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چکیده

پژوهد حاضر با بررسي دقيق مفاهيم مرتبط با نفيسبيل کفار بر مؤمنان و همچنين مفاهيم علمي و
ديني سياستگذاري با هدف ارالة الگويي از سياستگذاري فرهنگي متناس با بستر انطيب اسيمي با تکيه
بر آراي امام خميني انجام گرفت .اين پژوهد بر مبناي روشدناسي توصيفي ي تحليلي و با استفاده از
مطالعا کتابخانهاي به مسئله پرداخته است .در ديدگاه امام خميني ،قاعدة نفيسبيل افزونبر بُعد توريعي،
بر بُعد تکويني نيز داللت دارد و ازاينرو ،موج دکلگيري دو جنبة تکويني و توريعي در سياستگذاري
فرهنگي جمهوري اسيمي دده که حکومت اسيمي و مردم بايد بهصور توأمان موارکت دادته بادند.
با تحليل و بررسي ديدگاههاي ايوان موخص دد که بُعد توريعي براي نفيسبيل کفار در
سياستگذاري دامل دو جنبة ايجابي و سلبي است که در جنبة ايجابي ،محور اصلي اقداما حکومت
اسيمي ،نهادسازي ،وحد بخوي به سياستهاي فرهنگي ،فرهنگسازي و فعاليتهاي فراملي؛ محور
اقداما مردم نيز انتخاب و پوتيباني از قانونگذاران و مجريان صالح و امربهمعروف براي گسترش
اقداما تربيتي و توسعة سياستهايي است که از تسلط کفار جلوگيري کند؛ همچنين جنبة سلبي نيز با
گفتمانسازي دکستناپذيري اسيم و ددمندناسي از سوي حکومت اسيمي و نهيازمنکر از سوي
مردم ،براي ايجاد و گسترش استطيل متمرکز است .نتيجة سياستگذاري فرهنگي صحيح در بُعد
توريعي بايد رف موان براي تحطق بُعد تکويني دود که به سب تحطق بُعد تکويني نفيسبيل در
سياستگذاري ،نصر الهي و پيروزي نهايي تحطق مييابد که چرخهاي ايجاد ميکند و باعث تطويت
سياستهاي بُعد توريعي نيز ميدود.
 واژگان کلیدی

سياستگذاري ،سياستگذاري فرهنگي ،نفيسبيل ،امام خميني
 .7استاد دانشکدة معارف اسالمي و فرهن

و ارتباطا دانشگاه امام صادق.Homayoon@isu.ac.ir ،

 .2دانشجوي دکتري سیاستگذاري فرهنگي دانشگاه امام صادق( ،mojtabajafarzadeh@isu.ac.ir ،نويسندة مسئول)
 .9دانشجوي دکتري انديشة سیاسي دانشگاه امام صادق.ebikimi183@gmail.com ،
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 .0مقدمه
براساس آموزههاي دين مقدس اسـالم ،همـة ارکـان جهـان هسـتي براسـاس حکمـت و
انديشة ذا اقدس الهي خل شده و هدف از اين خلقت ،ايجاد معرفت و تعالي در نـوع بشـر
و رسیدن به ذا خداوند متعالي است .در راستاي رساندن انسـان بـه ايـن اهـداف متعـالي،
پرودگار عالمْ پیامبران را از میان خود انسانها برگزيد تا راهنماي دستیابي آنان به اهداف
متعالیشان شوند.
دين مقدس اسالم براي جهتدهي جامعة اسالمي ـ چه در زمان حضور معصومان و
چه در زمان غیبت ـ مباني و اصولي را وضع کرده است که هدايت جامعة مؤمنان را تقويت
و تثبیت کند و اجازه ندهد تا اين جامعه از مسیر هدايت که خداوند براي مؤمنان ايجاد
کرده ،خارج شود تا درنهايت به هدف غايي اين جهان دست يابند.
ازجمله مهم ترين اصول ،جلوگیري و نفي تسلط کفار بر مؤمنان و جامعة آنهاسـت کـه
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در همة منابع اسالمي اعم از قرآ ن ،سنت ،عقل و اجماع به صور مسـتقیم و غیرمسـتقیم

بدان اشاره شده است .اما به نوعي مهم ترين و مشهورترين آنها آية  757سـورة نسـاء َولَـن
ََي ع َل اهللُ لِلماف ِ ِرين ع ََل الـم ِ
ني َسبِکلا است که به طور قطع تسلط کفار بر مؤمنان را نفي و
ؤمن ِ َ
َ َ
َ
ُ

نهي ميکند.
در میان فقهاي اسالمي ،امام خمیني در آثـار و اقـداما خـود در عرصـة حکومـت،
بیشترين توجه را بدين اصل مبذول داشته و ضمن برشمردن آن بهعنـوان يکـي از قواعـد
فقهي در استنباط آموزههاي سیاسي اسالم ،آنرا از جنبة سلبي و ايجابي مورد توجـه قـرار
مي دهد .جنبة سلبي اين قاعده ،نفي ظلم و ستم و استبداد و استعمار براي حف استقالل
و نفي وابستگي مي باشد و جنبة ايجـابي آن نیـز حفـ نظـام اسـالمي و ارتقـاي منزلـت
جمهوري اسالمي نزد مسلمانان و مستضعفان جهـان اسـت (زارعـي و همکـاران.)7999 ،
همچنین امام خمیني ديدگاه متفاوتي نسبت به بسیاري از فقهـا بـه قاعـدة نفـيسـبیل
دارند ،به طوري که وضع آنرا افزون بر بعد تشـريعي ،بـر بعـد تکـويني عـالم نیـز مـيداننـد
( رضايي و هاشمي.)7997 ،
گرچه خداوند متعال با وضع مباني و اصول مورد نیاز جامعة مؤمنان بهوسیلة معصـومان،
چارچوبهاي الزم براي هدايت را ارائه کرده اما از برخـي آيـا شـريفة قـرآن کـريم همچـون
ِ
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َ ُ
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ِ
ون اهللَ َو َر ُسو َل ُه ُأو َلئِ َ
ـکْ؛ مـردان و زنـان
ُون ال َّزكَا َة َو ُيطِک ُع َ
الص َل َة َو ُيؤت َ
ك َس ََي َ ُ
َّ
َح ُه ُْ اهللَُ إِ َّن اهللَ َع ِزي ٌز َحم ٌ

باايمان ،وليّ يکديگرند؛ امربهمعروف ،و نهيازمنکر ميکنند؛ نماز را برپا ميدارند؛ و زکـا را
ميپردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت ميکنند؛ بهزودي خدا آنان را مـورد رحمـت خـويش
قرار ميدهد؛ خداوند توانا و حکیم اسـت (توبـه .)77 ،چنـین برمـيآيـد کـه خداونـد وظیفـة
نظامسازي براي کاربست مباني و اصول اسالمي را بر دوش مؤمنـان قـرار داده اسـت .در عـین
حال از اصليترين پايههاي نظامسازي براي يک جامعه ،چگونگي سیاستگذاري براي آن نظـام
است (تابان و همکاران.)7994 ،
امام خمیني فرهن

را مبنا و پايهاي براي همة مسائل اعم از سیاسي و اقتصادي مـيداننـد.

از نظر ايشان ،در مباحر مربوط به جمهوري اسالمي ايران ،از هر کجا و هر موضوعي آغـاز کنـیم،
بهناچار به بحر فرهن

کشیده ميشويم .ازاينرو ،مهمترين رکـن در سیاسـتگـذاري جمهـوري

اسالمي مربوط به سیاستگذاري فرهنگي است (ر.ک :خانمحمدي.)7910 ،
از ديدگاه ايشان ،گرچه دولت در سیاستگذاريهاي فرهنگي نقش مؤثري دارد ،اما ايـن
نقش در تعامل با مردم صور ميپذيرد .به عبار ديگر در منظومة فکري امـام ،مـردم در
سیاســتگــذاريهــاي فرهنگـي و حــوزة فرهنـ

عمــومي ،نقشـي فعــال ايفــا مــيکننــد و

سیاستگذاري فرهنگي حاصل تعامل دولت و ملت است (ر.ک :امام خمیني.)7915 ،
بهطور کلي تحقیقا

