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  به عهده نویسنده است. رسالهمطالب مندرج در این مسئولیت 

 با ذکر منبع بال اشکال است رسالهر گونه استفاده از این ه.  

  نشر آن در داخل کشور منوط به اخذ مجوز از جامعة المصطفی العالمیة

 است.
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 تشکر و سپاس

بدون شک این تحقیق به انجام نمی رسید اگر نهاد مبارک علمی و آموزشی جامعه المصطفی  

نبود.  از این رو از ریاست محترم جامعه المصطفی العالمیه جناب اقای تشکر و سپاس گذاری می 

تخصصی و مسئولین پرتالش امور تحقیقات و پژوهش از ریاست محترم مدرسه عالی فقه نمایم. 

حجت راهنما این اثر مرهون راهنمایی های کریمانه و خالصانه استاد محترم مدرسه تشکر می کنم. 

مشاور محترم االسالم و المسلمین  جناب آقای دکتر سجاد ایزدهی و مشورت های ارزشمند استاد 

راهنمایی ها و مشورت های ارزشمند  و از زحمات و جناب آقای یعقوبعلی برجی است

استادان محترم داور حجت االسالم و متواضعانه تشکر و سپاس گذاری می نمایم. از بذل توجه 

لمسلمین جناب آقای دکتر نوروزی، حجت االسالم و المسلمین جناب اقای دکتر میر علی و ا

برای داوری و نقد این اثر حجت االسالم و المسلمین جناب آقای دکتر شجاعیان که لطف نمودند 

غنا و وقت گذاشتند ابراز سپاس می نمایم. نقدها و اشکاالت استادان محترم داور مغتنم است و در 

 مفید بوده است. کمال این اثر 
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 اهدا

این اثر ناچیز را به محضر مبارک امام عصر امام زمان مهدی موعود )ع( که در ظهور او رنج انسان 

می یابد و رویای عدالت و برابری در جامعه بشری تحقق می یابد و دولت او حامی بشر و  پایان

 به ویژه ستمدیدگان است، تقدیم می نمایم. 
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 هچکید
و ارتباط آن  اعانه مظلوم فقهیبه اعتبار اصل رفتار حمایتی دولت اسالمی در سیاست خارجی 

 با بهره گیری ازاین رساله در است.  تقویت دولت اسالمی، موضوع مهمبا مساله تبلیغ اسالم و 

ین رساله امساله مطرح در . ه شده استپرداخت موضوعبه این  با شیوه کتابخانه ای و فقهیروش 

چیست و گونه ها و راهکارهای آن دولت اسالمی جی این است که رفتار حمایتی در سیاست خار

با توجه به دولت اسالمی به دنبال دارد؟ در سیاست خارجی ی را و پیامدهااهداف چه کدامند و 

به لحاظ فقهی، از قواعد در سیاست خارجی حمایتی دولت اسالمی  رفتارآیات و روایات و سیره، 

در در بعد اثباتی از مصادیق امر به معروف و و می گیرد جای اعانه مظلوم  مفهومدر فقهی است و 

لت اسالمی در دو رفتار حمایتیموضوع  ی شود.منکر شمرده م بعد سلبی از مصادیق نهی از

از زوایا و ابعاد مختلف قابل  سیاست خارجی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. این موضوع

 اجتماعی،مختلف  یهاگونهدر به لحاظ گونه شناسی رفتار حمایتی در این رساله  .بررسی است

بررسی قرار گرفته است و برای عملیاتی شدن آن به  موردو نظامی سیاسی  ،فرهنگی، اقتصادی

و تبیین شده بررسی تعاون و جهاد  قلوب، احسان، فیتألراهکارهای مشخص نظیر لحاظ فقهی 

حکم رفتار حمایتی دولت اسالمی نسبت به یافته های تحقیق نشان می دهد به لحاظ فقهی . است

 دولت اسالمی در سیاست خارجی نسبت بهرفتار حمایتی جوامع اسالمی وجوب است. از این رو 

مسلمان تحت ستم واجب  یهادولتآزادی بخش و  یهاسازمانقومی و مذهبی و  یهاتیاقل

ز رجی نسبت به جوامع غیر اسالمی جوارفتار حمایتی دولت اسالمی در سیاست خاحکم است. 

