در مسجد تأثیرگذار و مهم بسیار نقش به ت جه با 

 : 89 ق،ج4141)مجلسای،  عباادت  بار  عاالوه  آن، در و گشت تبدیل اجتماعی نهاد  به مسجد

 و روحی بسی  آم زشی، فرهنگی، ها ف الیت (،411و 447 ،442 :37 ج و 985 : 89ج و 927

 شاد مای  انجاام  ماردم  باین  اختالفاات  حل و قضاوت کش ر، ام ر اداره حتی و عم می سیاسی

  .(97 :7ج ،4931 م،حکی ؛94و19-14 :4ج ق،4191 ساعد ،)

 آداب احکاام،  به راجع آیات و روایات از باالیی بسیار حجم مسجد، برجسته نقش دلیل به

 همچناین  آن، ساختمانی ت میر و تکریم تقدی،، لحاظ از آن با ت امل کیفیت و مسجد شئ ن و

 حتای  و اعتکاف ماز،ن خ اندن مسجد، به رفتن ث اب و آن در عبادت انجام با مساجد آبادکردن

 رک: .155 و 112 ،418 ،419-414 ،448 :1ج ق،4113 عااملی،  )حار  باشاند مای  آن در ت قف

   .(31 :4ج ق،4113 منتظر ، ؛111-487 :4ج ق،4191 ساعد ،
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 و علما و شدمی شناخته اعتقاد  و علمی ناظراتم مرکز عن ان به )ع( ائمه زمان در مسجد

 ق،4191 سااعد ،  رک:) پرداختندمی مختلف ام ر در مناظره به مختلف ها فرقه از دانشمندان

 منتظاار ، رک: و ؛418 :48ج ق،4113 حرعاااملی، ؛414 :4ج ،ق4113 منتظاار ، ؛17-14 :4ج

 .(423 :9ج ق،4113

 ؛419 :4ق،ج4115 حلای،  )سای ر   مساجد  حفاظ  و سااخت  اصل ،اینکه ذکر شایان نکته

 اذان و (411 :1)تبریاز ،ج  جم اه  و جماعات  نمااز  اقاماه  نیز و (451 :4ج ق،4111 جرجانی،

 شا ائر  از حراسات  و حفظ و ش دمی محس ب دینی ش ائر از (515 ق:4117 شیراز ، )مکارم

 است. شده هشمرد مستحب گاهی و واجب ب ضاً

  

 مذهبی هایهیئت .2-3

 مصائب ح ل ش ائر این که است ب ده مذهبی)شی ه( ش ائر ت ظیم ،هاهیئت گیر شکل اساس 

 باه  رود،مای  شامار  باه  شای ه  ماذهب  اختصاصاات  زا و شاد مای  برپا )ع( اطهار ائمه مدایح و

 عاشا را  مراسام  نگهداشاتن زناده  و حاق  احیا  م جب که )ع( حسین امام عزادار  خص ص

 .(494 :1ج ق،4147 گلپایگانی، )صافی باشدمی

 

 وقف نهاد .3-3

 نمااییم. مای  پرهیاز  ینجاا ا در آن تکارار  از قبل، مباح  در وقف از تفصیلی بح  به عنایت با 

 برد؛ نام «نظام» عن ان به آن زا باید که است گسترده آنچنان انسانی ج امع حیات در وقف نقش

 شا د مای  شاامل  را انساانی  جام اه  مختلاف  ها جنبه و اب اد تمام وقف که عن ان این به نظام

 (.24 :4987 بمانیان، ؛931 :4931 )میرم ز ،

 

 مسلمین عموم .3
 تارین مهام  .باشدمی مسلمین عم م و  مکلفین عم م مت جه فقهی احکام از  جهیت قابل بخش

 فرهنگای  و اعتقاادات  و دیان  حفاظ  در ت انندمی آن به تمس  با مسلمین عم م که سازوکار 

 ایان  در الغطاا  شفکا حسین محمد است. منکر از نهی و م روف به امر ،باشند تأثیرگذار دینی
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 و اسات  اسالمی دست رات ترینمهم از ،منکر از نهی و م روف به رما فریضه» است: م تقد باره

 ساق ط  چناین  ایان  و رفات نمی ویرانی به رو اسالم گ نه این ،ب دند پایبند آن به مسلمانان اگر