متنوعي در زمینة سیاستگذاري فرهنگي با رويکردهاي ديني

انجام شده است ،جمشیديها ( )7917بر سیاستگذاري فرهنگي پیامبر اسالم و تأثیر آن
بر موقعیت فرهنگي اجتماعي زنان در زيست جاهلي در جزيرةالعرب تمرکز کرده و
دريافتهاند که ايشان با گزارههاي گفتماني مختلف مبتنيبر قرآن توانستهاند موقعیت
فرهنگي ـ اجتماعي زنان را بهبود بخشند .همچنین مصالييپور ( )7995نیز به تبیین
سیاستگذاري فرهنگي مبتنيبر قرآن کريم با تأکید بر آيا مربوط به حضر موسي و
بنياسرائیل پرداخته و بیان کرده که مبارزه با ماديگرايي و ارزشهاي غیرالهي ،استقالل و
آزادي ،اعتدال و پرهیز از افراط و تفريط و امید بخشیدن و ترسیم آيندهاي روشن از
مهمترين اصول سیاستگذاري فرهنگي مبتنيبر قرآن است.
تعدادي از پژوهشهاي سیاستگذاري فرهنگي نیز با تأکید بر سیاستگـذاري فرهنگـي
در جمهوري اسالمي ايران بوده اسـت .خـانمحمـدي ( )7910بـه بررسـي نقـش دولـت در
سیاستگذاري فرهنگي از ديدگاه امام خمیني پرداخته و به نسـبت مؤلفـههـايي همچـون
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خودباوري ،قانونگرايي ،نقش مردم و حدود دخالت دولت با سیاستگذاري فرهنگي از زاوية
نگاه امام خمیني ميپردازد .همچنین مقتدايي و ازغندي ( )7994نیـز بـه آسـیبشناسـي
سیاستهاي فرهنگي جمهوري اسالمي ايران پرداختهاند و يافتههاي آنها حاکي از آن اسـت
که مشکال عديدهاي در بخش هاي مربوط به مطالعا نظري و شکلگیري ،اجرا و ارزيـابي
سیاستگذاري در ايران وجود دارد.
در عین حال پژوهشهايي نیز از سوي انديشمندان اسالمي در رابطه با قاعدة نفيسـبیل
(احمدوند و همکاران7994 ،؛ زارعي و همکاران7999 ،؛ شکاري و همکاران7990 ،؛ رضـايي
و هاشمي7997 ،؛ شاي و همکاران )7990 ،انجام گرفته است و اغلـب ايـن پـژوهشهـا يـا
صرفاً به بررسي جايگاه اين قاعده در نظام فقهي و حقوقي اسالم پرداخته يا بـه جايگـاه ايـن
قاعده در سیاست خارجي تمرکز کردهاند.
با توجه به اينکه در رابطه با کاربست قاعدة نفيسبیل در سیاسـتگـذاري فرهنگـي ،هـیچ
16

پژوهشي ارائه نشده ،پژوهش حاضر به دنبال پاسخ بدين پرسش است که با توجـه بـه ديـدگاه
امـام خمینــي نسـبت بــه جايگـاه قاعــدة نفـيســبیل ،ايـن قاعــده چـه جايگــاهي در حــوزة
سیاستگذاري فرهنگي در جمهوري اسالمي ايـران دارد و چـه قـالبي بـراي سیاسـتگـذاري
فرهنگي ايجاد ميکند.
ازاينرو ،پژوهش حاضر بر مبناي روش توصیفي ـ تحلیلي انجام شده و اطالعا مورد
نیاز براي اين پژوهش و روش جمعآوري دادهها با استفاده از مطالعا

کتابخانهاي انجام

گرفته است.
در ادامه ،ابتدا به بررسي مفاهیم مرتبط با سیاستگذاري فرهنگي پرداخته و پـس از آن،
با توضیح قاعدة نفيسبیل ،بهطور مفصل بـه رويکـرد امـام خمینـي نسـبت بـه تکـويني و
تشريعي بودن اين قاعده پرداخته و درنهايت الگويي براي سیاستگذاري فرهنگي مبتنـيبـر
رويکرد امام خمیني به قاعدة نفيسبیل ارائه ميگردد.
 .2بدنة اصلي مقاله
1ـ .2سیاستگذاری فرهنگی :کلیات و مفاهیم مرتبط
2ـ2ـ .1سياست و سياستگذاري

سیاست مفهومي پیچیده است که در عین اينکه براي اغلب افراد قابـل فهـم اسـت ،امـا
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ابهامهاي زيـادي در تعريـف آن وجـود دارد .ابـنمنظـور ،سیاسـت را از ريشـة (س و س) و
به معناي اصالح مردم از طري راهنمايي و ارشادشان به راه رهـاييبخـش در دنیـا و آخـر
ميداند( 7ابنمنظور7575 ،ق :س و س).
در مفاهیم غربي ،سیاست 2از کلمة پلـیس 9گرفتـه شـده اسـت و بیـانگر مفهـوم اداره و
تدبیر امور و در دامنة قدر  ،قدر سیاسي يا دولت ميچرخد (دِولین و پوتیر.)2000 ،5
در نگاه انديشـمندان مسـلمان همچـون فـارابي (فـارابي )50 :7994 ،و غزالـي (غزالـي،
 ،7947ج ،)44 :7سیاست همواره با مفهوم فضیلت همراه است و بهنوعي راه رساندن انسـان
به سعاد حقیقي است و افزونبر آگاهي و حکمت با معنويت و امـر متعـالي همـراه بـوده و
سوگیري به طرف سعاد اخروي دارد.
علم سیاست امروز از لحاظ فلسفي ،تکامل نوع بشر را در رسیدن بـه نقطـهاي در تـاريخ
ميداند که انسان بتواند آيندة خود را شکل دهد يا بهوسیلة نتايح نـامطلوب ،از طريـ عـدم
توانايياش در انجام چنین کاري نابود ميشود .بنابراين کیفیت سیاسـتگـذاري و سرنوشـت
انسان بهطور مستقیم درون يکديگر نهفته است (کرون.)25 :7910،4
تمايز قائل شدن میان مطالعة سیاستگذاري از سیاسـت دشـوار اسـت .هـیچ سیاسـتي
بدون سیاستگذاري نميتواند وجود داشـته باشـد .بعضـيهـا در تعريـف و تحلیـل مفهـوم
«سیاستگذاري» مانند «سیاست» معتقدند اين مفهوم نیز فرضها و مفاهیم ضـد و نقـیض
دارد ،ازايــنرو ،تعــاريف متعــددي از سیاســتگــذاري وجــود دارد؛ پِتــر و پیــر 0معتقدنــد
سیاستگذاري ،حاصلِ تعامل پیچیده بین افراد ،نهادها ،ايدههـا و منـافع اسـت (پتـر و پیـر،
 .)0 :2000اندرسون ( )7914سیاستگذاري را مجموعة اقداما هدفمندي که بهوسیلة يک
بازيگر يا مجموعهاي از بازيگران در مواجهه با يک مشکل يا موضوع خاص دنبـال مـيشـود،
تعريف کرده است .در تعريفي ديگر ،سیاستگذاري بهمعناي ايجاد يـک فضـا بـراي حرکـت
 .7استصالح الخل بارشادهم إلى الطري المنجي في العاجل اَو اآلجل.
2. Policy.
3. Polis.
4. Devlin & Pothier.
5. Krone.
6. Peters & Pierre.
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عوامل مختلف جامعه اعم از سیاسـي ،فرهنگـي ،اجتمـاعي و اقتصـادي بـه سـمت وضـعیت
مطلوب از منظر سیاستگذار است (.)McConnell, 2010
همچنین صاحبنظران در تعريف منابع مؤثر در سیاستگـذاري ،بـه مـواردي از قبیـل )7
قدر قانوني رسمي براي تصـمیمگیـري؛  )2افکـار عمـومي؛  )9اطالعـا ؛  )5نیروهـاي قابـل
بسیح؛  )4منابع مالي؛  )0رهبري خبره و ماهر اشاره ميکنند (.)Sabatier & Weible, 2005
2ـ2ـ .2سياستگذاري در اسالم و جمهوري اسالمي

در اســالم ،بدن ـة اصــلي مفــاهیم سیاســتگــذاريهــا از طريـ نقــل و عقــل ســلیم بــه
سیاستگذاران منتقل گرديده و براساس مصالح دين و مردم ،سیاستگـذاريهـا مشـخص و
قانون وضع ميگردد .همچنین بخش قابل توجهي از مهار ها در سیاسـتگـذاري از طريـ
سیرة معصومان به جامعة مؤمنان منتقل شده اما هنر چگونگيِ پیادهسازي و اجـراي ايـن
14

سیاستها ،از طري مؤمنان در جامعة اسالمي تحق مييابد.
آيتاهلل مصباح يزدي در تعريف سیاستگذاري بیان ميکند کـه سیاسـتگـذاري ،خطـوط
عريضهاي است که چارچوبهاي کلي را ترسیم ميکند و برنامهريزيهاي اجرايـي در قالـب آن
خطوط عريض ،طراحي و سپس اجرا ميشود .اين خطوط عـريض را بـه چنـد بخـش تقسـیم
ميکنند و گاهي بهصور کلي به آن سیاستگذاري ميگويند (مصباح يزدي.)7990 ،
بیشتر جوامع در عمل ،اهمیت اصلي را به اقتصاد ميدهند و ساير چیزهـا را در خـدمت
اقتصاد ميدانند ،و اگر براي سـاير نهادهـا نـوعي اصـالت قائـل شـوند در درجـة دوم اسـت،
بنابراين هويت جوامع موجود دنیا بـهنـوعي هـويتي اقتصـادي اسـت .ازايـنرو ،محـور همـة
ائتالفهايي که بین کشورها يا اتحاديهها تشکیل ميشـود در درجـة اول ،مسـئلة اقتصـاد و
سپس مسئلة نظامي است .ائتالفهاي نظامي نیز براي حف منافع اقتصـادي بـوده و اينکـه
بتوانند دربرابر دشمنان ،پیشرفت اقتصادي را تأمین و از ضررها جلوگیري کنند اما ميتـوان
گفت پیدايش انقالب اسالمي ايران ،ايدة ديگري را مطـرح کـرد و آن ،اهمیـت بیشـتر نهـاد
فرهنگي ـ آن هم فرهن