است.  د واجبدارای مصلحت باشرفتار حمایتی نسبت به جوامع غیر اسالمی است اما اگر 

و  گرددیمخاصیت تبیینی دارد و منجر به اقناع و رضایت به لحاظ آثار و اهداف ایتی حمرفتار

اهداف نظیر  برخیخارجی  دولت اسالمی در سیاستحمایتی . از این رو رفتارکندیماد نفوذ ایج

مورد نیاز  یهاائتالفجلب مردمان غیرمسلمان به اسالم، تقویت دولت اسالمی، ایجاد تبلیغ اسالم، 

  .موجب می شودرا و تضعیف دشمن 

لوب، احسان، تعاون و ق فیتألحمایتی، دولت اسالمی، سیاست خارجی، رفتار واژگان کلیدی:

  .جهاد
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 همسال بیان
و  هانامهی تصویری و شنیداری و روز هارسانهو در افکار عمومی از طریق  امروزه در سطح جهان

ی دیجتالی، اسالم مساوی با خشونت و جنگ و خونریزی معرفی شده است. هاکتابو  هامقاله

و  1م است. زیرا اسالم دین رحمت استاین تصویر نادرست از اسالم در تعارض آشکار با اسال

با این حال، امروزه اسالم که الزمه منطقی باور  2رحمت للعالمین است. به تعبیر قرآن )ص(پیامبر 

به آن حمایت از انسان و حقوق بشر است در سطح جهان در میان اکثر مردمان جهان همچنان 

ناشناخته است. از این رو با توجه به بحران انسانی رو به رشد در دنیای غرب و گسترش ظلم و 

ح جهان، تبلیغ اسالم و معرفی درست اسالم اصیل یک ضرورت در سطو نقض حقوق بشر  ستم 

اساسی است و پرداختن به موضوع رفتار حمایتی دولت اسالمی در سیاست خارجی و حمایت از 

ع پژوهشی وسی یهاتیظرففقه اسالمی از  است.ستمدیدگان، به نوعی مرتبط با بحث تبلیغ اسالم 

مرتبط با  مسائلدر مورد الزم ان پاسخگویی و بطور خاص از تو در زمینه سیاست، حکومت

بیشتر دولت اسالمی در فقه اسالمی در باب سیاست خارجی  اما .سیاست خارجی بهره مند است

 حمایتی دولت اسالمی در موضوع رفتاربه به مساله جنگ پرداخته شده است و مباحث مربوط 

این موضوع مهم در این . ستواقع نشده اخارجی با رویکرد فقهی مورد بحث و تحقیق سیاست 

در این رساله این است که رفتار حمایتی دولت  مطرحمساله رساله مورد بررسی قرار گرفته است. 

اسالمی در سیاست خارجی چیست؟ ادله و مستندات فقهی آن چیست و گونه ها و راهکارهای 

دولت اسالمی در  و حکم اولیه و ثانویه رفتار حمایتی اف آن چیستهدتبعات و اآن کدامند و 

ادله و مستندات رفتار  ؟ در بحثو غیر اسالمی چیست یسیاست خارجی نسبت به جوامع اسالم

و برخی قواعد فقهی مانند ضرورت  ، آیات و روایاتدر سیاست خارجی  یلت اسالمحمایتی دو

 اهمیتبحث و بررسی قرار گرفته است.  مورد و مصلحت و اهم و مهم و قاعده فقهی نفی سبیل

در واقع مبنای فقهی برای این قواعد در این رساله از آن جهت است که  قواعد فقهیاصلی 

تنها اثبات فقهی رفتار حمایتی دولت اما رفتارحمایتی دولت اسالمی در سیاست خارجی است. 

                                                           

 . 21قال اهلل تعالی: بصایر للناس و هدی و رحمه لعلهم یتذکرون. قصص، آیه  - 1

 .117الی: و ما ارسلناک اال رحمه للعالمین. سوره انبیاء، آیه قال اهلل تع - 2
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بررسی گونه های رفتار  مستلزماسالمی در سیاست خارجی کافی نیست و عملیاتی شدن آن 

رفتار حمایتی دولت اسالمی در در بحث از این رو های آن است. راهکاربیین حمایتی و کشف و ت

رفتار حمایتی دولت اسالمی در سیاست راهکارهای گونه ها و مساله مهم تبیین سیاست خارجی 

برای عملیاتی شدن رفتار حمایتی دولت اسالمی در سیاست خارجی است. در این رساله خارجی 

، حمایت اجتماعی، حمایت اقتصادی، حمایت سیاسی و حمایت از منظر فقه، حمایت فرهنگی

نظامی مورد بررسی واقع شده است و در بحث راهکارهای رفتار حمایتی دولت اسالمی در 

 است. بررسی شده مثل تالیف قلوب، احسان، تعان و جهاد سیاست خارجی، چند راهکار مشخص

یت فرهنگی، حمایت اجتماعی، رفتار حمایتی دولت اسالمی در سیاست خارجی نظیر حما

قلوب یا احسان  فیتألحمایت اقتصادی، حمایت سیاسی به لحاظ فقهی در چارچوب راهکارهای 

 بررسی و تبیین شده است.اهکار جهاد ردر چارچوب به لحاظ فقهی و یا تعان و حمایت نظامی 

ت خارجی است. از مباحث مهم در این رساله بحث اهداف رفتار حمایتی دولت اسالمی در سیاس

بحث اهداف رفتار حمایتی دولت اسالمی مرتبط با مباحث تبلیغ اسالم، تقویت دولت اسالمی و 

 تضعیف دشمن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. 