 باه  امار  تارک  ،)ع( علای  اماام  کاه  است دلیل همین به (.472 :9ج ،4983 )مهاجرنیا، «کردنمی

 (.921 :4923 رضی، )سید دانندمی مردم بر اشرار رهسیط م جب را منکر از نهی و م روف

 

 گیرینتیجه
 نظاامی  اشاغال  تکفیر ، تفکرات مذهبی، تروریسم چ ن متتاب ی و مت الی ها بحران و ناامنی امروزه

 را مسالمانان  اجتمااعی  -سیاسای  حیات در امنیتی انحطاط که افکنده سایه اسالم جهان بر مانند آن و

 فقهای  تاأمالت  ضارورت  کاه  یافتاه  تبل ر نیز امنیت نظر  ها ح زه در انحطاط این .دهدمی نشان

 کناد. مای  آشاکار  را شای ه  فقاه  هاا  ظرفیت بر ابتنا  با امنیت اسالمی دانش ت لید و امنیت به راجع

 روناد  بار  آن تاأثیر  و اجتهااد  ساازوکار  نظیر یفقه ها ظرفیت و خصائص به تمس  با حاضر مقاله

 ارب اه،  )علال  تلفیقی نظر  چارچ ب به یازیدندست و گراآخرت -دنیا تزویجیِ رویکرد فقه، رتط 

 را فرهنگای  امنیات  مح ریات  باا  متقااربی  احکام کرده س ی (،التزامی داللت مق له و خمسه مصالح

 «فرهنگای  امنیات  فقاه » تک ین زمینه و نماید استنتاج را امنیت فقهی ض ابط و اص ل و نم ده تجمیع

 ارائاه  قسامت  ساه  در را بحا   ،رو ایان  از .ساازد  فاراهم  را امنیات  اسالمی ل اتمطا چارچ ب در

 ،«ضاالل(  کتاب  و فرهنگای  تهاجم بدعت، ارتداد، )مانند فرهنگی امنیت تهدیدکننده ع امل» نم دیم:

 و دینای  شا ائر  ت ظایم  )نظیار  فرهنگای  امنیات  کنناده حفاظت و ت لید فقهی سازوکارها  و ع امل»

 منظار  از فرهنگی امنیت زارانکارگ» و «سبیل(نفی اصل و دع ت اصل اسالمی، ابآد به تقید مذهبی،

 نهااد  مرج یات،  نهااد  ،فقیهاان  حاکماان،  )نظیار  مسالمین  عم م و نهادها اشخاص، قالبِ سه در فقه

 ،جاائر  حااکم  مانناد  فرهناگ  کنناده ناامن عامالن به همچنین .«(مسلمین عم م و مسجد نهاد حسبه،

 .ه شدپرداخت نیز مهاجم فرهنگ و گذاربدعت مرتد،



 
 

 

 

 منابع
 

 ال لم. راد قم: ،الصادقین آثار (؛4922) صادق بخش،احسان

 .ج ان اندیشه کان ن تهران: ،اسالم سیاسی نظام در امنیت ؛(4985) بهرام کاظمی، اخ ان

 اساالمى  انتشارات تردف قم: ،األذهان إرشاد شرح فی البرهان و الفائدة مجمع ؛ق(4119) محمد بن احمد اردبیلى،

 .قم علمیه ح زه مدرسین جام ه به وابسته

 خمینی. امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه تهران: امام، صحیفه (؛4983) اهلل روح سید خمینی، امام

 مدرساین  جام اه  باه  وابساته  اساالمى  انتشاارات  دفتر قم: ،المسائل توضیح ؛ق(4911) اللّه روح سید خمینى، امام

 هشتم. چ قم، علمیه ح زه

 باه  وابساته  اسالمى انتشارات دفتر قم: اسالمى، علی ترجمه ،الوسیلة تحریر ق(؛4115) اللّه روح سید خمینى، امام

 ویکم.بیست چ ،قم علمیه ح زه مدرسین جام ه

 سایدعل  ،  اباراهیم  ساید  ترجماه  ،هاوهابی اعمال و عقائد بررسی و نقد تاریخچه، (؛4931) محسن سید امین،

 ششم. چ میرکبیر،ا تهران:

 اطهاار  ائماه  فقهاى  مرکاز  قم: ،أدلتها و األطفال أحکام موسوعة ؛ق(4113) گراندی و اهلل قدرت ،شیراز  انصار 

 .السالم علیهم

 امنیات  و ملای  امنیات  فراس   مفه می فرهنگی؛ امنیت»(؛ 4983 )بهار اسم یلی صادق محمد و الدین حسام آشنا،

 .5ش ،فرهنگ راهبرد ،«انسانی

 .الهاد  نشر قم: ،الفقهیة القواعد ؛ق(4143) حسن سید  رد ،بجن

 دوم. چ اإلسالمیة، الکتب دار :قم ،المحاسن ؛ق(4974) خالد بن محمد بن احمد برقى،

 س م. چ وداعى، ج اد سید قم: ،التقوى کلمة ؛ق(4149) امین محمد الدین زین بحرانى، بصر 

 سااماندهی  در م ق فاات  نقاش  بار  رهیاافتی » (؛4987 )پاائیز  یرخانیام آرین و بقایی پرهام و رضا محمد بمانیان،

 .14 ش ،شهری مدیریت فصلنامه ،«شهر  فضاها 

 .راهبرد  مطال ات پژوهشکده تهران: ،هراس و هادولت مردم (؛4978) بار  ب زان،

 .ش رم مؤسسه تهران: طبر ، حاتمی کاظم ترجمه ،پیامدها و معیارها بدعت: ؛(4931) ج فر البیاتی،

 تا. بی ناشر، بی :قم ،جدید اتئاستفتا ؛تا()بی ج اد میرزا تبریز ،
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 دوم. چ السالم، علیهم البیت آل مؤسسه قم: ،اإلسالم دعائم ؛ق(4985) محمد بن ن مان مغربى، تمیمى

 نشگاهدا تهران: آرانی، طالبی اهلل روح ترجمه ،عمومی دیپلماسی مرجع کتاب ؛(4931) اسن  نانسی و فیلپ ،تیل ر

 .قصاد امام

 ،«آن باا  مقابلاه  نحا ه  و فرهنگای  تهااجم  اب ااد  شاناخت  بار  درآمد » ؛(4981 تابستان) حمید شاهدین، جاودانی

 .15ش نهم، سال ،دانشگاه و حوزه فصلنامه

 .ن ید تهران: ،شاهى تفسیر ؛(ق4111) اب الفتح امیر سید جرجانى،

 قام:  ،امیـه( بنی زوال تا پیامبر رحلت )از لفاخ تاریخ وم:د جلد ،اسالم سیاسی تاریخ ؛(4989) رس ل ج فریان،

 س م. چ ما، دلیل

 دوم. چ ،ما دلیل قم: ،حجابیه رسائل ؛(ق4118) رس ل ج فریان،

 بار  اساالمى  فقاه  الم ارف هدائر مؤسسه قم: ،)عربی( السالم علیهم البیت أهل فقه مجلة ؛(تابی) مؤلفان از جم ى

 )ع(. بیت اهل مذهب

 اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه تهران: ،هامؤلفه و اصول اسالم: سیاسی نظام در امنیت ؛(4988) احمد ی،بزرگجهان

 .اسالمی

 .)ع( البیت آل مؤسسه قم: ،المسائل ریاض ؛(ق4148) على سید ،طباطبایى حائر 

 )ع(. البیت آل مؤسسه قم: ،هالشیع وسائل ؛(ق4113) حسن بن محمد عاملى، حرّ

 .البیضاء الحجة دار بیروت: ،اإلسالم حکومة فی الفقیه والیة ؛(ق4148) حسین محمد دسی تهرانى، حسینى

 .س م چ الحکمه، دار مدرسه نجف: ،الناسک دلیل ؛(ق4142) محسن سید ، حکیم

 .اإلسالمیة البح   مجمع مشهد: المذهب، تحقیق فی المطلب منتهى ؛(ق4141) ی سف بن حسن حلّى،

 اساماعیلیان،  مؤسسه قم: ،الحرام و الحالل مسائل فی اإلسالم شرائع ؛(ق4118) حسن بن ج فر الدین نجم حلّى،