خاص که همـان فرهنـ

اسـالمي اسـت ـ نسـبت بـه نهادهـاي

اجتماعي ديگر است .درواقع نظرية انقالب اسالمي ايران بر اين اصل مبتني اسـت کـه اصـل
همة فعالیتهاي انساني ،فرهن

است؛ فرهن

است که به جامعة انسـاني از آن جهـت کـه

انسانند هويت ميبخشد .ازاينرو ،ميتوان گفت سیاستگـذاري در ايـران اسـالمي بـرخالف
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ديگر کشورها با توجه به ماهیت فرهنگي انقالب اسالمي ،بر محـور فرهنـ

اسـت و نـه بـر

محور اقتصاد (مصباح يـزدي)7990 ،؛ ازايـن رو ،اولويـت اساسـي بـراي سیاسـتگـذاري در
جمهوري اسالمي ،سیاستگذاري فرهنگي است.
2ـ2ـ .3سياستگذاري فرهنگي

فرهن

اصليترين رکن سیاستگذاري فرهنگي بوده و ازاينرو ،مهمترين گام براي ورود

به اين بحر ،شناخت فرهن

است .سیر تاريخي تکامـل تعريـف واژة فرهنـ

کـه بـه قـول

ريموند ويلیامز ،انديشمند نامدار انگلیسي ،جزو دو سه کلمهاي در زبان انگلیسـي اسـت کـه
پیچیدهترين معنا را دارد (گوردون ،)99 :7919 ،را به استناد مطالعـا متعـدد پژوهشـگران
اين حوزه ـ ازجمله :کوش 7917 ،و ابوالقاسمي7914 ،ـ ميتوان بررسي کرد.
فرهن  ،مقولهاي سیال و درجريان است که از يکسـو بـه نحـوة عمـل عـامالن اجتمـاعي
شکل ميدهد و از سوي ديگر بهواسطة عمل همین عامالن ،تداوم و توأم با آن ،تغییر مـييابـد.
اما برخورد فرهن

با مقولة سیاستگذاري ،آنرا از سیالیت خارج کرده و صور تعـینيافتـهاي

به آن ميبخشد .درواقع ،در سیاستگذاري فرهنگي ،سیاستگذاران نه بر مبناي يـک فرهنـ
سیال و متغیـر ،بلکـه بـر مبنـاي فرهنـ

تجسـديافته و تعـینيافتـهاي عمـل مـيکننـد کـه

جهتگیري خاصي دارد و آنها به دنبال نگهداشت يا تداوم آن هستند (جمشیديها.)7917 ،
در طول تاريخ ،همة حکومتها معتقـد بـه تعريـف وضـعیت فرهنگـي مطلـوبِ خـود در
جوامع تحت سلطهشان و تحق رفتارهاي اجتماعي خاص متناسب با ارزشهـاي سیاسـي و
مذهبيشـان بـودهانـد و ايـن بـدين معناسـت کـه زيسـتِ جهـانهـاي انسـاني از گذشـته،
سیاستگذاري فرهنگي ضمني يا صريح براي خود داشتهاند .بر اين اساس ،سیاسـتگـذاري
فرهنگي ،مقولهاي مدرن نیست و هر جامعهاي ،وجهي از آنرا در خـود داشـته و بـراي خـود
وضعیت مطلوب فرهنگي را ترسیم ميکرده و عمومـاً دولـتهـا و متولیـان امـور مـذهبي را
مکلف به تحق آن وضعیت مطلوب مينموده است (ر.ک :جمشیديها.)7917 ،
سیاستگذاري فرهنگي شامل اصول و راهبردهاي کلي و عملیاتيشـدهاي اسـت کـه بـر
نوع عملکرد فرهنگي يک نهاد اجتماعي استیال دارد .به اين اعتبار ،منظومهاي سامانيافته از
اهداف نهايي درازمد و میانمد قابل سـنجش و نیـز ابزارهـاي وصـول بـه آن اهـداف را
دربرميگیرد .به عبارتي ،سیاستگذاري فرهنگي ،نوعي تواف رسمي و اتفاقنظر مسـئوالن و
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متصديان امور در تشخیص ،تعیین و تدوين مهمترين اصول و اولويتهاي الزم و ضـروري در
فعالی ـت فرهنگ ـي اســت و راهنمــا و دســتورالعمل بــراي مــديران فرهنگ ـي خواهــد بــود.
سیاستگذاري فرهنگي ميتواند در جهت حف وضعیت فرهنگي موجود و به عبارتي ،ايسـتا
باشد يا اينکه در جهت دگرگوني وضع موجود و تالش بـراي تغییـر باشـد (اصـول سیاسـت
فرهنگي ج.ا.ا .)2 :7977 ،همچنین در مورد دخالت دولت در سیاستگـذاري فرهنگـي نیـز
بین انديشمندان اختيفنظر وجود دارد و عدهاي دخالـت حـداقلي و عـدهاي ديگـر ،دخالـت
حداکثري دولت را در سیاسـتگـذاري مطـرح مـيکننـد (ر.ک :همـايون7917 ،؛ وحـدتي،
279 :7994ـ.)217
1ـ .1قاعدة فقهی نفیسبیل

قواعد فقهي ،جايگاه ارزشمندي در پژوهشهاي فقهي و حقوقي دارند .اين قواعد همانند
13

قواعد اصولي در کبراي استنباط مسائل شـرعي قـرار مـيگیرنـد و نقـش مهمـي در فراينـد
استخراج حکم شرعي دارند (رضـايي و هاشـمي .)7997 ،درواقـع ايـن قواعـد ،آن دسـته از
احکام کلي هستند که در ابواب گوناگون فقه جريان دارند و منويأ استنباط احکام جزئـيانـد
(مکارم شیرازي ،7970 ،ج ،)29 :7و بهنوعي فرمولهايي کلي بهدمار ميروند که با اسـتفاده
از آنها ،ميتوان قوانین محدودتر را درک کرد .اين قواعد ،صرفاً بـه يـک مـورد خـاص تعلـ
ندارند بلکه اساسِ فهم و درک بسیاري از قوانین قرار ميگیرند.
ازجمله مهمترين قواعد فقهي ،نفيسبیل است .اين قاعـده ،جايگـاه مهمـي در فقـه شـیعه
دارد و نقش پايهاي در حف استقالل و مسلمین و جامعة اسالمي در ابعاد فرهنگي ،سیاسـي و
اقتصادي دارد .براساس اين قاعده ،خداوند در قوانین و شريعت اسالم ،هیچگونه راهـي را بـراي
نفوذ و تسلط کفار بر مسلمین باز نگذاشـته اسـت .ايـن قاعـده بـهعنـوان يـک اصـل فقهـي و
برخاسته از انديشة سیاسي اسالم ،تأثیر مهمي بر سیاستهاي اسالمي در عرصههـاي مختلـف
از قبیل فرهنگي ،سیاسي ،اقتصادي و نظامي دارد چراکه شرايطي را ايجاد ميکند که کفـار در
هیچ زمینهاي نميتوانند شرعاً بر سرنوشت مسلمانان مسلط باشند (ر.ک :علیدوست.)7919 ،
در حجیت اين قاعده در میان صاحب نظران اختالفي وجود ندارد و دلیـل ايـن امـر هـم
اخبار آن در منابع مختلف ازجملـه قـرآن ،سـنت ،اجمـاع و عقـل اسـت (ر.ک :علیدوسـت،
 .)7919مهمترين مستند اين قاعده ،آية شريفة  757سورة نساء است که ميفرمايد:
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ِ
ِ
كـان
ـن اهللِ اـا ُلوا َأ َْ َـمُـن َم َعمُـْ َوإِن َ
ون بِمُْ َفإِن َ
َت َّب ُص َ
كان َلمُْ َفت ٌح م َ
ا َّلذ َ
ين َي َ َ
لِلمافِ ِرين ـ َِصکب اا ُلوا َأ َْ ـَکتَح ِوذ ع َلکمُْ وـَمنَعمُْ ِمن الــم ِ
ُـْ
ؤمن ِ َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
ني َفـاهللُ َحم ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني َسـبِک ا
ل؛ کسـاني کـه
ين َع َـَل الــ ُمؤمن َ
کامة َو َلن ََي َع َل اهللُ للماف ِر َ
َبکنَمُْ َيو َم الق َ
همواره مواظب شما هستند ،پس اگر از جانب خـدا فتحـي نصـیبتان شـود،
ميگويند :مگر ما همراه شما نبوديم؟ و اگـر پیـروزي نصـیب کـافران شـود،
ميگويند :آيا چنان نبود که بر شما غلبه يافته بوديم و مؤمنـان را از آسـیب
رساندن به شما بازداشتیم؟ در روز قیامت خدا میان شما حکم مـيکنـد و او
هرگز براي کافران به زيان مسلمانان راهي نگشوده است.