 سابقه تحقیق
برخی ادله فقهی دولت اسالمی را در سیاست خارجی به حمایت همه جانبه از نیازمندان و 

ی آزادی بخش و هاسازمانی قومی و مذهبی تحت ستم و تبعیض، هاتیاقلستمدیدگان و به ویژه 

حمایتی دولت اسالمی موضوع رفتار . اما کندیمکشورهای مسلمان و غیر مسلمان تحت ستم ملزم 

در روابط بین الملل اسالمی و در سیاست خارجی تبیین فقهی نشده است و راهکارها و اهداف آن 

برخی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. لت اسالمی به طور خاص در سیاست خارجی دو

در دسترس احسان، مصلحت و جهاد تالیف قلوب، این رساله مانند منابع در مورد مفاهیم کلیدی 

دهند. در زیر این پوشش نمی اند اما این منابع رفتار حمایتی دولت اسالمی را در سیاست خارجی 

نهایه شیخ طوسی یا ون و منابع فقهی مانند جواهر الکالم و در متمنابع مورد بررسی قرار می گیرد. 

و به صورت مستقل به آن پرداخته نشده است. تالیف قلوب در ضمن کتاب جهاد بحث شده است 

ی هاجنبهبه کتاب ها این اشکال عمده در بحث تالیف قلوب در متون فقهی این است که در 
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بدین ترتیب منابع  1نشده است. ای می اشارهقلوب در سیاست خارجی دولت اسال فیتألسیاسی 

را پوشش رفتارحمایتی دولت اسالمی در سیاست خارجی فقهی در باب تالیف قلوب موضوع 

ی سیاسی و اهداف هاضرورتقلوب بدون اشاره به مصالح و  فیتألنمی دهند. زیرا در این منابع 

سیاسی نوشته عمید زنجانی نیز  در کتاب فقهبه صورت مختصر مورد بحث قرار گرفته است. و آن 

قلوب مورد بحث واقع شده است ولی در این کتاب اهداف و پیامدهای احتمالی آن مورد  فیتأل

مورد بحث قرار به صورت مستقل برخی از محققان مساله تالیف قلوب را  2بحث واقع نشده است.

خارجی در حکومت  داده اند. کتاب تالیف قلوب در ارتقاء فرهنگ اسالمی و تحسین روابط

خارجی حکومت اسالمی با حکومت های غیر  سیاست موضوعاسالمی نوشته میثم کریمی به 

این کتاب به مساله های مهم مانند ارتقاء فرهنگ اسالمی و بهبود روابط  1اسالمی پرداخته است.

 در اینپرداخته است ولی از طریق تالیف قلوب حکومت اسالمی با حکومت های غیر اسالمی 

از حقوق بشر در روابط بین الملل و به طور خاص کتاب به نقش تالیف قلوب در حمایت 

از این رو این کتاب رفتار از ستمدیدگان پرداخته نشده است. مسئولیت دولت اسالمی در حمایت 

دیگر در این مورد تالیف  اثرحمایتی دولت اسالمی در سیاست خارجی را پوشش نمی دهد. 

به اهداف تالیف قلوب در سیاست  در این اثر 2شته حسین ارجینی است.قلوب در اسالم نو

خارجی دولت اسالمی و نقش آن در تقویت دولت اسالمی پرداخته نشده است. کتاب راههای 

اما در این کتاب  5تالیف قلوب در قرآن کریم از منابع خوب در باره تالیف قلوب شمرده می شود.

گسترش مصداقی و مفهومی ستمدیدگان اشاره نشده است.  به نقش تالیف قلوب در حمایت از

تالیف قلوب در فقه امامیه نوشته حجت فیضی از آثار خوب به حساب می آید اما در این کتاب 

و نقش حمایتی تالیف قلوب در  به اهداف و پیامدهای سیاسی تالیف قلوب پرداخته نشده است

  1.استمغفول مانده حمایت از ستمدیدگان در این کتاب 
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