 دوم. چ

   farsi.khamenei.ir (45/41/4925 ) تهران جم ه نماز ؛(4925) علی سید ا ،خامنه

 س م. چ آفاق، مؤسسه قم: ،الشیعه فقه ؛(ق4148) اب القاسم سید خ ئی،

 .جابی ،الفقاهة مصباح ؛(تابی) اب القاسم سید خ یى،

 ،«م اصار  ایاران  اجتمااعی  تحا الت  در آن نقش و شی ه مرج یت نهاد» ؛(4981 تابستان) علی خ راسگانی، ربانی

 .41ش ،شناسیشیعه فصلنامه

 .اسالمی تبلیغات سازمان تهران: تبلیغات، ضرورت و اهمیت ؛(4971) احمد رزاقی،

 .اإلسالمیة الذخائر مجمع قم: ،األنصاری الشیخ مکاسب على التعلیقة ؛(ق4942) اهلل حبیب میرزا ،گیالنى رشتى

 .9ش ،راهبردی مطالعات فصلنامه ،«فرهنگی تهاجم و داخلی ها پذیر  آسیب» ؛(4978 بهار) حسن پی ،ره

 معظـم  مقـام  سـخنان  از )برگرفتـه  فرهنگـی  تهاجم و فرهنگ ؛(4979) اسالمی انقالب فرهنگی مدارک سازمان
 .اسالمی انقالب فرهنگی مدارک زمانسا تهران: ،رهبری(
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 مجماع  تهاران:  ،مقارنـه(  فقهیـه  )دراسـه  االسالمیه الشریعه فی احکامها و المساجد ؛(ق4191) محمد ساعد ،

 .اسالمی مذاهب بین تقریب جهانی

 .)ع( صادق امام مؤسسه قم: ،المکاسب أحکام تحریر فی المواهب ؛ق(4111) ج فر سبحانی،

 چهارم. چ اهلل،آیت حضرت دفتر و المنار مؤسسه قم: ،األحکام مهذّب ؛ق(4149) لىعبداألع سید سبزوار ،

 .92ش ،پژوهش آینه مجله ،«زمان گذر در ضاله کتب فقهی حکم» علی، محمد ،سلطانی

 .دوم چ فدک، مکتبة قم: ،الرجال علم مبانی فی بحوث ؛(ق4113) محمد بحرانى، سند

 دوم. چ علی)ع(، امام نشر قم: دشتی، محمد ترجمه ،البالغه نهج ؛(4923) حسین رضی، سید

 اساالمى  انتشارات دفتر قم: ،اللقطة و الموات إحیاء - الوسیلة تحریر دلیل ؛(ق4145) اکبر على مازندرانی، سیفی

 مدرسین. جام ه به وابسته

 .مرتض   قم: ،القرآن فقه فی العرفان کنز ؛ق(4115) اللّه عبد بن مقداد حلّى، سی ر 

 .اسالمی فرهنگ و عل م پژوهشگاه قم: ،سیاسی فقه قواعد ؛(4987) اهلل روح تی،شری 

 .الکریم القرآن دار قم: ،المرتضى الشریف رسائل ؛ق(4115) حسین بن على مرتضى، شریف

 مجماع  قام:  حساینی،  هااد   سید ترجمه ،پیامدها و هاانگیزه حدیث: تدوین منع ؛(4931) علی سید شهرستانی،

 . )ع(، تبی اهل جهانی

 .مفید کتابفروشى قم: ،الفوائد و القواعد ؛(تابی) عاملى مکى بن محمد اول، شهید

 .قم علمیه ح زه اسالمى تبلیغات دفتر قم: ،األذهان إرشاد شرح فی الجنان روض ؛ق(4111) ثانی شهید

 کالنتار،  اکبار  علی :وتصحیح تحقیق ،لمعه( )شرح الدمشقیة اللمعة شرح فی البهیة الروضة ؛ق(4141) ثانی شهید

 .داور  کتابفروشى قم:

 دفتار  قام:  ال لمااء،  سلطان تصحیح: ،لمعه( )شرح الدمشقیة اللمعة شرح فی البهیة الروضة (؛ق4141) ثانی شهید

 .قم علمیه ح زه اسالمى تبلیغات

 .اإلسالمیة الم ارف مؤسسة قم: ،اإلسالم شرائع تنقیح إلى األفهام مسالک ؛ق(4149) ثانی شهید