اهمیت اين آيه در استنباط اين قاعده ،چنان است که الفاظي که فقها براي تعبیر از ايـن
قاعده بهکار ميبرند برگرفته از واژههاي اين آيه است.
2ـ2ـ .1مفردات آية نفيسبيل

تمرکز بیشتر فقها در استنباط از اين قاعده بر بخش و َلن ََيع َل اهللُ لِلمافِ ِرين ع ََل الـم ِ
ني
ؤمن ِ َ
َ َ
َ
َ
ُ

َسبِکلس .ازاينرو ،ضرور دارد تا براي تبیین مراد آيه بـراي پـژوهش حاضـر ،بـه بررسـي
دقی واژههاي کلیديِ اين آيه بپردازيم:

َو َلن ََي َع َل اهللُ :در هر زبان ،کلماتي براي بیان معناي نفي در حاال مختلف وضع گرديده

است .در زبان و ادبیا عرب نیز کلمـه «لـن» بـراي بیـان معنـاي نفـي در اسـتقبال اسـت
(ابنمنظور7575 ،ق ،ج .)992 :79برخي نیز آنرا بهمعناي تأکید در نفي براي ابد دانستهانـد؛
مشابه کلمة «هرگز» در زبان فارسي ،يعني خداوند هرگز چنین چیزي را جعل نخواهد نمود
و عدهاي نیز از آن برداشت معناي نهي کردهاند (مصطفوي7502 ،ق ،ج.)795 :2
لِلمافِ ِرين ع ََل الـم ِ
ني :نکا ذيل برآيند دقت در اين فقره از آية شريفه است:
ؤمن ِ َ
َ َ
ُ
نخست :بهدلیل اينکه «الکافرين» و «المؤمنین» هر دو جمـعانـد و بـا الـف و الم همـراه
شده اند ،بر عموم داللت دارند؛ يعني ايـن سـلطه از سـوي عمـوم کـافران نسـبت بـه عمـوم
مسلمانان نفي گرديده است (فاضل موحدي لنکراني7570 ،ق)291 :
دوم :کلمة «الم» که بـه معنـي اسـتحقاق ،اختصـاص ،ملـک ،و تملیـک اسـت (قرشـي،
7572ق ،ج )775 :0در کنار کلمة «کافرين» قرار گرفته و کلمه «علي» که به معني اسـتعال
و برتري است (ابن منظور7575 ،ق ،ج )71 :74در کنار کلمة «المـؤمنین» جـاي داده شـده
است .اين عبار منحصر در سلطهاي است که به نفع کافران و علیه مؤمنان جعل گردد.
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سوم :چون حکم عدم جعل سبیل به کسـاني متعلـ گرديـده کـه داراي وصـف کفرنـد
(الکافرين) ،بر طب قاعدة اصولي «تعلی حکم بر وصف مشعر بـه علیـت اسـت» ،مـي تـوان
چنین برداشت کرد که کافران با وصف کفرشان ،سلطه اي بر مؤمنان با وصف ايمـان ندارنـد؛
يعني منوأ نفي سلطه ،کفر ايشان است .با وجود اين ،اگـر فـرد کـافر وصـف ديگـري داشـته
باشد ،ممکن است داراي ح و سلطه بر مسلمان گردد .ازاينرو ،سیدمرتضـي معتقـد اسـت
منافاتي نیست در اينکه کافر بهدلیل برخورداري از عنواني مستح قدرداني شود و بـهدلیـل
کفرش مستح سرزنش باشد؛ هرچنـد ايـن شـکرگزاري موجـب تعظـیم او گـردد (شـريف
مرتضي7504 ،ق ،ج 975 :2بهنقلاز احمدوند و همکاران.)7994 ،
َسبِک ا
ل :مهمترين بخش در اين آيه ،مقصود از واژة «سبیال» است که بـه تناسـب اخـتالف
در معناي اين واژه ،برداشت هاي مختلفي نسبت به اين قاعده ايجاد شده است؛ احتمالهـاي
مختلفي در باب معناي سبیل بیان شده اسـت کـه هريـک از ايـن احتمـالهـا ،علـل اصـلي
31

اختالف در کاربرد اين قاعده را ايجاد کرده است .امام خمیني بـه پـنح احتمـال مطـرح در
کتب تفسیري و غیرتفسیري اشاره ميکنند و معتقدند اين احتمالها بـا قطـعنظـر از صـدر
آيه ،مطرح شده است (امام خمینـي7527 ،ق)727 :؛ ايـن احتمـال هـا بـدين قـرار اسـت
(بهنقلاز رضايي و هاشمي:)7997 ،
 .2نصر :برخي مفسران با پذيرش اين انگاره ،تأکید ميکنند اگرچه ممکن اسـت کـه در
اين دنیا ،مؤمنان مبتال به غلبه و برتري کفار شوند ولي اين از باب آزمايش و امتحان است و
پیروزي نهايي به ياري خداوند از آنِ مؤمنان است البتـه بـه شـرط اخـالص و ايمـان واقعـي
(دروزه ،7919 ،ج.)200 :1
 .9حجت در دنیا :فاضل جواد قول به برتري حجت مسلمان در دنیا را در ذيل آيـه بـه
اکثر مفسرين نسبت ميدهد (فاضل جواد ،7904 ،ج .)49 :9برخي مفسرين نیز با اشـاره بـه
برخي موارد که کافران بر مؤمنان و مسلمانان غلبه داشتهانـد ،انگـارة حجـت را مـيپذيرنـد
(سورآبادي ،7910 ،ج.)579 :7

 .3حجت در آخرت :برخي بهدلیل عطف اين فقره به فقرة اهللُ َحمُـْ بکـ َنمُْ يـوم ال ِقکام ِ
ـة
ُ َ
َ
َ َ

(حح ،)09 ،اين احتمال را مطرح کـرده و آنـرا بـه امیرمؤمنـان علـي و ابـنعبـاس نسـبت
ميدهند (فخررازي7520 ،ق :ذيل آيه)؛ برخي ادعا ميکنند کـه همـة اهـل تأويـل بـهتبـع
على به اين قول معتقدند (ثعالبي7571 ،ق :ذيل آيه).

سياستگذاري فرهنگي مبتنيبر نق ،قاعده نفيسبيل (با تأکيد بر آراء امام خميني)

 .8سلطة اعتباری :عدهاي از مفسرين که اکثراً شیعه هستند اين احتمـال را ذيـل آيـه
مطرح کردهاند که مؤمنان سلطة اعتباري دارند و اين قاعدة داللت بر تشـريع دارد (ثعـالبي،
7571ق ،ج)971 :2؛ شايان توجه است کساني که آية مورد بحر را سند قاعدة نفـيسـبیل
ميدانند ،هم اصحاب اين انديشهاند .برخي مفسرين تأکید ميکنند که اگر سـبیل بـه ديگـر
معاني باشد کساني که برخي فروعا فقهي را به استناد اين آيه طـرح کـردهانـد ،مسـتندي
ندارند (آلوسي7574 ،ق :ذيل آيه).
 .0سلطة خارجی :برخي مفسرين اين احتمال را البته مادامي که مسلمانان ملتـزم بـه
لوازم ايمان خود باشند ،مطرح کردهاند و به شرط مطرح در وعدة قرآني َوال ََتِنُـوا َوال َح َزـُـوا
و َأـتُْ األَع َلو َن إِن كُنتُْ م ِ
ؤمنان (آلعمران )799 ،نیز براي اين آيـه اسـتناد مـيکننـد (قطـب،
ُ
َ ُ
7572ق :ذيل آيه).
2ـ2ـ .2تشريعي و تکويني بودن قا دة نفيسبيل

مشهور فقیهان از ايـن قاعـده ،همچـون قاعـدة «ال ضـرر» و «الحـرج» جنبـة سـلبي و
کنترلکنندگي نسبت به ساير احکام و قواعد فقهي برداشت کردهاند .همچنان که در قاعـدة
الضرر ،مشهور بر آن است کـه احکـام ضـرري از سـوي شـارع مقـدس جعـل نشـده اسـت
(شیخصدوق7979 ،ق .)990 :در قاعدة نفيسبیل نیز برآنند که در روابـط میـان مسـلمان و
کافر ،هیچ حکم يا قاعدهاي که دربردارندة هر نوع سلطه ،تسلط و امتیازي براي کافر نسـبت
به مسلمان باشد ،شرعاً جعل نشده است و از ظاهر آيه برداشـت کـردهانـد کـه مـراد از ايـن
قاعدة جعل ،تشريعي است نه تکويني (بجنوردي7520 ،ق.)711 :
امام خمیني معتقدند که سبیل در اين آية کريمه ،مردد بین معـاني مختلـف نیسـت و
ضمن داللت بر معناي طري  ،بر مطل طرق تکويني و تشريعي داللت دارد و خداوند متعال
در تکوين و تشريع ،براي کـافران راهـي بـراي سـلطه بـر مؤمنـان قـرار نـداده اسـت (امـام
خمیني7527 ،ق ،ج729 :2ـ)727؛ در پاسخ به امام ممکن است گفته شود در بعضـي از
روايا  ،آيه به معنايي خالف معناي اعم تفسیر شده است؛ ازجمله در روايتي به نفـيسـبیل
کــافران بــر مؤمنــان در روز قیامــت تفس ـیر شــده اســت (سـیفي مازنــدراني7524 ،ق ،ج:7
259ـ 252بهنقلاز هاشمي )7995 ،و در روايتي ديگر به غلبه در حجت ،تفسیر شـده اسـت
(بحراني7570 ،ق ،ج.)792 :2
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البته اگرچه اين روايا ضعف سند دارند ولي استدالل بر شمول ،به اطالق نفـيسـبیل و
عدم تخصیص وارد به مورد هم بدون اشکال نیست؛ توضیح آنکه در نظر گرفتن صدر و ذيـل
آيه و آيا مابعد و ماقبل آن و در يک بیان ،فضاي آيه اجازه شکلگیري شـمول و اطـالق را
به راحتي نميدهد تا بشود به آن تمسک کرد (ر.ک :رضايي و هاشمي.)7997 ،
با اين بیان به نظر ميرسد که اين آيه ،داللتي بر مدعاي مستدالن به ايـن آيـه نـدارد و
مشکل باهمنديدن گزارههاي قرآني ،سبب چنین اشتباهي شده است؛ توضیح آنکـه ازجملـه
آسیبهايي که معموالً در پژوهشهاي ديني ما را تهديد ميکند اين است کـه بـا تقطیـع و
استناد به قسمتي از يک نص ،که بايد بهصور يک کل واحد ديده شود سعي در به سـامان
رساندن فرايند پژوهش ميشود ،و برآيند اين نگاه که کـلنگـري را کنـار گذاشـته ،تحمیـل
برداشتهاي شخصي به نصوص ديني است (ر.ک :هاشمي.)7995 ،
بهطور خالصه از نظر امام خمیني بعید نیست که مراد از نفي جعل سبیل بر مـؤمنین،
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نفيسبیل بهطور مطل باشد ،چه در تکوين و چه در تشريع .البتـه تفسـیر ايشـان از سـبیل
تکويني و تشريعي متفاو از تفسیر ديگران است.
ايشان در مورد سبیل تکويني ميفرمايد :خداوند امکانا مشترکي چون عقـل ،قـدر و
مانند آن ،در اختیار همة بشر ،اعم از مسلمان و کافر قرار داده است با اين فرق که مسلمانان
عالوه بر برخورداري از امکانا مشترک ،بهوسیلة مالئکه ،امـدادهاي غیبـي و ماننـد آن نیـز
کمک ميشوند (امام خمیني7527 ،ق720 :ـ.)724

هلل يف َم َواطِ َن كَثِ ََي ٍة؛ خداوند شما
ََصك ُُْ ا َُ
چنانچه خداوند در آية  24سورة توبه ميفرمايدَ :ل َقد ـ َ َ

را در جاهاي زيادي ياري کرد.

ِ ٍ ِ
ِ
ـن الــ َم َلئِم َِة
همچنین در آية  724سورة آلعمران فرمودهاندُ :يمددكُْ َر ُّبمُْ بِخَ م َکة َآالف م َ
ني؛ خداوند شما را به پنح هزار نفر از فرشتگان ،که نشـانههـايي بـا خـود دارنـد ،مـدد
ـو ِم َ
ُم َک م

خواهد داد.
همچنین با وعدة نصر موجب تقويت روحیه و اعتمادبهنفـس در مسـلمان شـده اسـت کـه
ََصـ اهللَِ َوال َسـت ُح؛ چـون يـاري
خود از مهمترين اسباب پیروزي است .مانند آياتي از قبیل :إِ َذا َج َ
ـاء ـ ُ
خدا و پیروزي فراز آيد (نصر .)70 ،ـ ِ
يب َو َب م ِ
ني؛ نصرتي اسـت از جانـب
ِش الـ ُمؤ ِمن ِ َ
ََص م َن اهللَِ َو َفت ٌح َا ِر ٌ
ٌ
خداوند و فتحي نزديک و مؤمنان را بشار ده (صف.)79 ،
اما خداوند هیچ امتیازي به کفار نداده و به هیچيک از اين راه ها ،به کفار مـدد نرسـانیده

سياستگذاري فرهنگي مبتنيبر نق ،قاعده نفيسبيل (با تأکيد بر آراء امام خميني)

است .بنابراين نهتنها سبیلي به نفع کفار علیه مؤمنان در تکوين جعل نشده ،بلکه بـهعکـس،
به طرق مختلف مؤمنان بر کفار سبیل و سلطه يافتهاند (ر.ک :سیمايي صراف.)7979 ،
حضر امام در ادامه ،سبیل تشريعي را بـه «واليـت» تفسـیر کـردهانـد و مـيگوينـد:
خداوند براي پیامبر و سپس ائمه و پس از آنها فقها ،واليت بر مردم جعـل کـرده اسـت.
درحالي که کفار از چنین حقي محرومند و همچنین اطالق آيه اقتضـا مـي کنـد کـه حجـت
مؤمنان يعني همان منط و برهان ايشان نیز بر منط کافران غالـب بـوده و سـلطه داشـته
باشد (امام خمیني7527 ،ق720 :ـ 724بهنقلاز سیمايي صراف.)7979 ،
براي تبیین اين نکته که چرا از منظر امام خمیني ،مبتنيبر قاعـدة نفـيسـبیل امکـان
تسلط کفار بر مؤمنان چه در نظام تکويني و چه تشريعي وجود ندارد ،شايسته اسـت تـا بـه
رابطة نظام تکويني و تشريعي بپردازيم؛ اين نوع نگاه امام خمینـي بـه قاعـدة نفـيسـبیل،
ريشه در جامعیت نگاه ديني ايشان در فلسـفه ،عرفـان و فقـه دارد؛ چراکـه نظـام تشـريعي،
اموري اعتباري شامل مجموعهاي از بايدها و نبايدها که در ظرف اجتمـاع و زنـدگي موجـود
هستند؛ حال آنکه نظام تکويني اموري حقیقياند .امور اعتباري برخالف امور حقیقي ،واقـع،
مطاب و مابهازا در خارج ندارند .تمامي معاني مربوط به انسان و ارتباطهايي کـه بـین خـود
اين معاني وجود دارد ازجمله احکام و دستورا  ،اموري اعتباري هستند (طباطبايي:7972 ،
)749؛ ازاينرو ،دين نیز که دستورا و احکامي از جانب شرع است ،امـوري اعتبـاريانـد .از
سوي ديگر ،هر امر اعتباري تکیه به يک امـر حقیقـي و تکـويني دارد يعنـي امـور اعتبـاري
داراي ريشة تکويني هسـتند يـا بـه ديگـر سـخن تشـريع بـر پايـة تکـوين بنـا شـده اسـت
(حسني770 :7919،ـ.)704
با بیان اين مطالب به نظر ميرسد که ديدگاه فقهي امام نسبت به قاعدة نفيسبیل نیـز
مشت شده از اين مباني است که دين بهعنوان امر تشريعي در عالم تشريع با فطر بهعنوان
امر تکويني در عالم تکوين تطاب دارد و هر آنچه در شرع وارد شده است ريشهاي در فطر
آدمي و عالم تکوين دارد و از ديگر الزمهها اين است که حقیقت اديان در تطـاب بـا تکـوين
واحد است ،به عبارتي ،حقیقت تشريع بهعنوان نشـاندهنـدة راه آدمـي ،يکـي اسـت (ر.ک:
جوزي.)7999 ،
تبعا تفاو نظر امام خمیني و ساير علما در باب اين قاعده را ميتوان در مقايسه با
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نظرا ديگر علما نیز جستوجو کرد؛ بهعنوان مثال ،قاعدة نفيسبیل در آثار فقهي مرحوم
سیدمحمدکاظم طباطبايي يزدي ،صاحب عروه نیز بهنحو نماياني تجلي يافته است و ايشان
افزونبر استنباط احکام در فقه فردي ،در مسائل فقه سیاسي ـ اجتماعي نیز از اين قاعده بهره
جستهاند .همچنان که روية ايشان در امور سیاسي همانند ديگر علما بر استقالل و جهاد
مسلمانان دربرابر سلطه و تجاوز کفار است ،ايشان قاعدة نفيسبیل را در فقه اقتصادي نیز
داراي مدخلیت ميداند و بدين صور استدالل ميکند که وابستگيهاي اقتصادي مسلمانان
به کفار ،زمینهساز سلطه و غلبة سیاسي کفار بر مسلمانان است ،درنتیجه براي تحق