 اآلثاار  إلحیااء  المرتضا یة  المکتباة  تهاران:  ،اإلمامیـة  فقـه  فی المبسوط ؛(ق4987) حسن بن محمد ط سى، شیخ

 س م. چ الج فریة،

 .مفید شیخ هزاره جهانى کنگره قم: ،المقنعة ؛ق(4149) ن مان بن محمد بن محمّد مفید، شیخ

 چهارم. چ )س(، م ص مه حضرت انتشارات قم: األحکام، جامع ؛ق(4147) اهلل لطف گلپایگانى، صافى

 .داور  کتابفروشى قم: ،الشرائع علل ؛(ق4982) باب یه بن على بن محمّد صدوق،

 اساالمی  انتشاارات  دفتار  قام:  همدانی، م س   باقر محمد ترجمه ،المیزان ؛(4921) حسین محمد سید طباطبائى،

 مدرسین. جام ه به وابسته

 .مرتضى مشهد: ،االحتجاج ؛(ق4119) على بن احمد طبرسى،
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 .مضراب تهران: ،افغانستان شیعیان ؛(4934) حسین عبدلی،

 باه  وابسته اسالمی انتشارات دفتر قم: ،اإلیمان احکام الی االذهان ارشاد ؛(ق4141) ی سف بن حسن حلی، عالمه

 .مدرسین جام ه

 وابساته  اساالمى  راتانتشا دفتر قم: ،الشریعة أحکام فی الشیعة مختلف ؛(ق4149) ی سف بن حسن حلی، عالمه

 دوم. چ قم، علمیه ح زه مدرسین جام ه به

 .السالم علیهم البیت آل مؤسسه قم: ،الفقهاء تذکرة ؛ق(4141) ی سف بن حسن حلی، عالمه

 چهارم. چ کبیر، امیر تهران: ،سیاسى فقه (،ق4114) عباس لى زنجانى، عمید

 س م. چ خ ارزمی، تهران: خرمشاهی، بهاءالدین ترجمه ،معاصر اسالم سیاسی اندیشه ،(4971) حمید عنایت،

 شهر زنان بین در اجتماعی امنیت میزان و حجاب ن ع رابطه بررسی» ؛(4983 زمستان و پاییز) پ راندخت فاضلیان،

 .1ش اوّل، سال ،زنان نامهپژوهش ،«تهران

 .2ش ،شناسیشیعه ،«تداراق و نف ذ علل ایران؛ در شی ه روحانیان» ؛(4989 تابستان) پرویز پ ر،اهللفتح

 قام:  ،قـم  علمیـه  حـوزه  سیاسـی  فکری هایجریان بر تأکید با تجدد و روحانیت؛ (4983) عبادال هاب  فراتی،

 اسالمی،. فرهنگ و عل م پژوهشگاه

 .دوم چ رسا، سسهؤم تهران: تدین، احمد ترجمه ،شکننده مقاومت ؛(4978) جان ف ران،

 .11ش ،سیاسی علوم فصلنامه ،«ایران در شی ه روحانیت رتقد منابع» ؛(4984)زمستان آیت قنبر ،

 .اسالمی مطالعات مجله ،«حسبیه ام ر و حسبه در سنت اهل و امامیه آرا  مقارنه» ؛(4981پاییز) حمید قنبر ،

 (.اسالمی جمه ر  روزنامه نامه)ویژه بیداری آوای ؛(4971فروردین) حسین محمد الغطا،کاشف

 .الذخائر دار قم: ،الرجلین مسح وجوب عن المبین القول ؛(ق4141) على بن دمحم الفتح اب  کراجکی،

 شانزدهم. سال ،قبسات ،«دین شدنعرفی در تحجر و بدعت عاملیت» ؛(4931پاییز) رضا سید کل ر ،

 .النشر و للطباعة دارالحدی  قم: ،الکافی ؛(ق4113) ی ق ب بن محمد کلینی،

 اساالمى  تبلیغاات  دفتار  قم: ،الغراء الشریعة مبهمات عن الغطاء کشف (،ق4111) خضر بن ج فر الغطاء، کاشف