و

عمليشدن قاعدة نفيسبیل ،رون تولید داخلي ،استفاده از کاالهاي ساخته دست مسلمان و
تحريم کاالهاي فرنگي ضرور مييابد (ابوالحسني (منذر)7977 ،ق 020 :ـ.)025
گرچه در نگاه صاحب عروه ،گسترش شمول اين قاعده به جنبههاي اقتصادي در کنار
جنبههاي سیاسي از نوآوريهاي بهرهبرداري از قاعدة نفيسبیل بهدمار ميرود ،اما در سیره و
36

انديشة ايشان ،اهتمامي بر تحق اين قاعده از منظر فرهنگي ديده نميشود .همچنین در
انديشة وي ،برخالف نظر امام خمیني نظر و اتکا بر شمول بعد تکويني قاعدة نفيسبیل
مغفول مانده است (ابوالحسني (منذر)7977 ،ق 007 :ـ.)090
شمول قاعده
نفي سبیل

بعد
فرهنگي

بعد
اقتصادي

بعد
سیاسي/نظامي

امام خمیني

تکويني و
تشريعي

دارد

دارد

دارد

مرحوم صاحب
عروه

تشريعي

ندارد

دارد

دارد

جدول 7ـ مقايسه نظرا امام خمیني و مرحوم صاحب عروه دربارة قاعدة نفيسبیل

افزون بر مرحوم صاحب عروه ،در آثار اغلـب علمـا و فقهـاي شـیعي ،قاعـدة نفـيسـبیل
منحصراً داللت بر بعـد تشـريعي دارد (بجنـوردي7520 ،ق779 ،ــ797؛ انصـاري7570 ،ق:
270ـ  )271و همچنین در آثار برخي علما ،بیش از آنکه بـه ابعـاد اجتمـاعيِ قاعـده توجـه
گردد ،به ابعاد فردي آن ازقبیل ار  ،نکاح و اجیر شدن مسلمین نسبت به کفار توجـه شـده
است (موسوي خويي7570 ،ق547 :؛ محق حلي7509 ،ق.)450 :

سياستگذاري فرهنگي مبتنيبر نق ،قاعده نفيسبيل (با تأکيد بر آراء امام خميني)

1ـ .3ثمرة بحث پیوند تکوین و تشریع در نقش قاعدة نفیسبیل در سیاستگذاری فرهنگی

در سیاستگذاري فرهنگي ،افزونبر ضرور تأکید بر نقش دولت ،همة سیاستگذاريها
بايــد در تعامــل بــا مــردم جامعــه باشــد؛ حضــر امــام در تمــام برنامــهريــزيهــا و
خطمشيگذاريها ،خواستار حضور و مشارکت توأمان مردم و مسئوالن بودند و فرمـودهانـد:
«همین مردم ،همین پیرزنها و پیرمردها و جوانها و بچـههـا ،از ايـن بـنبسـتهـا بیـرون
ميآورند اين مملکت را( »...امام خمیني 7970 ،ج .)970 :75بهطور کامل واضـح اسـت کـه
حضر امام از ابتداي نهضت بر تودة مـردم تکیـه داشـتند و هرچـه بـه پايـان عمـر امـام
نزديکتر ميشويم ،ميبینیم تکیة امام در همة برنامههاي دولتي بر مشـارکت مـردم بیشـتر
ميشود (ر.ک :خانمحمدي.)7910 ،
البته نقش مشارکت مردم زماني نمودار و مبیّن ميگردد که اين عدم سبیل و سـلطه در
دنیا و آخر از سوي کفار ،مادامي است که مؤمنان به لوازم ايمان خود ملتزم و مقید باشند
(طباطبايي7527 ،ق .)770 :همچنان که آية  799سورة آلعمران ،بـر ايـن موضـوع تأکیـد
شده استَ :وال ََتِنُوا َو َ
ني؛ سستي نکنید و غمگین نباشـید
الحزَ ـُوا َو َأـت ُُْ األَع َلو َن إِن كُنتُْ ُمؤ ِمن ِ َ
که شما برتريد اگر مؤمن (واقعي) باشید.
درحقیقت ،مواقعي که مسلمانان دربرابر کفار شکست ميخورنـد ،چـه در عرصـة جنـ
نظامي و چه فرهنگي يا اقتصادي ،علت را بايد در کمکاري ،کاهلي و عـدم انجـام وظـايف از
سوي مسلمانان و دولتهاي اسالمي دانست؛ زيـرا سـنت خـدا ،ثابـت و مـتقن اسـت و اگـر
مسلمانان چنانکه قرآن و اولیاي دين فرمان مي دهند عمل کننـد ،هـیچ گـاه مغلـوب کفـار
نخواهند شد .بههرحال داللت آية شريفه بر قاعدة مورد بحر ،تمام است و هر حکم و عملـي
که موجب تسلط و نفوذ کفار بر مسلمانان شود ،براساس اين آيه ،از نظـر شـريعت اسـالمي،
ممنوع است.
به همین دلیل است که حضر امام معتقد بودند همة عرصهها بايد با مشارکت مـردم
اداره شوند .اگر مردم نباشند ،برنامهها و سیاستگذاريها شکست ميخورند .از نظـر ايشـان
هیچکس نميتواند برخالف نظر ملت حرکت کند و ميفرمودند« :اينجا آراي ملـت حکومـت
ميکند .اينجا ملت است که حکومت را در دست دارد و اين ارگانهـا را ملـت تعیـین کـرده
است و تخلف از حکم ملت براي هیچيک از ما جايز نیست و امکان نـدارد» (امـامخمینـي،
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)704 :7971؛ ازاينرو ،ضرور دارد تا نقش مردم در کنار حکومت بهعنوان عنصر فعـال در
فرايند سیاستگذاري فرهنگي جمهوري اسالمي شناسايي شود.
در عین حال از آغاز خلقت ،مؤمنان تحت هدايت تکويني و تشريعي انبیا و ائمه بهسوي
ِ
ين استُض ِع ُسوا ِف األَر ِ
صراط مستقیم هدايت شدهاند و براساس آية شريفة َوـ ُِريدُ َأن ـ َُم َّن َع ََل ا َّلذ َ
َوـَج َع َل ُهْ َأئِ َّم اة َوـَج َع َل ُه ُْ ال ِ
ني؛ ما ميخواهیم بر مستضعفان زمین منّت نهیم و آنان را پیشوايان
وارثِ َ
و وارثان روي زمین قرار دهیم (قصص .)4 ،اين تکوين عالم است که مؤمنان مسلط بر زمین
شوند؛ ازاينرو ،مردم (مؤمنان) در حکومت اسالمي بايد ـ در قالب امام و امت ـ اساسيترين
نقش را در تحق حکومت ح و از بین بردن سلطة کفار ،ايفا کنند.
بدين سبب قاعدة نفيسبیل که به دنبال نفي و نهـي هرگونـه تسـلط کفـار بـر مؤمنـان و
جامعة آنهاست ،حقیقتي است که از ديدگاه امام خمیني هم بعد تکويني و هم بعـد تشـريعي
را شامل ميشود .بعد تکويني ،داللت بر نظام طراحـيشـده از جانـب خداونـد و بعـد تشـريعي
34

شامل دستورالعملهايي است که وضعیت مؤمنان و جامعة آنها را با نظام طراحيشده از سـوي
خداوند منطب و سازگار ميکند؛ اما تحق حقیقت نظام تکـويني نیازمنـد اقـداماتي اسـت تـا
ظهور يابد و اين اقداما بايد از سوي حکومت و مردم در جامعة اسالمي از طري بعد تشريعي
محق شود .درحقیقت ،بهواسطة سیاستگذاري فرهنگي صحیح در بعد تشريعي ،بعد تکـويني
قاعدة نفيسبیل در پرتوي نظام تشريعي محق ميشود و از طرفـي سیاسـتگـذاري فرهنگـي
صحیح در بعد تشريعي از دو جنبه قابل بحر است:
2ـ3ـ .1جنبة اول :سياستگذاري ايجابي

وظیفة اين جنبه آن است تا از طري

سیاستگذاري دقی

و اصالح جزئیا

سیاستهاي متناسب با شرع مقدس اسالم ،بهگونه اي عمل شود که جامعة اسالمي به
سمتي نرود که کفار بر آن مسلط شوند؛ در اين جنبه هم حکومت و هم مردم (مؤمنان)
در جمهوري اسالمي ،نقشهايي برعهده دارند و سیاستگذاري در آن بیشتر بر
رويکردهاي ايجابي متمرکز است و نوعي همسويي در جهت ايستادگي دربرابر استکبار
جهاني در اقداما

سازمان هاي مختلف فرهنگي ايجاد ميکند و باعر ميشود تا با

شناسايي اصلي ترين تهديد در عرصة فرهن

ـ يعني کفار ـ ساير ويژگي هاي اجتماعي و

سیاسي در ايران اسالمي ازجمله تنوع فرهنگي ،تنوع قومي ـ محلي ،همسايگي با
کشور هاي مختلف اسالمي و ...به عنوان يک فرصت و ابزار مفید در جهت تقويت و توسعة

سياستگذاري فرهنگي مبتنيبر نق ،قاعده نفيسبيل (با تأکيد بر آراء امام خميني)

فرهنگي ملي و اسالمي تل قي شوند و درواقع بناي آن بر اقداما تربیتي و هدايتي حوزة
فرهن

استوار است.

ازجمله اقداماتي که حکومت اسالمي در اين زمینه ميتواند انجام دهد عبار اند از:
ـ مشخص کردن و تقويت نهادي مستقل ـ يا در صور نیاز ايجاد آن ـ براي تشخیص
سبیل و سلطة فرهنگي بر جامعة اسالمي در حوزههاي مختلف که وظیفة نظار و انطباق
سیاستها ي فرهنگي کشور با رويکردي سیستمي و يکپارچه جهت اصالح حرکت فرهنگي
جامعه را عهدهدار باشد (بخش عمدة اين وظیفه از لحاظ قانوني در حال حاضر برعهدة
شوراي عالي انقالب فرهنگي است)؛
ـ وحد بخشي به سیاستهاي فرهنگي نهادهاي مختلف سیاستگذار با ارائـة چـارچوب
مقتضي براساس قاعدة نفيسبیل؛
ـ فرهن سازي براي شناساندن قاعدة نفيسبیل به جامعه در عرصـة فرهنگـي از طريـ
فعالیت در سطوح خانواده ،مدرسه ،مراکز آموزشي ،رسانه و...؛
ـ اقدام به تشکیل و تأسیس نهـاد يـا نهادهـايي در سـطوح منطقـهاي و بـینالمللـي بـا
عضويت فعال کشورهاي اسالمي در زمینة تدوين سیاستهاي مشترک فرهنگي با همکـاري
کشورهاي اسالمي ،در ساية همکاريهاي منطقهاي و فرامنطقه و در راستاي ايجاد ابزارهـاي
سیاستي براي نفي سبیل کفار بر جوامع اسالمي و ايجاد نوعي قطـب فرهنگـي بـا محوريـت
ارزشهاي اسالمي در جهان.
همچنین مردم هم از نظر ايجابي براي تحق قاعدة نفيسبیل وظايفي برعهده دارند کـه
برخي آنها عبار اند از:
ـ انتخاب افراد مؤمن و معتقد به نفيسبیل کفار در قواي مقننه و مجريه بـراي تـدوين و
اجراي قوانین مبتنيبر قاعدة نفيسبیل؛
ـ ياري رساندن به سیاستگذاران و مجريان سیاستها ،با مشـارکت فعـال در مجـامع و
فعالیتهايي ازجمله شرکت در راهپیمايي ،انتخابا و ...که منجر به ثبا حرکت جامعـه در
راستاي نفيسبیل کفار ميشود؛
ـ اجتناب از فعالیتها و اقـداماتي کـه مـيتوانـد زمینـة سـلطة کفـار در حیـا اجتمـاعي و
فرهنگي را فراهم ميکند؛ زيرا حکومت اسالمي تشخیص بسیاري از مصادي را بـه مـردم جامعـة
اسالمي واگذار کرده و بنابر فتواي امام خمیني ،توجه به مصداق ،برعهدة خود مکلف است؛
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ـ امربهمعروف با رويکرد تربیتي و پیشگیرانه ،براي تحقـ بعـد ايجـابي سیاسـتگـذاري
فرهنگي در راستاي قاعدة نفيسبیل است.
2ـ3ـ .2جبنة دوم :سياستگذاري سلبي

جنبة ديگر سیاستگذاري فرهنگي در جامعة اسالمي آن اسـت کـه سیاسـتگـذاران بـا
مشارکت فعال مؤمنان در جامعه ،افزونبر وضع سیاستهاي فرهنگـي بـا رويکـرد ايجـابي و
تربیتي ،از طري اقداما سلبي که در راستاي رفع موانع و ايجاد استقالل از وابستگيهاست
براي ايجاد و گسترش استقالل جامعة اسالمي از کفار تـالش کننـد و اقـداماتي در راسـتاي
رفع موانع براي بروز جنبة تکويني نفيسبیل در سیاستگذاري با رويکرد سلبي انجام دهند؛
چراکه عدم سلطة کفار ،يک حقیقت و تکوين است و اگر مانعي در راه اين حقیقـت نباشـد،
کفار سلطهاي ندارند .اين الگو مطاب الگويي است که در رابطه با جهـاد بیـان مـيشـود کـه
33