 .قم علمیه ح زه

 .اإلسالمیة الم ارف مؤسسة قم: ،مقاالت مجموعه ؛(ق4148) الحسین عبد سید الر ،

 پ یا. پیام تهران: ،امنیت شناسیآسیب ؛(4989) من چهر لرنی،

 .7ش ،پویا مجله ،«جریان دو دادامت بهائیت، و وهابیت» ؛(4982اسفند) محمد لطیفی،

 .71ش ،اسالمی فقه در نو کاوشی ،فقه مجله ،«امنیت و فقه» ؛(4931زمستان) نجف زایی، ل 

 البیت. آل مؤسسه قم: ،)ع(الیقین و الحق ائمه فقه فی المتقین مناهج ؛(ق4111) عبداهلل مامقانی،

 راهبرد . مطال ات پژوهشکده تهران: ،ناشر ترجمه ،ملی امنیت متغیر چهره ؛(4977) رابرت ماندل،

 .النشر و الطبع مؤسسة بیروت: ،األنوار بحار ؛(4141) باقر محمد مجلسى،
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 س م. چ مدرسین، جام ه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر قم: ،ایران معاصر سیاسی تاریخ ؛(تابی) الدین جالل مدنی،

 انتشار. سهامی شرکت تهران: ،روحانیت و مرجعیت درباره بحثی ،(4919) مرتضی مطهر ،

 پنجم. چ صدرا، تهران: ،گفتار ده ؛(4927) مرتضی مطهر ،

 دوم. چ انصاریان، مؤسسه قم: ،)ع(الصادق اإلمام فقه ؛(ق4114) ج اد محمد مغنیه،

 س م. چ امیرالمؤمنین، امام مدرسه قم: ،الفقهیة القواعد ؛(ق4144) ناصر شیراز ، مکارم

 طالب أبی بن علی اإلمام مدرسة قم: ،التعزیرات و الحدود کتاب - الفقاهة أنوار ؛(ق4148) ناصر شیراز ، مکارم

 .)ع(

 .)ع( طالب أبی بن علی اإلمام مدرسة قم: ،النکاح کتاب - الفقاهة أنوار ؛(ق4115) ناصر شیراز ، مکارم

 .)ع( طالب ابى بن على امام مدرسه انتشارات قم: ،مقارن فقه المعارف دائرة ؛(ق4117) ناصر شیراز ، مکارم

 چهارم. چ آزاد ، پیام تهران: زاده،رجب رضا ترجمه ،هالصال أسرار ؛(ق4111) ج اد میرزا تبریز ، ملکى

 .تفکر قم: ،المحرمة المکاسب فی دراسات ؛(ق4145) حسین لی منتظر ،

 .دوم چ ،تفکر قم: امیة،اإلسل الدولة فقه و الفقیه والیة فی دراسات ؛(ق4113) حسین لى منتظر ،

 دفتر قم: الهاد ، ج فر هترجم ،فقیه والیت یا اسالم در حاکمیت ؛(ق4111) مهد  محمد سید خلخالی، م س  

 .مدرسین جام ه به وابسته اسالمى انتشارات

 .اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه تهران: ،اسالمی متفکران سیاسی اندیشه ؛(4983) محسن مهاجرنیا،

 .اسالمی اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه تهران: ،اسالم اقتصادی نظام ؛(4931) حسین میرم ز ،

 هفتم. چ ال ربی، الترا  إحیاء دار بیروت: ،اإلسالم شرائع شرح فی جواهرالکالم ؛(ق4111) حسن محمد نجفى،

 .میهعل ح زه اسالمى تبلیغات دفتر قم: ،األحکام قواعد بیان فی األیام عوائد ؛(ق4147) احمد مال نراقى،

 ،جاویـدان  میراث وقف فصلنامه ،«اساالمی  مدیریت در اسالمی نظام نقش» ؛(4977زمستان و پاییز) رحیم ن بهار،

 .11-19ش

 )ع(. البیت آل مؤسسه بیروت: ،الوسائل مستدرك ؛(ق4118) حسین میرزا ن ر ،

 هفتم. چ نی، تهران: ،اصول اصطالحات تشریحی فرهنگ ؛(4983) عیسی والیی،

 .الت زیع و النشر و للطباعة الغدیر بیروت: ،الجواهر فقه معجم ؛(ق4147) محم د سید رود ،شاه هاشمی

 .اسماعیلیان مؤسسه قم: ،القرآن فقه ؛(ق4145) محمد یزد ،