جهاد براي مؤمن کردن مردم نیست بلکه براي برداشتن موانع است تا ايمـان و پیـام آن بـه
مردم برسد (شاهرودي و همکاران.)7990 ،
مقصد اصلي اين بود که توحید را در عالم منتشـر کننـد .ديـن حـ را در عـالم منتشـر
کنند .آنها مانع بودند ...اين مانع را بايد برداشت تا به مقصد رسید( .امـام خمینـي،7971 ،
ج)57 :1
اين موانع درصورتيکه مرتفع نشوند ،باعر ظهور تصوري ناشايست در جامعـه شـده کـه
حاکمیت اسالمي ،مردم را بهزور به سمت ح و ارزشهاي آن سوق ميدهـد و ايـن تصـور،
باعر خارج شدن مردم از حال فطريشان و ايجاد شرايطي کـه واقعیـتهـا در ذهـن مـردم
بهصور قلب جلوه کرده تاآنجاکه مسیر سلطة کفار بر جامعة اسالمي فـراهم آيـد؛ ازايـنرو،
اگر در جامعة اسالمي بهگونهاي عمل شود کـه موانـع حـ  ،زدوده شـود ،مـردم عـادي نیـز
مبتنيبر فطر مشترک انساني ،سیاستها و قوانین جامعـة مؤمنـان را خواهنـد پـذيرفت و
جنبة تکويني قاعدة نفيسبیل با نصر الهي بهدست ميآيد.
با نگاه جامع به سیره و کالم امـام ،اقـداما عملـي حکومـت اسـالمي در بعـد سـلبي
سیاستگذاري فرهنگي براي نمايان شدن حقیقت و تکوين ابعاد فرهنگي اسالم در جامعه را
ميتوان به شکل زير دستهبندي کرد:
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الف) گفتمانسازی شکستناپذیری اسالم
مهمترين وظیفة سیاستگذاري فرهنگي جمهوري اسالمي در بعد سلبي بايد معطوف به
روشنگري و آگاهيبخشي نسبت به قواعـد حـاکم بـر نظـام خلقـت و همچنـین شناسـاندن
حقاي عالم تکوين بهخصوص نفيسبیل کفار بر مؤمنان و پیروزي نهايي ح در مبارزة ح
و باطل براي مردم و توسعة باور و ارادة مردم براي همراهي بـا حکومـت اسـالمي در تحقـ
آرمانهاي انقالب اسالمي باشد (عیسينیا02 :7910 ،ـ.)74
البته تحق گفتمان شکستناپذيري اسالم در کـالم امـام نیازمنـد مقـدما و لـوازمي
همچون پايبندي به مذهب ،اطاعت از قوانین الهي و اتحاد است که اگر نباشـند ،نفـيسـبیل
کفار و پیروزي نهايي مؤمنان محق نخواهد شد و درواقع ،امکان رفع موانـع وجـود نخواهـد
داشت .امام خمیني دربارة مقدما مزبور فرمودهاند:
ـ راه رهايي هر ملتي از چنگال استعمار ،مذهب است که ريشه در عمـ جـان آن ملـت
دارد (امام خمیني ،7971 ،ج.)529 :9
ـ سعاد و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهي است که توسط انبیا
به بشر ابالغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادي او و تسلیم دربرابر سـاير
انسانهاست و بنابراين ،انسان بايد علیه اين بندها و زنجیرهاي اسار و دربرابر ديگـران کـه
به اسار دعو ميکنند ،قیام کند و خود و جامعة خود را آزاد سـازد تـا همگـي تسـلیم و
بندة خدا باشند و از اين جهت است که مبارزا اجتماعي ما علیه قـدر هـاي اسـتبدادي و
استعماري آغاز ميشود (همان ،ج.)911 :4
اسالم ميگويد شما با هم متحد باشید و اگر متحد باشید هیچ کشوري به شما نميتواند
تعدي کند (همان ،ج.)549 :74
ب) دشمنشناسی
از مشکال سیاستگذاري فرهنگي جمهـوري اسـالمي در بعـد سـلبي ،ضـعف عمـومي
جامعه در دشمنشناسي است که مانعي براي شـناخت راه صـحیح در نگـاه مـردم اسـت .از
مصادي بارز اين ضعف ،عدم درک دقی از تهاجم فرهنگـي در جامعـه اسـت بـهطـوريکـه
بخشي از مردم همة ابعاد صحنة فرهنگي کشور را عادي ميبیننـد .درحـاليکـه بـر مبنـاي
انديشة امام ،دشـمن اصـلي و خطـر عمـده را در مراحـل گونـاگون زنـدگي سیاسـي بايـد
بازشناخت و متناسب با آن ،به مقابله با توطئهها و دسیسـههـاي دشـمن همـت گماشـت و
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نبايد در دام مشغولیت به مسائل حاشیهاي و فرعي و فراموشي دشـمن اصـلي گرفتـار شـد،
بلکه تکیهگاهها و نقاط درخور اتکا و اعتماد و مراکز و منـابع تـأمین نیـرو و امکانـا جبهـة
اسالم و انقالب را در مقابله با دشمن ،بهخوبي شـناخت و از تمـامي آن امکانـا بـهدرسـتي
بهره جست (رجبي ،7971 ،ج.)72 :7
امام خمیني در اين رابطه ميفرمايند :بايد متوجه باشید ،بايد دشمنانتان را بشناسـید،
اگر نشناسید نميتوانيد دفعش کنید (امام خمیني ،7971 ،ج.)509 :72
ايشان همچنین مصداق دشمنان را نیز مشخص کرده و در اين رابطه بیان ميکنند:
مسلمانان ،از هر ملت و مذهب که هستند ،بايد بهخوبي بدانند که دشمن اصلي اسـالم و
قرآن کريم و پیامبر عظیمالشأن ،ابرقدر ها ،خصوصـاً آمريکـا و ولیـدة فاسـدش اسـرائیل
است که چشم طمع به کشورهاي اسالمي دوختهاند (همان ،ج.)21 :79
ج) نهیازمنکر
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در جنبة سلبي سیاستگذاري فرهنگي ،افزونبر حکومت اسالمي ،مردم (مـؤمنین) نیـز
وظايفي برعهده دارند که مهمترين آن ،نهيازمنکرا در جامعه است؛ نهيازمنکر بـهمعنـاي
جلوگیري از مفاسد بوده و از دستورا مهم دين اسالم و از واجبا آن بهدمار ميآيد که بـا
انجام آن توسط مردم ،زمینة رفع موانع و تحق بعد تکويني قاعدة نفيسبیل ظهور مييابـد.
اهمیت اين امر در کالم امام تا آنجاست که ايشان تحق جمهـوري اسـالمي را وابسـته بـه
اين مهم ميدانند و در اين رابطه ميفرمايند:
وقتي يک کشوري ادعا ميکند که «جمهوري اسـالمي» اسـت و مـيخواهـد جمهـوري
اسالمي را متحقّ کند ،اين کشور بايد همة افرادش آمر به معروف و نـاهي از منکـر باشـند.
اعوجاج ها را خودشان رفع بکنند ...ما همه امروز وظیفه داريم؛ امربهمعروف و نهيازمنکـر بـر
همة مسلمین واجب است (همان ،ج.)509 :79
البته رويکرد امام در رابطه با چگونگي و شرايط اين مهم براي مؤمنان بسیار موسع است
(ر.ک :امام خمیني )7977 ،و لذا مؤمنان بايد براي تحق صحیح آن ،توجه ويـژه داشـته و
مهار صحیح را بهدست آورند.
 .6جمعبندي و نتیجهگیري
در فقه اسالمي ،بهخصوص در ديدگاه امام خمیني ،سلطه و چیرگي دشـمنان بـر جامعـة
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اسالمي و برتري کفار بر مسلمانان چه در نظام تکوين و چه تشريع ممکن و پذيرفتني نیسـت.
با بررسي ديدگاههاي ايشان نسبت به سیاستگذاري و قاعدة نفـيسـبیل ،بحـر شـکلگیـري
ابعاد تشريعي و تکويني قاعدة نفيسبیل در سیاستگذاري فرهنگي شکل ميگیرد.
بر اساس نگاه امام ،گرچه سیاستگذاريها براي تحق نفيسبیل کفار بر بعد تشـريعي
استوار است ،اما در سیاستگذاري فرهنگي ميتـوان بـا وضـع و پیـادهسـازي سیاسـتهـاي
مناسب در بعد تشريعي ،به تحق بعد تکـويني کـه اثربخشـي بیشـتري دارد ،دسـت يافـت.
درواقع سیاستگذاري فرهنگي در بعد تکويني بـا تکیـه بـر اقـداما بعـد تشـريعي صـور
ميگیرد؛ ازاينرو ،بايد اقداما الزم در بعد تشـريعي کـه شـامل دو جنبـة ايجـابي و سـلبي
است ،محق شود و بايد بهصور توأمان به آنها توجه کرد.
در جنبة ايجابي ،محور اصلي اقداما حکومت اسالمي بـر گسـترش اقـداما تربیتـي و
توسعة سیاستهايي است که از تسلط کفار جلوگیري کنـد و در ايـن راسـتا بايـد حکومـت
اسالمي ظرفیـت هـاي الزم جهـت نهادسـازي ،وحـد بخشـي بـه سیاسـتهـاي فرهنگـي،
فرهن سازي و فعالیتهاي فراملي را در دستور کار تحق بعد ايجابي قـرار دهـد .همچنـین
مردم در اين زمینه ميبايست قانونگذاران و مجريان صالح انتخاب کنند تا بدينوسـیله گـام
اصلي در عدم سلطة کفار و وابستگان به آنها فراهم گردد؛ از ديگر اقـداماتي کـه مـردم بايـد
بدان همت گمارند ،توسعة ايمان شخصي براي عدم تسلط فرهن

تبرجيافتة کفار بـر آنهـا و

همچنین امربهمعروف در جامعه است.
در بعد سلبي سیاستگذاري فرهنگي ،محوريت بايد بر رفع موانع وابستگي باشد که ايـن
مهم از ديدگاه امام ،بايد با گفتمانسازي شکستناپذيري اسالم ،دشـمنشناسـي از سـوي
حکومت اسالمي و نهيازمنکر توسط مردم (مؤمنین) در جامعة اسالمي محق ميگردد.
تحق توأمان جنبههاي ايجابي و سلبي قاعدة نفيسـبیل در سیاسـتگـذاري فرهنگـي،
منجر به پیدايش جنبة تکويني نفيسبیل ميشود که بهواسطة آن ،جامعة اسالمي مسـتح
نصر الهي شده و جهشي اثربخش در نتیجة سیاستگذاريها محق خواهد شد.
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شکل 7ـ چارچوب سیاستگذاري فرهنگي مبتنيبر قاعدة نفيسبیل بر مبناي انديشة امام خمیني

همچنین از ديگر دستاوردهاي بـاور بـه بعـد تکـويني قاعـدة نفـيسـبیل آن اسـت کـه
بهواسطة باور مردم و سیاستگذاران به تکوين قاعدة نفيسبیل مبنيبر اينکه امکـان تسـلط
کفار بر مؤمنان وجود ندارد ،سیاستهايي جسورانه ،امیدوارانه و مطاب با آرمانهاي انقـالب
اسالمي تدوين خواهد شد و درعینحال بهواسطة امید و بـاور نسـبت بـه پیـروزي مـؤمنین،
اجراي آنها اثربخشتر ميشـود و منجـر بـه ايجـاد چرخـهاي خودتقويـتشـونده از ترکیـب
همزمان جنبة تکويني براي تقويت جنبههاي ايجابي و سلبي بعد تشريعي خواهد شد.
تحق بعد تکويني در موارد متعددي از رويدادهاي اجتماعي ـ فرهنگيِ بستر انقالب
اسالمي نمايان است ،بهطوريکه با گذشت چهار دهه از عمر انقالب اسالمي و با وجود همة
پروپاگانداي رسانهاي غرب ،انقالب اسالمي به حرکت خود ادامه ميدهد و ثمردهي اقداما
در بستر انقالب اسالمي هرگز با سیاستگذاري تشريعي صِرف محق نشده بلکه بهواسطة
بعد تکويني قاعدة نفيسبیل در جامعه بوده است .از مصادي

اين مسئله ميتوان به

يوماهللهاي متعددي از قبیل راهپیمايي  9دي  ،7911مراسم تشییع شهدا ،راهپیماييهاي
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 22بهمن و ...اشاره کرد که مردم بهواسطة تکويني بودن عدم تسلط کفار بر مؤمنین و
نصر

الهي ،حضور يافته و بساط کفار را از بین بردهاند .درحاليکه عدم اقدام به

سیاستگذاري تشريعي در ابعاد سلبي براي رفع موانع در بخشهاي متعددي از زمینههاي
فرهنگي ـ اجتماعي ،باعر شده تا موانع موجود بر سرِ راه بعد تکويني نفيسبیل مرتفع
نشوند و کشور در برخي زمینهها پیروز نباشد.
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